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1 Vanuit de redactie...

Henk Blenkers, eindredacteur.

Deze speciale uitgave van Nieuwsbrief "Ruimte" heeft lang op zich laten
wachten. De oorzaak daarvan moet bij de eindredacteur worden gezocht;
teveel werk ín een te korte tijd vraagt om problemen.Het spijt mij dat de
verschijningsdatum van de Nieuwsbrief daardoor in de knel is gekomen.

l

opzicht kunnen we nauwel3jks genoeg aandacht en zorg aan hun vooruit-gang besteden. Het is alleen d-oor middel van inheemse predikers dat wijÍ'unnen hopen op een algemene verspreiding van het evangelie in dit
immense continent'.
Voor wie interesse heeff in het vervolg, maar ook de schaduwzijden (!) van
deze zendingsbeweging verwijs ik naar het boekje van Anton Wessels,"Jezus zien" (hoe Jefüs is overgeleverd in andere culturen;Ten Have/Baarn
1986).

Dat neemt niet weg, dat de inhoud van deze Nieuwsbrief van groot belang
is. Níet alleen voor onze leden, maar ook als een signaal naar de Unie van
Baptisten Gemeenten in Nederland. Het thema 'beslissen' geeff aan dat de
Beweging Ruimte voor de keuze staat waartoe we onszelf drie jaar geleden
hebben verplicht: in í992 gaan we índerdaad besluiten óf, en in welke vorm,
de beweging verder zal gaan. Een speciale werkgroep heeff zich met deze
vraag beziggehouden, en u vindt daarvan een verslag en een enquëte. We
verzoeken u vriendelijk deze enquëte zo snel mogelíjk, maar in ieder geval
vóór 14 oktober terug te sturen.

Ook in vorige uitgaven van de Nieuwsbrief heeff u bijdragen kunnen vinden
over deze keuze voor de Beweging Ruimte. De bijdragen varieerden van
'stoppen' tot 'doorgaan', al dan niet in gewijzigde vormen en met andere
doelstellingen.

De 'groothoek-visie' van Carey, maar ook van prof.dr.J.Kiwiet, waaroverA.Kik-schrijft wordt, door hemzelf opnieuw bevestigd in zijn oproep aanjongeren, aan ons allen, om een 'wereld-blik' te ontwikkelen. Glashelder"geeft hij daarmee ook een mogelijke richting aan voor de Beweging Ruimte.Met een oog voor ontwikkelingen, en praktisch ingesteld, geeft hij onderaanzijn copy voor deze Nieuwsbrief nog twee adressen van kontakt-personen,nl. Rev.M.Quicke, 258 Hills Rd., Cambridge CB2-2PE,U.K. en: RevAndreas
Reichert, Weidengarten 17, 5300 Bonn 1 , Deutschland.
Ds.J.Broertjes kijkt ook al over onze grenzen en bericht verder over Rüschli-kon, over ade Europese Baptisten Federatie en de 12e Baptisten Jeugd
Wereldconferentie. De mondiale ontmoeting tussen Baptisten en Doopsge-
zinden speelt zich wel in Nederland af, maar is al geweest. Met stijgende
verbazing kunt u lezen hoezeer dwangmatige interne geríchtheid de aan-
dacht voor dit soort belangríjke externe ontmoetingen overschaduwt.

De 'platform-funktie' van Ruimte womt in deze Nieuwsbrief verduidelijkt door
het verslag van een ontmoetings-weekend van jonge baptisten homosexue-
Ien. De G.E.B.F. -onbekend of verzwegen op het Unieburo- funktioneert! Er
is overigens in de rabbijnse traditie geen wezenlijk verschil tussen 'iemand
doodzwijgen' en iemand wèrkelijk doden. Het verhaal in de N.C.R.V.-gids, en
helaas niet in "De Christen", van de begrafenis van onze baptisten voorgan-
ger Joseph Doucé, geeff aan dat onze Unie-gemeenschap nog veel 'blinde
vlekken' kent.

In het tweede deel van de levensbeschrijving van William Carey, de pionier
van de baptisten zendingsbeweging beschrijff ds.B.Posthumus het vverk van
deze zendeling in India. Opmerkelijk is, dat uit deze zendingsdrang van de
baptisten in Engeland ook de behoeffe aan grotere eenheid groeide,
waardoor in de negentiende eeuw de Unie van Baptisten in Engeland
ontstond. Die eenheidsbehoefte ontstaat dus door het gezamenlijk optrek-
ken met een gemeenschappelijk doel.
De bedoeling van Carey omschrijft hij zelf:
...'de vorming van onze inheemse broeders, het aanmoedigen van de

n ho+ Itr»oc*vrvn Ïri'svs ÏÏiw mt....+... w:- :: I?- :ll? l ...

Achterin deze Nieuwsbrief vindt u nog een route-beschrijving voor onze 14-
november-dag. De dag wordt gehouden op de campus van HogeschoolWindesheim te Zwolle.-Wilt u zich daarvoor z.s.m. aanmelden bij ons
secretariaat: dhr. A.Kik, Ropta 1, 9202 KC Drachten, 05120-4039L Wij
hebben dan enig inzicht in o.a. de hoeveelheden koffie, thee en soep die u
denkt te gebruiken.

Het bestuur van de Beweging Ruimte nodigt u -meer dan ooit- uit om deze
ruimte-beslissings-dag mee te maken en uw verantwoordelijkheid ten
aanzien van de keuze 'stoppen' of 'doorgaan' te dragen.
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2 Dringende oproep aan alle leden van ruimte Enquète over de toekomst van ruimte

- per lid steeds één formulier invullenBeste leden,

1 . Algemene gegevensDrie jaar bestaat de Beweging Ruimte alweer. In 1989 hebben we afgespro-ken om na deze periode opnieuw een besluit te nemen over het wel of nietIaten voortbestaan van Ruimte.
In opdracht van het bestuur heeff een kleine werkgroep een rapport opge-steld. U kunt het vinden in deze Nieuwsbrief en het mag dienen ter voorbe-reiding van een weloverwogen besluit ter vergadering op 1 4 november a.s.Daarnaast is er een bestuursstandpunt, dat zeker niet naadloos aansluit bijhet advies van de vverkgroep. U zult dit bestuursstandpunt nog ontvangenvóÓr de jaarvergadering.
Reden te meer voor een ieder om zelf een keuze voor te bereiden. Bij dezeNleuwsbrief zijn twee enquëte-formulieren gevoegd.
Dringend nodigen wij ieder lid (!) uit één formulier (dus echtparerí, enz. elkéén afzonderlijk formulier) in te vullen en op te sturen: zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk 13 oktober!

2.

O man
Leeftijd: ....

O vrouw (rondje merken)

Lid van Beweging Ruimte sinds :1989 - 1990 - 1991
(jaartal omcirkelen)

Wat waren Uw belangrijkste motieven om lid te worderí?O protest tegen-de gang van zaken in de UnieO íbehoeffe aan herkenning door mede-baptisten
0 solidaíiteit
O behoeffe aan steun
O 'laatste strohalm'(om baptist te blijven)
O ariders, nl. .............

-1992

Inzenden, afhankelijk van woonplaats, naar
Jan Aaldring Als u woont in: Groningen, Friesland,Hengelose Esstraat 64 Drenthe, Overijssel7556 ED Hengelo(o) of Flevoland

Wout Huizing
Manderijnstraat 55
2564 BW Den Haag

Als u woont in: de rest van Nederland.

3. Welke funktie vervult Ruimte voor U ? (slechts 'I rondje merken)
g oase
O lichtpunt
0 vrijplaats
O protest
O platform voor onderling gesprek
O signaal naar de Unie
O anders, nl. ..........Graag onderstrepen we nog eens het belang van deze enquëte voor dedefinitieve beslissing. Echt insturen dus!

Namens de werkgroep,
Jaap Schuil. 4. Hoe belangrijk is Ruimte voor U? (cijfer op schaal omcirkelen)

Heelbelangrijk5 4 3 2 1 0nietbelangrijkNB. De enquète als geheel kan anoniem gebeuren. Op één punt moet dezeanonimiteit echter wel doorbroken worden. Dat is, waar gevraagd wordt ofiemand beschikbaar is voor een konkrete funktie/taak. In dat geval vvordt Uverzocht deze bereidbaarheid kenbaar te maken op een afzonderlijk papieren dit te zenden aan: Jaap Schuil, Zwin 1 , 8032 EL Zwolle.
5. Moet Ruimte de intentie loslaten om met de UNie in gesprek te zijn?

(Zie rapport, onder 3.1)
O Nee

l



6.

7.

8.

ï
Moet de Beweging Ruimte zich nu opheffen?
O Ja, want O protest helpt toch niet

O Ruimte werkt polarisatie in de hand
O eigen behoefte aan een beweging als

deze is afgenomen
O intentie van Ruimte is verwezenlijkt
O anders, nl. .....

O Nee, want O protest moet doorgaan
O steun leden onderling blijfi nodig
O intenties niet verwezenlijkt
O Beweging moet nog groeíen
O anders, nl. .....

Als Ruimte doorgaat: herkent U zich fö grote lijnen in de visie van de
werkgroep? (Zie rapport, punt D4)
O Nee

(deze vraag alleen beantwoorden als u vraag 6 met 'nee' hebt beant-
woord!)

Als u nu gevraagd wordt om te participeren in bestuurlijke, publici-
taire of pastorale taken, stelt u zich dan beschikbaar?
O landelijk bestuur

O Nee

o pastoraal kontaktpersoon
in de regio(zie rapport)

o
o

Ja
Nee

3 De toekomst van de beweging ruimte
Rapport van de Werkgroep Beleid
Inleiding
Het beleid van de Beweging Ruimte is geschetst in de intentie-
verklaring. Daaruit zijn de navolgende hoofdpunten te noemen, t.w.:
1 0pen en respektvolle bezínning over geloofsvragen en maatschap-

pelijke kwesties
Verscheidenheid van denken binnen een gemeenschappelijk ge-
Ioofskader

Openheid naar andere geloofsgemeenschappen
Het ijveren voor een open gemeenschap binnen Gemeenten en
Unie nastreven

Erkenning en ondersteuning van hen, die het in eigen Gemeente
moeilijk hebben door de afwezigheid van een open klimaat

6 Het beleggen van bijeenkomsten en het verzorgen van publikaties
Inmíddels zijn vier jaren verstreken sinds de oprichting van Ruimte en is het
tijd om de vraag te stellen: "Wat ís er van deze doelstellingen terecht
gekomen?"
Ook is het van belang te weten hoe de leden de situatie beoordelen,
aangezien zij de dragers moeten zijn van het toekomstige beleid.
In dit rapport zal eerst ge'ínventariseerd worden wat er van de doelstellingen
terecht gekomen is.(A) Vervolgens worden enkele gedachten gewijd aan de
mogelijke oorzaken, die geleid hebben tot de huidige situatie(B) om daarna
de mogelilkheden voor Ruimte met het oog op de toekomst te schetsen(C).
De Werkgroep spreekt ook zelf een voorkeur uit(D)

2
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9.

O Medewerker Nieuwsbrief O Ja
O Nee

NB. Wanneer u hierop 'ja' antwoord, en graag anoniem wilt blijven,
verzoeken wij u om dit op een afzonderlijk pa-pier op te sturen 'naar
Jaap Schuil, Zwin 1 , 8032 EL Zwolle.

Gelegenheid om opmerkingen te maken:

)

l

A. Wat is er van de doelstellingen terecht gekomen?
De in de inleiding gebruikte nummeríng wordt híer aangehouden.
1 De open en respektvolle bezinning heeft tot nu toe gefunktio-

neerd op landelijke en regionale bezinníngsdagen van Ruimte.
In workshops kwamen diverse onderwerpen aan de orde.
Bijzondere aandacht ís besteed aan zaken, die ook onderwerp
van gesprek waren binnen de Unie-gemeenschap, t.w.: homo-
seksualiteit en geloof; de positie van de vrouw in de Gemeente
en oecumene en het conciliair proces.
Ruimte kent een verscheidenheid van denken. Motieven om lid
te worden zijn verschillend. Zo is er een categorie "oude
Baptisten" die het karakter van de Unie ziet veranderen door
de groeiende invloed van het fundamentalisme, waardoor

2
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steeds meer - door hen gerespekteerde -broeders en zusters
afhaken.

Er zijn ook Baptisten die door studie of kontakten met andere
gelovigen gegroeid zijn naar nieuwe inzichten en daardoor ver-
vreemden van hun achtergrond. Deze doelstelling kiest tegen
polarisatie en voor het gesprek. Ruimte zou een proefveld
moeten zijn, waar het gemeenschappelijke geloofskader wordt
erkend en waar gemaakt.
Voor zover het de Ruimte-leden zelf betreft is de doelstelling
gerealiseerd. Kijken we echter naar het geheel van onze ge-
meenschap, dan heeft Ruimte niets positiefs kunnen uitrichten.
Misschien is dit te negatief gekonkludeerd. Overwogen kan
worden dat het bestaan van Ruimte er toe geleid heeft dat de
onderwerpen van het conciliaír proces binnen de Unie-gemeen-
schap aan de orde gesteld werden en dat de SOU thans
ernstige pogingen in het werk stelt om het gesprek tussen
verschillend denkende Baptisten op gang te brengen.
Het ziet er echter niet naar uit dat Ruimte zelf gespreksplatform
kan zijn.
In de voorbije jaren zijn er nauwelijks kontakten geweest met
andere geloofsgemeenschappen. Er is aandacht geweest voor
de Kerkendag van 1990 en er is enig kontakt geweest met de
8-mei-beweging.
De oecumenische gezindheid is aanwezig. In de praktijk blijkt
echter dat ook de leden binnen Ruimte ín hoofdzaak gericht zijn
op de problemen in eigen gemeenschap.
Steeds zijn pogingen gedaan bíj de Unie-gemeenschap te
pleiten voor een open klimaat. Vanaf het begin is het werk van
Ruimte echter belast met de doem van de polarisatie. Daar-
door heeft zich in feite nooit een reële mogelijkheid voorgedaan
om vooruitgang op dit gebied te boeken. Er heeft zich zelfs een
flinke verharding van standpunten afgetekend.
Ruimte heeft getracht door het zenden van haar Nieuwsbrief en
andere informatie, haar streven onder de aandacht van de Unie
te brengen. Het effekt van dit beleid is moeilijk te meten.
Het pastorale aspekt met het oog op wie in eigen Gemeente
geen ruimte kent, heeff geen vaste vorm kunnen krijgen. Voor
een belangrijk deel werd de steun gegeven door ontmoetings-
mogelijkheden te scheppen. Het gebeurde eveneens door het
stem geven aan deze leden door middel van publikaties, enz.

Incidenteel was er kontakt op lokaal gebied en soms via korres-
pondentie. Dit alles is echter niet genoeg voor hen, die doorlo-
pend het gevoel hebben in de steek gelaten te worden.

6 Zoals reeds hierboven is vermeld zijn er regelmatíg bijeenkom-
sten van Ruimte geweest. Naast de Nieuwsbrief zijn er enkele
publikaties geweest, terwijl nog een uitgave in voorbereiding is.

Samenvattend blijkt Ruimte vooral een funktie te hebben voor de leden
zelf. Een niet onbetekenend aspekt daarbij lijkt de behoefte aan
ontmoeting van "oude bekenden" in een gemoedelijke, goede sfeer.
Voor anderen betekent de "oase-ervaring" veel meer en blijkt deze van
essentieel belang om binnen de Unie-gemeen-
schap te 'overleven'. Ruimte wordt gezien als 'vrijplaats'.
De belangrijkste doelstelling, nl. binnen de Unie te pleiten voor een
open geloofsgemeenschap, is niet naderbij gekomen en blijkt irreëel.
Gekonstateerd kan worden dat oecumenische kontakten geen hoge
prioriteit hebben. Een pastoraal beleid is niet van de grond gekomen.

>

B. Analyse van de ontwikkeling
Inzicht in wat mogelijk geleid heeft tot de hierboven geschetste stand
van zaken is van belang voor het maken van een verantwoorde keuze
als het gaat om de toekomst van Ruimte.

De doelstellingen van Ruimte bleken per definitie bedreigend
voor de Unie-leiding en vele Gemeenten. Vanaf het begin is
Ruimte derhalve - tegen wil en dank - geworden tot 'pool' in
plaats van mogelijkheid. De Unie-leiding heeft op formele gron-
den alle kontakt gemeden.
De oorspronkelijke werkgroep Ruimte telde vooral initiatiefne-
mers, die ten opzíchte van de Unie-leiding in meer of mindere
mate al een "getekende" positie innamen.
Aanvankelijk ervaren verwantschap van de zijde van N.B.J.B. en
N.B.V.B. nam af. De indruk bestaat dat dit gebeurde uit angst
voor etikettering.
Het was niet mogelijk het streven van de Bewegíng via de
reguliere kommunikatiemiddelen te laten horen. Deze gang van
zaken heeft 'polaire' gevoelens, die natuurlijk ook bij Ruimte-
leden aanwezig waren, versterkt.
Gezien de ontwikkelingen trokken veel Ruimte-leden zich uit
commissies en besturen van de Unie terug.
Weerklank vanuit het midden van de Unie-gemeenschap
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uiígebleven. De aaíd van heí íundameníalisme woíd'í in den
brede kennelijk nog niet herkend.
Waarschijnlijk lijkt ook, dat de ingrijpende ervaringen van Ruim-teleden in eigen Gemeenschap zo overheersend zijn, dat be-Iangstelling voor de hierbuiten vallende doelstellingen in geringemate aanwezig is.
Voor een onbekend aantal Ruimte-leden is het lidmaatschapeerí sigríaal en een teken van solidariteit. Behoeffe aan regiona-Ie of plaatselijke netwerken is er bij hen niet.
Onder de Ruimte-leden leven verschillende verwachtingspatro-nen. In de achterliggende periode kon slechts gedeeltelij'k aandeze verwachtingen worden voldaan. Dit is ongetwijfeld alsteleurstellend ervaren.
Ook het landelijk besfüur kent deze verschillen, waardoor het
maken van keuzes er niet eenvoudiger op vverd.
In de praktijk bleek het moeilijk om voldoende kader te rekrute-
ren om leiding te geven aan de aktiviteiten van de beweging.

Het 'signaal' is afgegeven. In de opheffing kan zelfs een nieuw
signaal richting Unie-gemeenschap gegeven worden met meer
uitwerking dan een voortbestaan ooit zal hebben. Immers, de
barricade - zoals Ruimte ervaren wordt - is daar - mee opge-
ruimd.

Bij voortbestaan zal blijvend aandacht geschonken worden aan
aktuele geloofsvragen. Nadelig effekt zou kunnen zijn dat zo de
kloof tussen Unie-gemeenschap en Ruimte-leden eerder groter
dan kleiner wordt.

Ditzelfde geldt voor het steunen van leden, die in eigen Ge-
meente geen ruimte hebben. Psychologisch gezien zal de steun
een averechts effekt hebben op de relatie tussen de betreffende
Ieden en hun Gemeente.
Ook de uitgave van een eigen periodiek wordt als polariserend
ervaren.

De meerderheid van onze Unie-gemeenschap heeft op dit
ogenblik kennelijk geen behoefte aan de zaken, die Ruimte
voorstaat en wil aandragen. In ieder geval niet in de vorm,
waarin Ruimte ze gíet. Naar de Unie toe kan Ruimte te weinig
konstruktiefs uitrichten om voortbestaan te rechtvaardigen.

C. Mogelijkheden voor de toekomst
Wat is of kan de toekomst voor Ruimte zijn? Als blijkt dat Ruimte teweinig effekt sorteert, zal de animo voor de beweging afnemen.Ruimte zal vroeg of laat 'doodbloeden', terwijl velen zicÍÍ; teleurgesteldvoelen.(1 )

Gekozen zou kunnen worden voor opheffing van de beweging; eenmogelijkheid genoemd in de intentieverklaring.(2)Bezinning op bestaan en funktioneren tot-nu toe zou echter ookkunnen uitwerken in aanpassing van het beleid, vvaardoor RuÍmte wel
tot haar recht kan komen. Beleidswijziging(3) kan betekenen:aaílpassing(3.1) of - ingrijpender - Iföe-rswijzi'ging(3.2).Bovengenoemde opties worden nu nader -beziena.

3.1 Aanpassing van het beleid
Gezien de resultaten kan besloten worden tot het opgeven van
de aktieve pogingen om met de Unie in gesprek te geraken
over een open klimaat. Wat dan overblijft is: bereidheid tot
gesprek.
Bezinningsdagen worden jaarlijks gehouden, waarin aktuele
onderwerpen en zaken behandeld worden, terwijl spiritualiteit en
onderling pastoraat de belangrijkste doelstellingen worden.
Een eigen periodiek kan zorgen voor kommunikatie, informatie
en vorming.
Ruimte wordt dan tot de plaats, waar mensen met uiteenlopen-
de behoeften terecht kunnen. Kernwoorden zijn: ontmoeting,
geestelijke beleving, vorming, ondersteuning en vrijplaats.
Gedacht zou kunnen worden aan het nastreven van oecumeni-
sche kontakten. De vraag is echter of een dergelijk streven past
binnen de ingeperkte doelstelling, die een feit wordt wanneer
het zoeken van een relatie tot de Unie niet meer het primaire
proces is.

1. Doorgaan bij ongewijzigd beleid
De kans is groot dat de moedeloosheid bij veel leden en de
vermoeidheid bij het bestuur toeslaat en op termijn leidt totopheffing van de beweging. I

Í'

i'
l

2. Opheffing
Als de doelstellingen ongewijzigd blijven en het perspektief vande beweging in de richting gaat van wat onder'l genoemd Ís,kan beter tot opheffing van de beweging besloten worden.



'a[)eze schets komt in de praktijk neer op intensivering van bestaandeaktiviteiten, aangezien het tot nu toe gezochte kontakt' m-et de-U-nïea-e'r
. ?-- --... -. *+# .,.iïïsw ïsg VCÁ?I QQllpaDS)1119 Vdíl íl(:'tl-.1-:.Jl

resultaat te komen. Juist omdat dit machtsmechanisme al sterk
ontwikkeld is binnen onze Unie-gemeenschap, zal deze optie
vermoedelijk leiden tot een konkrete breuk.

3.2 Koerswijziging
Van koerswijziging is sprake als Ruimte zich in haar gerichtheid op deUnie-gemeenschap zou gaan profileren als modaliteÏÍ.- Ruim'te-wm'd;nniet meer proefveld zijn voor een open en respektvol met elkaaromgaan. Ruimte vertegenwoordigt vanaf dat moment een categor"eBaptisten, die terecht of niet gezien zal worden als tegenha'ngerovan 'ofdam tegen een fundamentalistische stroming. Ruimte kan danog'aansamenwerken met Gemeenten, die zich kunnen vinden in het -gedachitengoed van de beweging. Er zou een samenwerkingsverbarfö"'kunnenontstaan, waardoor aan een modaliteit gestalte gege;en wordt.
D. Het advies van de werkgroep
L De Beweging Ruimte kan niet-doorgaan met een ongewijzigdbeleid.

De mogelijkheid tot opheffing dient aan de leden te wordenvoorgelegd. De werkgroep adviseert deze optie niet. De werkigroep is van mening dat Ruimte voor velen wel degeïi3k'v'anbetekenis is. Deze plaats mag hen niet zomaar ontnomen
worden.

De werkgroep adviseert ook niet tot koerswijziging. Niet Ruimte,maar Gemeenten kunnen de eventuele status ';.an moáaÍiföÍtbinnen de Unie aan de orde stellen. Leden van RuÍmteazouden
zich dan kunnen aansluiten bij één van de betrokken-Gemee-ni
ten. Ruimte zelf kan dan verdwijnen in het nieuwe SamenWer-kingsverband van Gemeenten. aDe werkgroep- is- ec'hataer=vaanmening dat de konsekwentie van deze opt; za'l zijn: een profilefring van de polarisatie, aangezien de gemeenschap zich-nfötmeer kan onttrekken aan wat aan 'Ruimte-gedachtengoed;wordt aangedragen. Overigens is de vraag of de Uniefgemeen-schap een hier geschetst samenwerkingsverband zal akse-pte-ren en zijn er Gemeenten bereid en in sraat een dergelijke-s-tapte nemen?

De werkgroep beseft dat bundeling van krachten ondersteu-nend en stimulerend kan zijn, maar acht het gevaar leven-sgrootaanwezig dat uitoefening van macht het middel wordt om tot
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4. De werkgroep adviseert aanpassing van het beleid zoals
omschreven onder 3.1.

Ter nadere uitwerking brengt de werkgroep nog enkele aksenten aan.
Spiritualiteit
Het woord is enigszins belast en kan geïnterpreteerd worden als het
elitair introduceren van allerlei nieuwigheden op liturgisch gebied, enz.
Bedoeld is echter de geestelijke beleving, die ver-bindt met het ware
fundament. Van belang is dat deze aansluit bij onze eigen ervarings-
wereld. Gezien de verschillen in geloofsbeleving binnen Ruimte zal de
spiritualiteit derhalve ook pluriform zijn.
Zo zullen er leden zijn, die zich vooral herkennen in de spírítualiteit
zoals ze die kennen vanuit het verleden. Met name ís hier te denken
aan de persoonlijke geloofservaring, het 'warme' gemeente-klimaat en
de behoefte het geloof met anderen te delen.
Anderen hebben behoeffe aan vernieuwing op grond van de eigentijd-
se ontwikkelingen.
Hieraan gestalte geven en herkenning van en aansluiting bij het
'eigene' van het baptisme vormen zo een natuurlijk proces.
In plaats van het uitgangspunt te kiezen in spiritualiteit als onderwerp
of in wat er zoal op de markt 'te koop' is, zouden de aksenten gelegd
moeten worden op de wijze, waarop gezamenlijk geluisterd wordt naar
de Schrift in samenhang met het delen van elkaars levenservaríngen.
Spiritualiteit is beleving en uit zich derhalve heel nadrukkelijk in bijeen-
komsten waar vieringen onmisbare elementen zijn. Van wezenlijk
belang is dus dat ze voor allen voldoende herkenbaarheid houden.
Het pastorale aspekt
Vanaf het begin van Ruimte was duidelijk dat mensen hun 'verhaal'
moesten doen over situaties, die zij kennen in eigen Gemeente of in
eigen leven. Vaak was er in eigen omgevíng weinig ruimte of gelegen-
heid zich uit te spreken. Toen op de eerste landelijke ontmoetingsdag
een klaagmuur aanwezig was, schreven velen van zich af en dat hielp.
Op regionale dagen bleek ook telkens dat meerderen graag eens van
zich af wilden praten. Anderen werden bewust lid van Ruimte om te
kunnen luisteren naar 'mensen in de knel' en een 'lichtpuntje' te zijn
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door te kunnen zeggen hoe het soms óók kan in baptist Nederland.
De pastorale funktie van Ruimte kan groot zijn. Alleen al het feit dat
Ruimte er ís, geeff een aantal mensen het gevoel nog steeds gehoord
en serieus genomen te worden.
Uitgaande van deze overwegingen kunnen de volgende pastorale
aksenten gezet worden, t.w.:
1 Het aanstellen van enkele 'pastorale kontaktpersonen' voor

mensen uit de eigen regio, die op de één of andere manier in
de knel zitten. Misschien door ontwikkelingen in eigen Gemeen-
te en daar niet over kunnen praten. Misschien door problemen
in eigen leven, waarover geen openheid in eigen Gemeen-te is
om over te spreken. De kontaktpersoon kan gelegenheid
bieden aan mensen om zich uit te spreken. Een luisterend oor
te zijn en afhankelijk van de sítuatie bekijken wat en hoe er
gereageerd moet worden. Belangrijkste doel is, dat mensen
hun verhaal kwijt kunnen; zich serieus genomen weten (kan ook
betekenen dat er wel eens konfrontatíe nodig is!) en weten dat
er iemand is, die wil luisteren en zorgvuldig met de vragen om
zal gaan en niets naar buiten brengt.
Deze regionale kontaktpersonen (2 per regio: een man en een
vrouw) kunnen bekend gemaakt worden in de Nieuwsbrief.
Op landelijke dagen kan er ruimte geboden worden voor pasto-
rale zorg. Tijdens de gehele dag een ruimte voor stilte en
gesprek, waar gewenst. Ook valt te denken aan een voorbe-
denboek, waar mensen dingen kunnen opschrijven om voor te
bidden tijdens de viering. Dit kan anoniem.
Eventueel zou vanuit de opgedane ervaringen en indrukken van
de pastorale nood naar voren kunnen komen over welk thema
ondersteunend materiaal nodig is. Om mensen ook (nieuwe)
wegen te wijzen op welke wijze met bepaalde vraagstukken kán
worden omgegaan.
De vieringen op landelijke ontmoetingsdagen hebben ook
duidelijk pastorale aksenten en een pastorale reikwijdte. Daar
moet goed over nagedacht en zorgvuldig mee omgegaan
worden.

Het doel van het pastorale aksent is om Ruimte ook hier vrij-
plaats te laten zijn voor mensen in de knel, zodat we hen
vasthouden en kunnen ondersteunen.
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Jongeren
De werkgroep wil nog enkele opmerkingen maken over de betrokken-
heid van jongeren bij Ruimte. De Beweging wil oefenplaats zijn voor
jongeren, zowel als ouderen. Een plaats waar je gaandeweg tracht te
Ieren meer jezelf te zijn: gewoon als mens, als christen en (ook nog)
als Baptist. Een blijvende oefening dus voor alle leeftijden, maar in het
bijzonder voor de jongeren 'onder ons', die hun weg willen verkennen
met jeugdige nieuwsgierigheid en daarbij -naar wij hopen - ontdekken
dat zonder geloof niemand wel vaart.
Vandaar dat de werkgroep er de aandacht voor vraagt om

jongeren expliciet uit te nodigen
jongeren te vragen aktief te participeren in de beweging (vierin-
gen, organisatie, enz.)
jongeren te ondersteunen in hun zoeken naar authentieke
geloofsbeleving door te wijzen op bijv.:

aktiviteiten van 'Taizé' en andere bewegingen
aktiviteiten op het 'baptisten erf'
uitwisselingsprogramma's bijv. met Oost-Europa, ook in
de vorm van werkkampen, hulpprogramma's(Landbouw,
bouw, enz.)

In onze vieringen kunnen dan ook - zo mogelijk - de ervaringen vanuit
deze aktiviteiten deel uitmaken van de ontmoeting.
Nadrukkelijk wijst de werkgroep erop, dat deze aktiviteiten niet be-
doeld zijn als 'konkurrentie' van de N.B.J.B.
Tenslotte

De werkgroep is zich ervan bewust, dat haar advies alleen gevolgd
kan worden als voldoende leden dit zullen ondersteunen.
Van essentieel belang is verder, dat voldoende leden daadwerkelijk
bereid zijn aan een dergelijk beleíd gestalte te geven.
Blijkt het bestuurlijk ondoenlijk te komen tot uitvoering van het beleíd
vanwege gebrek aan voldoende medewerkers, dan zal het advíes
evenmin omgezet kunnen worden in een weg voor de toekomst.
11 mei 1992

De werkgroep:
J. Aaldring
J. Schuil
W. Huizing
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4 Baptist gays in ommen 5 Gelezen in de n.c.r.v.-gids...

door Arian Noordhoek, 18-6-92
Ook in zijn tweede brief klonk het ongeloof nog door: baptisten homo's

die elkaar jaarlijks ontmoeten, bestaat dat echt? Zijn huisarts had het hem
maanden geleden aangeraden om eens met homo geloofsgenoten te
gaan praten. Hij kende ze niet, durfde niet, op de boekentafel van zijn
Twentse kerk stonden alleen de bekende evangelische adviezen, dat de
ziekte bestreden en genezen kon worden.

Het nieuwe boekje "Voor elkaar", een studie over geloven en homo-
sexualíteit van en voor de baptisten gemeenschap in Nederland, heeft
slechts in enkele gemeenten de boekentafel gehaald. Teveel ruimte? Te
links? Teveel mondige getuigenissen van een nieuwe generatie baptisten
mannen en vrouwen?

Op het landelijke Unie-buro kon men hem niet verder helpen, een Gay
European Baptist Federation, daar had men geen adres van, een baptis-
ten homo-dominee kende men niet. Het waren uiteindelijk niet-baptisten
die hem het boekje, het adres, de naam van de predikant en de datum
van de bijeenkomst in Ommen gaven. Hij was er ook, nerveus, bang voor
verraad, maar ook nieuwsgierig naar die bewuste homo-dominee, naar
die anderen die ook zo zijn.

Zijn verhaal maakte indruk, ondanks of dankzij de bekende ingredi-
enten, van een vriend bij Youth íor ClÏíst, die zelfdoding verkoos boven
de schande van homo-zijn, van ouders die het wel accepteerden als het
maar niet naar buíten kwam, van jarenlang angstige nachten en kalme-
ringstabletten.

"Maar", zei híj, "nu ik jullie heb ontmoet weet ik dat het kan en moet, ik
heb niet voor niets een roze roos op zijn graf gelegd. Ik wíl geen dubbel-
leven meer, en ik zal er niet aan onderdoor gaan zoals die vriend. Ik kon
niet meer meezingen, zat stil in de kerkbanken, maar ik voel het...:het
komt terug, te beginnen met "Welk een vriend is onze Jezus." Aan hem
heb ik nooit getwijfeld, maar de mensen hè, zelfs je eigen familie, mis-
schien moet ik het wel zonder ze doen...dan is die angst voor verraad
ook voorbij..." Anno 1992, hij is 38 jaar

De G.E.B.F. heeft geluisterd en dacht aanvankelijk dat een baptisten
homogroep niet meer nodig was. De Beweging Ruimte heeft immers alle
dissidente baptisten een podium gegeven, gepubliceerd en het pleit
bezorgd voor vrouwen en homo's?
De 14e juni in Ommen leerde, dat een aparte steungroep nodig blijft.
Er zijn er veel meer zoals hij...
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Henk Blenkers

Na een inleiding over het leven en de dood van Doucé( waarover wij ook in
voorgaande Nieuwsbrieven hebben berícht) schrijft ds. Hans Visser, van de
Paulus-kerk in Rotterdam-centrum:

"Enige weken geleden besloot de Franse justitie het lichaam vrij te geven.
In overleg met de nabestaanden werd besloten hem in stilte te begraven in
Bullion. De Fransen stelden als eis dat de begrafenis geen demonstratief
karakter mocht hebben en niet door de pers mocht worden verslagen. Met
mijn zoon ben ik in stilte vertrokken naar Bullion, ten zuidwesten van Parijs. In
de vooravond arriveerden wij in de onzalige bossen van Rambouillet. Na een
urenlange speurtocht vonden we de begraafplaats. De volgende ochtend
keerden we terug naar Bullion. Een klein groepje mensen was present. Twee
advocaten, de vriend van Joseph, de voorzitter van het Franse steuncomité
en ik, als vertegenwoordíger van het Nederlandse steuncomité.

De sfeer was geladen. Het fraaie zonovergoten landschap ontnam ons
niet het gevoel dat dood en leugen vooralsnog zegevierden. Wij treurden
over de dood van een man die veel betekende voor anderen en proble-
men niet uit de weg ging. Joseph leefde vanuít het geloof dat Jezus leeft.
Liefde is sterker dan de dood. Met de moord op hem valt niet het doek
van zijn leven."

Redaktie: Vlak daarna een vakantie-kaart uit Frankrijk van Guy
Bondar: Guy was de vriend van Joseph. Voorop de kaart een foto van
de brug van Avignon. Achterop schrijft Guy: "Dit is de bekende "Pont
d'Avignon" waarop gedanst werd. Maar daar werd ook gebeden!"
Een paar dagen lang gonst het liedje in mijn hoofd:'Súr le pont d'
Avignon, tout le monde ...de hele aarde danst in het rond.
Een wonderlijke (!) eigentijdse ervaring van een thema vvaarover ook
de popgroep Sting zingt:'dancing with the death...' Sting zingt over de
'dwaze moeders' die met hun stille hoofdoeken-protest de 'dans met
de doden' maken op de straten en pleinen.
Ik moest denken aan het voorlezen van de namen van de gevallenen
eenmaal per jaar in veel Midden- en Latíjns-Amerikaanse landen. De
luisterende omstanders roepen na iedere naam van een vermiste of
gevallene:"Présente!", alsof ze daarmee de aanwezigheid en het
protest wíllen vasthouden.
"We shall overcome...some day": En op de brug van Avignon danst
dan de hele wereld. Iemand leest namen voor: Joseph Doucé. En we
roepen samen: "Présente!".
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6 Carey bleef staan voor zending
B.M.S. na 200 jaar vierend overeind(2)

door ds. B.Posthumus

3.5 uitzending
Oospronkelijk lag het in de bedoeling, gezien de
gelezen reisverhalen van William Carey, naar de
Zuidzee-eilanden te gaan. Doordat de B.M.S., de
Baptist Missionary Society, in kontakt kwam met H

C/'leen Baptisten arts, Dr. John Thomas, werd van cn o

deze plannen afgezien. Dr. Thomas had reeds vele '=,4 ö
' S
(l? '{',!7 . h'jaren onder de Bengalezen medisch werk verricht.

Ook besloot men om Carey naar India uit te zenden.
Er moesten echter eerst heel wat problemen worden opgelost. Een
groot probleem was, dat Carey's vrouw, Dorothy, niet bereid was mee
te gaan naar India. Zij verzette zich hiertegen, omdat zij de plannen
van haar man maar dwaas vond. Als moeder van drie kinderen was ziivan haar man maar dwaas vond. Als moeder van drie kinderen was zij
alleen maar bekend in haar direkte omaevíno. terwiil zii +eypns inalleen maar bekend in haar direkte omgevíng, terwijl zij tevens in
verwachting was van een vierde kind. Het gelukte Carey niet zijn
vrouw tot andere gedachten te brengen. Dat betekende, dat hij met
zijn zoon Felix de overtocht alleen moest ondernemen.
Door een oponthoud op het eiland Wight was Carey alsnog in de
gelegenheid zijn vrouw te bezoeken en haar over te halen -mee te
gaan. Op 13 juni 1793 werd de reis met een Deens Schip onder-
nomen.
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Een tweede probleem was, dat de Engelse Oostindische Compagnie
alleen mensen in India toeliet, die bij haar in dienst waren. Veel sympa-
thie voor de zending was er bepaald niet. De Compagnie dacht-alleen
aan haar eigen belangen. Zij meende, dat het zendingswerk onrust
onder de bevolking zou kunnen veroorzaken.
Na de overtocht met het Deense schip werden zij met een bootje aan
Iand gebracht. Er werd geen toestemming verleend het Evangaelie te
verkondigen. Noodgedwongen moest hij een betrekking aannemen als
voorman op een indigofabriek. Een baan die hem drie maanden per
jaar in beslag nam, zodat hij de rest van zijn tijd vrij had voor studie in
de oosterse talen.

l

3.6 ontberingen
Hun arbeidsweg gaat bepaald niet over rozen. Het klimaat is ver-
schrikkelijk en er worden veel ontberingen geleden. Zo blijkt Dr.
Thomas een slecht financier te zijn. Carey's zoon van vijf jaar krijgt
dysenterie en sterft binnen enkele uren. Vanwege klimatologische
omstandigheden en het overlijden van hun zoon krijgt Carey's vrouw
depressies. Uit een brief blijkt dat de omstandigheden hem tot last
zijn.

3.7 taalstudie

Met energie legde Carey zich toe op de taalstudie. Hierbij krijgt hij
hulp van een tot bekering gekomen Indiër. Belangrijk is een vertalin-
gen van de Bijbel voor de Bengalezen. Na enige jaren had hij enkele
bijbelboeken vertaald. Zelfs zag hij kans een woordenboekje en een
grammatica in het Bengaals te schrijven. Na het gehele Nieuwe
Testament vertaald te hebben kocht hil een tweedehands drukpers.
Hoewel hij met de mensen een goed kontakt had, duurde het zeven
jaar alvorens er mensen tot geloof kwamen.

3.8 strategie
De zendingsmethode van de Herrnhutters had Carey goed bestu-
deerd. Het was volgens hem noodzakelijk dat er meerdere zendings-
gezinnen samen in één huis zouden wonen met een bepaalde taakver-
deling op het zendingsveld. Aandacht zou geschonken moeten
worden aan de prediking, onderwijs, kultiveren van het land, en de
vrouwen van de zendelingen zouden moeten werken onder de Indi-
sche vrouwen.

Vijf zendingsechtparen werden uitgezonden. De voornaamste waren
Joshua Marshman, een talenkenner en Willíam Ward, een drukker.
De Engelse Oostindische Compagnie had Carey en Thomas geen
toestemming gegeven onder de Hindoes te werken. Dit had tot
gevolg, dat zij naar de Deense kolonie Serampore trokken, 25 kilome-
ter ten Noorden van Calcutta, gelegen aan de Hoogli, een van de
mondingsrivieren van de Ganges. Carey sloot zich bij hen aan.
3.9 serampore
Onder het driemanschap Carey, Marsgman en Ward heeff zích een
geweldig zendingswerk ontwíkkeld. In Serampore werden lijnen
uitgezet, waarlangs het zendingswerk zich zou ontwikkelen. Daarom
wordt William Carey wel de 'vader van de moderne zendino oe-
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noemd'.

Carey's wens werd geheel vervuld. Er werd begonnen met de bouw
van een groot zendingshuis. Hier werden zendingsgezinnen onderge-
bracht en men voerde een gezamenlijke huishouding. Alle inkomsten
werden in een gezamenlijke kas gestort. Ieder gezin ontving uit deze
kas een klein zakgeld. In dit huis werd de oude drukpers opgesteld en
de eerste bladzijden van het Nieuwe Testament in het Bengaals
gedrukt.
Toen het evangelie van Mattheüs gereed was werd dit onder de
mensen verspreid, evenals traktaatjes. Er werden dríe scholen door
Marsgman geopend. Een school voor Europese jongens, een school
voor Europese meisjes en een school voor inheemse jongens. Carey
had de taak op zich genomen het evangelie te verkondigen. Nog in
1800 werd de eerste Indiër samen met Carey's zoon Felix in de Hoogli
gedoopt.
Tientallen jaren heeft dit driemanschap Carey, Marshman en Ward
vruchtbaar samengewerkt. Onder hun leiding groeide het werk gesta-
dig uit. Een pand moest worden gekocht om het toenemende aantal
leerlingen onderwijs te kunnen geven.
Het schoolwerk bracht jaarlijks jl2.OOO,- op. Carey was van mening,
dat het Christendom in India van blijvende betekenis zou kunnen zijn,
indien de mensen goed onderwijs zouden ontvangen.

Buiten Serampore werden geen nieuwe zendingsposten gesticht. In de
omgeving van Serampore werd het evangelie verkondigd. Daartoe
werden inheemse evangelisten opgeleid. Een van Carey's gezichts-
punten was, dat het evangelie door eigen predikers moest worden
verkondigd. Dan zou de zending overbodig worden en het werk
geheel in handen komen van de jonge kerk. Op deze wijze zou het
Christendom zijn uitheemse karakter verliezen en iets van het volk zelf
worden, m.a.w. 'genaturalíseem worden'.

3.10 brits- en buitenlands bijbelgenootschap
De gouverneur van Engels-Indië in Calcutta stíchtte in 1801 een hoge-
school. William Carey werd gevraagd of hij een professoraat in de
Bengaalse taal in overweging wilde nemen. Onder voorwaarde nam hij
de benoeming aan. Hij wílde allereerst zendeling blijven, daartoe
voelde hii zich geroepen. Nu begint Carey's taalstudie pas goed. Na
het Sanskriet kostte het hem niet veel moeite ook de andere Indische
talen te leren. Hij stelde het Zendingsgenootschap voor jaarlíjks

712.000,- beschikbaar te stellen voor de vertaling van de Bijbel in
zeven Indische talen. Dat was in 1804. Hetzelfde jaar, waarin het Brits-
en Buitenlands Bijbelgenootschap werd gesticht. Het bijbelgenoot-
schap zegde Carey alle medewerking toe. Op de drukkerij van Ward
verschijnen nu regelmatig bijbelboeken in verschillende talen. Vertaald
door Carey en Marshman, met medewerking van enkele Indische
geleerden. Mede door hun hulp kon hij zijn vertalingen telkens weer
herzien. Reeds in 1808 rapporteerde Carey dat hij de Bijbel of gedeel-
ten ervan in twaalf talen had vertaald. Tot nu toe was de Bijbel nog
maar in 74 talen vertaald. Enkele jaren vóór de oprichting van het
Brits- en Buitenlands Bijbelgenootschap waren het zelfs nog maar 14
talen, waarin de Bíjbel was vertaald. Wie geen Europese taal kende
had geen toegang tot de Bijbel. Door Carey is hierin verandering
gekomen.

Carey en zijn medewerkers vertaalden de Bijbel in niet minder dan 40
talen. De gehele Bijbel in het Bengalees was ín 1809 klaar. In het
Sanskriet in 1818. Daarnaast publiceerde Carey drie woordenboeken
en zes grammatica's.

3.11 tegenslagen
Vele tegenslagen heeff het driemanschap ondervonden. In 1807 stierf
Carey's vrouw. Hoewel zij niet meer toerekeningsvatbaar was, bleef
Carey haar tot het einde verzorgen. Vijf jaren later brandde de drukke-
rij totaal af. Veel materiaal van Bijbelvertalingen ging verloren. Moeilijk-
heden ontstonden toen jonge zendelingen zich niet konden schikken
onder de leiding van het driemanschap. Elke moeilijkheid wist Carey te
overwinnen, omdat hij steeds weer bleef uitgaan van: 'Verwacht grote
dingen van God, onderneem grote dingen voor God.'

3.12 Carey keek verder dan Indië.
Ook Birma was in zijn vizier. In 1807 zond hij zendelingen naar Birma,
o.a. ziin zoon Felix. Ook naar Nederlands-Indië, dat van lfü 1 tot lfü6
onder Engels bestuur stond en in ü fü3 voor de zending werd openge-
steld. Zo zond hij zijn zoon Jabez naar Ambon. Carey had een wereld-
blík. Hij had verreikende plannen.
Zo wilde hij één keer in de tien jaar een Wereldzendingsconferentie
beleggen. Het heeft precies honderd jaar geduurd, voordat in Edin-
burgh de eerste Wereldzendingsconferentie werd gehouden. Carey
had een oecumenische instelling en wilde het zendingswerk in samen-
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werking met andere kerken en geloofsgemeenschappen doen.

Ook werd door het driemanschap grote aandacht besteed aan het
onderwijs voor inheemsen. In korte tijd werden op de verschillende
zendingsposten 45 scholen geopend. Toen in 1818 het aantal christe-
nen gestegen was tot boven de duizend, waren er 126 scholen met
10.000 leerlingen. Tien scholen voor meisjes en een kweekschool.
Maar Carey's blik reikte nog verder: híj wilde een inrichting voor hoger
onderwijs. Tenslotte werd in 182í het Serampore College gestícht. 37
studenten lieten zich inschrijven, van wie de helft Hindoes waren. Op
dit College werden ook de Indische predikanten opgeleid. Zelf gaf hij
aan dit College 'kennis van de natuur'. Hij legde een botanische tuin
aan. De grote taalgeleerde werd tegelijk een bekend plantkundige. Hij
verzette zich krachtig tegen de weduwenverbranding, het kinderhuwe-
Iijk en het kastenstelsel. Hij trachtte een nieuw volksleven op te bou-
wen overeenkomstig de boodschap van Christus

3.l31aatste levensjaren
Zijn laatste levensjaren waren verre van gemakkelijk. In 1821 stierf zijn
tweede vrouw. Veel steun heeff hij van haar in zijn werk ondervonden
Op 36-jarige leeftijd stierf zijn zoon Felix en in 1823 Ward aan de
cholera. In 1827 ontstonden er grote problemen met het Zendingsge-
nootschap, zodat Carey en Marshman de band er mee moesten
doorsnijden. In 1833 werd Indië geteisterd door en financiële crisis,
waardoor veel van het zendingswerk verloren dreigde te gaan. In de
zomer van dit jaar was de 72 jarige Carey aan het einde van zijn
krachten. Het einde scheen dichtbij. Toch bracht hij nog de kracht op
de proeven van zijn vierde revisie van het Bengaalse Nieuwe Testa-
ment te verrichten.

Zondag 9 juni 1834 ging William Carey na 41 jarige diensttijd heen.
Zoals hij in zijn testament bepaald had, staan op zijn grafsteen na zijn
naam, geboorte- en sterfdatum alleen deze woorden: 'Als een ellendi-
ge, arme en machteloze worm val ik in Uw liefdevolle armen'.

7 Memo

* heeft u de enquëte al ingevuld en teruggestuurd?
* heeff u zich al opgegeven voor 14 november?
* heeff u uw lidmaatschaps-bijdrage al overgemaakt?
* heeft u deze Nieuwsbrieven al betaald?

8 Prof.jan kiwiet in assen
getuigenis met groothoekvisie

door Aad Kik

Het was (waarschijnlijk
onbedoeld) zeer pas-
send dat de Baptisten
gemeente in Assen de
themadienst op 3 mei
j.l. híeld in de "Marturia
(vertaald: getuigenis-)
kerk". Want de toe- M
spraak die gast-voor-M,g'a'nge'r Prof.Jan=Ki;et !
daar hield over het
thema "Voorjaar in
Oost-Europa" was
voorvvaar een getuige-
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ínis. En dan nog wel 'B
met de groothoeklens #,
die we van Kiwiet ken- i
nen. Want in zijn be
schrijving van de situa- ;l
tie in dat deel van de Ï
wereld gebruikte hij alle :,
registers die zijn eigen
historie rijk is. We hoor-
den de bewogen en
gedreven evangelist
die geroepen is om het
woord uit te dragen
We zagen de gemeen-
te-toeruster, die de
gelovigen oproept tot getuigenis en dienst. We hoorden de historicus
die door de processen probeert heen te zien en de diepere lagen
blootlegt. We hoorden de wat nuchtere Hollander, maar zeker ook de
idealistische Amerikaan, de oecumenicus en tegelijk evangelical
Misschien moet je Kiwiet behoorli3k goed persoonlijk gekend hebben
(zoals mijn voorrecht is geweest) om dat groothoekbeeld te kunnen
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grote koor "Marturion" uit Bovensmilde. Ook de omlijsting van de
bijeenkomst, met goede ontvangst, herkenbare gastvrouwen en
gastheren en uitstekend P.R.-materiaal op de lektuurtafel, vertoonde
een kwaliteit waarvan anderen zouden kunnen leren.
Hoofdmoot van de dienst vormde uiteraard de toespraak van Prof.
J.J.Kiwiet, waarover straks nog enkele opmerkingen. Jammer was de
wat gekunstelde gelegenheid om vragen te stellen, waarvan alleen
enkele familieleden en een fan-door-dik-en-dun gebruik maakten.

waarderen. Want scherp en rechtlijnig was zijn presentatie allerminst.
Hier en daar leek díe zelfs naïef en oppervlakkig; dan was weer even
de pastor en niet de politieke analyticus aan het woord.
Want, zoals genoemd, Kiwiets eigen loopbaan bevat al die verschillen-
de elementen. Opgegroeid in Hengelo in een Baptisten gemeente naar
de beste Hollandse traditíe. Vanuit een aanvankelijk technische achter-
grond theologie gaan studeren in Nederland en Zwitserland; in Zürich
als eerste Nederlander een doctorstitel behaald. Via Renderloo, het
Eldorado van Baptisten Jongeren in de vijftiger jaren, als direkteur van
het konferentiecentrum en tevens conrector van het seminarium "De
Vinkenhof" geroepen om de gelovigen (gewone gemeenteleden en
voorgangers-in-spé) "toe te rusten tot dienstbetoon".
Maar aan die taak heeft hij nauwelijks een behoorlijk begin kunnen
maken; daarvoor was zijn droom (ook toen al!) te groot en het leider-
schap van Baptist Nederland (ook toen al!) te klein.
Kiwiet moest zijn positie opgeven, een "Open Brief" van studenten aan
de A.V. (ik schreef er van harte aan mee) ten spijt.
Het Nederlandse Baptisme verloor daarmee één van zijn grootste en
meest inspirerende leiders van de laatste decennia. En persoonlijk ben
ik van mening dat dat verlies tot op vandaag zijn sporen heeft nagela-
ten. De Amerikanen waren maar wat blij met de komst van de familíe
Kiwiet; aanvankelijk de Noordelijke Unie, later ook de Zuidelijke.

Kansen

Sinds het begin van dit jaar is Prof. Kiwiet op verzoek van de Baptis-
ten Wereld Alliantie werkzaam in de voormalige Sowjet-Unie om daar
behulpzaam te zijn bij gemeente-opbouw en kadertraining. Daartoe
behoort o.m. het opzetten van seminaria, "tenminste één in elk van de
1 1 tijdzones", aldus Kiwiet. De aanduiding díe in zijn beschrijving van
de situatie daar het meest voorkwam was het begrip "kansen". Hij
konstateert een geweldige honger naar de boodschap van het Evan-
gelie, nu die weer in vrijheid en zonder risiko's voor het eigen bestaan
gehoord en aangenomen kan worden. In die waarneming staat Kiwiet
overigens niet alleen; ook tal van andere "Oost-gangers" komen met
die verhalen thuis. Het verschil zit hem daarin, dat anderen menen dat
we uiterst behoedzaam moeten omgaan met van buitenaf (bijvoor-
beeld vanuit het "superieure Westen") met geestelijke recepten aan te
komen, terwijl Kiwiet oproept om in allerlei vorm "arbeiders uit te
zenden voor de oogst". Daarin speelt waarschíjnlijk zijn sterke Ameri-
kaanse achtergrond een grote rol.
Jammer is dat we ook in dit geval het verhaal over de grote honger en
kansen weer uit de mond van een (weliswaar zeer integere en hoog-
staand gemotiveerde) niet-Rus moesten vernemen. Het zal m.i. vooral
van belang zijn te horen "kom over en hel ons" en niet steeds "gaat
heen en help hen". Feit blijft dat de nieuwe openingen in het Oosten
om nieuwe vormen van kontakt en samenwerkíng vragen. En daartoe
heeft Kiwiet op zijn eigen wijze in elk geval sterk aangespoord. Hij riep
op tot het leggen van kontakten tussen gemeenten, jeugdgroepen en
koren. Ook opperde hij de mogelíjkheid om als gastgezin voor vakan-
tiegangers uit het Oosten op te treden. Bij de koördinatie daarvan zou
de Europese Baptisten Federatie een belangrijke rol kunnen spelen.
Een verademing daarbij was Kiwiet bovendien te horen noemen dat,
zowel daar als hier, ook oecumenische samenwerking van veel belang

Moedig initiatief

Het mag een moedig initiatief genoemd worden van de kleine Baptis-
ten Gemeente in Assen om zo'n themadienst van groot formaat op te
zetten. In een schitterende maar ruime kerk, terwijl je mocht aannemen
dat Baptisten niet echt massaal en van alle kanten zouden toestromen.
Immers, bij een vorig optreden van Kíwiet in ons land, vorig jaar bij de
afsluiting van de Tweede Weg Opleiding, hadden de Unie-leíding en
de toenmalige redaktie van "De Christen" al blijk gegeven van hun
kleingeestigheid. Verder wordt de gemeente Assen meer gedoogd
door het behoudende deel van onze gemeenschap dan gerespek-
teerd en gewaardeerd om hun bijdrage in het geheel.
Maar gelukkig heeff men zich in Assen niet door die slechte en onjuis-
te beeldvorming laten afschrikken en werd er op 3 mei een prima
themadienst aangeboden aan de paar honderd ge'ínteresseerden die
uit heel wat plaatsen naar de Drentse hoofdstad waren gekomen.
Een goed verzorgde liturgie werd uitstekend ondersteund door het



is. Voor andere inhoudelijke aspecten verwijs ik naar het artikel "In-
drukken vanuit de Oekraaíne" van Prof. Kiwiet zelf ín het vorige nummer
van de Ruimte-Nieuwsbrief.
Al met al was het inspirerend genoeg om de uitnodiging van Assen
voor een hernieuwde ontmoeting met mijn vroegere leermeester Jan
Kiwíet met beide handen aan te nemen.

9 0p weg

Denkend over de toekomst van "Ruimte" zou ik een nog wijder gebied
willen voorstellen. Een vierde cirkel die het terrein van de Europese of
wereldgemeenschap van Christenen bestrijkt. Op politiek en econo-
misch gebied worden we daarin al voorgegaan door de E.E.G., maar
ook als gemeenten kennen we een "Europese Federatie" (de E.B.F.).
Als Europeanen hebben we bovendien nog de uitdaging kontakten te
leggen en gesprekken te voeren met onze geloofsgenoten in Oost-
Europa en in het voormalige Rusland. Meerdere gemeenten in ons
land hebben reeds hun eigen uítwisselings- of hulpakties opgezet. Hïer
Iigt nog een groot gebied braak, vooral voor onze jongeren.

door prof.dr. J.J.Kiwiet

Gedurende mijn recente doorreis door Nederland, eind Augustus '92,
kreeg ik de indruk dat de gemoederen in Baptist Nederland wat tot
rust gekomen waren. Elk heeft zich uitgesproken en nu moeten we
verder. De vraag is nu in welke richting. leder kan een suggestie
indienen, zodat we tot een gemeenschappelijk beleid kunnen komen.
Tegen deze achtergrond volgt mijn suggestie.

Het lijkt mij dat we onze belangstellingssfeer moeten uitbreiden. Wij
leven in steeds wijder wordende concentrische cirkels. De kleinste
cirkel is onze eigen ídentiteit, onze "zíel", zoals we dat ín religieuze
termen aangeven. De daaropvolgende cirkel sluit onze relaties in met
familie, vrienden, kollega's en kennissen, waar we een al of niet goede
omgang mee hebben. De kwestie van de homo-sexuele kennis of
vriend hoort daar thuis, hoewel deze aangelegenheid ook in een
derde cirkel kan worden ondergebracht.
De meer doktrinaire richting ziet deze aangelegenheid voornamelijk als
een theologische of een gemeentelijke aangelegenheid.

Daar de lezerskring van "Ruimte" niet slechts aktie wenst, maar tevens
bezinning, zal het blad ons tot de problemen van onze steeds kleiner
wordende wereldbol moeten voeren. De kwestie van oorlog en vrede
wordt steeds meer gekompliceerd als we letten op gebieden als
Bosnië en het Midden-Oosten. De hongersnood in Somalië vraagt
meer dan brood en water. De aids-infektie stelt ons voor diepgaande
vragen. Hoe denken wij als Baptisten Jongeren in Duitsland, Engeland
of Nederland over deze zaken? Ligt daar niet een taak voor ons blad
om onze gemeenten daarop opmerkzaam te maken?

Behalve kwesties van maatschappelijke ethiek zijn er vragen rondom
de recente volksverschuivingen. Hoe kunnen wij 'gastarbeiders',
vluchtelingen, deel doen zijn van onze gemeenten? Onze Duitse
broeders en zusters zien zich op dit punt voor een heel gevoelige
problematiek geplaatst. Hoe kunnen we onze gemeenten aanmoedi-
gen kinderen uit Bosnië te adopteren, hetzij tijdelijk, hetzij voorgoed?
Als wij geloven dat het Koninkrijk van God samengesteld zal zijn uit
alle "rasen, natiën en tongen", zullen we nu daaraan moeten werken.

Dit derde gebied houdt zich bezig met onze principes, zoals de
nadruk op persoonlijk geloof, de volwassen-doop, of de scheiding
kerk en staat, etc. Voor de meesten van ons zijn dit traditionele
standpunten die ons door onze ouders zijn doorgegeven. We zien het
belang van deze principes, maar we leven eigenlijk in de twee kleinere
cirkels. We zijn in de eerste plaats op zoek naar onze eigen positie of
identiteit, en vervolgens betreffen onze liefde, hoop en frustratie
degenen met wie we dagelijks omgang hebben, namelijk de personen
uit onze direkte omgeving.

Deel van deze maatschappelijke ethiek is ook de bezinning van ons
rentmeesterschap voor gezonde lucht, energie-besparing, gezond
dieet, natuurbescherming, en verschillende vragen gesteld door de
medische wereld. Kunnen we hierin als gemeenten leidinggeven
optreden? De taak lijkt overweldigend, maar vaak is er slechts één
overtuigd strijder nodig om een hele problematiek aan de orde te
Stellen,

Het blad "Ruimte" zou op deze wijze een gespreksorgaan kunnen
worden voor jongeren uit verschillende landen en kontínenten. Konkre-



te vragen zouden kunnen worden voorgelegd aan de schrijvers. Hoe
denken onze jongeren in Engeland over abortus? Hoe over Euthana-
sie? Hoe over deelname aan de gemeente van iemand met een aids-
infektie? Wat zijn voor ons de implicaties van echtscheiding? Hoe
denken wij over het 'samenleven' van Christenen? Volgen we dit
patroon, dan zullen wij de eerste internationale Baptisten gespreksba-
sis zijn in Europa.

Het Koninkrijk van God omvat meer dan de redding van individuele
zielen. Persoonlijk Christendom dient niet vereenzelvigd te worden met
individualistische vroomheid. We dienen ons leven dienstbaar te

maken in elk aspekt van onze samenleving. Mattheüs 25 beschrijff
onze Heer aan het eind der geschiedenis. Hij komt ons tegemoet met
de woorden:"Ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven, Ik
heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven..." Christus
verwacht meer van ons dan een "dienst des Woords"; Hij vraagt om
de inzet van geheel ons leven. Paulus 'vermaant' ons derhalve in
Romeinen 12 "onze lichamen te stellen tot een levend, heilig en Gode
welgevallig offer". Zolang er "Ruimte" is, laten wij op weg gaan met
woord èn daad!

10 Ruschlikon - een teken aan de wand?

Jaap Broertjes.
Rijswijk, 26 augustus 1992

fondsen in Amerika te werven. De Baptisten Conventie van Noord-
Carolina (een Zuidelijke staat) heeft al $ 30.000 gegeven.

Het Friesch Dagblad berichtte onlangs, dat de Roemeense Baptisten
Unie een giff van f 40.000 van de FMB heeff geweigerd, een deel van
de oorspronkelijk voor Rüschlikon bestemde 7 ton. De Roemenen
willen niet betrokken raken bij een conflict over de kerkelijke leer, aÍ
zijn ze (als enige Unie in Europa) het wel eens met de 'AmearïÍ;anaen."

De (Duitse) voorzitter van het Rüschlikon-bestuur Dr.Popkes ziet een
nieuwe strategie ontstaan, waarin de Amerikánen kiezenaen beslissen,
welke arbeid steun en aanvaarding waard ís. De EBF acht dit een
onverstandige strategie. Theologisch heeft het seminarium zich steeds
verbonden gevoeld met de "hoofdstroom" van de Baptisten beweging.
Het seminarium houdt zich aan datgene, waar de Europese Baptföten
voor staan: diepe liefde voor de Here Jezus en de bijbel. "We be-
schouwen onszelf niet als liberalen (op theologisch ter'rein)" schreef
dr. Popkes.

De EBF, vergaderend in Dorfweil (37 vertegenwoordigers van 23
Unies), heeft zich achter alle bezwaren tegen de Amerikaanse beslis-
sing gesteld. Voor echte samenwerking zijn nodig: wederzijds respect,
geestelijke vrijheid (Rom 15:7, Marcus 9:38-41), morele íntegriteit,'echt
overleg, wederzijds delen van zorgen. Toekomstige arbeid"moet zích
hierdoor gedragen weten. Men wil daarover in de naaste toekomst
graag met de Amerikanen praten.

De beslissing van de Foreign Mission Board (FMB - het zendingsge-
nootschap van de Zuídelijke Baptisten in de Verenigde Staten van
Amerika), om het seminarium te Rüschlikon niet meer te steunen, heeft
nogal wat gevolgen.

In "The Link" (uitg. Rüschlikon) is vermeld, dat de vroegere leraren
Parker en Ballinger, nu op belangrijke andere Europese posten werk-
zaam, hun vervroegde aftreden bekendgemaakt hebben. In hun visie
op gemeenschappelijke zending verschilden ze zozeer van de be-
stuursleden van de FMB, dat verder werken met dit bestuur voor hen
onmogelijk was.
In Nashville, Tennessee, een plaats met belangrijke Baptisten kanto-
ren, is nu door "Rüschlikon" een nieuw bureau geopend, om zelf

Uit een interview in "Die Gemeinde" (van de Duitse Baptisten) met de
EBF-secretaris Karl-Heinz Walter blijkt, dat Rüschlikon anog meer proS
blemen heeff. De Zwitserse regering en de autoriteíten in"'het Kanton
Zürich willen geen visa aan kinderen van studenten verstrekken -en
geen hoger aantal geven voor buitenlandse leraren. Onbekend zijn dfö
gevolgen voor het seminarium, waarbij opnieuw de vraag bovenkomt,
wáár het internationale seminarium kan voortgaan. Later' werd B'erl'íjn
genoemd.

De federatie wil de onderlinge gemeenschap niet laten verstoren door
invloeden van buitenaf. De Baptistische identiteít en opgave in het
veranderende Europa waren vooral de aanleidíng voor de-conferentie
in Dorfweil. De voorlopige resultaten worden aan-alle Unies qezonden



ter verdere bewerking. Vragen: Wie zijn wij als Baptisten? Wat willen
wii? Waar ligt het zwaartepunt van onze verantwoordelijkheid?
In Dorfweil bestond rondom deze vragen grote eenstemmigheid.
Het secretariaat van de EBF is gevestigd: Süntelstrasze 11 a,
D-2000 Hamburg 61, Bundesrepublik Deutschland, tel.09-4940-
5509725. Voor 10 per jaar kan men zich daar abonneren op "Baptist
World".

Confereren.

waarvan in mei onze Uniecommissie al bericht had gehad, maar
waarvan onze Amsterdamse gemeenten en baptisten elders niets
wisten. We hebben dus een uitstekend functionerend uniesecretariaat
en perssecretariaat....! De Unie was officieel vertegenwoordigd door
ds.Y.Horjus. Mijn vrouw en ik hadden het bericht in het Oecumenisch
bulletin gelezen en waren er ook. [)rÏe Nederlandse Baptísten, vijf
buitenlandse, de secretaris van de Nederlandse Raad van kerken ds.
Van der Zee en vele doopsgezinden, gastvrij en vriendelijk. Na de
dienst lunch en gesprek.

De 12e Baptisten Jeugd Wereldconferentie wordt in Harare, Zimbabwe
gehouden van 11 tot 15 augustus 1993. Daar verwacht men 4000
jongeren uit de gehele wereld. De Duitse jeugd biedt met vier reizen
de mogelijkheid daarheen te reizen. Eén van deze reizen wordt
gecombineerd met een verblijf in Zuid Afrika. Aanmeldingen voor ü
november as. Inlichtingen:
GJW Hamburg - Harare, Rennbahnstr.ll5b, D-2000 Hamburg 74,
BRD.

Het is wel iets aparts, dat twee kerkelijke groeperingen, in eigen kring
zeer verschillend denkend, toch een poging doen met elkaar in
contact te komen en daarmee een "voorbeeld" willen zijn voor de
verhoudingen in de nationale en internationale samenleving. Van de
gevolgen voor Nederland hopen we nog wel iets te merken, al zullen
die eerder op locaal vlak dan op nationaal niveau te verwachten zijn.

Van 1 tem.5 augustus jl vond in Amsterdam een mondiale ontmoeting
van Doopsgezinden en Baptisten plaats. Het was het vierde (en
Iaatste) van een reeks gesprekken, waartoe de Baptisten Wereld
Alliantie het initiatief heeft genomen op instigatie van de toenmalige
president dr.G.Noel Vose uit Australië. Er zijn een miljoen "Mennonites"
en 37 miljoen Baptisten, maar de laatsten zijn uit de eersten voortge-
komen, toen begin 17e eeuw Engelse congregationalisten in het vrije
Amsterdam Hollandse doopsgezinden ontmoetten. De eersten namen
de doop-op-belijdenis van de laatsten over, maar vereenzelvigden zich
niet met hen.

We slaan hier de geschiedenis over, maar tekenen aan, dat in de
zestiger jaren delegaties van de Nederlandse Doopsgezinden en
Baptisten met elkaar spraken, zonder dat daar veel consequenties uit
voortvloeíden. In Utrecht, Groníngen, Stavoren hebben Doopsgezinde
voorgangers op Baptisten kansels gestaan (en omgekeerd). Er is
wederzijdse sympathíe en herkenning, maar ook veel terughoudend-
heid en verschil in visie.

Op zondag 2 augustus preekte de baptist dr.Vose, zorgvuldig vertaald
door de doopsgezinde ds.Van Straten. Een gezamenlijke dienst,
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Ruimte-bprlirrinqs-dag in zwolle
Dit jaar op de campus van Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom, en om 10.00 uur willen we
beginnen met een programma waarover u nog uitvoerig bericht zult
ontvangen. Geeff u zich a.u.b. snel op bíj ons secretariaats-adres!
De kosten van deze dag bedragen §12,50.

Hoe komt u op de Hogeschool:
1. met de trein

Ideale verbinding! U stapt in Zwolle uit, en loopt de lange tunnel door
naar uitgang 'Zwolle-zuid' (dus niet:centrum).
Bovenaan de trap gekomen steekt u -rechtsaf- dwars de parkeerplaats
over en loopt daarna over het fietspad, door het tunneltje naar de
Hogeschool.

2. met de auto

Afslag Zwolle-zuid (A28). Daarna (kort) richting Hattem/Zwolle-zuid.
De Usselallee waar u nu op rijdt gaat met een viaduct over de spoorlij-
nen, en daarna neemt u de eerste afslag rechts. Verkeersborden
geven dit ook aan. U parkeert uw auto achter de campus. [1
}
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