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de rubriek 'persoonlijke groei' kunt u van Piet Brongers gedachten rondom
kruis en opstanding tegenkomen.
Nelie Tadema-de Haan werpt vanuit de feministische theologie een verras-
send Licht op 'De Chippendales': strippende mannen naast het oerchristelijk
ViSiOen.

Ook de Ruimtedag '91 wordt door een aantal 'ruimtevaarders' besproken:im-
pressíes van een bijzondere dag !
De rij wordt geopend door de voorzitter van de Beweging Ruimte met
'Opstaan en kleur bekennen'. Daarmee wordt-samen met-het artikel Van
ds. H.P.de Boer- overigens ook het eerste schot voor de boeg gegeven op
de discussie over de grondvraag voor onze Beweging Ruimte: welk Spoor
volgen wij na 21 november 1992 ?

1. Vanuit de redactie...

Een nieuwe start ! Vijf proefballonnen ! Vijf uitgaven van de Nieuwsbrief
'RUIMTE'-nieuwe stijl tot aan de Ruimtedag op 21 november (?) 1992. De
Ieden van de Beweging Ruimte hebben zich op de Ruimtedagen '90 en '91
uitgesproken voor een goede 'periodiek', enkelen verwachtten zeifs ee=n
soort alternatieve "De Christen". Zo'n fundamentele koerswijziging haÏgt
echter samen met de grondbeslissing van de Beweging Ruimte op de
komende Ruimtedag, waar de vraag aan de orde komt 'of Ruimte door zal
gaan, en zo ja...op welke wijze; zo nee, ...wat betekent dat voor onze leden
en voor de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland?.' Overigens is het
moedige artikel van br. P.Lalleman in DC van 16 januari voor het Bestuur
van de Beweging Ruimte aanleiding geweest opnieuw op de bel van de
Unie-Commissie te drukken. U vindt de brief aan de UC in dit nummer.

In dit eerste actienummer van 'RUIMTE', onder het motto "één Nieuwsbrief
voor jezelf en één om weg te geven", is geschreven rondom "OPSTAAN": u
zult dit kernwoom herhaaldelijk terugvinden in de artikelen. Vele artikelen
zijn geschreven met een uitdagend karakter, bedoeld om twijfelende schrij-
vers en schrijfsters over te halen 'op te staan' en te reageren. Zo hopen we
dat 'RUIMTE' zal voorzien in de behoefte aan communicatie tussen de
leden ! Het blad wil een aantai berichten doorgeven uit de 'Baptisten-
wereld', maar bevat ook informatie over de oecumenische beweging: zo
vindt u in dit nummer een bericht van ds.J.Broertjes over Rüschlikon, náást
een informerend persbericht over de Kerkendag. Veel ervaringsverhalen van
'Ruimtevaarders': hun motivatie, vragen, kritiek, pijn en hoop! Een openbaar
platform, omdat delen -maar zeker ook elkaar bevragen !- een goede zaak
is. De kracht van iedere Beweging ligt in het vermogen om ook zichzelf ter
discussie te stellen: de artikelen van br. de Vlas en ds. H.P. de E3oer ademen
kernvragen voor onze Beweging en voor de Unie.
Voor onze eigen geloofs-opbouw zal er altijd een bijbelgedeelte worden
'opengelegd' op een inspirerende, soms verrassende wijze: Ger Booy operit

Henk Blenkers, eindredacteur.
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2. Opstaan en kleur bekennen
Tijdens de jaarvergadering in Apeldoorn maakte ik
een opmerking over het principieel open karakter
van Ruimte: er is plaats voor baptisten met uiteen-
lopende geloofsbelevingen, dus ook voor mensen
met een 'behoudender' geloofsvisie.
Ds.Jaap Broertjes vond dat de beweging met deze
schildering te kleurloos bleef. Ruimte moet zich
duidelijker profileren, immers: Ruimte staat 'ergens'
voor. Kijk maar naar de bundel "Voor Elkaar", die
een geest van acceptatie ademt van homosexuele
medegelovigen en hun integratie in de Gemeenten.
Kijk ook naar de solidariteitsaktie voor onze vrou-
welijke theologiestudenten en het bepleiten van
oecumenische openheid. Dit en nog meer bepaalt
de kleur van Ruimte en het moet niet zo zijn, dat
om kerkpolitieke of andere redenen die kleur niet "bekend", beieden wordt.
Het gaat in deze discussie om heel principiële zaken. We kunnen ons
afvragen of Ruimte tot nu toe wel of niet kleur bekend heeff en zo ja: welke
kleur?

Afhankelijk van het antwoord zal het beleid van de beweging vervolgens
gestalte moeten krijgen.

Qú

'»? ? ?$

Jaap Schuil

Ïerug naar het begin

In het voorjaar van 1988 leidde onvrede over de ontwikkelingen in onze Unie
eítoe, dat een tiental baptisten de Werkgroep Ruimte oprichtten. Die tien
hadden met name zorg voor de ruimte van gemeenteleden en Gemeenten
met een van de meerderheid afwijkende geloofsvisie. Konkreet signaleerden
zij een klimaat, waarin fundamentalistisch getinte baptisten het steeds
moeilijker maakten voor andersdenkende mede-broeders en -zusters om
binnen Gemeenten en Unie volwaardig en gerespekteerd mee te blijven
funktioneren.

Hiermee signaleren we -of we dat willen of niet- een element van polarisatie:
progressieven tegenover conservatieven, Ruimte tegenover het 'Evangelisch
Beraad'. Niets menselijks is ons vreemd. In die zin is de interpretatie van de
Algemene Vergadering van Enschede in 1988 naar aanleiding van de
oprichting van de Werkgroep Ruimte begrijpelijk. Onze baptisten gemeen-
schap heeft geen behoefte aan een verscheurende strijd om de macht.

Kleur en konsekwentie

Toch wil ik benadrukken dat b(i de oorichtino van de Werkaropn füimtu

erop gericht is dit mechanisme te willen doorbreken.
In de íntentíeverklaring van de Beweging staat o.a.:

De Beweging heeft als kenmerk een veelvormigheid in ge-
loofsbeleving. Ze staat open voor ieder, die de andere deelne-
mers van harte aanvaardt."

De oprichters van Ruimte waren zich bewust van de heilloosheid van
polarisatie. We komen dan terecht in de onevangelische sfeer van buigen of
barsten. Dat echter is een vorm van invloed doen gelden en macht uitoefe-
nen zoals 'de machthebbers van deze wereld' dat doen.
Gekozen werd voor een dringend appèl op de leiding van onze Uniege-
meenschap om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven op grond van
verbondenheid en wederzijds respekt. Niemands integriteit en vrÍjheid van
geweten mag worden aangetast. Door dit initiatief hebben de oprichters van
Ruimte kleur bekend.
Die kleur moet niet "polair" omschreven worden als zou Ruimte bestaan uit
progressieve baptisten. Veel leden van Ruimte zouden zichzelf daar niet
eens in herkennen.

De kleur ligt in het elkaar principieel respekteren als volwaardige kinderen
van God: vrouwen, zowel als mannen en kinderen, mensen met verschillen-
de geloofsvisies, mensen met verschillende geaardheid.
Zoals ik het zie is de kleur van Ruimte niet die van een moderne groep
baptisten, die alles maar goed vindt en waar behoudende mede-broeders fö
-zusters verguisd worden.
Gepleit wordt voor een klimaat, waarin zonder voorbehoud over de geloofs-
dimensie in alle zaken van het leven gesproken wordt en waarin niemand
het nodig vindt een ander te oordelen en daarmee uit te sluiten. De konse-
kwentie is, dat daarmee gekozen wordt voor mensen en tegen een geloofs-
praktijk, die hen niet tot hun recht laat komen.
Omdat dit helaas in onze gemeenschap gebeurt, moet er kleur bekend
worden, moet je je mond opendoen omwille van elkaar en van je plaats.
Kleur bekennen is "opstaan". Het is opstand, een boodschap, waarvan
je gelooft, dat deze gehoord moet worden.
Ik ben het met Jaap Broertjes eens als hij de hier geschetste profilering en
dus verdere inkleuring van Ruimte bedoelde.

Ruimte als progressieve stroming

Maar als het aksent nu eens komt te liggen op het progressieve, het
oecumenísche, het feministische (lees:vrouw-accepterende,red.) het maat-
schappij-betrokkene ? Zo zou Ruimte ímmers ook kleur kunnen 6ekennen !?
Dat zou dan wel een wezenlijke koerswijziging inhouden, immers nu is er
ook plaats voor 'behoudender' baptisten al is de pluriformiteit in de praktijk
helaas onvoldoende om het gesprek over de gehele breedte van onze Unie-
gemeenschap te kunnen voeren.
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gesprek komt niets terecht, laten we ons dan maar meer op onszelf tot een
progrpqqieve modaliteit binnen de baptisten gemeenschap. 3. Opstaan ? Wie ? Waarvoor ?

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, daí met zo'n ontwikkeling samenhangt
het opgeven van andersdenkende broeders en zusters, die ons lief zijn. Het
betefönt capítuleren en kiezen voor een scheiding op grond van theologi-
sche begrenzingen.
Mij lijkt dat een wijze van denken en handelen, die weliswaar praktisch kan
zijn en die de kerk ernstig heeft geïnfekteerd en haar beheerst, maar bij
belijders van het evangelie past deze niet.
Helaas blijkt de onevangelische wijze van denken ook in ons midden en dus
wordt Ruimte op haar beurt vanuit de Unie-gemeenschap beschilderd met
deze polariserende kleuren, waardoor de eigenlijke kleur wordt mis-
kend. Ruimte staat er daarom gekleurd op. Een enkel voorbeeld moge dit
illustreren.

Op een gewestelijke radenkoferentie werd iemands naam genoemd om als
'd'eskundÏge' een -inleiding te houden over een voorgesteld onderwerp. Eén
van de aanwezigen maakte toen de opmerking:"maar hij is toch niet lid van
Ruimte?...". Was hij dit wel geweest dan zou deze deskundig geachte
broeder dus niet meer welkom zijn geweest.

Opstaan

In gesprekken met mede-baptisten is het onderwerp Ruimte in de regel
taboe. Toch spreken zij vaak uit zich ook zorgen te maken over het gebrek
aan openheid voor elkaar. Zij zijn het dan in wezen met Ruimte eens, maar
kunnen niet instemmen met de gekozen vorm. Dat is natuurlijk een goed
recht. Waar het echter om gaat is: bekennen deze broeders en zusters -en
ik geloof dat het er vele zijn- ook kleur ? Staan zij ook op omwille van
elkaar, omwille van fundamentele evangelische waarden ?
Het wordt -mijns inziens- de hoogste tijd dat konstruktief gewerkt gaat
worden aan een klimaat dat samenbindt in plaats van noopt tot het gaan
van aparte wegen. Vooroordelen moeten verdwijnen. Het wordt de hoogste
tijd dat wie zich om welke redenen dan ook zorgen maakt over de ontwikke-
lingen in onze Unie, daar openlijk voor uitkomt en het recht claimt om
gehoord te worden.
Opstaan voor elkaar en niet voor een theologisch bolwerk. Bezig zijn met
de dingen, die ons allemaal bezighouden als gelovigen verenigd in de
baptisten-gemeenschap van Nederland en geen genoegen nemen met de
opgeworpen formele barricaden, die gesprek moeten voorkomen.
Öpstaan !, progressieve, behoudende en baptisten met wat voor label dan
ook, omwille van een werkelijk evangelische gemeenschap.
Aan deze doelstelling mogen we werken en omdat iedereen ons daaraan
mag en moet kunnen houden zal het beleid dienovereenkomstig moeten
worden üeformulpprd

-door ds. H.P. de Boer, mede-oprichter van indertijd de Werkgroep
Ruimte-

Ruimte, onze nog zo jonge beweging, geboren op 25 november 1989, dreigt
een vroegtijdige dood te sterven...althans, zo voel ik het aan.
1992 zou best eens het jaar kunnen worden waarin we haar begraven. En
wie een begrafenis wil voorkomen..., anders gezegd; wie de beweging in
leven wil houden..., zal zich de vraag moeten stellen of het nog wel echt
leven genoemd kan worden.
Op z'n minst heb je je dan neer moeten leggen bij het feit dat je met de
beweging niet bereikt hebt wat je als doelstelling koos. Tenzij je denkt op te
moeten staan, overeind te moeten komen, in beweging te komen voor
nieuwe doelstellingen.

Wat is er aan de hand?

Steeds duidelijker is geworden dat er voor ons binnen de Uniegemeenschap
geen enkele ruimte komt voor inbreng van zaken en gedachten die o.i.
dringend bezinning vereisen. Alle deuren worden voor ons gesloten. Door
een meerderheid binnen onze Uniegemeenschap worden we beschouwd als
een "rebelse" organisatie die zich niet voegen wil naar besluiten van de AV
en deze negeert.
Bovendien werden en worden we bestempeld als een polariserende bewe-
ging die er op uit is tegenstellingen toe te spitsen, zodat het gevaar van
splitsingen ontstaat:een bedreiging voor het bewaren van eenheid.
Ook heeft menigeen ons het etiket 'progressief' -'vrijzinnig'- 'niet-bijbelge-
trouw' opgeplakt.
En wat onze hoofddoelstelling was, nl.
"In kritische trouw de gemeenschap van de Unie bewust te maken
van knelpunten en bijdragen tot opheffen daarvan", daarvan komt
niets terecht.

Ook van een andere doelstelling, nl. "het steun geven aan hen die in de
plaatselijke gemeenten geaiasoleerd raakten", is niet terecht gekomen wat we
er van dachten.

Met name ook de regionale bijeenkomsten zouden voor dat doel dienen,
maar ook voor deze bijeenkomsten bleek weinig animo te bestaan.

Wat overbleef waren vooral de jaarlijkse bezinnings- en ontmoetingsdagen in
Apeldoorn ('91 met een geringer aantal bezoekers) - door velen weliswaar
altijd nog ervaren als fijne bijeenkomsten van voornamelijk gelijkgezinden
en/of in de knel geraakten - , het incidenteel laten verschijnen van een
publikatie (als bv. "Voor elkaar") , en het van tijd tot tijd uítbrerigen van een
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En daarmee komt de vraag op ons af of het bovenstaande nog voldoende
reden tot voortbestaan is. En dat zal dan ook nog gedragen moeten worden
door leden die leiding willen geven en ook op dit punt bleek hoe moeilijk het
is daarvoor mensen te vinden.

Het begint er op te lijken dat onze Beweging Ruimte nogal wat leden heeft,
die het met hun plaatselijke situatie niet zo gek getroffen hebben en in de
plaatselijke gemeente genoeg ruimte vinden voor hun geloofsbeleving.
Leden die geheel achter de doelstellingen van onze beweging staan, maar
minder behoefte hebben aan bijeenkomsten, organisatie.
Leden die vaak ook in die plaatselijke gemeente taken hebben die hen
weghouden van taken binnen Ruimte.
Ook kunnen we ons afvragen of er al niet leden zijn die vanwege hun
isolement onderdak hebben gezocht bij een ander kerkgenootschap.
En voorts zou Ruimte leden kunnen tellen die het eigenlijk niet meer zo zien
zitten binnen het Nederlands baptisme.

Wat dat betreft was ook de laatste AV weer niet moedgevend.
Van 'De Christen' kunnen we nog niet eens een open blad maken, en
zusters worden zelfs in 1992 nog niet eens gelijkgesteld aan broeders als
het gaat om als voorganger de gemeente te dienen. En ook op die laatste
A.V. kon weer eens duidelijk worden hoe slecht we met elkaar omgaan.
Vanuit de u.c. klonk het dat de degens niet mochten worden gekruist en
een bekende afgevaardigde meende n.a.v. het U.C.-voorstel om 'zusters die
een bevredigende theologische opleiding hebben afgerond een benoem-
baarstelling als 'gemeentelijk medewerkster' te verlenen', te moeten stellen
dat er na stemming over dit voorstel frustraties zullen ontstaan, omdat een
minderheid gedwongen zal zijn het meerderheidsstandpunt te volgen, en dat
dan zo'n voorstel niet heeft meegewerkt aan de bevordering van liefde en
achting en samenwerking onder de gemeenten.
Met zulke standpunten komen we niet verder. En dat blijkt dan ook wel,
omdat er voor de zusters weer niets gedaan wordt. Nog teveel wordt er in
onze Uniegemeenschap gedacht dat er eenheid bewaard kan worden door
het wegdrukken en verdoezelen van tegenstellingen. Nog steeds wordt niet
ingezien dat waar liefde an achting heersen, mogelijkheden ontstaan om
scherp te zien en helder te maken wat ons innerlijk beweegt, en dat deze
begrippen het 'bij-een-zijn', nl. bij de Ene Heer, bevorderen kunnen.
Maar een baptisten beweging waarbinnen geen open klimaat is, waar men
elkaar niet respecteert als er verschillen blijken, kan juist voor hen die
gewetensvol bezig zijn met de dingen aangaande het Rijk van God, geen
'huis' zijn, waar men zich thuis voelt, laat staan een beweging die in de
samenleving uitstraling heeft. En zeker ook geen huis voor de meeste van
onze kinderen die zulke heel andere dinaen leren.

Samenvattend: reeds nu is de vraag aan de orde -ook al komen we er
volgens afspraak pas eind van dit jaar over te spreken - of er in de huidige
situatie en bij de huidige gang van zaken nog reden tot voortbestaan van
Ruimte is. Moeten we ons neerleggen bij het feit dat we niet kunnen funktio-
neren zoals bedoeld binnen onze geloofsgemeenschap? Moeten we ons
neerleggen bij het feit dat we nog hooguit een enkele doelstelling waar
kunnen maken (als eerder genoemd?) Of moeten we opstaan, overeind
komen, in de benen komen om te trachten dat er nog iets wordt waarge-
maakt van wat ons voor ogen stond ?

Baptisten-van-het-midden

In het laatste geval zou er dan een poging gedaan kunnen worden in
contact te treden met hen, die ik voor het gemak maar even de baptisten-
van-het-midden zou willen noemen. En daarbij ga ik er dan vanuÍt dat dit
tOt de mogelijkheden beh00rt. DeZe baptisten-van-het-midden zie ik nl.
als groep die de positie hebben binnen onze uniegemeenschap om aan de
orde te stellen wat Ruimtemensen voor ogen stond en waarvoor wij geen
kans kregen.
Het zijn die baptisten díe geprobeerd hebben harmonie in onze gemeen-
schap te bewaren, conflicten te vermijden, veel goed hebben gevonden,
maar nu moeten concluderen dat fundamentalistische invloeden zich sterk
doen gelden irí onze Uniegemeenschap.

Ook ik denk wel eens dat het nuttig zou kunnen zijn onder alle leden van
onze gemeenten een enquëte te houden om er achter te komen dat er
nogal wat onvrede leeft bij vele leden, die hun stem niet laten horen op
A.V.'s en in de gemeentevergaderingen. Onvrede bv. rond het feit dat het
voor kan komen dat een predikant als br. Venema niet erkend kan worden,
dat een weekblad als 'De Christen' zo weinig bevat van wat werkelijk binnen
onze gemeenschap leeft en niet leeft en zo weinig wat inspeelt op de wereld
waarin we leven;- er zo weinig oecumenische gezindheid is, zusters wegge-
houden worden van kansels, er zo weinig openheid naar elkaar toe heerst,
etc.etc.

Het wil er bij mij nl. nog steeds niet in dat AV-besluiten mij het
juiste beeld geven van wat er in baptist- Nederland leeft ! Of is hier
de wens de vader van de gedachte ?

Wat ik de baptisten-van-het-midden noemde...deze groep zal zich op
deze punten sterk kunnen maken. Daar is moed voor nodig. Want wie op
deze punten actie gaat ondernemen zal te doen krijgen met de vraag die
graag ontweken wordt: willen / kunnen fundamentalistische gelovigen
met niet-fundamentalistische mede-gelovigen één Huis bewonen
ook als men elkaar duidelijk heeft gemaakt hoe men denkt en wat
men verlangt ?
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Ruimte ging er tot dusver van uit dat dit tot de mogelijkheden behoorde en
wilde daartoe het klimaat bevorderen. Het kon daarin niet slagen.
Dan moeten anderen het maar doen.
En blijft ons over daarvoor wegen te zoeken.

4. 4e Landelijke ruimtedag: Ilin beweging'
door A.Kik.

Opstaan ?
Wie moeten er opstaan ?
En waarvoor ?

Duidelijke vragen die op ons Ruimtemensen afkomen.
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Opnieuw in Apeldoorn, nu in het Pascal-College. Lastig te vinden, af en
toe verward met de school ernaast waar de zorgsektor in zorg bijeenkwam.
* Na een korte en krachtige start gaan de ca. 150 aanwezigen uiteen naar
de workshops. Er kan uit 10 gekozen worden. Enkelen laten zich overhalen
om alsnog toch te gaan meedoen aan bibliodrama. Na een uur womt er
veelal gewisseld en nog een tweede workshop bezocht. Algemeen wordt er
enthousiast gereageerd op deze vorm van de dag en blijken de workshops
'naar meer te smaken'.

* De lunchpauze geeft het gebruikelijke beeld van bijpraten, elkaar opmon-
teren, samen moed vergaren en ideeën uitwisselen. Ondertussen gaan de
Ruimte-boekjes "Voor elkaar" en "Ontmoetingen" grif van de hand.
* De anderhalf uur jaarvergadering zorgt niet echt voor spektakel. Deels
omdat pas in het volgend jaar een meer fundamentele beslissing over het
voortbestaan van de "Beweging Ruimte" genomen zal worden. En deels
omdat men de te volgen koers graag (maar wellicht iets te gemakkelijk) aan
het Bestuur overlaat. Dat Bestuur wordt door verkiezing uitgebreid met Elly
Groenhuizen-Brongers en Hans Grootenhuis. Elders in deze Nieuwsbrief
stellen zij zichzelf aan u voor. Penningmeester Berend Stuut legt het be-
stuurslidmaatschap neer, al blijft hij wel de financiën beheren.

Enkele werksuggesties omvatten de volgende theorieën: een eigen blad
van enig formaat moet er nu toch echt komen. Ook worden andere beschei-
den Ruimte-publikaties wel op prijs gesteld. Aan méér bijeenkomsten dan
die ene landelijke bezinningsdag bestaat niet bij allen behoefte. Een deel
van de vergadering roept echter wel om een incidentele studiedag, een
enkeling zelfs om een weekend. De wens -hoe dan ook- actief kontakt te
blijven zoeken met de Unie en met de gemeenten werd nog eens
met klem onderstreept.
* Hoogtepunt voor velen is de door een Arnhemse groep verzorgde
viering. Dat blijft toch steeds een wezenlijk element van het bijeenzijn in de
Beweging Ruimte. Alhoewel het persoonlijk al is gezegd, willen we deze
Arnhemse groep nog hartelijk danken voor 'het brood voor onderweg'!
* Aan verschillende deelnemers werd gevraagd over hun ervaríng in de
workshop een impressie in te zenden. Enkelen hebben daartoe inderdaad
kans gezien. Hun bijdragen volgen hierna.

*
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5. Impressies
A. Workshop "muziek en zang"

-een impressie - door Dries
Gebel.

In deze workshop moesten we het
vooral hebben van de zang daar
de muziek ons schromelijk in de
steek liet. (MEAO = Met Een Af-
tands Orgel?) Dat deed echter
niets af aan het enthousiasme dat
Jantine Albersma bij ons wist op te
brengen.
Door middel van wat zangoefenin-
gen zongen we ons los en hielden
ons daarna, al of niet 4-stemmig,
bezig met een aantal liederen uit
het programmaboekje.
Het lied nr.7 "Berglied" geeft in het
refrein goed aan dat, zoals de me-
lodie de stemmen van laag naar
hoog en vveer omlaag brengt, het
in ons leven ook zo kan gaan.
Leest u de tekst er nog maar eens
op na !
Persoonl3jk had voor mij deze inspi-
rerende manier van omgaan met
Iiederen en teksten wel 2 uur mo-
gen duren, tegelijkertijd beseffend
dat ik mijn andere workshop niet
had willen missen. Dat voorstel van
een bezinnings-/ontmoetings?
end lijkt me wel wat!
Tot slot; het nummer van deze
workshop was 10. Om in de sfeer
van de school waarin we vertoef-
den te blíjven: dat is mijn c3jfer dat
"Juf" Jantine verdient !
/)m
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B. Workshop "De tekst mag
het zeggen (1)"
-een impressie - door Jan Aal-
dring.

Eigenlijk was het niet verbazing-
wekkend dat zovelen een keuze
hadden gemaakt voor dit "onder-
werp". We lezen de bijbel, maar
verstaan vaak niet wat we lezen.
In het korte samenzijn hebben we
geprobeerd onbevangen naar de
tekst(en) te kijken - ook met behulp
van een paar zinnen uit eigentijdse
literatuur- om zo meer te ontdek-
ken dan we in eerste instantie de-
den. Soms stootten we op herha-
Iingen of op een bepaald stramien:
bijv. Jezus ,?, was met ontferming
bewogen en handelde (? aan,
y?? de ?).
Zo zochten we in verwondering naar
de bedoeling van andere? %Jl l/ '; I í í í '?

Schriftwoorden en leerden we, dat
we zorgvuldig met de tekst(en) moe-
ten omgaan, dat studie noodzakelijk
is en we verder moeten kijken dan
onze (klein-)gelovige neus lang is. En
als we herhalingen lezen of een
bepaald stramien ontdekken zal het
er niet voor niets zijn. Zo mogen we
Jezus volgen - met ontferming bewo-
gen, nadat we de nood van onszelf
of de ander hebben gezíen en van
daar uit ook handelen. Woorden
door mensen geschreven en toch
door de Geest boven zichzelf uitge-
tild om ons zoekend, tastend maar
ook vindend een weg te wijzen.
Daarover hebben we nog wat ge-
dachten uitgewisseld en kwamen tijd
te kort. Al met al zeer de moeite
»aíw-=vrJ I

C. Workshop "De tekst mag
het zeggpn(?)"
Leen-impre'ssie - door Alien
Moritz.

Bij het inschrijven voor deze work-
shop ben je nieuwsgierig naar het
verloop ervan. Met o.a. in het
hoofd "een nieuwe kijk op de bij-
bel": hoe hoor je de bijbel te lezen"
en "hoe is de bijbel eigenlijk ont-
staan" beginnen we deze work-
shop, die door een 16-tal mensen
wordt bezocht.
Henk Blenkers neemt ons mee
naar het boek Genesis, het eerste
boek 'van' Mozes, en wel naar
Genesis 1 "De Schepping". Naast
de Statenvertaling lezen we een
Utrechtse vertaling, die ca. 6 jaar
geleden tot stand is gekomen aan
de Universiteit van Utrecht.
Aan de hand van een verhaal van
Henk Blenkers over de goden in
Babylorí, waarin "chaos" centraal
staat, komt het scheppingsverhaal
van de joden in ballingschap (tot
ca. 587 v.Chr.) als een verhaal van
"bevrijding", van het vveer "goed"
maken, van "orde". "En God zag
dat het goed was". Als God
spreekt komt er orde - ook nu nog!
De jood/joden in Babel gebruikten
de struktuur van de Menorah-kan-
delaar om het verhaal te ordenen
en om aan te geven dat de schep-
ping goed was.

Kortom, het was een leerzaam uur,
waaruit we konden leren dat er ver-
schillende theoriën, vertalingen en
verhalen zijn over de schepping.
We kregen met name mee uit het
bovenstaande dat "God zag dat het
goed was". God is er om te volma-

ken. God houdt niet op te doen,
om te bevrijden. Dat was m.i.
naast de vele visies/ingangen de
essentie van deze workshop.

D. Workshop "ruimte en vrij-
heid"
-een impressie - door Arie
Spier.

De workshop "ruimte en vrijheid"
o.l.v. Piet Brongers was boeiend,
bemoedigend en gaf ruimte om
over je eigen vrijheid in grote en
kleinere groep te spreken.
"Vrijheid van..." (ik zit niet meer
ergens aan vast) geeft de mogelijk-
heid, dat er iets kan gebeuren,
ergens voor kiezen: en dat is dan
"vrijheid tot...". Kernwoorden, die bij
de introduktie van dit onderwerp
door de 21 deelnemers werden
genoemd, pasten dan ook alle bij
één van die twee aspecten. We
beweerden dan ook: ik ben half
bezig als ik alleen "vrijheid van ..."
beleef en de ruimte die dan ont-
staat niet ga invullen met eigen
keuzes en eigen verantwoordelijk-
heid.

Wij vertelden in het kleinere gezel-
schap onze individuele beperkin-
gen die er waren en eventueel nog
zijn (=vrijheid van ...)m.b.t. je ge-
Ioofsleven in de gemeente/Unie èn
we stonden langer stil bij de vraag:
welke persoonlijke stappen heb ie
nu zelf gezet in de ontstane ruimte,
als je kijkt naar 't afgelopen jaar.
De tijd voor praten bleek helaas
beperkt. Wij deelden vele positieve,
persoonlijke aangelegenheden
binnen onze Baotisten wereld(iei.
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Dit is een waardevolle ontmoeting
geweest, die om verdere uitbrei-
d: vraagt.

E. Workshop medttatie
-een impressie - Thea de
Haan.

Meditatie is een weg om bij jezelf
terecht te komen, om je te ont-
spannen en jezelf te leren kennen.
Daardoor kun je open zijn voor
God en de mensen om je heen.
Deze ervaring is voor velen een
verrijking en omkeer in hun leven.
Met een groep van ongeveer 20
mensen deden we mee aan de

meditatie-oefening o.l.v. Annemarie
v.d. Steen van de Nikola-kommuni-
teit uit Utrecht.
Na ons aan elkaar te hebben voor-

gesteld stak Annemarie een kaars
aan. De kaars is symbool van het
Licht dat de duisternis in ons ver-

drijft.
Vóór de meditatie deden we losma-
kingsoefeningen, zodat we daarna
ontspannen konden gaan zitten.
We concentreerden ons op het
Licht dat ons verwarmt, omgeeft en
loutert. 1 Joh.l:6 :"God is licht en

in Hem is in het geheel geen duis-
ternis". We letten op onze ademha-op
Iing en dachten eraan dat inade-
men = opnemen, en uitademen =
loslaten.

De beide voeten op de grond die
ons draagt. De gedachten die in
ons opkwamen negeerden we niet
maar wel lieten we ze weer voorbij-
gaan, we concentreerden ons op
het Licht.

Na deze meditatie-oefening praat-
terr we eroyer. Velen hadden het
am ' hppl Ïntsríannpn prvarpn pn

beginners meemaken, nl. slaperig-
heid. Naarmate je vaker mediteert
wordt je waarneming en bewustzijn
helderder.
We vroegen ons af, of dit in je
Ieven van alledag is in te passen;
er is vaak al zoveel te doen. Anne-
marie vertelde dat er veel manieren

zijn om te mediteren en dat dat
gerealiseerd kan worden in al be-
staande dagelijks terugkerende
handelingen.

Sommigen hadden al soortgelijke
ervaringen opgedaan in een kloos-
ter dat men had bezocht of d.m.v.

yoga. Anderen vroegen zich af
waarvoor je je allemaal openstelt
wanneer je mediteeít; er zijn im-
mers meer dingen om je heen dan
de zichtbare alleen...

"Meditatie brengt je bij jezelf en niet
bij iets anders. Als er bevindingen
zijn die je niet kunt plaatsen of die
je niet prettig vindt, praat daar dan
over met iemand die positief staat
t.o.v. deze dingen", aldus Annema-
rie.

We hadden het erover, dat mystiek
en meditatie door het rationele

denken niet meer zo'n plaats heb-
ben in onze cultuur en ook over de

afwezigheid van momenten van
stilte in een kerkdienst, terwijl je
daar veel behoeffe aan kunt heb-
ben.

Dit kan niets anders zijn dan een
beknopte weergave van deze bij-
zondere workshop. Het is niet iets
dat je voor een ander kunt invullen,
omdat ieder haar/zijn eigen bele-
ving heeft, afhankelijk van wie je
bent en waar je staat.
Mij heeft het wel enorm aangespro-
kpn

6: Rui@te als vrijplaats...energie om op te
staan !

Paul Brouwer, Ahornstraat 46bisa 3552 CH Utrecht.

Op de Ruimtedag '91 riep Paul Brouwer om een bijzondere rol voor
Ruimte: 'Ruimte als vrijplaats...!'
Wat voor gedachten zitten er achter deze opmerking? Voor de redak-
tie redenen genoeg om Paul uit te dagen hierover te schrijven. Wel-
Iicht daagt het artikel u uit om te reageren. De redaktie ziet uw kopy
graag tegemoet !

Een vrijplaats is voor mij een plek waar je tot rust kan komen na de vermoei-
enissen van de reis, het bestaan. Het is een plek waar je nieuwe inspiratie
opdoet voor de volgende etappe. Zo gezien heeft het iets van een pleister-
plaats. Maar het begrip vrijplaats omvat meer. Het is ook een plek waar je
de gevaren van de weg even niet hoeft te duchten. Het is ook de plek waar
je even rustig kunt spelen, anderen houden de wacht.

Het is deze veiligheid en rust die ik voor ogen had toen ik op de laatste
Ruimtedag in Apeldoorn pleitte voor het opnemen hiervan binnen Ruimte.
Op geestelijk vlak vind ik het heerlijk af en toe bij te tanken. Om af en toe te
kunnen vieren en anderen te ontmoeten, zonder reflexen ter bescherming
van dat wat me als gelovig mens beweegt. De jaarlijkse ontmoetingsdag
heeft voor mij de funktie van bijtanken. Maar ook de rest van het jaar is het
een rustgevende gedachte dat Ruimte bestaat. Te weten dat er een jaarlijkse
ontmoetingsdag is, en dat er mensen zijn ergens in baptist-Nederland die
rust en respekt voor elkaar ervaren, geeff me een veilig gevoel. Anders
gezegd: het voortbestaan van Ruimte hangt voor mij niet af van de vraag of
we voldoende veranderingen hebben bereikt ! Voor mij is dit een substan-
tieel doel, een op zichzelf staand doel. Ik heb een meer funktioneel doel
voor ogen als ik aan de toekomst van Ruimte denk: stoppen of doorgaan?...
Dit hangt ervan af of we elkaar nog nodig hebben !

Ga je uit van substantiële doelen, dan is het vrij eenvoudig om de proef op
de som te nemen bij de vraag naar de opheffing: de vraag wordt dan of je
bepaalde doelen wel of niet bereikt hebt, en of je nog mogelijkheden ziet ofö
die te bereiken.

Als ik eerlijk ben had ik de indruk dat de voorzitter van ons bestuur, ds.
Jaap Schuil, op de laatste Ruimtedag op dit spoor zat. Hij gaf mij in ieder
geval de indruk moe te zijn om verder te gaan. Moe omdat hiÏ weinfö van de
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oorspronkelijke Ruimte-idealen verwezenlijkt ziet. Nog steeds zijn de Unie-
strukturen niet veranderd. Nog steeds wordt er niet met respekt met een
afwijkende mening omgegaan, etc. Ik kreeg de indruk dat hij geen mogelijk-
heden ziet om deze substantiële doelstellingen in de toekomst te halen-. Een
studiegroep is nu bezig zich op deze vraag te bezinnen. We zullen op onze
Ruimtedag '92 hierover worden geïnformeerd en daar zal ook een beslissing
vallen.

'íi

7. Niet met elkaar praten over waar het om
gaat...!
br.H.de Vlas, Rigel 27, 7904 KV Hoogeveen.

Zelf staat me een meer funktioneel doel voor ogen. Vanuit de gedachte dat
er een groep baptisten is waar je gerespekteerd wordt om de weg die jij
gaat met je Heer houden we het vol, soms in moeilijke situaties. Je weet daÍ
er een plek is waar je op krachten kunt komen en waar je kunt schuilen als
de golven te hoog gaan. Na een aantal keren die vrijplaats bezocht te
hebben kan het zijn dat je zoveel mensen hebt ontmoÖt, dat je het ook
zoríder die ontmoetingen aankunt in je eigen situatie. Ook kan het zijn dat je
íet hele baptisme vaarwel zegt als je een fijne plek binnen Gods Rijk hebt
gevonden, buiten de baptisten muren. Het kan zijn dat je toch merkte niet zo
anders te geloven dan de meeste gemeenteleden van de gemeente waar je
iid bent: met andere woorden...de plaatselijke gemeente wordt weer pieister-
plaats en de vrijplaats is niet meer nodig. Zo zijn er meerdere redenen op te
noemen waarom mensen wel of niet kiezen voor steun aan elkaar binnen
Ruimte-verband.

u vraagt zich misschien af, 'waarom wel donateur, maar geen lid?'
Wel, ik ben 72 jaar lang een gezagsgetrouw mens geweest. Het hoogste
gezag in de Unie berust (althans in- aardse zin) bij d-e Algemene Vergade-
ring. Die heeft aan de vleugels verzocht om niet'naar buiten te treden. Maar,
een ondergrondse vleugel, dat kan ook niet -vergeeft u me de wonderlijke
beeldspraak-! Ondergronds is zelfs gevaarlijker dan bovengronds. Dat ik me
inkonsekwent gedraag door toch weÏ donateur te zijn, dat weet ik wel...

Sluiten de substantiële en de funktionele doelen elkaar uit ? Nee, natuurlijk
niet ! Ze kunnen ook prima naast elkaar bestaan. Wanneer de substantiëíe
doelen gehaald worden, is er immers geen behoefte meer aan de 'vrijplaats-
gedachte'.
Brengt de 'vrijplaats-gedachte' passiviteit en berusting met zi6h mee? Ik
denk het niet. Een stop bij de vrijplaats levert nieuwe energie op om op te
staan en verder te gaan. Verder te gaan op je eigen weg met de Heer. Op
weg in het steunen van anderen, op weg met en naar de Ander.
Het zal duidelijk zijn dat wat mij betreff Ruimte nog een paar jaar kan blijven
voortbestaan als vrijplaats.
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Hoe ik denk over de Unie...
Voor zover U 'De Christen' leest: in het nummer van 19 december 1991
staat een ingezonden stuk van mij, onder de kop: "Niet op krijgsgevangenen
schieten". Daar staat ik hoe ik denk over de verhoudingen inade-Unie.-Maar
helaas, sommigen Uwer zijn geen abonnee meer op het unieblad. Voür hen
die het blad wel lezen: enkele van deze gedachten'staan ook in het voorpa-
gina-artikel van DC 16 januari 1992: "Haalt de Unie het jaar 200 ?", geschre-
ven door br. Lalleman. (red. en waarop het Ruimtebestuur heeft gereageerd:
zie elders in dit blad!).
Ik zal niet letterlijk citeren uit beide artikelen, maar met andere woorden
hetzelfde zeggen.En dat is: we praten niet genoeg met elkaar ! We
schuiven heikele onderwerpen voor ons uit, en als het beslist niet anders
kan wordt er een besluit genomen. Door de Unie-commissie of door één van
de permanente commissies, in de samenstelling op dat moment.
Voorbeelden:
* Br. Rolf Venema werd niet voor erkenning voorgedragen om zijn 5
jaar eerder geschreven scriptie en het volharden bij wat hij toen meende'. De
zittende C.v.d.0. wees hem af met een meerderheid van aeen halve stem: 3
tegen 2. Waar het om ging: hoe staan we tegenover homofielen, daar kon
niet over gepraat worden. Als ik het goed begrepen heb, zou het gesprek
nog gevoerd worden, maar dat is niet gebeurd. Ik vrees dat sommigeÍ'i ar
niet over willen praten.
* Een aantal iaren oeleden werd dÏÏr rfö Il (': ppn Ïnmmiecfö ;rirsoc*c.'ï-ï

'Of ik een stukje zou willen schrijven voor het Ruimteblad', vroeg Henk
Blenkers. Ik zei:'Dat kan toch niet ? Ik ben geen lid van Ruimte, alleen
maar donateur."Juist daarom', zei hij:'we willen ook anderen aan het
woord laten!'...
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die de plaats van de vrouw in de gemeente zou bestuderen; een kleine
maar brede commissie. Het lukte niet; naast het "officiële" rapport verscheen
een mínderheidsrapport van twee uitgetreden leden.
* De positie van aan ons seminarium afgestudeerde vrouwen: de
C.v.d.O. dient een voorstel in, met min of meer de mededeling: 'als er teveel
in gewijzigd zou worden stappen we op'. Die extra Vergadering, vorige herfst
in Utrecht, was een zielige aangelegenheid: het voorstel kreeg zowat
evenveel voor- als tegenstemmers. Wáárvoor en wáártegen? Niet over de
zaak zelve, maar over dat voorstel. In beide groepen zaten zowel vóór- als
tegenstanders van de kwestie waar het om ging: mag een vrouw doen wat
haar roeping en haar geweten toestaan (naar zij meent) en wat een betref-
fende gemeente haar opdraagt ? Of zijn er goede bijbelse gronden waarop
haar dit niet kan worden toegestaan? Kijk, en daarover kon maar zijdelings
wat gezegd worden.

Over zo'n beladen onderwerp, net als over homofilie, kun je niet even
beslissen op een A.V.; zelfs niet op een extra A.V. Daarover moet grondig
worden gedacht en gesproken. Door competente aanhangers van verschil-
Iende meningen. Daarover moet gepubliceerd worden in ons unieblad,
opdat gemeenten en leden weten waar het om gaat: welke bijbelse argu-
menten pleiten voor het een of ander? Dan weten de afgevaardigden hoe ze
moeten stemmen (als er al een stemming nodig is) over de richtlijnen die in
het Unieverband zullen gelden. Richtl3jnen, waarmee de gemeenten emstig
rekening moeten houden, maar waaraan ze niet gebonden zijn. En waarvan
men beseff dat ze opgesteld zijn in een bepaalde tijd en in een bepaalde
situatie.

8. Opstaa.n voor het oerchr.is.teliik visioen:
geméenschap van elkaars gelijkeri !

een

Nelie Tadema - de Haan, Heerenveen

Een nieuwe rage,
'Strippende' mannen...zalen vol vrouwen
rond macho-mannen. Hysterie !
Een inhaalrace, na al die eeuwen van
Iadies-strip-tease ?

,.m
ï

Ía -het v-rouw-enlÍchaam als lustobject
nu de man in z'n bijna-nakie en"de ffl
vrríiiw ok hptqlí:ÏnrlíÏ hí-í-yïHpr íl ?vrouw als betalende bezitter !! WIs dit opstaan, opstaan tegen alles wat
was ? Omgekeerde rollen !
Hoe lang kan zoiets duren ? Niet lang,
volgens cultuur-profetessen.
Misschien is zo'n omslag nodig,
brengt het betere tijden ?
Eigenlijk blijft alles hetzelfde, alleen in
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negatief: wit is zwart en zwart is wit. Waarom zo'n extreem voorbeeld ?
Het sprak me aan omdat het zo tegen alle vastliggende rolpatronen lijkt in te
gaan. Lijkt in te gaan, want alles blijft gelijk, ook al zijn de rollen omge-
keerd. En daar schieten we niets mee op.
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feministische theologie
Bereidheid tot gesprek, tussen aanhangers van de vleugels en van de
middengroep (die kent overigens geen aanhangers; dat zijn de normale
baptisten...).
Gesprek rondom de Bijbel, luisterend naar elkaar en bovenal luisterend naar
Gods Geest.

Dat het zo moge gaan in de Unie, liefst vóór het jaar 2000. Dan zal er ook
geen Ruimte meer zijn, omdat er ruimte is.

uil:

Robeít L. Shorl: 'Hek evangelïe naaí de peanuís'.
Bosch en Keuning, Baam, í973 ?

Daarom wil de feministische theologie ook geen omgekeerde rollen, maar
verandering, opstaan, bekering tot de diepste bron van het christendom.
In haar boek 'In memory of her', legt Elisabeth Schussler Fiorenza de
oudste wortels van het christendom bloot. Dit kost moeite, want we mogen
niet vergeten dat de marginaliteit en de opzichtbaarheid van de vrouwen in
de bijbelse geschiedenis een produkt is van 'mannen'teksten, die de neiging
hebben de aktieve rol die vrouwen in de geschiedenis spelen weg te
werken. De geschiedenis is geschreven door de machthebbers (lees
mannen) en de geschiedenis van vrouwen, slaven, onderdrukten an armen
moet herontdekt worden. Schussler wil de Bijbel niet loslaten, maar heeft
door gedegen studie de verhalen teruggegeven aan vrouwen en onderdruk-
ten. Zij beklemtoont het oerchristelijke visioen van leerlingen die elkaars
gelijken zijn, zonder onderscheid tussen jood en griek, slaaf en vrije, man en
vrouw. Dit visioen werd gerealiseerd in huiskerken, waarvan vooral vrouwen
en slaven deel uitmaakten. Dit gelijkheidsideaal vormde een gevaar voor het
patrarchale gezin. De onderworpenheid van vrouwen, kinderen en slaven
noemt Schussler echter niet authentiek christeliik, maar een laíere christel3jke
??ysys???:+s? --?? ? = -.-!-I-- -. ----!-- -t - í * ** 0 .. 0 -.- -.
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theologische code. Deze gang van zaken is in het nieuwe testament te
ontdekken, waarvan Schussler meerdere voorbeelden noemt. Deze code
bestempelt de man van nature als de meerdere, de heerser, de ziel; en de
vrouw als de mindere, de onderdaan, het lichaam.
Het oorspronkelijke christendom werkt ondermijnend, het tast de gezagsver-
houdingen aan, want niet de pater-familias, maar God is de hoogste gezags-
drager. Vrouwen hadden de macht en het gezag van het evangelie. Zij
waren in de oudste christelijke beweging centrale en leidinggevende figuren.
Overal waar vrouwen of slaven zich bekeerden tot het christendom werd de
ordening van het huisgezin in gevaar gebracht en daarmee dus ook de
politieke ordening van de staat. Het 'allen in Christus gelijk' was een alterna-
tief visioen dat de Grieks-Romeinse patriarchale ordening duidelijk onder-
mijnde.

)
1

9. Tekenen van hoop!
Berend Stuut, Assen

Uit een brief van Berend Stuut aan Arnold Middelberg, redactielid van
'het periodiekje' van de ANS-werkgroep, willen we citeren over de
tekenen van hoop. Berend schrijft een terugblik op de AV's van
Muntendam en Utrecht. Wie meer inlichtingen wil over ANS, of een
abonnement wil op 'het periodiekje' kan kontakt opnemen met Wessel
Baptist, tel. 08373-I B747. Let ook op het ANS-weekend van 24, 25, 26
april met als thema "mensen onderweg". Van harte aanbevolen !

Verzet

En hiertegen komt in de 2e en 3e eeuw verzet. De brieven van Petrus
bieden een remedie tegen deze moeilijkheid: het geloof moet gesprituali-
seerd worden, een innerlijke zaak, dat ondermijnt de staat niet en zo komt
de patriarchale maatschappij van die tijd de kerk binnen ter vervanging van
het oorspronkelijk christelijke visioen van gelijkheid, waardoor vooral
vrouwen en slaven waren aangetrokken. Zo wordt de man het hogere
principe 'geest', de vrouw het lagere principe 'vlees'.
Een vrouw kon door maagd te blijven, door ascese hoger opklimmen. Je
kunt zeggen: door haar vrouw-zijn af te leggen, 'man' te worden, streefde ze
naar geestelijke volmaaktheid: toch kreeg ze geen leidende funktie, ze bleef
vrouw, en de gehuwde vrouw bleef ondergeschikt.
Zo werd het bondgenootschap van elkaars gelijken tot de ziel beperkt,
waardoor het visioen werd ontkracht en geen kans kreeg het patriarchale
huwelijk te veranderen.

Terug bij het begin.

Hoe komen we terug bij het begin: een gemeenschap van elkaars gelijken,
het oerchristelijke visioen ? Dat is niet de leidinggevende vrouw en de
ondersteunende, koffiezettende man, want dat is een negatief en niet nieuw!
Nieuw was en is het begin van het christendorn, grensoverschríidend, muren
doorbrekend. Een visioen dat nog steeds geen werkelijkheid is geworden.
Leerlingen die elkaars gelijken waren, het eerste begin, maar nog altijd een
droom. Zal na hysterie, rolbevestigend of rolomkerend gedrag eerí tijd
komen van roldoorbrekend gedrag: een gemeenschap waarin we elkaars
gelijken zijn ?

*
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"...ln Utrecht werd ook de discussie over de vrouw voortgezet. Het was met
name deze discussie, die bij mij gevoelens van hoop opriep. In de eerste
plaats viel mij op dat er naar elkaar geluisterd vverd, dat er volwassen
geargumenteerd werd -althans door de meeste afgevaardigden. En dat er
van achter de tafel -in dit geval dus door de CvdO - opmerkelijke dingen
werden gezegd.
Zo werd op de vraag, door wie dan wel de vrouwen geroepen waren en
waartoe, geantwoord, dat het toch duidelijk moet zijn, dat de Heer ook
vrouwen roept, weliswaar tot bepaalde taken in de gemeente, maar het is de
Heer die roept. Volgens de voorzitter van de CvdO kan ze alleen niet
geroepen zijn tot voorganger, omdat ze geen gezag mag uitoefenen. Ik
vraag me dan altijd af, wat of wie een mannelijke voorganger wèl het recht
geeft om gezag uit te oefenen. We zijn geroepen tot dienst. Gezag heeft met
roeping absoluut niet te maken !
De vraag werd gesteld:"Kan de CvdO zich voorstellen, dat mensen die vóór
de vrouw op de kansel en in de raad zijn, dit zijn op bijbelse gronden ?" De
voorzitter van de CvdO antwoordde:"Het is voor mij heel moeilijk voor te
stellen, als ik alle bijbelse gegevens in ogenschouw neem, maar de eerlijk-
heid gebied mij, dat het kennelijk mogelijk is, dat mensen op bijbelse
gronden vóór de vrouw op de kansel zijn !"
Dat noem ik een teken van hoop ! Als we zover komen, dat we de
ander om een andere mening niet veroordelen, maar proberen te erkennen,
dat die ander op bijbelse gronden, omdat ook hij op een serieuze wijze met
de b3jbel probeert om te gaan, tot die andere mening komt. Als het ons lukt,
dat over en weer in de praktijk te brengen, zie ik toekomst voor onze
gemeenschap - maar ook alleen, als dat ons lukt.
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10. Oecumene

Kerkendag '92 gaat uitdagingen niet uit de weg

'Om een qeloofwaardiq getuiqeniso. Dat is het mOttO Van de tweede
Iandelijke oecumenische Kerkenda?g,die onder auspiciën van de Raad van
Kerken in Nederland op 19 september in Amersfoort zal plaatsvinden. De
eerste Kerkendag in 1989 trok ruim 17.000 mensen, de Kerkendag '92
verwacht weer zoveel deelnemers. Deze week startte de inschrijving. Plaat-
selijke geloofsgemeenschappen en oecumenische organen zijn uitgenodigd
een delegatie van tenminste zeven personen af te vaardigen.

De Kerkendag zal niet als in 1989 plaatsvinden op één afgesloten terrein. De
organisatie koos voor de uitdaging van een Kerkendag middenin de samen-
leving: in kerken, scholen, theaters, buurthuizen, parken en op pleinen in
Amersfoort.

De Kerkendag streeft naar een verdere verbreding van het kerkelijk draag-
vlak. Op de Kerkendag '89 waren al 56% van alle gemeenten en parochies
in Nederland vertegenwoordigd. De Kerkendagorganisatie hoopt dat plaatse-
Iijke geloofsgemeenschappen zich in hun volle breedte in het programma
van de Kerkendag '92 zullen herkennen. Momenteel worden gesprekken
gevoerd met mensen en organisaties die zich tot nu toe niet herkenden in
de oecumenische beweging. Zij zijn nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen
aan de verdere invulling van het programma en aan de Kerkendag zelf.
Ook heeft de Kerkendag zich tot doel gesteld nog meer jongeren dan in
1989 (toen 21 % van alle deelnemers) aan te trekken. [)e organisatoren
menen dat de Kerkendag alleen toekomst heeft als hij ook jonge mensen in
beweging brengt.

Net als in 1989 staat de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping centraal. De Kerkendag wil deze inzet nadrukkelijk verbinden met
de vraag naar de inspiratie die mensen beweegt om zich in te zetten voor
een leefbare wereld. De samenhang maar ook de spanning tussen spirituali-
teit en engagement zal zichtbaar zijn in de inhoud en opbouw van het
programma. In de ochtend ligt de nadruk op bijbels-spirituele bezinning, in
de middag gaat het om de concrete vertaling in het persoonlijk en kerkelijk
Ieven en in de politiek.

samenleving debatteren. Een scholengemeenschap wordt op de Kerkendag
omgebouwd tot een 'Oecumenische Academie', met programma's rond
spiritualiteit, engagement, zingeving, oecumene en geloofsvragen. In veertien
grote programma's komen de prioriteiten bij de zorg over het voortduren
van onrecht, onvrede en milieubederf tot uitdrukking. Aan de orde komen
actuele thema's als:"Nationalisme en religie', 'Europa:verboden toegang voor
vluchtelingen?', 'Multícultureel en toch samen-leven?', 'Ontdekking van een
nieuwe wereld'(Columbus 1492) en 'Wat beweegt ons'(over verkeer en
vervoer). Daarnaast zijn er vele workshops met thema's als:'Moederkerk en
mannentaal', 'Gezin:hoeksteen of molensteen', 'Het doen en laten van de
media' en ' Naar een leefbare aarde in Gods Naam'. Het centrum van de
stad biedt verder plaats aan een groot jongerenprogramma en een 'markt
van mogelijkheden'.

@

Naschrift door A.Kik, vanuít
het Ruimtebestuur de aan-
gewezen persoon voor
informatie over en contac-
ten met het 'oecumenische
veld': 'In 1989 deden Bap-
tisten formeel niet mee aan
de Kerkendag. Zal dat nu
wel het geval zijn? Want
naar verluidt worden ook
nu weer tevens de niet Iid-
kerken van de Raad uitge-
nodigd.
Toch waren er in 1989 zo'n
100 Baptisten in Utrecht
aanwezig via de toenmalige
Werkgroep Ruimte. Of
de Unie wel of niet op deop
uitnodiging ingaat, oecume-
nisch gezinde Baptisten
moeten weer van de partij
kunnen zijn, zonodig weer
via de Beweging Ruimte.'
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De Kerkendag '92 staat in het teken van 'Europa'. Welke rol spelen kerk en
geloof in de ingrijpende veranderingen in Europa? Wat hebben kerken en
gelovigen nog in te brengen in het maatschappelijk debat over de toekomst
van onze samenleving en van Europa ? Deze uitdagingen zullen de geza-
menlijke opening en slotviering en de ruim 70 programma's kleuren. In de
Amersfoortse Joriskerk zullen t()onaanoevpnrlí? rní?nfön iii+ korv rírili+fölz esrs



Eén van de workshops op onze Ruimtedag '92 was in handen van iemand
uit de Acht Mei Bewegíng. Dit was het rechtstreekse gevolg van de uitspraak
van de leden van de Beweging op de Ruimtedag '91 om -voorzichtig !- con-
tacten te leggen met deze Beweging van mede-gelovige broeders en zusters
uit de katholieke kerk. Er zijn leden van de Beweging Ruimte die vragen om
meer informatie over deze 'parallel-beweging' in een andere kerk, om o.a. te
kunnen plaatsen wat er bij ons aan de hand is. Vandaar dat we hier willen
berichten over de Acht Mei-manifestatie.

('011. Acht Mei Beweging 12. Hoe gaat het met Ilrüschlikon' verde
J.H. Blenkers, Hoogeveen.

ds.J.Broertjes

Deze vraag beantwoordt Karl Heinz Walter, secretaris van de EuropeseBaptisten Ëeoeratie, in het Duitse weekorgaan Die Gemeinde van 13januari j.l.. Over het feit, dat Rüschlikon meer is dan het theologisch semina-arium scfüijft dr. Wiardi Popkes, voorzitter van de Bestuursraad.
[)eze aandacht is gaande gemaakt door onverwachte beslissingen van hetZendingsgenootsc!';ap van-de Zuidelijke Baptisten in Amerika. Dit genoot-schap heeft in 1948/49 "Rüschlikon" gekocht en gefinancierd. Het werd ríietalleen een internationaal seminarium, waar studenten uit geheel Europa en
andere werelddelen welkom waren, maar ook een confererítiecentrum voor
allerlei Europese Baptisten ontmoetingen.Ín 1988/89 ís het bezit overgedragen aan de Europese Baptisten Federatiemet de beloffe, dat "Amerika' tot 1992 40% van de uitgaven zou betalen, en
ín de volgende 15 jaren deze bijdrage zou 'afbouwen'.

Op zaterdag 9 mei wordt in de Veemarkthallen te Utrecht de 8e Acht Mei-
manifestatie gehouden onder het motto "Onze wereld delen". Net als bij
de Kerkendag '92 zal 'Europa' de nodige aandacht krijgen: welke plaats
kiezen christenen in de ontwikkelingen ? Oost-Europa, de Derde Wereld en
'het economische fort Europa'...die actualiteit willen christenen verbínden
met geloven. 'Ontmaskering' van machtsfactoren; christenen kijken in de
spiegel...Dat doet pijn, en wie dat wil vermijden zal niet naar Utrecht gaan.
'Vrouwen lopen voortdurend op tegen machtsongelijkheid. Door haar ogen
zien we het onrecht in de huidige verhoudingen en kunnen we eigen
posities ontmaskeren. Daarom staat ook de vrouwonvriendelijkheid van de
Iiturgie op het programma', aldus Henk Baars, algemeen coördinator van
deze dag.
Controversiële onderwerpen zullen in debat-vorm aan de orde komen:'Islam
in Nederland', 'vluchtelingen-beleid',etc.
Voor de kinderen en jongeren is er een eigen programma, en het geheel
zal -net als op een Ruimtedag- worden afgesloten met een viering.
Voor wie meer inlichtingen wil over de Acht Mei Beweging en de manifesta-
tie is een speciale informatielijn beschikbaar; 030-343356 (ma t/m vr, tussen
10 en 13 uur). Postadres sekretariaat Acht Mei Beweging: Brigittenstraat 15,
3512 KJ Utrecht. Hier is de Acht Mei Krant ook te verkrijgen.

Afgelopen zomer heeft een Amerikaanse gastdocent, die bij de fundamenta-Íisten 'als "liberaal" wordt beoordeeld, een aantal colleges in Rüschlikon
gegeven. Daarover zijn ze zo verorítwaaíí)d, dat de meerderheid irí hetzendingsbestuur besloot alle bijdragen te beëindigen.Een reÏs van de brs. Walter en Popkes naar de volgende bestuursvergade-ring mocht niet baten. Men bleef b3j zijn beslissing. Daarmee is ríiet alleenhet geld, maar vooral de samenwerkfög ernstig beschadigd.Het-verzet van vele Amerikaanse gemeenten tegen deze beslissing komt totüiting in vele toezeggingen voor hÍulp, die Rüsfölikon nu ontvangt. Financieelbehoeft het dit semffiarium nauwelijks slechter te gaan. Inhoudelijk blijft het
seminarium op dezelfde voet verder werken!

[)e beslissing is een teken aan de wand voor de manier van werken vanfundamentalÍ;ten. Al 12 jaren vinden er onder de "Southern Baptists" discus-
sies plaats tussen twee richtingen. Beide zijn theologisch "conservatief",twijfel'en niet aan het gezag van de Bijbel, verschillen níet in hun opvattirigenover de Persoon van de-Heer Jezu-s. Wel zijn ze het niet eens over de
"presentatie" van hun opvattingen.

Blíjf níet staren (canon)
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De "fundamentalisten" laten geen andere meningen toe en geven geen steun
aan projecten, waar geen overeenstemming met hun conse-rvatieve theologie
gegarandeerd is. Daar voert men geen -gesprekken over, maar oordeelt
eenvoudigweg op grond van waarnemingen en commentaren van eigen
vrienden. Ze willen strenge contröle hebben over alle instellingen, want men
hoopt daardoor het morele en geestelijke verval van gemeenten ean samenle2
ving tegen te houden. Zelfs hulp van de politieke macht sluit men niet uit.

13., Rüschlikon: blikverruimend baptist semi-
narium!

Piet en Janny Kingma, Wierde 15, 86€»4 BC Sneek.

Een zwítsers dorp onder de rook
van Zi:irich. En in dat dorp het
"Baptist Theological Seminary".
Wij, Piet en Janny Kingma, waren
daar van '81 -'85. Vier jaren die we
tot de belangrijkste van ons leven
rekenen.

Theologie studeren samen met
anderen uit zo'n 22 landen van
over de hele wereld. En niet alleen
samen studeren, we woonden ook
in díe bonte gemeenschap van
mensen van verschillende rassen
of culturen, met verschillende ach-
tergronden, gewoontes en geloof.
Ja, ook geloof ! Want hoewel het
seminarium "Baptist Theological
Seminary" heet en de studenten
overwegend baptist zijn hebben we
daar ontdekt dat een Nederlandse
baptist niet hetzelfde is als een
Italiaanse baptist, een Joegoslavi-
sche, Japanse, Australische, lndia-
se, Noorse of Amerikaanse baptist.
Dingen waarvan wij meenden dat
die typisch baptist waren, bleken
alleen maar typisch Nederlands te
zijn. In Rüschlikon leerden we dat
we nogal traditiegebonden zijn en
dat dat wel eens in de weg kan
staan bii je geloofsleven van alle
dag.
Het was geen gemakkelijke les,
maar wel een zeer verr3jkende erva-
ring.
Ondanks al die verschillen die er
waren hadden we toch ook zoveel
gemeenschappelijks in ons geloof
en in ons daar zijn, dat we als het
waro 66n rírts*b íamilfö sitsrmArsvs

samen met de docenten en alle
anderen die er woonden en werk-
ten.

Toen, maar nu nog. "The Link", een
blad dat twee keer per jaar aan alle
oud-studenten wordt toegestuurd
houdt ons op de hoogte van het
wel en wee van het seminarium en
van de wetenswaardigheden van
oud-studenten.

Ons verblijf in Rüschlikon heeft
onze wereld verkleind. Bij een oor-
Iog in Joegoslavië denken we aan
de mensen die we daar kennen.
Worden Lettland, Israël, Nigeria,
Roemenië genoemd, we hebben er
vrienden wonen. Onze wereld is
verkleind, maar onze blik verruimd!
Rüschlikon heeft ons veel gegeven.
We hebben er veel geleerd, tijdens
de colleges, maar niet minder daar-
buiten in de omgang met elkaar.
Daarom betekent 'Rüschlikon' veel
voor ons en zal altijd heel speciaal
blijven.

Het zendingsgenootschap -het grootste in de wereld- was het laatste
instituut, dat de fundamentalisten nog niet volledig onder contröle hadden.
De beslissing om Rüschlikon vanwege zijn "liberare theologie" niet meer te
steunen, zien de "moderates" als signaal, dat de zending nu-wordt aangeval-
len. Wat dat voor de zendelingen (ook in Europa) betek'ent, laat zich gemak-
kelijk raden. In de naaste toekomst is hun vervaanging te'verwachte"n door
fundamentalisten met de kans, dat we hier dezelfde discussies als in
Amerika krijgen...als die er al niet zijn.

Daaraan heeft de Europese Federatie geen behoeffe. Zonder te tornen aan
het gezag van de Bijbel of aan de boodschap van het Evangelie zijn we
vervuld van het verlangen naar voortdurende vernieuwing van ons geeastelijk
Ieven en van de gemeföten temidden van de víagen, die deze tijd ons steÍt.
Concrete antwoorden op die vragen zoekt men tevergeefs bij de fundam-enf
talisten. Hun contröle is ongewenst - zo meldt EBF-secretaris Walter. We
willen ons niet laten splitsen I vindt dr. Popkes.

We mogen blij zijn, dat Rüschlikon op een Europese Baptisten wijze voort-
werkt en ruimte wenst voor deze ontwikkeling !
Rijswijk, 20 januari 1992.
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14. Gelezen in IIDe Schakell', februari 1992... 15. Op de bel gedrukt
(gemeente-berichten uit de baptisten gemeente Drachten)
...Op de zondag van de Baptisten Wereld Alliantie (2 februari) zullen veel
Baptisten in hun gebeden danken en voorbede doen voor de gaven en
noden van onze wereldwijde gemeenschap.(...)
Het kan bemoedigend zijn om je op 2 februari te realiseren dat je in je
gebed verbonden bent met miljoenen mede-baptisten die God danken voor
onze gemeenschap. Wij zouden kunnen danken voor de geweldige groei in
Zuid Amerika, Afrika en Azië. Misschien bidden zij wel voor ons continent
waar de baptisten Gemeenten kleiner worden. En wij hebben alle reden om
dan met hen mee te bidden. Misschien moet God ons duidelijk maken wat
de oorzaken zijn van ons gebrek aan groei. Misschien wil Hij ons leren
(weer) meer afhankelijk te worden van Hem...(ds. G.Liebe).

De redactie nodigt u uit te reageren op de vraag:
"Wat zijn de oorzaken van ons gebrek aan groei ?"
U kunt denken aan de unie-gemeenten, maar ook
Ruimte zelf is nauwelijks verder gegroeid: er zijn
nu zo'n 350 leden.

TIP

QvsO
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"Een zoutkorrel voor elke dag"
(dagopeningen voor het voortgezet onderwijs)

Wie opgroeiende jongeren aan tafel heeft (12-17 jr.) en samen nog wil
praten over "geloven vandaag", kan gebruik maken van de inspirerende
stukjes in "Korrel". Niet alleen voor de school geschikt, zo blijkt uit ervaring !
Oordeel zelf; een eenmalig proefnummer kost f 4,50 en is te bestellen bij het
SGO-bureau, Pb 20, 3870 CA Hoevelaken.
Tel. 03495-37437

J.H.B.

Aan de Commissie der
Unie van Baptisten Gemeenten
Uniebureau: Biltseweg 10
3735 MC Bosch en Duin

29 januari 1992

Geachte broeders en zusters,
Het artikel "Haalt de Unie het jaar 2000 ?" van eindredakteur

Drs. P.J.Lalleman in het Unie-orgaan "De Christen" heeft het Bestuur van de
Beweging Ruimte zeer aangesproken.
Wij zi'jn het helaas geheer met de auteur eens dat het momenteel -en al
ge-ruime tijd- niet goed gaat met onze unie.Óok delen wij zijn gedachte en die van de s.o.u., dat de toekomst van deunie afhangta van-de bereidheid tot onderling geloofsgesprek. Ook wij
hebben daarop al eerder aangedrongen. De suggestie van br. Lalleman omeen breed en aopen beraad te-houden vinden wij dan ook zeker het overwe-
gen waard.

Het meest van alles voelen wij ons aangesproken door het appellerende slot
van zijn artikel. Daarin schetst hij een Unie met ruimte voor verschillenddenkende Baptisten en met een gevarieerd artikelen-aanbod in "De Chris-
ten".

Op zijn vraag aan de lezers en in feite aan alle Baptisten, of wij dat eerdergenoemde g-eloofsgesprek met mede-Baptisten zoeken, willen wij van haíte;offiitief reageren. 6p onze onlangs gehouden landelijke bezinningsdag heeftonze achte;ban daar trouwens nog eens met nadruk op aangedrongen.
In concreto willen wij u vragen ons Bestuur uit te nodigen voor een geza-menlijk gesprek. Dat zou, -wat ons betrefi, als doel moeten hebben: tekomen tot wederzíjds respekt voor elkaars geloofsvisie en elks persoonlijke
band met de Heer; het uitwisselen van zaken van pastorale zorg zoals we
die tegenkomen en -van daar uit- het komen tot gezamenlijke inzet voor de
heropleving van oríze Unie-gemeenschap.

Van harte hopen we dat ook u de zorgen van br. Lalleman deelt en dat ooku positief wilta reagereri op zijn oproep-om tot moedige initiatieven te komen,
in het belang van onze Unie, die ons allen lief is.

Met hartelijke groet,
voor de Beweging Ruimte,
J.Schuil, voorzitter
A.Kik, sekretaris
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We ontvingen een reaktie van onze br. drs. P.J.Lalleman, en wel een
kopy van zijn brief van 6 febr. '92 aan de Unie-Commissie. Deze
reaktie is door de argumentatie van belang voor onze leden, temeer
omdat het redactie-standpunt van 'De Christen' wordt verwoord, zoals
íngenomen op de A.V. te Muntendam. De inhoud luidt als volgt:

"Geachte zuster en broeders,

Zojuist ontving ik een afschrift van een brief van de Beweging Ruimte aan
uw Commissie, gedateerd 29 januari.
Ik reageer direkt op deze brief met het oog op uw vergadering van maandag
10 februari a.s.

In deze brief word ik voor een kar gespannen die ik niet wens te trekken. Ik
heb in mijn bedoelde en veel besproken artikel opgeroepen tot een her-
nieuwd geloofsgesprek binnen onze Unie. Ook vandaag sta ik nog volledig
achter wat U in DC van 16 januari kon lezen.
Dat betekent echter niet dat ik hier een taak weggelegd zie voor de Bewe-
ging Ruimte of voor enige andere pressiegroep of georganiseerde vleugel
binnen onze Unie.

Een geloofsgesprek vindt plaats tussen personen en/of gemeenten, niet
tussen groepen waarvan de Algemene Vergadering de aktiviteiten onge-
wenst acht. Ik meen zelfs dat het bestaan van Ruimte voor de meeste
andere baptisten de grootste barríère is om tot een werkelijk gesprek te
komen. Dat wat Ruimte zegt na te streven maakt zij zelf alleen al door haar
bestaan onmogelijk.
Ten overvloede verwijs ik nog naar het standpunt van de huidige redaktie
van [)C, ingenomen op de A.V. te Muntendam:
'Wij wensen geen enkele aandacht te geven aan de Beweging Ruimte en
hopen dat haar leden zo snel mogelijk de goede weg tot het samenleven en
samenwerken binnen de Unie zullen terugvinden.'
Met hartelijke broedergroeten,
P.J.Lalleman.

copy: Beweging Ruimte.

voor de argumentatie van br. Lalleman, dat hij 'niet voor de kar van de
Beweging Ruimte wil staan': daarin heeft hij m.i. gelijk, en dat was ook
absoluut niet de intentie van onze brief. We wilden -op verzoek van onze Ie-
den!- opnieuw op de bel van de Unie-Commissie drukken en hebben het
artikel van br. Lalleman opgevat als een uitnodiging die de deuren in alle
richtingen openzet.
In de beeldvorming die is «;)ecreëerd (!) rondom Ruimte zal de omschrijving
'pressiegroep' een plaats kunnen vinden. De aktiviteiten van de Beweging
Ruírme fOí nu fOe hebben echter de inzet van de D?ENSTBAARHEID AAN DE
UNIEGEMEENSCHAP ! Door Ruimte te zien als de thermometer van de
Unie-gemeenschap komt er inzicht in de legitimatie van het bestaan van de
Beweging. Je kunt bij het aflezen van 'verhoging' de thermometer weg-
gooien, en jezelf voor de gek houden, maar je lost het probleem niet op.
Ruimte is vertegenwoordiger van al diegene die ondervonden hebben dat
het gesprek als persoon -en in de gemeente(n)- niet mogelijk was ! Als het
bestaan van Ruimte echt voor de meeste andere baptisten (=,,,) de grootste
barrière is om tot een werkelijk gesprek te komen, bestaat Ruimte naar mijn
mening vandaag niet meer. Ik ben heel benieuwd of zo'n uitspraak hard
gemaakt kan worden, want dat zou in november '92 -of eerder- het argu-
ment op tafel leggen voor de opheffing van de Beweging Ruimte !
Henk Blenkers.

16. Vallen en opstaan f
s
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Toen ik voor de eerste keer op een brommer reed, vloog ik een paar straten
verder uit de bocht. Het eerste wat ik deed, was snel opstaan en om mij
heen kijken om te zien, of iemand het gezien had. Waarom eigenlijk ?
Ik denk, dat ik liever geen getuigen had bij het moment dat ik viel. Als
niemand het gezien heeft, kun je net doen alsof er niets gebeurd is en
gewoon weer verder leven. En als er wel getuigen zijn, dan heb je het
gevoel dat je door de mand gevallen bent, dat je voor de buitenwereld in
waarde gedaald bent.
Het is waar, dat ik liever in mij eentje faal, of een blunder maak, die ik dan
zelf op tijd ontdek,dan dat een ander mij er mee om de oren slaat. Je loopt
toch zeker niet te koop met je fouten en zwakheden ?

Naschrift van de eindredacteur: deze brief bereikte mij bij het ter perse gaan
van deze Nieuwsbrief. Zodoende kon ik geen Bestuurs-reaktie meer vervver-
ken. Mijn eigen reaktie staat dan ook op zichzelf ! Het moedige artikel van
br. Lalleman heeft mij overgehaald een abonnement te nemen op De
Christen: wie zo'n artikel schrijff, zet een aantal tonen neer vvaarmee muziek
te maken is, en waarin ik mijn eigen baptisten traditie herken ! Ik heb begrip

Als je dat nu eens doorstrekt naar het geloof, hoe ziet het er dan uit ?
We hebben geleerd, dat we zondig zijn en dat we ons moeten bekeren, en
moeten leven uit de genade. Kruis en Opstanding zijnde sleutelwoorden van
het geloof. Maar wat betekenen ze konkreet voor mij ? Wat kan ik er in mijn
dagelijks leven mee? Waar kom ik kruis en opstanding tegen?
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Ik weet, dat ik zondig ben, maar vraag me niet daar een lijstje van te maken.
Als ik eerlijk ben gaat het daarmee net zoals met het onderuit gaan op mijn
brommer. Dat zijn dingen, die je het liefst maar zo snel mogelijk vergeet. Als
niemand ze gezien heeft, kun je net doen alsof het niet gebeurd is. En met
een beetje goede wil geloof je dat zelf ook. Dingen kunnen vaak ook niet
anders dan ze gaan. Voor alles wat er gebeurt, is er wel een goede reden te
bedenken. Dus èchte zonde...:ik zou het niet precies weten.
Dingen die goed gegaan zijn, daaí kun je wel mee voor de dag komen. En
dan natuurlijk niet zo opschepperig, dat jij het allemaal in %e eentje gedaan
hebt. Uiteraard in de vorm van dankbaarheid, dat je erbij was en dat je er
per ongeluk ook een steentje aan hebt mogen bijdragen. Met als gevolg, dat
je in elk geval recht overeind kunt lopen, met het gevoel dat de mensen best
'wel mogen weten dat jij er ook bent.

Hoe kun je nu ervareri wat het betekent, dat je toch verder kunt, als je niet in
een doodlopende situatie zit ?
Opstanding zonder kruis is leeg en stelt niets voor ! Omgekeerd maakt kruis
zonder opstanding alleen maar moedeloos, en biedt het geen eríkel per-
spektief !

Nu snap ik ook, waarom ik vaak zo'n leeg gevoel heb, als ik denk aan mijn
geloof. Ik wil eigenlijk alleen maar dingen, die met de opstanding te maken
hebben, en wil Íever niet stilstaan bij wat met het kruis te maken heeff.
Liever snel weer overeind, zodat je net kunt doen alsof er niets aan de hand
is. Liever overschakelen op het andere net,liever alles maar toedekken, en
geen tijd nemen om stil te staan. Stel je voor, wat er wel niet allemaal aan
het liföt zou komen ! Stel je voor, wat de mensen er wel niet van zouderí
zeggen ! Stel je voor, dat het je wat kost !

Maar, nu snap ik ook, waarom ik een goed gevoel heb wanneer ik eens een
echt gesprek heb gehad met iemand. Een gesprek waarbij ik me niet groot
hoef te houden en net zoveel over de niet-goede dingen kan praten van
mezelf als over de goede. Een gesprek waarbij het soms nog meer gaat
over vragen dan over antwoorden.
Dan sta je wel even stil bij wat er echt gebeurt. Dan loop je niet snel verder
alsof er niets aan de hand is. Dan wordt dat wat moeite is ineens ervaren als
waardevol. Dat kost in het begin wel energie, maar na afloop merk je dat je
per saldo meer energie hebt gekregen.

Ik denk, dat alleen zo het leven de moeite waard wordt. Via vallen naar het
overeind krabbelen. En, weet je wat het verschil is tussen geloof en oríge-
Ioof: dat zit hem niet in het vallen, maar in het weer overeind komen.
Dat is voor mij de boodschap van de opstanding!

17. Beginnen is opstaan: joh.2:1-12
Ger Booy, Leppa 63, 9204 JC Drachten.

Stel, dat het kruis alles te maken heeft met het vallen van de mens, met zijn
falen, met zijn blunders, enz.
Stel, dat de opstanding alles te maken heeft met het feit, dat je ècht over-
eind mag komen als je gevallen bent, dat je weer verder kunt na ie falen en
je blunders.
Dan betekent dat, dat ik meer kan met de opstanding dan met het kruis. Of
anders gezegd: met het kruis kan ik wel wat, als ik maar in mijn eentje ben
en als ik er maar niet te lang bij stil hoef te staan. En wat de opstanding
betreft: die wil ik wel met veel toeschouwers meemaken.
Maar, hoe kun je nu opstaan als je niet gevallen bent?
Hoe kun je nu gezond worden, als je niet ziek bent?

Het verhaal van het wijnwonder...
Zo ís dit verhaal mij altijd voorgehouden. Er zit zoveel meer in.

"En op de derde dag geschiedde er een bruiloft te Kana in
Galilea, en de moeder van Jezus was daar ook. Ook Jezus
was genodigd met zijn leerlingen voor de bruiloft,..."

Er zitten een paar belangrijke zaken in dit zo geheimzinnige verhaal
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Pasen
Maria

"En op de derde dag geschiedde er een ..."
Wat VOOr dag? Natuurlijk ! Op de deíae dag Zal Hij opstaan uit de d00d.
"Breek deze tempel af, en in drie dagen zal Ik hem opbouwen". Het gaat om
een Paas-verhaal, een opstandings-verhaal, nu al. Johannes zet aan het
begin van zijn evangelie even een akkoord neer, dat straks aan het eínd in
al zijn zeggingskracht zal terugkomen. In de Schriften is de derde dag altijd
de dag van het 'definitieve'...dán gebeurt het!
Bruiloft

Het speelt zich allemaal af te Kana in Galilea. Galilea, het land van de
heidenen (Jes.8:23). Daar kan niet veel goeds uit voortkomen, uit dat land.
Het is een achtergebleven gebied. Thuisland. In dát godvergeten land is het
feest. En niet zomaar een feest; het is een bruiloft. Bruid en bruidegom zijn
anoníem, hun namen doen er niet toe. Of liever; íedereen wist wie daarmee
bedoeld waren. Het woord 'bruiloft' herinnerde de toehoorders meteen aan
het oude beeld van woestijn en profeten. God zelf is de bruidegom van
Israël, het volk is Gods bruid. Het gaat daar in Kana dus niet om de geluks-
dag van twee partikulieren, maar om iets van oeroude tijden, om het ver-
bond, om de Wet, de Thora, om trouw over en weer. Het gaat over God en
Zíjn menSerl.

Dan toch nog even Maria: Moeder van Christus. Het was haar kind dat zijIeven schonk7 de man met zijn potentie wordt op de tweede plaats gescho-yen. Deze moeder staat hie-r weer als initíatiefneemster, als wereldomge-
keerd. Niet de bruidegom, niet de voorganger leidt het gebeuren, maar zij.Z3j gaat voor in de meest letterlijke zin van het woord; geen diakenen-ceremoniemeesters. De ongenoemde, de maagd, is de eigenlijke voorgang-ster. En zij wijst de weg.-"alles wat Hij zeggen zal, moet je doen". HetNieuwe Vearbond. Een vrouw staat aan het nieuwe begin, die een nieuw
getijde opent, en die ons kan leren bij wie de bevrijding begint.- ' "Álles wat Hij zeggen zal, moet de doen!",
Laten wij opstaan en gaan i!!
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Water in overvloed
??j

Dan is daar het water. Er is -dat is het eerste dat opvalt- een overstelpende
hoeveelheid. Zes vaten (voor iedere scheppingsdag één )met elk tachtig tot
honderd liter inhoud, dan is daar zes keer honderd liter wijn voorhanden.
Het is dus een ongehoorde hoeveelheid. En dat hoort bij God. "Uit Zijn
overvloed hebben wij allen onfüangen, genade op genade", staat er in de
Bijbel. De overvloed van God dus. De Messiaanse toekomst. Met bovenste
beste wijn, geen Chateauneuf-du-Pape, maar dit is een Chateauneuf van
God zelf. Het was ook niet zomaar water waar dat mee gebeurt, het is -staat
er- water dat bestemd ís voor de gebruikelijke Joodse reinigingen. Waswater
voor stoffige voeten. Water dat om de voeten spoelt in een teil, een 'kleiríe
Jordaan', een 'kleine Rode Zee' van vroeger. Het reínigíngswater is wijn
geworden, in overvloedige mate. Deze Jezus, deze Messias, staat helemaal
in het verlengde van Israëls traditie en haar bevrijdingsverhaal. Alles komt in
Hem terug, maar voller, voltooid, vervullend!
Johannus ziet dat Jezus geen breuk ís met het verleden, maar een vol-
schenker, een vervuller, tot aan de rand. Hij schaff niets af, maar komt
vervulling brengen. ! " : "Á
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18. Ruimtevaarders Apeldoom weer opníeuw geconfronteerd wordt met teleurstelling, verdriet en
boosheid. Niet alleen van anderen, maar ook van mijzelf.

A. Beweging en levensgevoel...

Fons Vollenberg, Zuidzijde 26 9515 PJ Gasselternijveenschemond.
Fons studeert M.O.-theologie aan de Noordeliike Leergangen te Leeuwar-
den.

Voor mezelf wens ik, dat ík de ruímte heb om me vrij te voelen en geestelijk
adem te halen, te ontwíkkelen en te groeien.
Bij Ruimte ervaar ik de mogelijkheíd daartoe. Ruimte kun je beschouwen als
een geestelijk onderdak. een paraplu waaíonder je kunt schuílen.

Bíj Ruimte waardeer ík het open karakter van de beweging. Je
communiceert met anderen over geloof en gemeente, waarbij de Ieefbaar-
heid binnen de gemeente belangrijk is.

De eerste keer dat ík een Ruimtesamenkomst bezocht was in
Apeldoorn (1990). Vrienden hadden me tot dat bezoek uitgenodígd. Ik wist
niet wat ík moest verwachten, maar ik weet wel wat ik beleefde.
Het hele gebeuren maakte op mij een imponerende indruk, veroorzaakt door
de warme en menselíjke betrokkenheid op elkaar, emotionele uitspraken en
verklaringen, een oprechte houding, een mooie oase-viering, etc.

Ik besloot vaker naar Ruimte te gaan en lid te worden van de club.
Hier kan ik adem halen en op verhaal komen.
In Ruimte zit beweging en levensgevoel en dat sluit aan bij wat ik ook in de
bijbel lees !

Is er dan niets positiefs te vertellen ?
Natuurlijk wel. Als er in november weer een dag georganiseerd wordt ga ik
er weer naar toe en dan ontmoet ik opnieuw mijn vrienden die mij de

R uimte geven, zodat ik het weer een poosje kan
U ithouden; en door te luisteren vind ik weer de nodige
l nspiratie, waaruit blijkt dat er
M eelevendheid voor elkaar is. Ik zal weten dat er ook in de
T oekomst baptisten vrienden zullen zijn die elkaar met
E erbied behandelen.

C. Waarom (bij) ruimte (kort)

Albert Schaap, De Nijverheid 21, 9207 DG Drachten.

Ruimte voor mij
* toetsen van eigen denken
' konfrontatie met andersdenkenden
* visieontwikkeling

Wat ik mis bij Ruimte
* het gesprek met de volle breedte van onze pluriformiteit, dus de deelna-
me van ook fundamentalistisch georiënteerde broeders en zusters
* de inspiratie en initiatief tot verbreiding van de blijde boodschap

B. Ontmoeting met vrienden...

Ron Maatjes, Oringerbrink 69, 7812 JS Emmen.

Toen er in november 1988 een bezínningsdag werd georganiseerd voor
baptist Nederland, hoefde ik er niet zolang over te denken om daar naar toe
te gaan. Wat hoopte ik daar te vinden?
Een plek waar ik vrienden kon ontmoeten, waar ik zonder schuldgevoel kon
zeggen wat ik bedoelde, een plek waar ik niet bang hoefde te zijn dat ik niet
serieus genomen zou worden.
Op de weg terug naar huis probeerde je voor jezelf vast te stellen wat er die
dag gebeurd was, want er was veel gebeurd, een dag vol emoties. Verba-
zing, teleurstelling, verdriet en boosheíd over wat je die dag allemaal
gehoord en ervaren had.

Het is inmiddels víer jaar later en ík zeg weleens dat ik er wat gemakkelijker
mee kan omgaan dat ík geen actief gemeentelid meer ben. Goed, ik merk
dat ik me nog steeds kan verbazen om wat er gebeurt in míjn eígen en
andere gemeentes, maar ik praat er minder emotioneel over. Totdat ik in

Welke zorg ik heb voor ruimte
* dat er sprake zal zijn van eenzijdigheid
* dat het een vanzelfsprekendheid wordt dat ik alle bij Ruimte geventileer-
de c.q. besproken ideeën tot de mijne zou moeten maken (wat ik overi-
gens niet van plan ben)

Welke zorg ik derhafüe heb voor onze Uniegemeenschap
* dat er sprake zal zijn van een verdere polarisatie
* dat pluriformiteit verloren gaat
* dat intolerantie toeneemt

Wat ik hoop
* dat er toch wegen gevonden worden om met elkaar in gesprek te komen
* dat het ijzeren gordijn wordt geopend
* dat we weer samen op weg kunnen

Welk alternatief ik heb
* het nu niet verstandig is daarover verder na te denken
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D. Een goed klinkend geheel
B. Van de redacteur

Trijnie Kroes-Kruizinga, Braamkamp 140, 7206 HG Zutphen.
We hebben een paar ontmoetingsdagen van Ruímte meegemaakt en als je
daar op terugkíjkt roept dat tegenstrijdige gevoelens op. Het ís verdrietig dat
er een Bewegíng Ruimte nodig is, maar als je zo'n dag meemaakt en je
hoort de verhalen van eenzaamheid, van onbegrip wat mensen overkomt,
van het niet kwijt kunnen in eigen gemeente van gedachten over dingen die
toch zo belangrijk voor hen zijn, dan blijkt hoe nodig het is dat mensen
Ruimte krijgen.
Op de laatste ontmoetingsdag in Apeldoorn was het thema "In Beweging",
en dat zijn we met elkaar. We willen de weg volgen die Jezus ons wijst, en
daarbij hebben we elkaar nodig. Er moet herkenning zijn, anders ontstaat
het gevoel dat je alleen op pad bent. Kinderen van de Vader moeten elkaar
de hand reiken. Samen op weg zijn met respect voor elkaar en vooral
luisteren naar elkaar.

In een van de workshops met Henk Baars van de 'Acht Mei-beweging'
hebben we gepraat over bronnen van hoop en energie om met elkaar door
te kunnen gaan.
Bij de viering kregen we brood mee voor "onderweg". En zo gaan we weer
verder, op oríze eigen plek, met hoop en goede moed.
Het lukt ons daar in Apeldoorn om spontaan een vierstemmig koor te
vormen b3j het zingen van de liederen. Ik zou wensen dat al de verschillende
Baptistenstemmen ín staat waren een zo goed klinkend geheel te vormen.

Bij het lidmaatschap was een bedrag inbegrepen voor de "Nieuwsbrief-oude-stÍjl":nl. f 6,-. Defö uitgebreide nieuwe opzet van de Nieuwsbrief beant-woordt aan het verzoek-van de leden van fü Beweging Ruimte, gedaan op
de Ruimtedag '90 en '91 .
De kosten van deze Nieuwsbrief zijn f 15,-voor de vijf nummers die zullen
verschijnen tot Ruimtedag '92: op deze dag wordt immers besloten of deBewegÍng Ruimte verder-zal gaan, en zo ja in welke vorm en met welke
inhoud. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bijdrage(n) over te maken ?
Henk Blenkers.

20. Even voorstellen...
Op de Ruimtedag '91 mochten we
heten. Ze stellen zichzelf aan u voor.

twee nieuwe bestuursleden welkom

Mijn naam is Elly Groenhuijzen.
Vroeger werkte ik fö het ondfüwijs, maar nu -na omscholing- ben ik werk-
zaam in de informatica.
Ik ben lid van de Baptisten Gemeente Groningen-Noord en ben in deze
gemeente werkzaam geweest in het jeugdwerk, de raad en de redactie vanons gemeenteblad (dit laatste doe ik nog steeds).
Landeliik heb ik meeaeholoen in het ieuadwerk en ikLandelijk heb ik meegeholpen in het je-ugdwerk en ik ben nog lid van "De
Speelplaats", N.B.J.B.-Kinderwerk

19. Financiën

A. Van de penningmeester

Alhoewel het boekjaar van de Beweging Ruimte loopt van 1 augustus t/m 31
juli, wordt de kontributie gewoon peí kalenderjaar geïnd.
Zij díe hun bijdrage over 1991 nog niet hebben betaald, hebben daarvan
intussen bericht ontvangen, met het verzoek dat alsnog in orde te maken.
Velen wachten op een acceptgírokaart. Tevergeefs. Wij voldoen niet aan de
voorwaarden die verbonden zíjn aan het gebruík van die kaarten, bovendien
is het erg duur.
Vandaar een oproep aan al onze leden hun kontríbutíe -voor zover dat nog
niet is gedaan - voor 1992 zelf even over te maken.
Kontributie per persoon, minímaal f 15,-per jaar (voor studenten f 10,-per
jaar) op giro 291 4447 t.n.v. "Ruimte" te Assen.
Berend Stuut.

l

Beste zusters en broeders,
De redactie van 'Ruímte' heeft mij gevraagd mezelf aan u voor te stellen. Nu,dat vind ik knap lastig, vooral omdat het zo onpersoonlijk op papier moet.Wel, m3jn naam is Hans Grootenhuis, ik ben 51 jaren jong en ben meer dan25 jaren -gelukkig- getrouwd. Van onze kinderen zijn er reeds twee 'uitgevlo-gen' en nr. 3 zit al op de rand van het nest. Ik ben meer dan 30 jaren lid van
de Baptisten Gemeente te Hengelo(o).
Mijn dagelijks werk bestaat in het meewerken aan de ontwikkeling vaninfaormatfö-saystemen. Hoewel de computer daarbij een belangrijke rol speelt,steek ik de- meeste energie in het 'bewerken' van mensen. Acceptatie van
systemen is in belangrijke mate een zaak van communicatie en organisatie,
juist in díe volgorde.
'Ik ben lid van de Beweging Ruimte omdat ik van mening ben dat we daar
tenminste een platform hebben om ongedwongen met elkaar te delen ingeloof en het beleven daarvan. Naar ik hoop kan ik in het bestuur van deBeweging Ruimte iets bijdragen in het realiseren van leefruimte binnen onze
Baptisten Gemeenschap.

*

r'rrsoh:íriA IJane r2.rrsts*rxrski iíí



f

21. Adressen van het Ruimte-bestuur 22. Data

Henk Blenkers, Boerhaavehof 24, 7909 AH Hoogeveen, 05280-63699
Jaap Boeschoten, Ussel de Schepperstr.7, 3981 EZ Bunnik, 03405-64768
Ger Booy, Leppa 63, 9204 JC Drachten, 05120-1 8028

Elly Groenhuijzen, Briljantstr.331 , 9743 NM Groningen, 050-775334
Hans Grootenhuis, Magdalenalaan 1 4,7555 TA Hengelo(o), 074-91 3982
Díny de Haan-Mansens, Kerkallee 32a, 6882 AT Velp, 085-646589
Aad Kik(secr.), Ropta 1 , 9202 KC Drachten, 05120-40391

Grieta Olijslager, Tarweveld 1 41 , 3902 GD Veenendaal, 08385-401 32
Jaap Schuil(vz.), Zwin 1 , 8032 EL Zwolle, 038-531 897

Nelie Tadema-de Haan, Jan Mankeslaan 89, 8442 HN Heerenveen, 05130-
24376

/"-ï
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??Penningmeester:

Berend Stuut, Buitenbree 20, 9403 JJ Assen, 05920-46364.
(Berend heeft sinds de Ruimtedag '91 geen bestuursfunktie, maar beheert
wel de financiën).
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14maart

20, 21 maart

27,28,29 maart

26 april
24, 25, 26 april

9 mei

6 tot 26 juni
20 juli tot 9 augustus

14 tot 18 juli

13 tot 18 en 18 tot 25 juli

19 september 1992
vanaf oktober '92

21 november 1992 (?)
27 tot 31 juli 1994 (!)

Introduktie-bijeenkomst campingwerk v.a. 17 jr.
Informatie: K.de Boer 05116-3946 of A.v.Mid-
dendorp 051 30-29507.
Kinderwerk-weekend NBJB.
InlJeugdburo:051 20-1 5687
Kaderweekend NBJB
Inljeugdburo:051 20-1 5687
NBJB-zondag in de gemeenten.
ANS-weekend in Wierden.
Thema: "Mensen onderweg"
Inl.tel. 08373-1 8747
Acht Mei Manifestatie te Utrecht. Zie elders in
dit blad.
Zomerschool Rüschlikon(?)
Ga mee naar Spanje (18-25 jr.) en werk mee
met de Baptisten Gemeenten in en om Barcelo-
na: dit i.v.fö. de Olympische Spelen! Inlichtin-
gen:
Jeugdburo, Nico Wever 051 20-1 5687.
Internationale Baptisten Vredeskonferentie te
Managua, Nicaragua.
Informatie: Ken Sehested, BPFNA, 499 Patter-
son Street, Memphis Tennessee, USA 38111 .
Internationale jeugdkampen, georganiseerd
door de baptiste-n-gemeenschap, in Engeland.
Informatie: lain Hoskins (Engelse jongerenwer-
ker), Baptist House, P.0.Box 44, Didcot OXII
BFIT Oxon, England.
Kerkendag te Amersfoort.
Cursus praktisch gemeentewerk in het westen
en zuiden van Nederland.
Organisatie: Werkgroep Toerusting van de
Unie.
Inl. mevr. A.M.Nederlof-Grobben.
Industriestraat 104, 7553 CT Hengelo(o).
Ruimtedag te ...
European Baptist Kongres te Oslo.


