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NIEUWSBR?EF VAN DE BEWEGING RUIMTE - DECEMBER 1992
í

1. VANUIÏ DE REDACÏIE...

door Henk Blenkers
interim-redacteur

Deze Nieuwsbrief van dë Beweging Ruimte valt in een vacuürÏi:
het formele bestuur bestaat niet meer, en de Landelijke Werkgroep
ís bezig met eeiÏ verdere föakverdeling. Ikzelf ben geen bestuurslid
meer, en heb oük de daaraan indertijd verbonden eindredactie van
de Nieuwsbríef niet meer. Toch vindt het interim-bestuur het

belangrijk om de leden en vrienden van de Beweging een verslag
te geven van de Ontmoetingsdag in Zwolle. Niet ieder lid was
immers aanwezig.
Verder ligt het verzoek tot afwikkeling van de contributies en de
bijdrage vüor de Nieuwsbrief te branden in de handen van de
penningmeesteresse: er moeten rekeningen betaald worden door
de Beweging, terwijl er voor zo'n f4000,- 'onderweg' is...l Wi!t
u -voor zcver van toepassing á.u.b. snel betalen?!
Ds.Neli Tadema-de Haan verrast ons met de Ontmoetingsdag-
inleiding en bijbelstudie over 'Ruimte'. De G.E.B.F. blíjft aktief: de
redactie ontving een uitvoerig knipsel-pakket en een uitnodiging
voor een bijzondere dag. Ik wil daar op persoonlijke titel een
uitdaging aan verbinden. Deels omdat de 'cultuur van het
zwijgen'íPaolo Freire) mij woedend maakt, en deels omdat ik níet
goea 6Ögr5p waarom er in onze gemeenschap geen platform is
voor gesprekken uit deze categorie.
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2. HEÏ üUDE .TE8ÏAMENÏ spsttxÏ VAN RUIMÏE
{opcsmcsÏötsp?x RuiahÏt-oí'vÏuönísaaoúa)

door ds.Neli Tadema-de Haan

. Vaak stelt míjn Kramer woordenboek mij teleur.
Veel 'nieuw-moodse' en wat-specíalistische woorden zoek ik
tevergeefs. Het ís nu eenmaaí níet een Dikke-Van Dalen.
Maar voor het woord 'ruimte' is er een derde kolom ruimte.
En ai lezend geniet je van zo'n woord, het is ons dierbaar gewoíden.
Ja, er stond ergens wel: 'gezwam in de ruimte', maar dat is meer
uitleg van gezwam. Ruimte is een plaats om zich uit te breiden, zich
te 5evinden of te bewegen. Ruimte is de afstand of plek tussen twee
dingen, ruimte een door dríe dímensionale grenzen bepaa!de plaats.
Verder föeldt men dat füt te maken heeft met onbekrompenheíd, met
ruimte geven, met ruim baan maken, overvloed. In deze omschrijvfög
kunnen we onszelf wel vinden. Meer kunnerí en mogen we niet
claimen, want wie ruimte voo?r zích alleen eist, verliest de wezenlíjke
betekenis van het t+eg-rip.
Toch zijn er sind-s de oparichting van onze beweging ruimte mensen in
onze kringen die het woord mijden en synoniemen zoeken. Zoiets
gebeurt gewoon, denk maar aan het vvoÓrd Visie dat een EO íading
heëft gekregen, om maar te zwijgen over De Chíisten.
Na Kramer pakte ik de concordantie vaü Trommíus: ruimte komt alíeen
in het OT voor, en velen van ons weten nog hoe baptisten zich NT
christenen plachten te noemen.
In de Psalmen gaat het vooíal om de ruimte die God gaeft, omdat Hij
uit benauwdheid redt.

Spreuken 1 8. 16 liiidt: iemands geschenk maakt ruiföte voor hem en
brengt hem in de tegenwoordigheid rjer groten. Behafüe een vage
glimlach levert dat voor vandaag niets op.
En dari is daar het verhaaí van Izaak bij de Filistíjnen, ik lees u daar
enkeÍe verzen van.

(Gen.26:12-22): '
' En Isaak zaaide ín dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudíg;
want de Here zegende hem. En aíe man werd rïik, ia gaandeweg rijker,
totdat hii zeer rijk geworden was. En hij had kudden kleinvee en

runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistiinen hern
benijdden.
Al de putten nu, die de knechten van zíjn vader in de dagen van
zijn srader Abraham gegraven hadden, hadden de Fílístíjnen
dichtgestopt en met aarde gevuld. Toen zei Abimelek tot Isaak: Ga
van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus
ging Isaak vandaar en hij legerde zích in het dal van Gerar, en
woonde daar. En Isaak groef de waterputten, die men gegraven
had in de dagen van ziin vader Abraham, en die de Filistijnen na
Abrahams dood hadden dichtgestopt, vieer op en noemde ze met
dezelfde namen, waarmee zijn vader ze genoemd had. Daama
groeven de knechten vari Isaak in het dal eri vonden daar een put
met levend water. Toen twistten de herders van Gerar met de
herders van Isaak en zeiden: Dit water is van ons. En tíj gaf aan
die put de naam Esek, omdat zij met hem getwíst hadden. Toen
zij e'en andere put groeven, twistten ook daarover. En hij noeíÏííje
die Sitna. Toen tyrak híj vandaar op en groef een andere put,
waarover zij niet twistten. Deze noemde hij Rechovot, en zeids:
Nu heeft de Here ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar
kunnen ziin in het land.'

Isaak toont zich hier de erfgenaam van zijn vader, hij graaft de
oude putten weer op en geeft ze dezelfde naam weer. En dan
heeft hij een buitenkansje. Een put met levend water, opborrelend
water. Maar de Filistijnse herders twisten om het bezit. Isaak trekt
verder, weer slaat hij een put, weer betwíst men hem het
eigendom, weer verder. De derde put en men betwist hem deze
niet. En in de naamgeving speelt Isaak met het begrip : ruimte.
Rechovot zo heet de put: de Here heeft ons ruímte gemaakt, zodat
wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. Zo gunnen de mensen ízaak
zijn put, zijn toegang tot het water, zo geeft de Here ruimte. Maar
deze ruimte is geen doel op zích: zodat wij vruchtbaar kunnen zijrí
in het land.

De woorden 'vruchtbaar zijn' kloüken als een opdracht in het
scheppingsverhaal: weest vruchtbaar. Ze klinken weer hier, en
overal waar we van God de íuimte krijgen.
Vruchtbaar zijn, vaak tegen de vördrukking in. En het vrí?ííchtbaar
ziin staat in dienst van het land, Ha eretz, de aarde, die God
gemaakt heeft. God geeft ons ruimte, dari is er plaats voor groei.2
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3. ER IS BESLOTEN...

door Jaap Schui!

De beweging gaat dus door. EerlijR gezegd had ik dit niet verwacht.
Bestuursleden op vitale posten gaven te kennen dat ze gingen
stoppen; ícandidaten om hun taken over te nemen waren er weinig,
wat moet je dan? Toen waren daar die 120 leden in Zwolle, die er
voor een groot deel niet aan wilden denken dat Ruímte zou worden
opgeheven.
Ruimte was voor hen signaal naar de Unie. Signaal van wat óók !eeft
binnen de Uniegemeenschap en wat om levensruimte vraagt. Ruimte
was voor hen ook symbool en daarmee tot grote steun.
Toen gevoed door de emoties en overtuigd van de noodzaak dat
Ruimte moest blijven bestaan, meldden zich spontaan nieuwe
kandidaten voor een bestuurstaak.
Doorgaan werd weer een haalbare optie.
Toen na de groepsgesprekken alle gegevens verzameld waren, was
het eigenlijk al duidelijk: Ruimte zal doorgaan.

*

Beweging of emotie?

Velen zijn blij met deze afloop naar huis gegaan. Het bestuurs-
standpunt om de beweging op te heffen had hen immers meer dan
ongerust gemaakt. Achteraf zou je kunnen zeggen dat deze opstelling
wellicht geleid heeft tot een reaktie of een schok-effekt. In ieder geval
blijft de Beweging bestaan, maar blijkt uit de stemmíng dat de
bestuursoverwegingen om te stoppen zorgvuldíg zíjn meegewogen in
de beslíssing? Er is gewaarschuwd dat, wel, maar emotíes zijn in de
regel sterker. Nu komt het er op aan dat de onmisbare emotie de
voedíngsbodem is voor inzet en creativiteit. Wij zíjn blij met mensen
die zich (deels opnieuw) beschikbaar stelden om leiding aan de
Beweging te geven. Een nieuwe ploeg (werkgroep) met nieuw élan.
Dit is goed voür de Beweging.

Ruimte en de Unie

Ruimte zal dus níat meer aktief trachten'gehoor te vinden bij de Unie.
De Gemeenterí zullen niet íïieer :zoals tot nu toë gebruikelijk was -

d

op de hoogte gehouden worden v3n wat er in Ruimte-kring
gebeurt. Wat overblijft is het signaal.
Voor zover iic geproefd heb is de hoop van verrevveg de föeeste
Ruimte-leden, dat dít signaal ríiet zal worden opgevat als pogíng
de poíarisatie in de Unie te bevorderen.
Het signaal is dat van veel Baptisten-van-huis-uit, die een klimaat
van saamhorigheid ondanks verschil!en in geloofsdenken, missen
en daarnaar terug verlangen. Míjn wens is een Unie-leíderschap
dat niet formeel en ten diepste geleid door angst, de waarde van
dit signaal onderkent.

In de kleine ruimte

Ondertussen gaat Ruímte vemer in de eigen kleine mimte. Het ziet
er naar uit dat de aktíviteiten beperkt zulíen blijven. Kennelíjk is dit
voor velen voldoende. Een jaarlijkse bezinningsdag, waar vrienden
en bekenden elkaar met plezier ont-müeten:herkenning,
bemoediging, viering. Daarnaast een Nieuwsbrief om de Ruimte-
gedachte levend te houden. Daarmee ís Ruimte eigerilijk een
symbool en het zou wel eens kunnen dat juist daarin de kracht
gelegen is. Immers, het lijkt zo weinig, maar als je hoort dat het
voorstel om met Ruimte te stoppen soms gevoeld wordt als een
'in de steek gelaten worden' en dat anderen van plan waren bij
opheffing van de Beweging 'Baptist-af' te worden, dan besef je
wat het bestaan van Ruimte voor die leden betekent.
In de kleine ruimte kan nmt een veelheid aan activiteiten
ontwikkeld worden. De vraag is ook hoeveel van de huidige 350
leden lid zullen blijven en of de Beweging nog een níeuwe periode
van groei zal beleven. Omdat het kader van zo'n kleine Beweging
beperkt is, kan dit gemakkelijk leiden tot overbelasting van
enkelen. Op den duur haken mensen dan noodgedwongen af. Een
dergelijke ontwikkelíng zou íataal zijn. Het is goed om als
Beweging onze beperktheden scherp in het oog te houden.
Gelukkig tellen we onder ons verschillende leden, die middels
artikelen en/of biieenkomsten leidíng kunnen geven aan een stuk
bezinning over de dingen, die ons als gelovige mensen bezig
houden. [)e kleíne ruimte kan dus goed zíjn, maar laten we ons
bewust zijn van het gevaar dat deze besíotenheid ook het
tegendeel van openheid kan bewerkstelligen. Het is van be!ang om
steeds vveer kritisch naar onszelf te kijken.
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Van harte betuig ik mijn instemming met de nieuwe situatie. !k wens
de nieuwe Werkgroep veel visie en vreugde toe. Ik hoop dat wij als
Ieden door middel van reak.ties, participatie aan aktiviteiten en niet in
de laatste plaats door betalíng van kontríbutie en abonnementsgeld,
laten blijken de Werkgroep te steunen in haar streven Ruimte zinvol te
doen funktioneren.

*****

4. NIEUWE WERKGROEP GAAÏ KOöRD}NEREN

door A.Kik

Ruimte gaat door, maar met enkele veranderingen. Eén daarvan ís dat
het formeel gekozen bestuur plaats maakt voor een meer informeie
Landelijke Werkgroep die op de jaarvergadering in Zwolle in zijn geheei
wem aangesteld. Van het bestuur traden in Zwolle de volgende leden
af: Henk B!enkers, Jaap Boeschoten, Hans Grootenhuis, Aad Kik, Jaap
Schuil en Neli Tadema-de Haan. Met een roos en woorden van warme
waardering drukte Ger Booy uít van we!ke betekenis hun bijdrage (van
sommigen vanaf het eerste uur) is geweest.
Enkele leden van het oude bestuur blijven ook bescfükbaar voor de
nieuwe Landelijke Werkgroep, die er -na een enkele mutatie- daarmee
als volgt komt uit te zien: Jan de Boer, Ger Booy, Piet Brongers, Elly-
Groenhuijzen-Brongers, Diena Lindeman-Koibe, Grieta Olijslager, Hans
Pieket Weeserik, Theo Pothof, Henk Slaakweg, en Sip van der Werf.
Binnen afzienbare tijd zijn ook Jim Huizínga en Arie Spier beschikbaar.
In de loop van januarí zulleri het aftredende bestuur en de nieuwe
Landelijke Werkgroep bíieenkomen om de overdracht te regelen. En
dan zal ook de taakverdeling binnen de Werkgroep bepaald worden.
Zo spoedíg mogelijk na die biieenkomst zullen de leden daarover
geïnformeerd worden. C)ok zullen zij dan horen hoe en door wie de
vernieuwde Nieuwsbrief ter hand zal worden genomen en hoe de
pastorale taken, waarvoor een aantal leden zich beschikbaar stelde,
zullen women uitgevoerd.

Kollekte voor pastoraal werk Bijlmer

Naar goede gewoonte wordt de kollekte van de viering op de
Iandelijke Ruimte-dag steeds bestemd voor een goed doel buiten
de Beweging zelf. Dit jaar stelde het bestuur voor steun te
verlenen aan een projekt van geestelijke zorg na de vlíegramp in
de Bijlmer. De gezamenlijke kerken, verenigd in de Kontaktraad
van kerken in Amsterdam-Oost, hebben daarvoor een pastoraal
projekt opgezet ten behoeve van direkt- en índirekt getroffenen.
Nu de acute hulpverleríng grotendeels gerealiseerd is, komt het
vooral aan op die langere termijn nazorg. De kerken zullen daarbij
ook nauw samenwerken met andere godsdienstige en
maatschappelijíce groeperingen. Reeds bij de aankondiging van
onze bijdrage werd grote waardering voor onze betrokkenheid
uitgesproken. De opbrengst van f509,- die intussen is
overgemaakt krijgt daarmee ook nog een belangrijke symbolische
meerwaarde.

Kontributie naar nieuwe penningmeester

Bij al wat er verandert blijft één taak onverkort gelden: de
Beweging Ruimte kan niet zonder de financiële bijdrage van haar
Ieden. Helaas moet vastgesteld worden dat een groot aantal leden
er niet op eigen initiatief toe komt om de kontributie (van minimaal
f 15,- per persoon per jaar) iaarlijks over te maken. Het moet niet
moeilijk zijn om na te gaan of u dat voor 1992 wel of niet gedaan
hebt. En is dat niet het geval geweest, maak dat bedrag dan
binnenkort, samen met de bijdrage voor 1993 over.Hebt u dat wèl
gedaan, dan kunt u volstaan met een bijdrage voor 1993.
Het penningmeesterschap is gewijzigd. Het berust nu niet meer bii
Berend Stuut die tot voor kort in Assen woonde, maar uw bijdrage
wordt nu verwacht bij Diny de Haan-Mansens in Velp. Uw storting
moet dus naar giro 2914441 t.n.v.Werkgroep Ruimte in Velp.

P.S.van de penningmeester:
Voor alle duideliikheid: f 15,- kontributie

en/of
f 1 5,-abonnement.
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5. TOCH noa RUIMTE NA Zwoiu: Een lastige keus

door Aad Kík

Alweer de 5e landelijke ontmoetingsdag sinds het experimentele begin
in 1988 ín Apeldoorn. Alweer de 4e jaarvergadering sinds de
oprichting van de Beweging en de verkiezing van het eerste bestuur
in datzelfde Apeldoorn in 1989. Daar en toen werd ook besloten om
in 1992 fundamenteei na te denken over het al dan niet laten
yoortbestaan van Ruimte. Wie weet, dachten we toen, is het in 1992
al zover gevordem met een open dialoog binnen de Unie, dat Ruimte
min of meer overbodig is. Of, zo werd ook gedacht, moeten we na
drïe jaar constateren dat het qeeri zin meer heeft om nog door te
gaan.

Zwolle, want daar kwamen we nu bijeen, zou dus in elk geval niet
gemakkelijk worden. En allerminst een gezellige reíjnie van
gelijkgezinde Baptisten. Dat er voor zo'n bijeenkomst dan toch maar
liefst 120 mensen zeer gemotiveeíd naar Zwolle reisden is
veelzeggend .

Aanloop

)
")

Het was de leden niet gemakkelijk gemaakt om tot een keus te
komen over de vraag hoe het met de Beweging na 1992 verder
moet. Een speciaal ingestelde Werkgroep Beleid (zie vorig nummer
van de Ruimte-Nieuwsbrief) had een analyse van de
ontwikkelingen gepresenteem en kwam uit op een positief advies,
zij het onder de voorvvaarde dat voldoende mensen "de kar zouden
willen trekken'. Het bestuur daarentegen (zie extra mailín-g met
jaarstukken)kwam tot de aanbeveíing om het werk op een
waardige manier af te ronden en de Beweging op te heffen.
En daartussenin was er de enquëte, waarin de leden zelf konden
aangeven, zoríder daarmee ook al te besfüiten, wat Ruimte voor
hen betekent.

Voorafgaande aan de beraadslagingen in kleine gíoepen maakte
voorzítter Jaap Schuil nog even de ernst van de situatie duidelíjk
door te melden dat in elk geval de helft van het bestuur vandaag
(om uiteenlopende redenen: rooster, drükke werkzaanÏheden, of
het principe-besiuit) zou aftreden.Dus daarmee was de weg van
oppervlakkig roepen dat Ruimte natuurlijk moet blijven nadrukkelijk
afgesneden. Noblesse oblige,' dat was duidelijk.

De herkenning en ontmoeting waren, zoals te verwachten viel, w'eer
gewoon goed. Hans Blenkers zorgde voor ontspannende welkomst-
muziek en prima begeleiding van de samenzang. Jaap Boeschoten wist
meteen en de hele dag door bij het leiden van het programma voor de
iuiste sfeer te zorgen. Ne!í Tadema-de Haan wierp een verrassend
nieuw licht op het bijbelse (maar uitsluitend oudtestamentische!)
gebruik van het wüord "ruimte".
Het k»rmele deel van de dag begon met routíne-kwesties, de
behandeling van de jaarstukken, die (ook bijna traditie) geen aanleiding
tot vragen gaven. Diny de Haan-Mansens, die onlangs het
penningmeesterschap van Berend Stuut al had overgenomen, werd nu
ook in die rol erkend. Daarmee vie! ook-het !aatste excuus voor niet-
betalen (door velen!) van kontributíe of abonnementsgeíd weg.
Ook werd een 'dummy'(=proefexemplaar) gepresenteerd van de
bundel VRIJHEID,die, na veel omwegen dan toch op intekening en
voor fÏ5,- (inkl. porto) beschikbaar is.

")
)

Intensief beraad

In zes groepen werd intensief van gedachten gewisseld over de
vraag óf en hoe dan wel Ruímte zou moeten worden voortgezet.
Als eerste werden daar de uitkomsten van de enquëte gedeeld (zie
elders in deze Nieuwsbrief). Daarna volgde in elke groep een
gesprek dat uitliep op een overheersend pleidooi üm de Bewegíng
voort te zetten. Slechts een kleine minderheid kwam uit bij
opheffíng. Toegegeven, de partícipatíe had vaak te wensen
overgelaten en van communicatie met Unie en Gemeenten was
weiníg tot níets terecht gekomen. Maar de betekenis van Ruimte
als vrijplaats, als rugdekkíng en signaal van verbondenheid werd
dermate slerk benadrukt, dat over die vooral emotionele en
symbolische funktie weinig twíjfel kon bestaan.
Laten we het gesprek met de Unie maar niet meer aktief zoeRen,
zo werd in alle groepen gesteld. Wel moeten we er, als er een
initiatief van de andere kant zou komen, voür open blijven staan.
Het in dit iaar verschijnende ambitieuze Ruimte-blad kan beter een
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bescheidener maar frequent verschiinende Níeuwsbríef worden, zo
werd breed opgemerkt. Vee! nadruk moet gelegd worden üp het ver-
zorqen van pastorale kontakten. Het feit dat zich daarvoor ca. 15
mensen als regionaie gesprekspartner beschikbaar hadden gesteld,
werd als zeer positief ervaren. Ook voor bestuurlijke en koördinerende
taken stelden zich, naast degenen die dat via de enquëte hadden ge-
daan, nog meer mensen beschikbaar. üok moeten de jaarlijkse landelíj-
ke bijeenkomsten blijven, met veel aandacht voor bezinning en viering.

Heldere besluitvorming

Na een pauze die bestuur, gespreksleiders, rapporteurs en kandidjat7'
medewerkers gebruikten om de uitkomsten wat te ordenen, begün het '
"(half)uur U".
Op grond van dat tussenberaad kon Jaap Schuil meiden'dat er van
een zeer geslaagde discussie gesproken mocht worden. Híj somde de
belangríjkste uítkomsten van de groepsgesprekken op en konkludeerde
dat daarmee in feite het standpunt van de Werkgroep Beleid in grote
lijnen was gevolgd. Na nog een enkeíe vraag en wat bijval, benadruk-
ten Henk Blenkers en Aad Kik nog eens met klem hoe slecht bet zou
zijn om Ruimte willen voortzetten als er niet voldoende verandert aan
de overwegend passieve en konsumptieve opstellíng van de
achterban. Maar ook die waarschuwíngen zullen het tij niet meer
keren.
De formeel gehouden stemming over de vraag "moet Ruimte worden
voortgezet?" oogst achiereenvolgens 12 x 'nee', ca. 100 x 'ja' en
3 x een onthouding.
Vanuit het eerder genoemde tussenberaad kwam de suggestie om
geen bestuur rÏieer aan te ste!!en eri dus geen selectie te maken uit de
zich beschikbaar stellende personen. Immers, de behoefte aan een
formeel gekozen bestuur ís nu, o.m. vanwege de afnemende officiële
externe kontakten, minder groot, terïtvíjl er wel behoefte is aan een
flink aantal mensen dat uïtvoerende taken wil verzorgen. Daarom
verdÏent het nu aanbeveiing alle beschikbaar gestelde menskracht te
acceptaren en lalthans voor dit jaar) die groep gewoon kollektef het
vertrouwen te geven en als landelijke Werkgroep aan te stellen. Die
suggestie werd unaniem aangenomen. En daarmee kwam nu üok een
eind aan de bestuurlijke funkties van Henk Blenkers, Hans Grooten-
huis, Aad Kik, Jaap Schuil en Neli Tadema-de Haan. Aan het eind van
de dag werd met de leden van de níeuwe landelijke Werkgroep

#
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afgesproken ín de loop van januarí de taken OVer te dragen en tOteen nipííwo *-s-í,.,,.-.-ï.í:l - -- a? -..-..,,,.,, ((1. tïumbrï. ior aan zal het zittendebestuur (als demissíonaír ploeg) de lopende zaken verzorgen en die
OVe.rdr:ïrht ttrsrs-k---"--

een nieuwe taakverdeling te komen. Tot dan zal het
overdracht-voorÍtf-e"r'e:den .'
Verbondenheid vieren

Voelbaar was de opluchting, zodat OntSpannen aan de lunch-pauzeen heí rnlrk4an-nrrïnrwrvsr-= k-"---- "en het middag-programma-begonne;-konaW':orden'.In groepen werd, rond versc-h71'l;nde=thema:su,'s, gepraat over engewíatk! meí akommunikaíiea. Hoeveel "íuimíe" he+ NedeílanaseBapíisme biíú kön mBn meí Janníis Reiliíig als gids QeWaaLstrukturen zit als je wilt com'm-uniceren,'? - .- -.. J - -vllL i..uiilínlJnlCerenwerd in een groep met Hans Grootenhuis ontdekt. Waar jigeeStVeí'Wanten en inspiratíe kunt opdoen werd door Ger Booy enAad Kík aanü«=rpÏkt Qürrí - - --a o-- " aAad Kik aangereikt. .-- -,.,., IVGllj uuui Uer tj00/ enSamen met Jaap Boeschoten werd stilgestaan. ? --, .,,,vïïi.iicïi VVt!í'[)Sïllgibij het overdragen van waarden, met name aan jongerenRfönkí>rc an Qfö ía ,i ííaz--t - -' ? . Hans
Blenkers en Sip v.d. ???, ....- ...,-- - aaíi iuíit3ererl tiansWerf verdiepten zich met ge'interesseerden inde vraag waar het bij de keuze van liederen in de eredienst Omgaat En en paSSant vormífön yií mc=t ,-í-+ -- - --:- - - agaat. En en passant vormden zij met dat groepje een koür VOOr de
viprinnviering.
Die víeríng was, zoals steeds op de landelijke Ruimtedagen?, ++ ..-- --ulr-c iíullllLEudgen, eenmoment van bíjzondere betekenis. Deze keer voorbereid door eenürníQn Ïnt 7sïsírsllú - -* --'----- " -groep uit Zwolle, met medewerkíng van Hans Blenkers en JaapBoeschoten. pn nnnoya* - - -4-- '-- -' aa"? ?? ?......, .--- - ïaïïo uit.íiKtlrS en ,JaapBoeschoten, en opgezet rondom het thema "Verbondenheíd".StPrk tsnk shrüe -; - !:-'--- - - a a 'Sterk ook was -ii

? , -.. .... . -- =ii oumb ííioeiiipaeAls symbool van verbondenheíd hadden alle aanwezigen hunnaam en adres op een papíeren vogel geschreven en werden dievoqels aan heí eïnd vaÏ de vieíing weeí ui{gedeeld. In sÏilía weíddí? alspraak gemaak{ om elk aaÏ de aalzendeía van die vogel diemen zo had meegekregen na eríge tïjd een levensteken te sturen.Wanf ho+ r4cïLa-s -- - - í-aa - - ""' - 'Want het de!en van leven bliift,-'nu"Ruí':mÍe"'doo:gc"'a"aet',
halünrí

, van vÍtaai
belang.
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6. ÏEKSÏ VAN DE BRIEF AAN DE UNIECOMM?SSIE

Geachte zusters en broeders;:

Zoals u mogelijk al uit de media hebt vemomen ís op zaterdag 14
november j.l. in Zwolle besloten om de Beweging Ruimte te laten
voortbestaan. Drie jaar geleden, bij de formele oprichting van de
Beweging, werd afgesproken dat in elk geval in 1 992 fundamenteel
over het voortbestaan zou worden gesproken en besloten.
Dat is dan ook gebeurd. Na het nodige voorvverk, door een speciale
werkgroep en het Bestuur, hetgeen uiteenlopende alternatieven
opleverde, vverd door de in Zwolle äanwezige íeden nagenoeg
unaniem besloten de Beweging voort të zëtten. In kleine groepen had
men eerder, vaak in bewogen termeri;aaangegeven hoe belangríjk men
het (voort)bestaan van Ruimte achtte. '
Imrners, in een groot aantal gemeentfö' fö"binrÏen het klimaat en
beleid van de Unie is geen plaats- meer voor pluriformiteít, tiet
Baptisten erígoed bii uitstek.
Zolang dat üog het geval is bliift het nodig, zo sprak de vergadering
zich uit, om een p!ek binnen onze gemeenschap in stand te houden
waar in open ontmoeting, bezinning en solidariteit die onderwerpen en
ervaringen aaü de orde kunnen komen die in veel gemeenteri en in de
Unie niet bespreekbaar zijn.
Bij dat besluit tot voortzetting vverd ten aanzien van de relatie tot de
Unie en de Gemeenten voor de volgende opstel!ing gekozen. Van meet
af aan heeft Ruimte het gesprek met de verschiliende geledingen van
de Unie en met de Gemeenten bewust gezocht. Immers, ons
verlangen is dat er binneÏ en níet buiten of aan de rand van onze
gemeenschap ruimte voor verscheidenheid van geloven en !even zal
ontstaan. Maar het is met name de opstelling van uw Commissie
geweest waardoor er van dat gesprek als open ontmoeting niets is
gekomen. Die opstel!ing heeft ook doorgewerkt in de A.V., in de
redaktïe van 'De Christen' en in andere geledingen.
Onze Beweging blijft, zo werd in Zwoile uitgesproken, principieel
openstaan voor ontmoeting en gesprek met u en met alle andere
geledíngen binnen onze gemeenschap. Met deze brief willen we dat
signaal nog eens duidelijk aígeven. Het kan echter niet anders ziin dan
dat het initiatief voor zo'n kontakt nu verder aan u moet woíden
gelaten.
Andere, kleine, wijzigingen waartoe in Zwolle werd besloten betreffen:

4

- meer nadruk op onderling pastoraat, met name. vüor menSen in
knelsítuaties;

- ombuiging van het huidige Ruimteblad in een sober níeuwsbríef;
- vervanging van het huidige formele bestuur door een meer ïnfo:

meel opererende werkgroep díe de aktíviteiten koörd'inWer;J Ína'de
Ioop van janüari 1 993 víndt de overdracht-pföats.aÓaaarna' zWlt
ook u over de nieuwe taakverdeling ge'ínforföeerd' wo;dae:;.

Wij hadden de behoefte u rechtstreeks en uitvoeríg te in'förmeren
over de ontwikkelingen rondom onze Beweging. Wír hopen-van-hari
te dat u ernstig zult willen overwegen om op -het door"onaze"lead;'n
geuite verlangen tot ontmoeting en gespreka pofütíe-f jn-t'e-gaan.'
Met hartelijke groet, voor de Beweging Ruimte,
J. Schuil, voorzitter a.í.
A.Kik, sekretaris a.i.

* * # 4 +

7. G-E.B.F.-PLATFORM

door Henk Blenkers

We ontvingen van de Gay European Baptist Federation een uitnodi-
gfög voor een nieuwe ontmoetingsdag voor homosexuele tföptis?
ten. Deze dag, op zondag 6 december, is ii, is inmiddels geweest. Dedag was verder bijzonder, omdat Guy Bondar werd-g;doopt ïn d;
Baptisten Gemeente Utrecht-Silo.' De föks;'-bovena"a'n"'d;
uitnodíging uít I Cor.lO:1-4 spreekt van het-ver;r'ouw;:r':, de
belofte en de hoop dat -tens!otfö- door iedere-e-n 'meoegegeten ;n
gedronken mag women uit de rijke overvíoed van het Konínkrjak
van God. Daarmee zet Guy Bondar een messiaans perspecti'fü an;er
waarvan de echo nog generaties lang zal doorklinken.a
Hartekreet

Ik realisear me dat mijn opgroeiende kinderen -twee dochters van
zeven en twee iongens van 10 maanden en twee jaar- nooit zul-len

I
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hoeven te aarzelen om later aari pappa en mamma te vertellen dát ze
ontdekt hebben homosexueel te zijn! Mijn eigen bijdrape aan het
boekje 'Voor Elkaar', een studie over geloven en homosexúalíteit voor
de Baptisten Gemeente in Nederland, heeft ons als ouders zo de ogen
geopend voor het Gegeven(!) van de homosexualíteít, dat we niet
kunnen blijven staan bij de acceptatie! Het zal tot integratie van
homosexualiteit in ons denken moeten komen, allereerst omdat
homosexualiteít geen ethische keuze is. Bij een ethische keuze bestaat
de mogelijkheid om }e góed- of afkeuring uit te spreken. Dat is niet
mogelijk vvanneer een meísje of jongen ontdekt(!) dat de
homosexualiteit zich als een Gegeveíi aandient.
Ik schrijf Gegeven met een hooídletter, omdat ook het lichaam -
inklusief de hormona[e werking- van de homosexuele jongen of meisje
een Kado van de Schepper is. Het ís een schandaal, het is zonde, dat
er juist in de Gemeente van Jezus, de Christus, geen fundamentele
omarming plaats vfödt van alle kinderen van God. Wanneer christenen
beweren dat God de Schepper is, moet dat konsekwenties het»ben
voor de wijze waarop omgegaan wordt met Gods schepselen. Zolang
die in Somalië of Joegoslavië blijven wonen, vvordt er hooguit eerí
aanslag gedaan op ons collectieve schuldgevoel, waarvan de
psycholoog E.Fromm al beweerd heeft dat dit onze samenleving
neurotisch heeft gemaakt.
Theologisch valt er veel over te discussiëren, ook achter de rug om
van homosexuelen. Zelfs wie aanneemt dat de zondeval (overigens
geen bijbeíse termi) de goede schepping heeft vernietigd -waarvan de
homosexualiteit dan als 'afwijking', of als 'ziekte', of als 'niet-normaal'
een resultaat zou zijn- moet toegeven dat deze wereld dari wel
gevallen is, maar toch niet vemietigd...!? Wat betekent de ornarming
en het engagement van Jezus voor de gemarginaliseerden van zijn tijd
voor de vraag naar de navolging van Hem in 1 993? Wat bedoel ie
precies, wanneer je uitspreekt dat Jezus 'Heer' is?

í

nale) werkingen van het hom(:ísexuele íichaam met eenwees stil'il' ontkent. Een Jezus-,"V;'bi'n""de'r',
---.. -..% €UOPbl an Wë hel VOlííüUdeni Hijbli!I+ eíbií: Wanneer eeíí Gíimeeme ?plaa{sveívanqeí van Chíigiusop aaíde- zou+ in de wonden wil sííooien en daaímee de VeíbindeíbehïdiQ{, mOeí Ze VOüítgaafi m0l hel 7éll# ..+l.---- '

bestaan v.a.n,,.-hc0mct.OSv;XuureÏlgeananHmetetcl,h;r:nzelf,s o,n.t,ken?nen- vaan";:tH6t cÏteren vän bíjbelteksten Om je?. . .,, y-icit.íi Van, üi3oelteksten om leOnVermOgen te maskeren deze lastige Vragen in groepsverband Opíe IOSSen IS nle'f meer tOerelkend Om Ip fp sia- - Ïk**:I-" a'
deze zo g-eabruo":kt"e"sitc:kisïptpnmo?ï;t,41e ie.de eer.lijke Vraag stellen-:"f

zíjn voor deGemeente van de Hee;J
Uítdaging
Ik daag de theologen van OnZe GemeenschapBIJ(»elSe I€?ríitírnbri-" '- füeí'bíj uit om eenBijbelse legítímer;g' -t;a g'e'v:n' van de margínalíseríng, -dWontkenning, g .. ,=vcÏí vaíl ae rnarglnallSen'ng, d€van homosexuelen ín onze Baptisten Gemeenschapl dOen en daarhü íio Al - -'- - '- aWie dan ksn doen en daaíbij de Naam van Jezus. de Chíislus.ome Heiland. blí!{í noamen. mag zich ook chrisíen blijven noemen.? ---...---,-ïagcn;uuOKCnrlSt!Ik stel het met dezelfde scherpe píjn ín ínijn hart,VüKèkbs trsú- &-:: -- - , die ook mijn Heer? ?%..%.,,, Hi3ii Ili a,riilnvoelde toen híj tegen de th6ologen'arlrlprant«-h- ---ïr -" ' - ''adderengebroed'-. uitsprak. Het vv'oeraototgüí-ienvrsrsvra2. .z-5'--- tíJ:d- ' hetHet vvordt tijd voor de ontmaskering!

G.E.B.F-
Wäe meer wíl weten van
Opnemën met: -- ----LJ.l . xan üi)voorbeeld kontaktdë G.E.B.F. kan bijvoorbeeld
Guy Bondar, Kortíngshoef 184,84, 1 104 EH Amsterdafö z.o.Telefoon: , ...%. ,,-, i ïva* t-h qmsterdam z.g. " 020-6902472(thuis) en (op het ffierk) 020-6945631/-6941791.
Een iaarlijkse bíjdrage aan de G.E.B.F. ív/a f30,-} kunt uovermaken op giro 1412 van de ABN, rek.nr. 55.61G.E.B.F. {ltror-íi* .30.200 t.n.v.G.E.B.F, Utrecht.

Heiland
Ga eens samen met mij op zoek naar de diepere betekenis van
'Heiland': vanuit het Oud-testamentisch Joodse denken staat er als
werkwoord dan niet 'helen', maar 'verbinden'! Wie vanuit deze
oorspronkelijke Bijbelse betekenis nadenkt aver de Heiland -ook voor
homosexuelen- maakt van de Heer geen TÖverdokter die de (hormo-

9. ENKELE GE«3EVENS UIT DE thaueÏt
Van de ongeveer 340 leden reageerden 82,', d.i. 24%:44 VrOuWen en 38 mann;na.a Gemiddelde lee'ftíjd ongeveer 50 iaar.
Ruímte.
Verreweg de meeste van hen, t.w. 59 zijn vanaf het begín líd van
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Belangrijkste motieven om lid te worden wören:
- protest tegen de gang van zaken in de Unie 59x
-Solidariteit 45x

- Behoefte aan erkenning düor mede-Baptisten 37x
- Behoefte aan steun 1 6x

N.B. hier kon meer dan één motief opgegeven worden.
Belangrijkste funkties van Ruimte:
-signaal naar de Uríie 32x
-Platform voor onderling gesprek 28x
Op de schaal van 0 ( = onbelangrijk) tot 5( = zeer belangrijk) vuldë men
vooral 3 of 4 in. In totaal 56 x.

Met de Unia in gesprek blijven/ het gesprek zoeken?
-Ja 33
-Nee 41
-7,, .. . .2

Beweging opheffen?
-Ja ' 18

vooral omdat het protest niet helpt en polarisatie in de hand gewerkt
wordt

-Nee 63

yooral omdat onderlinge steun nodig blijft en het protest moet door?
gaan.

.7 l

Van de voorstanders om door te gaan kunnen 59 zich vinden in de
visie van de werkgroep. (4 dus niet)
Er hebben zich kandidaten gemeld voor:
- Larídelijkbestuur 3
- Pastoraal kontaktpersoon 11
- Medewerker nieuwsbrief 5
Enkele kanttekeningen:
- velen zonden het formuliër niët in.
- tesamen met de belangstelling voor deze Ruimtedag, zijn dit para

meters, die mogelijk veelzeggend zijn over de betrokkenheid van veel
leden bij Ruimte.

- De kern, die aangeeft door te willen gaan is ongeveer 75 ledeíi
groot.

- Jongeren reageerden vrijwe! niet. Vermoedelijk bestaan de kern uit
de zgn. 'oude baptisteri'.

- Ruim 40% wil toch vasthouden aan het blijven zoeken vän het ge-
sprek met de Unie.

1
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