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r-becra[...._, die Il io,t u tibar 
_...tte: 
ÜII ,,.,.,., baar,._,..-~ rukt 

dorp nar ze lebona was. b ,ras aooit ,.iro,,,+ll ea 
lttfde erg feniuetroüea. Ea ..... /IXJOder 

riJJJpeliJJg •• met "ew, opb,/. Ea tod: de led: Dl 

,IreJadea rol Ujdem de becra[eaialietist ,. ... Ju:, 
stoet dttd bar uit,dad, nar "-t ltlÜof. PluB
ea kart,:e,,oot was u ,:etttesL 
Dat beteleat eea stilk, m.ur bedt, •~ 

met elkaar. 
De and•re •rrariJw: ,.. au, IIOf..., -Jaar m<I 
peasloea. 
Hü bad eea hp frailk i..., w;;,--,...., 
eabad rtt/ ao,t,. ,....._ .-zjja -t. 
N,t bad bij m,t zjj• .,,,.,. ,.. tleia ia.is relodt b, 

zÜ• i:•boottmrm, of bij ll'Ol'dt ensü, Del" 
or,rlijdL Het kerij, ,u ,runit "4i ...,.._ -,/1 

is maar 1kla. Dat is aiaar J:OH ooi. WUI - ,;_;. 
,:uia,eeapurf~ .. ,.....moa,1m • .,. 
.,,_,,.. pur i<»,tncoll,p's ru,:jr fflltl<ff 

wed, die zk6tbaar rel- zjja om bo ,iidt dom 
".i.tmoerdadaL 

Individualisering 
De tijden vuandcren, maar doeo ze dal altijd teo 
goede? ,.Dat krijg je nu van die individualisering!" 

dacht ik in een op"-cIJing, na die laatste begrafenis 
terugrijdend naar buis, tcnr.ijl i.k me de vorige voor 

de geest haalde. .,Terwijl de meoscn vroeger 

gedragen werden door een gemeenschap, JC"YCD en 

sterveo ze nu eenzaam e.o alloco..." 

Eon gedachte die ik e>'CD later toch weer moes, 
tegenspreken. Want het is "-aa,, dacht ik toen, op 
een dorp dragen de mens,n elkur wel uit het 
leven. 
Maar dragen ze elkaar ook d6ór het Icvcn been? 
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overal en meer en meer. We zeggen het tegen onze 
kinderen, als ze een opleiding, een beroep moeten 
kiezen . .,lndividuaJiscring" heet dat met een groot 

woord. Vroeger was het een uitzonacring dat je zelf 
iets te kiezen had. Als je toen voor een dubbeltje 
geboren werd, werd je nooit een kwartje. Als je uit 
een arbeidersmilieu l."'\\'alII, bleef je crin; kwam je 
uit ge11ocdc kring, dan was je carrière al 
uitgestippeld. Dat is niet meer zo, of aJtbans: veel 

, r 
8'illd Gods, die antwoordt als hem wordt 
J17"'gd: .,waar ben je?"; over de mens die zijn 
brilcdet> hoeder is, ook als bij daarvoor weg loopt. 
.!la de HERE God riep de mens tot zich en zeide 
tot hem: .,Waar zijt gij?" 
W• zijt &ij • dat is de oemug, die aan ons wordt 

~d. 
&i er is een ocrantwoord dat van ons terug wordt 
verwacht: ,,Hier ben ikf0 De mens naar Gods 

b<dd is iemand die zich niet voor zichzelf hoeft te 
schamen. die gerust ,Jk" durft te zeggen. Een 

antwoordend wcz,n, een verantwoordelijk mens . 
Ook voor de bijbel is de mens een ik-zegger. 
Het i.i God om de enkeling te doen, het individu. 

Vanaf de eerste bladzijde van de bijbel is God ons 

aan het individualiseren. ,.Waaz zijt gijr vraagt 
Hij. "Wie moet u hebben, God? Wie vraagt u om 

antwoord? U vraagt om verantwoording? Oh, dan 
kunt u ~t beste bij mijn ouders zijn, of bij mijn 
leraar op school, of bij mijn directeur • die kunnen 

u het beste antwoord seven. Wat U$1 u? 
,U bedoelt mij? Ik? Ik?" Zo leert God ons ,,ik", 

" hier ben i.k" zeggen. Voor Hem kómt het ook un 

ook op onszelf. Hij behandelt ons als volwassen . 
mensen, die zich dan ook niet als kinderen achter 

de rok.ken van bun moeder moeten gaan 
verschuilen. Mensen. die naar voren durven te 

stappen, en zeggen: ,.kijk, hier ben ik." 

Maaz tegelijk zien wc hier ook boe andcn het er bij 
deze individualisering aan toe gaat dan bij de onze. 
Wij doen vaak alsof de wereld met onszelf begint 
en eindigt. Alsof wij de schepper zijn van ons eigen 
wereldje. Alsof ons leven een privé-kooinlcrijlrje is, 

en ons ikje een troon. Die misvatting noemt de 
bijbel ronduit ,,ronde". 

F. de Lange, Vries. 

BERICHT VAN DE RAAD 
VAN KERKEN NEDERLAND 

WDILDCONJ'.ERENTIE SANTIAGO 
Zo1b al va-meld wttd, zal VLD 3 tot 14 
aagusnu: u. in Santiqo de Compostela, 
Spaajc, de vij[de wereldconferentie van 

.,Faith and Order" worden ,ehoudco, 
Hel il de eerste çonfcrcntie van F&ith en 
Order sinds J963(MoDtrul). Het lbcmais 
,.Naar CCD ,cmecnschap (koioooia) ia p-
1oor, k,c:D CD gctuiamia"• Er~ a. 
FYCd 350 officille verte,eawoonqlft 
YID DtkcD vcrwachL Vanuit de Ncdct--

-deRudm=tdatb<t---
h ospitium ..zowel visuc:d als qua rqimc 
OKu andcn tl dan cc:.o dctcoticceatrwn 
voor asiclzock.cn" ui dal het dctiDereo 
VLDUÏcl:zockc:ndiepenstnfburfdl,bct,.. 
ben btg.aao in strijd is met de mcnsdijkc: 

wunlipoid: 
-deRudvafflàdt ..... delao,cduur 

~=~:m~ta,;,:,:=~tie 

.Een gcmccnscb.ap kan oolc beef hard en minder. En gelukkig maar. Nu bepaal je 1..elf je 

verstildeod rijn. Zodra je ook maar iets van de !c.,.0pba.an. J onge mensen volgen 111c1 meer ~laafs ~ 
kerken worden afgievurdiad: 
ttoc<lcmakcr (N.H .K .), A . W. J . 

pcrt (R.K.K.), mevr. M. Posuna

Gosk G vq ~)llc.o. 

.,dikwijls te oY'C'f'haasC' co acht be: motid' 
vao de afschriA"Ckl:cnd.e wcrt.iaa da.ar· 
v,ri n v-el",l,~rl)Clijlc: 

geldende regels af\\1}kt, lig je eruir. ook al 1,1,•oon je bun ouders of hun mi!itu maar doen nu aan 
- de Raad stelt dat het • .Rcglemenl Grcns-

i d ·:klm~~badi!,1..-.~ . . 
~ ve ervaren. Ik bade'. UJL En dat ni.e:t alleen in je beroep of je opleiding. ! (Doo_.;,,d, Soal\àl~ 

Het Modt:ramca vu dl )laad YU ICerten """de lldbrua ......,.t de ..:.docht 

voorafgaande aan de: conferentie voor• 
bede te doen voor de voortpoa van de 
oecumenische bcwtJing in het al,em«n 
en voor d.c: conferentie in Sa.ntiago de 

Compostela en allen die eru.n dcclocmcn 
in het bijt.onder: cca ,ebed om de Geest 
die bevrijdt. bijccnbrcOll en vcmiai.wt.. 
Daarbij, aldm het Moderamen, ma, ook 
de dut llill'Oottmkco TOor wat ia de: 
~ binlitsiaa bereikt werd en 
..-n1•••---doorvicrudcrde. 
JIIÎl&ia .. __....,._wt ba vijfcn-
twinriajaria balt&la ftll de Rud..van Ker
k.co gedea.lace • ~ ecru~ o p «n 
.,.Cl RIi o,ecuac:.aadl& ~ oo 
........... hcbbea ............. 
aadruk se iraca op de dallk:bu.dmd.. 

GRENSHOSPmUM 

lopt" --~-. --•-=•pticàlm-de~ 
'WODla'I ... de inricb-
• de Raad driqt aan op een ftrbctcrin1 
vu de rechtshulp YoOr as.iclzockcrs; 

De gemeenschap had baar •'C:inig gegeven. Maar oot: ga je trouwen, samenwonen of blijf je 

De man daarcotcgcu, hij had zi:lf iets van zijn liever alleen? Wens je kinderen of kies je voor een 

bestaan gemaakt, in zijn eentje. Met wissclc:od en carriërc? Blijf je in je dorp, je streek • of trek je 

uitda,&cnd werk, omringd door een klt:in maar fijn naar het buitenland? Blijf of word je lid van een 

gezin, had hij geproefd van h<t leven. JUÏll door kerk, of doe je zonder? Ooit "gebeurden" ze 

zich niet door de gemeenschap te laten gezeggen. gewooo of anderen beslisten wel voor om. Nu 

maar door zijn eigen weg te~ bad hij zich komt het op onsz.elf aan. en kunnen we nauwelijks 

kunnen o ntplooien. nog leunen op een gerbeenschap van familie, buun, 

.,Het komt op jezelf aan" . We boren die uitspraak dorp ofkerk. 

Jeugdherinnering 
Het koren is gemaaid en sta.at op hopen 
als ruitm in 't gelid te wachten in de zon 

het is vacaotie, en wij kind'ren lopen 
de rijen langs • het brood is op de bon· 
wij zijn als Rulh'welccr aan 't aren lezen 
en zoeken zo de broden van de grond 

het is nog stil en vredig op het land 
dat wijds en groot door 't zonlicht wordt 
beschenen 

ons deert geen radio, geen beatmuziek, 
geen krant 
wel prikken soms de stoppels onze tenen 
wij zijn als Ruth weleer aan 't aren lezen 
en zoeken zo de.broden van de grond 

maar bovc:n in de lucht komt ver en zwaar 

een zwerm van vreemde vogels onze rust 
verstoren 
wij kijken angstig op met ogen groot en klaar 
een dissonant van ronkende motoren 
wij zijn als Ruth weleer aan 't aren lezen 
en zoeken zo de broden van de grond 

wij kunnen ons als kind'ren niet verweren 

tegen dit angstaanjagende geluid 
de grote mensen mnetcn zich bekeren 
de liefde aan • de oorlog over- uit 
wij zijn als Ruth weleer aan 't aren lezen 
en zoeken zo de broden van de grond 

Mien Hoeksma. 

Ook de kerk individualiseert. Terwijl de kerk 
vroeger eeÛ vanz.elfsprekend onderdeel van de 

sociale dorps- of buungcmeenscbap vormde, en je 

,,er bij boorde" en "dw ook mee deed", i, de kerk 
tcgenwoorWg een inWviduele keuz.c geworden. En 

ook al heb je die stap gedaan en ben je bewust lid 
geworden, dan nog doe je aUeen mee aan die 

kerkelijke a..ktivitciten, die jou persoonlijk 

aanspreken. Voor rover de kerk nog een 

gemeen.schap is, is zij dat als middel voor 

persoonlijke doeleinden, en niet meer als doel in 

zichzelf. De kerk is een gemeenschap geworden van 

mensen met een BAT-relatie: Believing Apan 
Together. 

"Waar ben je?" 
Hoc moeten we dat p roces van individualisering nu 

waarderen? 
Er_ zijn mensen die alleen maar ach en wee roepen, 
hcunwce hebben naar de gemeenschapszin van 

vroeger, waar zorgzaamheid vanzelf scheen te 

spreken. Voor ben staat individualisering gelijk aan 

cgolsmc. Het wordl koud en kil tussen de mensen, 

zeggen zij, en zij wijzen daarbij op de toenemende 

onveiligheid op straat en de grote eenzaamheid in 
de huiskamers. 
Anderen daarentegen juich.en de individualisering 
toe: eindelijk worden mensen eens op eigen benen 

gezet en kunnen z.c z.elf kiezen wat u willen met 

bun I~vcn l 
Ik deok dat we niet overhaastig voor één van beide 

opvattingen moeten kiezen, maar constant moeten 

proberen om de samenleving van vandaag te" lezeo 

in het Licht van de bijbel. 
En dan komen wc als vanzelf weer terug bij die 

ocrverhalen over den beginne, over de droom die 

God had toc:n hij ons mankte; over de mens als 

i;'d!!a:~::n~~~ 
redtllcn te over waarom zij een brede be-
1a.QS11dlinJ vcrdie.01. In de eerste pluu is 
het thema van de com'crcn1ic: van vitale 
bc:ktcai1 voor de kerk.en ca de oecu.mcni
ache bcwcgina. la een vool"CO.of«entic 
(Oeltmarkcn, februari jl.) is er our gc-
lU'Oád CCD vcrbiodin, lC legen tussen het 

Met hei ooaop het moodcliogc ovtrlea; vu 

de Vaste JC.amm:om..o:lWit voor Justitie 
mei st.ul.SSCC'ret.aris Kos10 over bet Neder• 
land.se asielbeleid stuwde het Modcra.me.o 
van de Raad van Kerken de Vaste Ka.mcr
COlllD'IÎUÎc een brief, wuru.it enkele pu~ 
ten: 

=°.;i'i~c,:,n:!':~~;,=c;;~ De Ke rk 
actttbti&hcid, vrede c:n heelheid van dt 
acbcpPina beoogd wordl- Zoals het gc
sprck over de eenheid irupircrco UD 101 

CCJI IUamcnlijkc inz.ct, zo blijkt de bczitl

rnina:op dc:ic inz.ct op burbc:urt de behoef
te: op tt roepen tot cea verdiept scsprck 
o vet&tloo(cnspiritualitcit. 

ID de tweede pWtl verdient Faitb and 
Order alleen aJ du.rom onze bclanptd
Jin&, Olnda.1 vandaar. vooral door middel 
van het Umarapport over Doop, Eu

ch&rUtic t.o Ambt - belangrijke stappen 
geld ~jo op de weg naar ccnhcid. 
Het Limarapport maa gezien worden als 
«D boapvol teken van tocnaclcri.oa 1wsc.n 
óe kctkea, Niet acooca k.u ondcrstrecpl 
wordco d.a1 het Umarapport juist dur 
bruSl'a •loca wur ceuwcnlana een diepe 
kloOf de kcrktn vi:rdccldc: de vragen va.n 
kcrk. llcramcnt en a.mbl, en dat hcuclfdc 

rap.~rt ~ij de liturgische inkeer dui• 
dehJk: Wtst te verbinden met de maal• 

5CbapPtlijkt irucL 

van 
S antiago 
de Compostela 

de gereformeerde 
kerken in nederland 

In de dc:rde plaa1s maa vermeld worden "VANDAAR" OVER 

:~\:i:~ev~~~~~:~ t~1:co~~= ,,DE ERFENIS 
,;, von Fa;ll, '".• OTil«_partlcip«n, 0 ' VAN CAMBODJA" 
een grooc &an tal prcn actief mccgcdun te- . 

hcbbefl 1• nhct v,crknnF&ithandOrdcr, LEUSDEN· ûmbodJ~ mu.1 vooral de 

inch.11~r.hct Limuapport. Het Modua· Cambo<t.Jancnnun«ntrul in hd boofd• 

n1ert f(ll 1n dit wrband niet onvermeld ~ artikelen van het U>ateniumam van 

1cn d•1 bei ricb verheugt ia een untal " Va.oda&r ... Tij<k-os het Pol POl-tt&i,mc 
rcccnit OCaimcniJchc ontwillclÎ.GJ'C.D. was het "Tuol Sk0.1"•m1.1.K-wn i.tl Phnom 

Gedl~1 Wordt niet alken un de roorru• ~nb VLD l97►1979het bclan,rijUte rnar

kathohtke Participatie in een zo ctntrul cektnuum van bct land. Twintisduittnd 

ondcrdocl van de occumcoisc.hc be.,.·eging mensen vondco er de dood. Vaodur-re

als faith• ndOfCkr, murookundt stcrk cbc1eur Jan \'«base • a.s oDla.n,S op ~ 

tocnctn_Cfldc dcdname van de Roow· zockinCambodjacotcktadcuicdcmond 

Katho\iele kerk un natioRalc Raden no \'ólD een vrouwelijke aids vaa htc museum 

Kefkcn, . toals op de derde wucld• eeD pijnlijk lluk vu baar leVtlU"erhuJ 

coiu\lJUht voor Raden van Kerken (Hoo.g,, o p. Vc:lt \'U hut familidcdea werden 

koDI , fcbl'\lari 1993) J«Onstat«rd kon , ·ermoord.. Mur oot in &Dde~ families 

,.-ordcfl· , ·1ekn er ÎD die periode ilachtoffcn.. Ha 

Hel M~ nimea VTUi;I de kerken de 
p/uutlU~e Jtloofsaemccn.schappcn op te 
,.-d:keO 14 de diens1en op de zondag 

tol t"'« miljoc.o Cambodjanen. voor een 
belangrijk dttl inteUcc:tuekn, b '1ffltn o m 
als gc:,·ola van bongêr, oorlog, dwang,u. 
betd en m.utcling. Het ooderfui~ • ·:ui. 

- dc: Raadu,r te vrcun dat de praktijk VIJi 

het. ..bctna:Ddc:o" (op IU'Ul znt.ea) van 
asidzoc:ken die niet 1runnta worden Wlg,e
ut. leidt tot " criminalisering van de 
betrokkenen" . 

(Uit: 0cc. buJJcria RvK.N juli '93). 

"·-lro1.1.,."Co is Jr001 en de maê-ht va.iiëfe co~ 
mWUStische RodeKbmcrUnogaJ1ijd d -
dcl,jk waamccmbur. De tockonu:1 ~ 

~~~: .. ~i~t~i!:~~=~ &ldL&& 

i~nd.a.u" ~ postbus 202, 3830 A...E kv:. 

.,MISSIONAIRE GEMEENTE" 
OVER GELD 
LEUSDEN • Wat h:dl. ttn p4& .. 
kcrkofscmocnlC lC imken mct&eld?~Jkc 
ronc.ludccrt Mis.siooaire Gcmecotc tel, 
o«WDcaiscbe tijd.Khri(t voor de t ' het 
tina tot miwocwr denk.co ca ~ec;c~ 
ht1 rnaannwnmcr. Kerken tn· en to 
maken md bezuinigingen als ge,}fn te 
ltruglopc.od tcrkbaock co afnt O I van 
dcnta.l. Dat betfi tot gevolg. 141 ~COd 1~ 
hierop zal moct.ca worden Lla&CJ>as beleid 
doe je dat1 Ea hoe be.les ;c l1a: lt l li~ 
spuJ)ddopccavcn.nl1W)ordc~· t rk JC 
doejcalsjcwciniatcFW"Dbcbt_~?Wat 

hu/pvtUJ blijfibcsW.o7 Al..ndeh~~!jl de 
hei thema .,.N"tet o abcatiddcld" -.oa YaQ 

Miuionain: G emeente Undach bqlccdt 
en andcR vra,co. l l.l.n dc?.c 
Joformatic: ea bc:s&dlinaen• p 
J!JO AE 1.noo<n. • Oalbu, lOJ, 


