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Op een oase-ervaring kun
je wel hopen. Je kunt die
niet organiseren. En nog
minder garanderen. Dat de
hoop op een oase-beleving
op de 3e landelijke ontÏnoe-
tingsdag op 24 november jl.
in Apeldoorn vervuld
werd, bewijst hoe groot de
behoefte aan zo'n plek is.
VooÏ de derde maal kwa-

men opnieuw ruim 200
Baptisten bij elkaar en ga-
ven zo geziít aaÏÏ wat 'Be-
weging Ruimte' is gaan he-
ten. De sfeer van de bijeen-
komst en de toon in de ge-
sprekken hadden duidelijk
iets volwassens, voorbij de
pijn en de heftige teleurstel-
ling die de eerste ontmoe-
ting in 1988 keÏÏmerkte. De

k

vrijwel unanieme steun
voor het door het Voorlopi-
ge Bestuur gevoerde beleid,
de verkieziríg van een
definitief Bestuur erí de be-

sluiten over vervolg-aktivi-
teiten illustreerden zonne-

klaar dat velen blij zijn dat
de Beweging Raimte er is
en vinden dat die er zeker

moet blijven. De beelden
van een zware woestijn-
toát die dwars door het

programma heen liepen,
zorgden voor veel herken-
ning. Wie allerlei geloofs-
en levensvragen onbevoor-
oordeeld wil aanpakken,
wie respekt heeft voor ver-
schillende vormen van sa-
menleven en wie oecurneni-
sche interesse heeft, die

heeft het vandaag als
Baptist niet gemakke-
lijk. Dat klonk in Apel-
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doorn niet als een zeurende

klaagzaÏíg maar wel als eeÏí
realistische ondertoon.
Maar daarnaast was er de

vreugde over de weldaad
van het open gesprek, over
de inspirerende samenzang
en de bemoedigende vie-
ring. Natuurlijk moesten
hier Joseph Doucé herdacht
en zijn boodsföap vastge-
houden worden. Natuurlijk
werd hier geofferd voor het
oecumenisch werk onder

straatkiÏíderen in Latijns-
Amerika. Natuurlijk wer-
den hier moedige besluiteÏÏ
genomeÏÏ. De voortgaande
tocht door de woestijn
vraagt om die voföarding
en geloofsmoed. Hn de oase
is er voor om je door de
Heer eÏÏ elkaar te laten in-

spireren en aanSporert.

Nog een enkel zakelijk
punt. Het is ons niet gelukt
in 1990 nog met een derde
nuÏnmer van de Nieuws-

brief (zoals toegezegd) uit
te komen. Excuus daar-

voor; we hopeÏí dat in 1991
wel te kunnen realiseren.
Dit eerste nummer bevat

vooral een terugblik op de
ontÏnoetingsdag in Apel-
doom. DaarvaÏí verschijnt
dan ook geen afzonderlijk
verslag. Daarnaast hopen
we dat ook de andere zake-

lijke en irföoudelijke bijdra-
gen iÏí dit nummer hun ver-
dieÏÏde aandadÏt krijgen.
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13.15 uur: Hans Blenyrs, onvermoeibaar,
leidt ons met zang weer het middag-
programma binnen.

13.20 uur: De gepeilde meÏÏingen over be-
leidsvoorstellen geven het volgeÏíde resul-
taat:

1 met Unie en gemee?ten moet van ons uit
open gekommunioeerd worden (unaniem)
Ï 'de positie vaÏí de vrouw' moet pÏioriteit
krijgen in de bezinning (unaniem)
3 met regiodageÏÏ moet op beperkte sáaal
worden voortgegaan (ruime meerderheid)
4 oecumenische kontakten, wqaronder
met de Acht-Mei-Beweging worden van be-
tekeríis geacht (ruime meerderheid)
5 de mogelijkheden voor een onaföanke-
lijk maandblad moeten worden onderzocht
(ruime meerderheid).

13.30 uut: In plaats vaÏÏ de afwezige Henk
Blenkers presenteert Aad Kik, samen met
Hans Blenkers en enkele 'stemmen uit de
zaal' het multi-mediale projekt 'geloven in
de woestijrl. De ballingschap lidít op als
een basis voor vernieuwing.

14.30 uur: Nog wat samenzang, terwijl ook
de bestemming van de kollekte in de vie-
ring wordt gepresenteerd: oecumenische
hulp aan straatkinderen in Latijns-AÏnerika
(zie ook brief op blz. 15).

14.45 uur: Een opnieuw door velen als
hoogtepunt van zo'n dag ervaÏ'eÏÏ viering.
Sip van der Werf, Hans Blenkers, Jaap Boe-
schoten en een Utrechtse koorgroep onder-
steunen met muziek en zang de woordver-
kondiging die door Anne Gietema wordt
verzorgd. Met de zegerí van de god-van-de-
uittocht en de opdradít elkaar tot oase te
zijn verspreiden we ons weer over het land.

Ontmoetingsdag in
vogelvlucht

Voom

Naast de gebruikelij-
ke en gezonde span-
ning ('is alles rond?
hoeveel meÏísen ko-
men er? wie-doet-

wat?') duikeÏÏ op het
laatste moment komplikaties op. Henk de
Boer mag, op doktersadvies, de dag niet lei-
den. Henk Blenkers, die een omvangrijk
aandeel zal hebben in het middagprogram-
ma, kan, wegens de geboorte van een zoon,
niet van huis. In de geslonken bestuurs-
ploeg worden de taken herverdeeld aÏ ex-
tra voorbereiding getmffen. We zijn ook
zelf aarí een oase toe.

introduceert de beleidsvragen. Onderweg
is enige diskussie mogelijk. Na de lunch-
pauze vindt als meningsvorÏninll-Illulg I€l pel-
ung plaats over de ve?illendp beleids-
punten. Naat de Unie en gemeenten moet
van ons uit openheid betradit worden, zo
wordt gesteld. Anderzijds moeten we geen
(hoge) verwachtingen hebben van het ef-
fekt daarvan. De bezinning moet op onze
eigen verdSeping gericht zijn. Er klinkt een
lid'íte waarschuwing bij het voorstel om
kontakt te leggen met de Rooms Kaföolie-
ke Acht-Mei-Beweging. Liat zo'n initiatief
niet pmvocerend werken in eigen kring.

De gedadÏte om de mogelijkheden voor
eeíÏ onaföankelijk maandblad te onderzoe-
ken vindt wel brede maar geen unanieme
steun. Het voorstel om 'de positie van de
vrouw in de gemeente' in studie te nemen
vindt veel bijval. Ook lijkt het een goede
zaak andere föema's in studiedagen en pu-
blikaties ter hand te nemen.

12.00 uur: We nemen afsdieid van ds.
Henk Pieter de Boer, een man van het eer-
ste uur in 'Ruimte'. Zijn gezondheid maakt
terugtreden als bestuurslid noodzakelijk.
Zijn vmuw en hij krijgen een warÏn ont-
haal. Diny de Haan-Mansens uit Velp
wordt het nieuwe bestuurslid. Samen met
de 9 zittende kandidaten wordt zij in het
definitieve Bestuur gekozen.

12.15 uuri Lunchpauze, waarin flink wat
inforÏnele kontakten wordeí gelegd. En-
quëtevragen worden beantwoord en harte-
kreten worden op een 'muurkrant' geno-
teerd.

l

8.45 uuri De vrijwiuigers-kostersploeg Vfül
de Baptisten gemeente Apeldoorn zet de
deuren open, de koffie klaar en ogen en
hart zeggen 'welkom!'

/
)'9.45 uuri Zo'n 220 deelnemers hebben hun

plek gevonden en laten zidÏ door Hans
Blenkers meenemen in een eerste zang-
oefening; er zullen er -nog diverse volgen.

10.00 uur: Ger Booy opent de dag, laat de
omgebrachte Joseph Doucé onder ons le-
ven en neemt ons mee op zijn tocht weg
varí oude veiligheden naar het Elim in de
orföerbergzame woestijn.

10.15 uur: We zingen weer, met Hans, van
Babylon en van de nabije Heer.

10.30 uur: De Beweging RuiÏnte gaat voor
het eerst in jaarvergadering. De jaarstuk-
ken worden zonder kommentaar en una-
niem goedgekeurd. Voorzitter }aap Sáuil

/
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Impressies
We vroegtn etn hamlvol tnetï-
sen om hun beleïáng van (een
stuk vari) de onttnüetingsdag
voor publÜütie in de rsHeuws-
bri4 op papitr te zdtett. Hier-
orukr volgen enkele'mn die
bíjdragen.

'Op zoek naar het
wij-gevoel'

Gerrit Booy bracht ons met zijn boeiende
opening meteen in de realiteit van onze si-
tuatie. We volgden heÏn op zijn todÏt uit
zijn 'jeugdgemeente' Harlingen - vanuit
het wij-gevoel (Wij - Baptisten!) - naar het
"nu" zonder de vroegere 'veiligheid'. We
zijn naar elkaar toegedreven - en toch ook
op "uittocht" door de woestijn, waar je kunt
dromen van een ladder naar de hemel. Het
evangelie heeft eáter te maken met 'op het
spel zetten - prijsgeven - loskomen van
wie we zijn'. Daarom op uittodít gaarí - de
woestijn in.
Is ons bedreigde leveÏÏ die woestijn? Nie-
mand heeft het immers Ïooskleurig gemak-
kelijk! Bij de bespreking van het beleid
komt de vraag boven: Is onze gemeen-
schap met zijn groeÄende problematiek eÏÏ
de hermetisdí gesloten Unie-organisatie
ook een woestijn?
Offiáeel gesprek is niet mogelijk. Welk be-
leid moet je dan volgen? We durven niet
meer praten over Mij - Baptisten', want
diep in ons hart vinden we - misschien -
velen niet meer edÏt Baptist. TodÏ wil
"Ruöte" juist open zijn voor iedereen eÏÏ sa-
men zoeken we naar het verloren gaande
wij-gevoel: Wij - Baptisten. Van Delfzijl via
GroniÏÏgen, Assen en Utreföt tot en met
Den Haag, van Alkmaar via Ápeldoorn tot
en met DradÏten.
We blijven hopen aÏ opeÏí, bezinnen en sa-

n

menkomen, uitgeven en drukken, lezen en
werven. Iedere Baptist in de ruimte van
Christus' gemeente. Zo ging ik met een po-
sitief gevoel na de odÏtendvergadering
weer huiswaarts. Iaten we moedig voort-
gaan. We zijn immers geroepen eÏÏ kuruÏen
niet ande'rs. Trouwens: saÏnen met alle hei-
ligen...

Jaq» Brotr0es N

Samen op reis

'(íloven iri de woestijn' was het föema
van dp middag, een programma samenge-
steld door Henk Blenkers. Aad Kik nam
ons mee naar die woestijn. We voelen ons
allemaal wel eens alsof we in de woestijn
zijn. Daarin zijn we echter niet uniek. Ook
in de bijbel komen we dat soort gevoelens
en belevingen al tegen. Met dia's, muziek,
het binnenbrengen van symbolen, zang,
woorden vanuit de zaal gesproken en door
gebruik te maken van de teksten die op de
muurkrant gesd'ireven wa?, werd het
een afwisselend geheel.
Hierna volgde de viering. Fijn was het om
eens op een wat andere mariier bezig te
zijn God groot te maken. De teksten van de
liedereri spraken ons erg aan. Zo kon dit sa-
menzijn fungeren als een oase in die woes-
tijn waarin wij onderweg zijn naar het Be-
loofde Land. We hebben weer geput voor
het vervolgen van de tocht.
De volgende regels, waarvan we de her-

komst niet kennen, Lt?rijveÏí onze gevoe-
lens over deze dag:

Sotns gaat de hemel éven voor je epen
en glatist een líchtstraá op je paA:
verrast her/ú je hen die naast je lopen,
op reis als jij - en naar dezelfie Staá.

Piet en Janny Kingma N

Diiidpliik kiezen----»

Vol verwaí:hting ging ik met mijn ouders
naar de Ruimte-dag toe. Ik had het gevoel,
na de A.V. te HoogeveeÏÏ, dat er nu spijkers
met koppen geslagen moesten worden. He-
lemaal toen ik verbijsterd hoorde dat er
een rouwadvertentie van die Franse domi-

nee niet geaccepteerd werd in 'De Chris-
ten". Ruimte moest, naar mijn idee, eeÏÏ
weg kiezen. Of ze kozen voor de weg die
'ruimte creëren in je eigen gemeente' hoog
in het vaandel had. Of ze kozen voor de

weg die 'troost en bezinning voor al die
mensen die steeds weer een klap iÏÏ hun ge-
zicht krijgen' hoog in het vaandel had.
Hadden ze die eerste weg gekozen, daÏÏ
zou ik voor de moeilijke keuze hebben ge-
staan of ik er wel oí niet meer mee door

zou gaan. Die weg zou voor mij (en ik
denk voor vele anderen) weer veel inleve-
ren en weinig ontvangen inhouden. En ik
geloof dat we nu eerst maar eens aan ons-
zelf moeten denken en elkaar moeten opla-
den. Ik heb, zij het met horten en stoten,
mijn doel in de vergadering duidelijk kun-
neÏÏ maken: 'bezinning en boost'. Daarom
vond ik de beslissing een maandblad op te
ridÏten (waaÏin iedpreen z'n ei kwijt kan en
niet alleen mensen met eenzelfde meríing)
ook heel belangrijk.

Janneke Litúietmn W

alVerbondpnhp

Persoonlijk hebben wij ons geen minuut
verveeld en voelden wij ons verfönden

met de zusters en broeders die er waren.

Hr ging iets van warmte en liefde vaÏí dit
samenzijn uit.
Het doet goed met zoveel zusters en broe-
ders samen te zijn die dezelfde gedadíten
en zorgen hebberÏ en dan saÏÏíen zo'n een-
heid te vormen. De dingen gewoon te kun-
neri zeggen die je bezig houden. De mooie
viering en de liedereÏÏ waren ons uit het
hart gegrepen, ze spraken ons erg aan. Wij
moeten er wel bij zeggen, dat wij het voorl
recht genieten van in een gemeente te le-
ven waar ruimte is voor veel dingen.

Tonny en ChrísHen Bootsma N

Gemeente als thuis

Fijn is het om zusters en broeders te ont-
moeten, dat geeft altijd zo'n gevoel van
saamhorigheid en het waren er weer heel
veel deze keer. Wat het programma betreft,
het was zowel 's morgens als 's middags
een lange zit.
De negatieve gevoelens van sommige zus-
ters en broeders over de gemeente deel ik
niet. Voor mij is de gemeente nog steeds de
plaats waar ik föuishoor, waar ik mij ont-
plooien mag. Dak boven mijn hoofd, huis
waar ik woon, samen met al Gods kinde-
ren. Het is immers de gemeente van de
Heer waar we het over hebben en ook al
maken mensen er soms niet zo veel van, de
Heer houdt tfüÏ Zijn gemeente in stand en
wil ons daarbij msáakelen. Aan de kant
gaan staan en roepen dat het allemaal ver-
keerd gaat past volgens mij niet in Zijn
plan met ons mensen.

Dat er ruimte moet zijn in die gemeente
voor pluriformiteit (vogels van versdÏillen-
de pluimage) daar sta ik volledig achter.
Een heel goed gevoel had ik over de vie-
ring en de mooie liederen die we heel de
dag door geleerd en gezongen hebben.

Dini Bijleve2d H

e Nieuwsbrief 1 7



Ruimte! C?-onterend land, waar de kerk steeds
('

verder in de margeawordt gfüimngen?
Em lange zit, die echter opwoog tegen de Hn aan onze voorgangers(föeologen), die
vÏeugde van de ontmoetiÏíg met hen die er ons hierin voorgaan, stel ik de vraag of zij
ock al eerder waren en met hen die voor hun denken en aktiviteiteÏÏ wel eens be-
füt eerst kwamen. (ívoelens van diepe spmken hebben met de Qxl, die we samen
veÏbondenheid uitmondend in het hoogte- belijderí.
punt: de viering. Wat eeÏÏ ruimte! Niet de wetensd'iap dat er in onze Baptis-

Wiebe Koster H ten gemeenschap versdÏil van meniÏígen
aanwezig is ts een pÏobleem, maar het &it
-GkL M- (Ll L%A€L - - -Gll Illl 15 - - MIJI/L PÄ-€&W&g -€H Oe ! 8 heí m OgP lí gk ? en landelijke propag,uÏda aan de overgrote-a-aar-

dat die ande;e meningeÏÏ d-oor plaatselijke
m'eeÏd';;he' id 'wor'dt"op-g-edÏongen-. Di;oi;-

Als kritisch lid van 'Ruimte' was ik ook toch volkomen in strijd met de bewering
aanwezig op de 3e landelijke dag op 24 no- dat men de BaptisteÏí Czmeensföap zo lief
vember jl. in Apeldoorn. Met verdriet ben heeft. Helaas!
ik ook nu weer naar huis gegaan met de on- G. H. van Hall N
beantwoorde vraag: 'hoe het toch mogelijk
is dat broeders en zusters vaÏÏ 't zelfde huis
elkaar bestrijden moeten, o.a. ook getuige Namchrift
de zangles in het zmgen vaíÏ alternatieve Overwegend (zeer) positieve reakties, die
(strijd-)liederen. Hoe is het toch mogelijk we ook vaíÏ vele anderen kregen. Hartver-
dat broeders en zusters van 'Ruimte' welbe- warmend! We hebben de ongevraagde
wust aansturen (ook al spreekt men dat te- maar spontane reaktie vaÏÏ br. van Hall
gen) op een breuk in onze toch kleine Bap- niet willen weglaten. Wel betreuren we het
tisten Gemeenschap, want dat zal eens het dat bij hem zó weinig van onze opbouwen-
resultaat zijn van deze aktiviteiten. En de de bedoelingen is overgekomen. Wie al zó
strijdbijl wordt nog aangescherpt door het kritisá komt kan ook moeilijk nog geze-
gewenste kontakt met de R.K. 8-mei-bewe- gend worden.
ging. Hoe is dit alles todÏ mogelijk in ons AmiKikm
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Geroepen om te gaan
'Blijf niet sfören op wat vroeger was, sta
niet stíl ín het verleden: Ik ga iets nieuws
beginnen, het ís al begonnen, merk je
het niet?' Jesaja 43: 18-19

Als kind kon ik zo irítens genieten van het
samenzijn vaÏÏ de Cemeente waa'rvan mijn
ouders toeÏÏ lid waren. Een irítieïne zaa}
met een grote kachel die 's wiÏÏters de
warmte van de C,emeente nog eens beves-
tigde. Een klein stadje aan de Waddenzee.
Die Gemeente, de mensen daar en alles
wat daar gebeuÏde, het gaf mii een onver-
getelijk en ook nooit meer overtroffen ge-
voel van geborgenheid, van ergens bij-te-
horen. Het sterkst beleefde ik dat bij de
jaarlijkse kerstÏnorgen-dienst. "s Morgens
om 06.00 uur tezamen met mijn moeder
daar naar toe. Al die mensen, nog wat sla- -
perig, stil bijeen rond de kerstboom en de
zelfgemaakte kerstlampions langs de wand
en de prachtige stem varí Ds. Gerard Vis-
ser. En dan föuis, mijn vader had de tafel
reeds gedekt, het ontbijt met elkaar, de an-
deren aan tafel die je aaríkeken alsof je een
bijzonder mens was.
De Gemeente, met alles erop en eraan - dat
was je tweede föuis, vertrouwder soms
nog en bekender daÏí het eerste föuis van
het gezin.
Ik vertel u dit alles, niet vanwege de aríek-
dote, maaÏ vanwege de veÏbondenheid. de
Gemeente - dat was iets; iets van wij-met-
z'n-allen, iets van een hemel op aarde.
Wij bezaten veel gemeenschappelijk eÏí wij
spraken één en dezelfde moedertaal, die ie-
dereen verstond en waar ook niemand
moeite mee had. Je hoorde bij elkaar, uit
een sterk defensief mechanisme vermoede-
lijk, maar het W(IS een soort gemeenschap
die je zeer sterk beleefde en waarvan ie alle
hoeken en gaten kende. Ik weet niet of ik
nu alleen maar voor mijzelf spreek, of
sommigen van u dit herkennen. Waar het

(Uit de openingstoespraak van Ger Booy)

mij om gaat is: dat ik vanuit mijn kinderja-
ren de ervaring heb bewaard dat er in en
rond de Gemeente mensen te vindeÏí wa-
ren die, zoals het in de Pinksterverhalen
heet, ééÏÏ van hart waren, sameÏÏ baden en
samen het brood braken. Dat 'samen' was
uitermate wezenlijk en als het ware met
handen en voeterí tastbaar. De (;emeente
was een "wij', een heel duidelijk eÏí soms
overÏompelend 'wij samen'. Daar was één
geest of het de heilige was, weet ik niet,
maar hij was wel zeer één.
Een oase in het dagelijks leven; zo kon meín
toen het leven aan. En ook vandaag mag
en kunt u dat weer even oproepen, die
sfeer van even uitrusten, wij allen, saÏnen.
Maar de Gemeente is veranderd, de predi-
king. Of is hij veranderd omdat hij nog
steeds dezelfde moet zijn, rnaar niet kan
zijn in de huidige samenleving? Ik zelf ben
veranderd; is dat "wij' er nog wel te vin-
den? Wie zijn 'wij' eigenlijk, behafüe wat
willekeurige mensen die 't hier vandaag
best mooi vinden? Horen wij bij elkaar?
Als ik dat 'wij" nu hier moet insdíatten,
dan denk ik dat wij overwegend mensen
zijn voor wie de hiërarchieën, de struktu-
ren, de manier van omgaan de laatste jareÏí
in Unieland hun zeggingskracht letterlijk
hebben verloren. Er is geen voedingsbo-
dem meer. De Baptisten Uniegrond, zo lijkt
het wel, is uitgeput, voor velen is de geest-
kradÏt er uit. Het werk en de visies zijn
nauwelijks meer ter zake; ik zeg dat zon-
der enige vÏeugde, want mijn pijn daarom
is groot.
Wij beginnen binnen Unieland en velen
zelfs bimíen de eigen (ímeente onföeem-
den te zijn, illegalen een beetje, vandaag
onder dit dak samengebradít. Wij zijn er-
gens heen gevlucht, we moesten wel, of we
zijn meegezogen in de boot van onze kinde-
ren oí van onze ouders oí van god-weet-
Wie.
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Ï!en ik nu erg ver van huis als ik zeg, dat zonder te weten waar hil komen zou. om-
vij woestijngangers zijn en dat het hele ver- dat Mozes geloofde ging hij naar Farao om
haal waar wij iedere week in de (ímeente te zeggeÏÏ: 'Wij moeten weg'. Q»loven in de
Z) intens mee bezig zijn, het verhaal van ?ten is: weggaan, steeds opnieuw. Wo-
onszelf blijkt te zijn? De vleespotten en de nen in tenten. geen vaste verblijfplaats,
veiligheid van toeíí hebben wij moeten op- geen hechting. Een steeÏÏ onder je hoofd,
@ven - wie kon anders? - en wat wij mee- maar meer ook niet. De maa'staf voor het
rnaakten, was een ontnuchterende, ontluis- leven is niet het verleden, maar wat komen
terende, soms barre en altijd louterende zal: dat is het geloof van Israël. En het evan-
tocht die ons - alföans mij - één inzicht gelie trekt dat door. Ook daar is geloven
heeft opgeleverd: de C;od over wie wij 't telkens weer de overwiÏÏning op de oer-
habben is geen andere dan de mens die mij menselijke neiging om krampachtig te zoe-
aankijkt. 'Snijdt u geen arídeÏe gföen voor ken naar zelfbehoud en om vast te houden
mijn Aangezicht'. Op die ontdekking zijn wat je hebt.

l úo yttt jAXF- cakíe OF -ruk íoHt..o
Áí'íE:g, »'m aouÏ'.
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wij op de schobberdebonk naar elkaar toe-
gedreven, en wij hebben gaaÏídeweg en
steeds scherper een saamhorigheid gevon-
den, die we stotterend en miskleunend,
maar soms ook heel ontroerend en terzake
hebben aan gewild of alföans proberen aan
te willen. Hier zijn mensen die zich ergens
druk over maken en daar praten we nu al
weer voor het derde jäar over met elkaar.
En steeds scherper krijg je het gevoel: daar
gaat het over, en al de rest is bijzaak.
Welnu, precíes dat: weggaan, uittocht, bal-
lingschap, woorden die u vandaag nog va-
ker zult horen, woorden die iÏÏ de heilige
schriften vanaf het begin model staan voor
wat daar geloven heet. Geloven is niet
Egypte, maar de woestijn. Niet: je land, je
stam, je oude vertrouwde (;emeente, je va-
dererí, maar eruit. Het is het tegendeel van:
blijf zitten waar je zit en verroer je niet.
geen portiek om in te sföuilen. Omdat
Abraham geloofde, zegt Paulus, daarom
liet hij alles achter en ging naar een land

Het is: ontworstelen, loswoelen. Niet be-
houden, maar op het spel zetten. Geen
handhaving, maar een prijsgeven. Niet wie
aóterom ziet, is geschikt voor het Konin-
krijk C;fös (Lukas 9:62). Nieuwe wijn moet
je in nieuwe zakken doen, gooi de oude
maar weg. Wie zijn leven verliest, zal het
vinden. Je moet wagen om te winííen. En
niets meenemen onderweg, geen geld,
geen rugmk en geen schoenen. De religie
van het behouden, het veilig stellen, het te-
rugbinden aaÏÏ de moederschoot is vóór-
evangelisdi. Wat het evangelie ons vraagt
te doen is: loskomen van wat we hebben,
loskomeÏÏ van wie we zijn, het zaad moet
de grond in, de zoon het huis uit, de lam-
mereÏ'i tussen de wolven. Niet de verloren
zoon wordt verÏÏíaand, maar de huismus,
de broer die föuis blijft, bij vaders vleespot.
Kortom: geloven in de S«?hrift, dat is: UIT-
TOCHT - GAAN!

Niet omzien naar wat achter je ligt, zoals
de vrouw van Lot die in een zoutpilaar ver-
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aríderde. C? zelfömíahaving, ook niet
van de Q?meente. Niet het verleden is be-
laÏÏgrijk, maar de toekomst. Niet het land
achter ons, maar de woestijn. Want daar
ligt de rots die water geeft en daar sdiijnt
het nieuwe morgenliföt. En daar kun je
dromen van een ladder die naar de hemel
reikt.

Zo zijn we bij elkaar vandaag, deze dag in

Apeldoom, een 'Elim' voor ons, eeÏÏ oase.
Even bijpraten, uiföuilen, klagen. Elkaar
opvangen, maar ook gaandeweg elkaar be-
moedigen om aan het eind van deze dag
de oase te verlaten en te gaan ... gaan ...
gaan !!!
Ik wens u allen en mijzelf een oaseïtisdíe
dag om iÏÏderdaad weer op uittocht te kun-
nen gaan.

Vruchtbaar leven

In onze gerneenten zal met een zekera regelrnaat graag gelezen worden in Handelin-

gen 8, waar de doop bediend wordt aan een kamerling utt Ethiopíë. He? is één van
de 'bewijsplaatsen' dat het juist is dat de baptisten de doop bedienen ná geloof van

de bekeerde, zoals blijkt in dR gedeelte. Maar verstaan we wat we lezen wel ten vol-
le?

Lezen in Jesaja wonder dat je dus ook leest in Leviticus
De kamerling uit MorenlaÏÏd las iÏÏ de boek- 18:22 dat je als man geen seksueel kontakt
rol van de profeet Jesa5a. De vertauÏÏg van mag hebben met een andere man. Dat is on-
het NBG zegt: kamerling, maar letterlijk vruátbaar. Maar nu spreekt de profeet Je-
staat er: eunudÏ, ontmande. Mensen die saja in zijn tijd zeer gewaagde woordaÏ
vaak eenzaam waren. Ze telden niet echt over gecastreerde maruÏen, die als vervloek-

ten buiten de tempel moesteÏí blijven. Jesa-mee in die tijd, want ze hadden geen
vrouw en konden ook geen kinderen krij- ja zegt:, laat de ontmande niet zeggen: 'zie
gen. En dáár ging het toch uiteindelijk om ik beri een dorre boom'. Want zo zegt Cúd
in het leven, zo vond men overal en fök in van de ontmanden: 'ik geeí hun in mijn
Israël: als een man een onvrudÏtbare huis en binnen mijn muren eeÏÏ naam, be-
vrouw had getrouwd modit hij er een ter dan zanen en dodÏters; ik geef hun eeÏÏ
tweede vrouw bij nemen en als een man eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal wor-
overleed zonder dat hij een zoon had gekre- den' (Jesaja 56: 3-5).
gen (dochters telden ook niet mee!) dan Revolutionair: eeÏí ontrnande krijgt een
moest een broeÏ van hem bij de a$tergeble- naam, beteÏ dan die van zonen en dofö-
ven weduwe een zoon verwekken, die dan ters. Een mens kan blijkbaar een andere be-
op naam vari de overledeÏÏ broer kwam te stemming hebben, en zelfs een betere, dan
staan (het zgn. zwagerhuweliik). En man- het stichten van een gezin.
neÏÏ van wie de gesladítsdelerí gekneusd of De eunuch uit MoreÏÏland las in de boekrol
afgesneden wareÏí, hadden geen toegang en ontdekte dat er een C;od was die aan
tot de godsdienstige samenkomsten. (?n ontüÏanden een eervolle plaats gaf in zijn
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wordt bevrijd uit het'seÏÏken dat voorwaar-
de voor leverísgeluk is het krijgeÏÏ vaÏÏ kin-
deren. Het gaat om vrudÏtbaar leven: om
liefde naar anderen toe, om vriendschap en
verbonderföeid met elkaar en naar Cod

toe. En in de gemeente van God tellen men-
sen mee, die elders geweerd worden, om-
dat ze ánders bekeken worden, nl. als men-
seÏí die vruchtbaar kunnen zijn, doordat ze
willen gaan op de weg vaÏí Jezus.
De eunufö ontdekte al lezend in de Bijbel
dat het goede nieuws ook voor hem gold:
hij was géén dorre boom en de profeet
spïak over hem. Zijn geloof in Cïod werd
persoonlijk en hij ging iets fügrijpen vaÏÏ
de bevrijding van het geloof en waar het in
het leven om gaat: een weg gaan in navol-
ging van Hem die geleden had om allen
het leven te geven.

Beweging Ruimte herdacht Joseph Doucégemeente. Dat was een grote ontdekking!
En tegelijk las hij woorden van hoofdstuk
53, hoe iemand als een sáaap naar de
slachtbank werd geleid en vemederd, geen
recht gedaan. Wie kan bij hem van nakome-
lingen sprekeÏÏ? Hij werd voortijdig uit het
leven weggerukt. Deze woorden moeten
hem wel diep geraakt hebben. Wellicht
heeft hij ziclíÏzelf in dit beeld herkend. Ook
hij was ooit eens (als kind? als volwassen
man?) naar een 'slad'itbank' geleid, waar
hij van zijn marínelijkheid was beroofd. En
ook voor hem gold: wie kan er bij hem van
nakomelingen spreken...?

men 'de homo-pastor',
waarop hij breeduit sdÏijn-
baar zorgeloos lacht. Het
lied vaÏÏ Mafön Luföer

King, zijn baptistencollega
en voorbeeld, klinkt in me
op als ik naar dat portret
kijk: 'Free at last, free at
last, Thank (íd, I'm free at
last!".

Opgenomen in de rij van
andere voorvedíters van

vrijheid in geloven, leven
en lieföebben, op diezelfde
sd'ioorsteen haÏígen al jaren
de fotoportretten van domi-
nee Brussaard en pater van
Kusdonk, voorzitters van
het c.c.ï.i., moedige man-
nen die oproeideÏÏ tegen de
stroom van vooroordelen

in kerk en samenleving.
Mijn gedachten gaan tij-
deÏÏs de maaltijd terug naar
gisteren, waar een bevende
Van Kilsdonk als een oude,
maar niet gebroken man
sprak over Doucé als een
"man met eeÏÏ hart, een
man van vlees en bloed'.

Bijna overÏnand door zijn
emoties, omdat hij juist
hém had moeten overle-

ven, getuigde van Kilsdonk
opnieuw van zijn diepe
overtuiging dat relaties tus-
Seï? mannen en mfülnen,

vrouwen en vrouweni een
creatieve vondst van de

Schepper, de Heilige zijn.
Juist omdat het gaat om lief-
de die vrij maakt, wanneer
zij waar is en niet ontkend
wordt.

Vructóaarheid

Natuurlijk legde Filippus hem de betekeÏÏis
van deze woorden uit. Ze wijzen op Jezus,
in het destijds heersende cultuurpatroon
een volmaakt 'onvrudítbare': op 33-jarige
leeftijd ongehuwd en kinderloos uit het le-
ven weggerukt.
Maar volgens de bijbel is juist Hij de meest
vruchtbare mens die ooit heeft geleefd. Hn
vandaag nog leeft Hij onder ons, met een
naam die véél beter is dan zonen erí dodí-

ters, een eeuwige naam, die nooit meer uit-
gewist zal worden. Wie nadenkt over waar

.;

Een tekst om vaak te lezen en telkens weer

te vragen: verstaan we wat we lezen?
Heeft dit méér te zeggen dan dat meÏÏsen
gedoopt moeten worden op belijdenis van
hun geloof in Jezus?
Mij zegt het in ieder geval óók dat álle men-
sen welkom zijn bij God en in zijn gemeen-
te horen...

l aatsfp maaltijd
in het centrurn

van Christus de
Bevrijder

Parijs, zondag 2 december
1990. Kerkdienst in het Cen-

tre Du Christ Libérateur,
met voor de laatste keer,
een maaltijd er bij. Een dag
na de dieÏÏst ter nagedachte-
nis van mijn collega en
vriend dominee Joseph
Doucé zitten we aan diezelf-

de tafel waar hij meer dan
10 jaar met zijn meÏÏsen het
Woord opende, de zegen
vroeg, ook over hun rela-
ties,?het brood brak, ook
voor hen die het niet kon-
den betalen. Op de sdÏoor-
steen van de sobere cen-

trumzaal staat nu een grote
houtskooltekening van

Aad Kik m l hem die de kranten noe-

Dit bericht, ondertekend
door een bonte rij van Ne-
derlandse en buitenlandse
vrieÏÏden, had ook ons be-
reikt en geschokt. Het kon
dan ook niet anders oE in

de openingswoorden van
Ger Booy op de ontÏnoe-
tingsdag in Apeldoorn
werd inteÏÏs stil gestaan bij
die getuige van 'Christus
de Bevrijder', Joseph Dou-
Cé.

Pijnlijk tmf ons de medede-
liríg dat een rouwbericht
door het Unie-orgaan 'De
Christen' geweigerd was.
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EeÏí reden temeer om nu in
deze Nieuwsbrief stil te

staan bij die man van God
die ook velen van ons heb-

ben mogen ontÏnoeten.
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/ have a dream...

Martin Luföer King

Het bericht van de gewelddadige dood van onze vriend

Pasteur Joseph Doucé '
D#ecteur van het

Centre du Christ Libérateur te Parijs

geb. 13-4-1945 overi.juli 1990

heeft ons geschokt en met verdríet en diepe vemntwaardi-
ging vervuld. Zijn niet aflatende inzet voor hulp aan sexuele
inderheden en zijn strijd voor hun Ïmhten zal ons blijven
mspireren.



/
In de toespraak van profes- worden. 'Nobody knows te
sor Reiling klonken op- tmubles I"ve seen' was in
nieuw die woorden van deze droeve entourage als
vÏijheid, liefde en christelij- laatste spreekbuis van de
ke gemeeÏÏs?p, kernwoor- eenzame pas'bor van de
den voor wie zijn leven en geminadÏten. Het 'Were
relaties, homo of hetero, you föere when föey cruci-
wil toetsen aan Hem, die fied my Lordkr klonk als
füvrijdt. een regelrechtappèlaan
Weinigen wisten of weten, ons allemaal, omdat Hij
dat iííist dp baptist Reiling nog zo vaak opnieuw ge-
klaar had gestaan om, naar kruisigd wordt, op al die
de grote wens varí Joseph plaatsen waar onbegrip en
Doucé, Van Kilsdonk op te afwijzing heersen.
volgen als nieuwe voorzit- "Let my people go' klonk
ter van het c.c.ï.,. Dat nieu- hier als een actuele opÏoep
we portret zal niet meer aan de Franse farao"s om
worden opgeharígen, het zichzelf te bevrijden van
CeÏítrum houdt op te be- vuile macht en doofpotten.
staan, de huur is te hoog, MoZes wist het, net als Mar-
de pastor-psydÏoloog- tin Luföer King: niet ikzelf,
sexuoloog is er niet meer maar mijn volk zal het land
om de bonte kudde van beërven. Joseph Doucé wist
hulpvragers en zegenzoe- van die belofte, hij leefde er
kers te bedieríen. vaÏÏuit. Daarom klonk ten-
Guy Bondar, de moedige slotte ook het 'Oh, freedom
partnervriend las met ge- over me, l go home to my
broken stem uit familie- en Lord and be free'.
bijbelbrieven voor, waaruit In Utrecht had hij regelma-
sprak dat Doucé leek te heb- tig getuigd van wat hij be-
ben geweten welke offers leefde als het eigene van
gebracht zouden moeten het baptist-zijn, die per-

'?c?ï'nol*"-yJ% ./

soonlip.aa band met Q:id. In
Parijs zongen we het hem
na, als laatste groet, als laat-
ste eer: 'AÏÏíen, amen, He
came to save us, and He
rose on Easter!'. Waar zel-
den werd gezongen, kwam
nu uit honderden kelen die
eerst nog geeÏ raad wisten
met hun woede, hun ver-
driet en hun diepe veront-
waardiging het verlossen-
de: 'We shall overcome, we
walk hand in hand, we
shall live iÏÏ peace'.
Met een sdíok bedacht ik
me, dat deze groep men-
sen, baptista'i, kaföolieken,
luföeranen, travestieteÏí, les-
biennes en pedofielen, pro-
fösoren, dominees en stu-
denten ééÏímalig eÏí op vol-
strekt unieke wijze bij el-
kaar zijn gebracht, en dat
nog wel op Wereld-aids-
dag, door een man die het
lijden vaÏí mensen en zich-
zelf niet uit de weg ging.
Zijn naaste medewerkster
fluisterde me na de maal-
tijd toe: 'Het was zijn le-
venswerk wat daar giste-
ren bij elkaar zat en stond,
hij was erbij, ik voelde het,
maar dat mag je niet hard-
op zeggen ...'
Joseph Doucé noemde veel
wat in duistemis leefde
hardop bij de naam en
bradÏt het zo aan het licht,
om het bestaansredít te.ge-
ven in ?s wereld van
vlees en bloed.

Hebben wij het verstaan?
Dan mogen we het ook
hardop zeggen.

Arjan Noordhoek H
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Baptimten Bew*ging Rufüts,
p/; de he*t A. Kik,
Ropta 1,
92'02 KC Drachten.

?èl. ZWD/6260 Cod*: Lomdsn. 7 aecewbet 1990.

Geachte heer Kik, .

Hietíee wil ik qtaaq bevegt%en ën de ontvangst van uííí btkefHlerff)eë Wllt IÄ gLaa.,1 W...-,-.. --- - - -èn de intusíien ontvanqen gift van f. Lí27S,-- t.b.v. pto5ekt*n
:;t-;t;;a;minaeÏen in-fötijns Jkíííerika.
Zoals afgesproken hebben w dezs qift besteíd voor de 3 pxo5ekteí'í,
die u qenoew& zijn, t.w.':""0pbo:;ae=7k i;-deawijk Vila Makaraz«x:í, Sao Paulo
- ffi';;nq-jo;qefön in Eabú, Brazilië
- C'amn-centrum in Recife,
elk met een bedÏag van f. 425,--.

Ïntussen hebben ve ook vanuit enkele plaataelijke baptigtengemeenten vetzoekeri ontvanqen v«x:ïr de ííchrijfaktie. De vooÏbeeld-" - ' o--- --- ---s .. v.rrï Il)Ilí!Illë íííítiemgemeenten Verzumnïïx wïï-- ---1--- .--- -- ???. .,brief ks daaraan aangepagt. Hst laek ona qoeó u noq *nkele ííetjem
van de mchrijfaktie toe te mturen.

Noqmaús dank voor deza wijze van mseleverí en voor uv plezisrige- a a - - -- --a - - ---líl «b í'in As aehíalifalNö(?M&ll} aanK Yoor Qeí.ii vml,-. -... ---.--- - -brkel. We kunnen aooÏq*ven dat er veel respona ia op de sehrljfaktie.? - ?- =-- í?*Ïíy ». -bwhs+b4hAh?nbll')let. lle Kunneii uruub4ü ---- -? - - - - --- ---, - ?We ?en hopen dat daze aktiViteiten uitelní5elijk dë straatkiJldeíaënen het wrk dat aaarvoor qehan wordt, ten qoeae zullen )cí?n.
Met **n vrisnhlijke qroetw

'ÏIM;Ï{Ïl»ll?Ïla{{*l}.afí!ellng voor)
Ditkia Bakker.

bijlagen.

Gwwmgd In: ? (XN, ? ë @wakÏh»«ï íë, Laísdwí.
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Regionale studiedagen: 'De vrouw in dé gemeente'
Al op de 1 e ontrnoatingsdag van 'Ruimte' in 1988 werd door valen bepleit dat bezin-
ning over de plaats van de vrouw ín de gemeente een hoge prërhett was.
We hadden veel aan ons hoofd en beperkte doen bij aankomst (I.v.m. voorbereidingenmogelijkhederí; het kwam et dus rúet eer- is het Mngerui gmenst dat men zidÏ voorafdervaÏÏ.Hetisverheugerídnutekunnen aanmeut(ziestrookhiemaast):voordedagmeedelen dat we binnenkort 2 gelijke stu- in Den Dolder uiterJijk op 8 maart, voordiedagen over dat föema zullen houden, de dag in Hoogeveen uitedijk op 5 april.resp. in Den Dolder en in Hoogeveen.
Een lange weg heeft ons tot 1991 gebradÏt. We hopen op grote belangstelling. SpoorDe helft van de wereldbevolking (en zeker ook anderen (al dan niet verbonden -met Be-van onze Baptisten bevolking) bestaat uit weging Ruimte) aan mee te komen eÏívrouwen. TódÏ hebben mannen de geschie- meld ook hen aan.deÏÏis bepaald en de föeologische antwoor-
den gegeven. De tijd is gekomen dat vmu- Routebeschrijving voor studiedag 16 maaÏtwen aari het Woord komen. De emancipa- in Den Dolder.
tie is geen buitenkerkelijk gebeuren. Het Hatits: MaÏia Ch'ristiría-kerk, Doldersewegveranderde vrouwbeeld kan heelwording 123.
en verdieping brengen in onze gemeen- Per trein: ïíaar station Den Dolder (tussenschap. Christus leert ons 'aller dierÏaar' te Utrecht en Amersíoort, bereikbaar metzijn, vrouwen hebben daaÏin meer erva- stoptrein).
ring. GÏaag nodigen we ieder die onze ge- Vanaf het permn naar redÏts over de spoor-meenschap in het hart draagt uit om sa-;en ; ÍuWteren en-te-leren,ote-ervaren en %'?te groeien, te zingen en te vieren.

]Een team van vrouwaen heeft het program-
ma voorbereid, terwijl in Den Dolder dooÏ
Jaap Boeschoten en in Hoogeveen door
Hans Blenkers het zingend vieren wordt
begeleid.
De twee dagen worden gehouden:

1
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7l op zaterdag 16 maart in Den Dolder

en

/ op zaterdag 13 april in Hoogeveen.
Vanaf 9.30 uur is men welkom en er is kof-
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fie. ffi -10.00-uur-begföt het p-rogramma,
dat tot uiterlijk 16.00 uur duurt. Men
wordt verzodit zelf een lunchpakket mee
te breÏígen.
De deelnemersbijdrage is f 7,50 p.p. te vol-
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. Jm.st?atlinksde Openbaarvervoer:ví Nla: HoogeveenWegOVergang. Na ca.
de stadsbus naar 'Schutlanden', gaat iederkerk.

P";ruto:uithetWestenenNoorden/Oos- halfuur;haltekerkboerderij.';:d" 'Á2o7 nemen m;echt2Amersfoort Per autoJ vanaf Meppel (Aföersfoort-Zwol-vm.vS'mlag ffi's;oeÏí Dolder. midÏting le), of vanuit EÏÏuÏíen, ridÏting Assen-Den'Doldeer'ovoorMjgaan,-viaductonder- HoogeveennementotafslagHoogeveen.d'oor,"da;afü'af'lÍa-glinks,-bijvoorrangs- Aanheteindvandeafslagí?tsaf(linksweg staat links op de kruismg de kerk gaat naar centruÏn) de Zuidwol%erweg- a o ' a? - ?--w:i sÏ..,...sb k-=-i-/Roil? aRlao:oprijden. Vanuit Assen / Beilen, afslagDaar m de buurt-parkeren.
Hoogeveen-Fluitenberg voorbij tot afslagRoutebeschrijving VOOÏ studiedag 13 april Hoogeveen. Rechtsaf Zuidwoldigerweg op.
In beide gevallen nu re«úúdoot, voorbij Mo-in Hoogeveen.Plaatos: Rerkboerderij Ad Pios Usus, De Wei- tel, weg naar ziekerföuis en winkelcentrum
(alle rechts) tot Kerkboerderij aan redn'ker-dell.

kant vlak vóór de Korenstraat.

l'rets gem'aaktaeÏí lijk soms een beetje nader- u dat dat eeÏÏ heel eind is? Weet u dat je
dan heel lang oriderweg beít? Hn weet uöij te komen."" " "a a= = dat het mij niks didíter-naar de horizonIVorige week bijvoorbeeld zat ik in de trein. heeft gebra«bt? Verbaasd zeker hè. Parijs,'naar de" horizon reisde ik blauw- de stad der stedaÏ, met terrasjes voot ver-€:?.;ossen-Zwolle en Utrecht en raakte ik liefden, trottoirs voor aföesten, aÏnateurs
en volk zoals ik, pen Eifelto'rerí voor toeris-kngesprek met een Nigeriaan. Hij nam me en volk zoals iki een Eitelfö'ren voor toeÏíííIn die drie kwartier mee naar zijn land. füj ten, de Champs-Élysees voor kapitanstenen metro's voor dfühards a'i mÏdere uitge-ten de mooie plekjes, maar vooralttsen waar gestreden wordt. Ik stotenen der maatschappij. Nee, het bradÏtakennis ';;t-zijn familie die hij al- mij niks didÏter naar de horizo?.leen had achtergelateín. Met de temperatu-
Zoeken naar de horizon impuceert zoekenpn die veel aangenamer zijn dan hier. Ik,canwel zeggen dat ik een heel eind ge- naar jezelf, op zoek gaan naar de aÏíder.'DaaÏvoor hoef ie niet viif uur in de autoDaarvoor hoef je niet vijf uur in de auto te
zitten, hod je geen bergen geld uit te ge-I

Q. . "<, . ven. Soms heb ik genoeg aan mezelf, met?" x",. ? : J. . ' een baal shag, op het balkon op een warÏne?n zomeravond. En als ik dan goed kijk zie ik
Hem, in de sterren die ik uitblaas, in derook'die geworteld is iri de ad'itertuin en in' de boom"die fonkelt aan de heÏnel. En in als =t'..:,;,?;;':.;","=:='.;;==
JHWH vandaag dezelfde is die Hij gisteren
ik ineens dat jii Hem bent. Weet ik dat
JI lï1l1 V fülM&lGl5 u€k&&ííb Ä - - - --, o-- --was en morgeí zal zijn. Inee'is ben ik heel
eveÏ volmaakt gelukkig en kan ik weer :
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Bestuurswijzigingen Horizon

Op de jaarvergadering in
Apeldoorn nam Henk de
Boer afscheid van het Be-

stuur. In zijn plaats werd
toen Diny de Haan-Man-
seÏÏs uit Velp gekozen. De
overige 9 leden, die beschik-
baar wareÏÏ voor (her)ver-
kieziÏÏg werden alle geko-
zen. In de eerste bestuurs-

vergadering na 'Apel-
doorn' moesten we verne-

men dat Piet Kingma uit

Sneek vanwege een drukke
baan en andere nieuwe ta-

ken moest terugtreden als
bestuurslid (sekretaris).
Spijtig maar tevens reëel.
Als eerste werd besloten
om het sekretariaat (weer)
bij Aad Kik onder te bren-
gen. Hij is intussen ver-
huisd, een dubbele reden
om van deze verandering

goede nota te nemen: Voor-
taan geldt dus:
Sekretariaat Beweging Ruimte
A. Kik, Ropta 1,
9202 KC Drachlen
tel.: 05120-40fü

(werk: 05134-2341)

Int=? wordt weer naar
versterking van het Bestuur
gezodít en is een gesprek
over herverdeling van ta-
ken in gang gezet.

küklWelï. lm. neDDt!Il uullulll:.!,e?tÏe-

Ïis bepaald en de föeologisáe antwoor-
m gegeven. De tijd is gekomen dat vrou-
eÏí aan het Woord komen. De emancipa-
: is geeÏÏ buitenkerkelijk gebeuren. Het
randerde vrouwbeeld kan heelwording
verdieping brengen in onze gemeen-
Ïap. Christus leert ons 'aller dienaar' te
Ï, vrouwen hebben daariÏÏ meer erya-
g. Craag nodigen we ieder die onze ge-
enschap in het hart draagt uit om saZ
n te luistereÏí en te leren,-te ervaren en
;roeien, te zingen en te vieren.

an vrouw'en heeft het program-@ team va
%voorberí'eid, terwijl in Den Dolder door
y ?oten en in Hoogeveen door

Ss BleÏÏkers het zingend"vieren wordt
'!leid.

bWee dagen worden gehouden:
Q zaterdag 16 maart in Den Dczaterdag 16 maart in Den Dolder
v

" =aterdag 13 april in Hoogeveen.
h

df 9.30 uur is men welkom en er is kof-
"m 10.00 uur begint het programma,
nlt uiterlijk 16.00 uur duurt. MeÏí
V': verzodÏt zelf een lunchpakket mee

ngen.
elnemersbijdrage is f 7,50 p.p. te vol-

»nen aan.
Routebeschtijving voor studiedag 16 maart
in Den Dolder.

Plaats: Maria Christina-kerk, Dolderseweg
123.

Per tr«ín: naar station Den Dolder (tussen
UtedÏt en AÏnersfoort, bereikbaar met
stoptrein).
Vanaf het perron naar redÏts over de spoor-
ra?
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Ik ben op weg. Op pad naar de horizon
want ik weet dat daar mensen op mij wadí-
ten. Mensen die slechts in één ding op el-
kaar lijken het respect dat ze hebbe? voor
zií:hzelf en voor elkaar. Ik ben op weg om
te kunnen aaníáuiven aan de horizon.

Aanschuiven met meÏísen van allerlei ge-
zindheden, mensen niet langer zwart of
wit, niet langer dom of slim, niet langer
goed of sla'ht, alleeÏí maar mooi, mooi om-
dat ze er zijn. Weet je, veel mensen hebben
gehoord van mijn reis en hebben me uitge-
laföen, voor gek verklaard. De weg naar
de horizon, zeggen ze, heeft geen einde,
slechts op papier. Maar ik heb al een hele
reis gemaakt en lijk soms een beetje nader-
bij te komen.

l Vorige week b.ijv.oor.beeld zat?ik,; de trein.
Opweg naar de horizon reisde ik blauw-
geel tussen Zwolle en UtredÏt en raakte ik
in gesprek met een Nigeriaan. Hij nam me
(as die drie kwartier mee naar zijn land. Hij

en de mooie plekjes, maar vooral
.tsen waar gestreden wordt. Ik
kennis met zijn familie die hij al-

leen had ad'itergelaten. Met de temperatu-
(en die veel aangaíamer zijn dan hier. nc
,?wel zeggen dat ik een heel eind ge-
I
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reisd heb. Ik ben 's in Parijs geweest. Weet
u dat dat pen hepl eind is? Weet u dat je
dan heel laÏíg onderweg bent? Hn weet u
dat het mij niks didíter naar dp horizon
heeft gebracht? Verbaasd zeker hè. Parijs,
de stad der steden, met terrasjes voor ver-
liefden, trottoirs voor aföesten, amateurs
eí volk zoals ik, een Eifeltoren voor toeris-
ten, de Champs-Élysees voor kapitaustaÏ
en metro's voor dodÏards en andere uitge-
stotgien der maatsdÏappij. Nee, het bradÏt
mij niks didÏter naar dp horizan.

ZmkíÏi n ÏÏr de horizon implioeert zoeken
naar jezelf, op zoek gaan naar de arÏder.
Daarvoor hoef je niet vijf uur in de auto te
zitten, hoef je gee'i bergen geld uit te ge-
ven. Soms heb ik ga'ioeg aan mezelf, met
een baal shag, op het balkon op een warme
zomeravond. En als ik dan goai kijk zie ik
Hem, in de sterreí die ik uitblaas, in de
rook die geworteld is m de adÏtertuin en in
de boom die fönkelt aan de heÏnel. En in al
dat moois voel ik dat ik Hem ben en weet
ik ineeÏÏs dat jij HeÏn bent. Weet ik dat
JHWH vandaag dezelfde is die Hij gisteren
was aÏ morgen zal zijn. híeens ben ik heel
eveÏ volmaakt gelukkig en kan ik weer
VOOruit.
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