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VAN DE REDACTIE
Door Riejanne Boeschoten

Herkenbaar?
Schapen waar je op kunt zitten, vrouwen met
boodschappentassen, een gezin op de vlucht voor de
watersnood: prachtige realistische beelden, zo uit het
leven gegrepen. Gemaakt door Karin Beek,
beeldhouwster met heel veel liefde voor haar vak.
Afgelopen week was ik bij haar op bezoek. Ze zei, bijna
verontschuldigend: “ik maak dingen waarvan je ziet wat
het is”. Kunst met beide benen op de grond.
Herkenbaar dus.
Het beeld “Jongensdroom” op de foto roept vast warme
gevoelens op bij een vader die met zijn zoon droomt van
een prachtige toekomst. Maar het kan je ook
confronteren met eigen dromen die je niet waarmaakt.
Niet doen waar je voor in de wieg bent gelegd.
”Jongensdroom” van Karin Beek
Gevangen zijn in een leven dat zijn loop heeft genomen
en waaraan je misschien verslaafd bent. Dat sluit aan op
het Silo-jaarthema “Van slavernij naar bevrijding” en mogelijk leidt ons dat naar
inzichten die ons bevrijden. Herkennen is dat je iets van jezelf in een ander ziet. Als dat
zo is, kan er van alles gebeuren. Er kan een vonk overspringen als dat wat je herkent
positief is. Maar is het iets wat je liever niet van jezelf ziet, dan wil je het ook bij de
ander liever niet zien. Dat kan heel confronterend zijn. En het kan ook inzicht geven als
je ervoor openstaat.
“Herkennen” is het thema van de eerste Credo-dienst op zondag 9 oktober. Wat
herkennen we bij elkaar? Wat herkent de ander in mij als gelovige? Meer daarover op
pagina 10 in deze Regelrecht. Hopelijk herkent u ook wel iets in wat er zoal te lezen
valt in dit blad. Lees vooral ook het stuk van Victor Wildeman op pagina 12. Wat hij
vertelt over de verantwoordelijkheid die gevangenen in Uganda voor hun eigen leven
nemen met steun van Second Chance Support, is één op één op ons van toepassing,
boef of geen boef. Herkenbaar dus. Zorgen dat je niet afhankelijk bent van anderen
(binnen je vermogens) is misschien wel de grootste bevrijding uit slavernij.
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven: dat herkennen anderen in jou. En dat
inspireert hen misschien om dat ook te doen.
Veel leesplezier gewenst!
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OVERWEGING

Herkenbaar zijn
door ds. Willemijn Bakkes

Toen ik het onderwerp voor de nieuwe Regelrecht las, moest ik meteen aan de
volgende Bijbeltekst denken:
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. …. 35 Want ik had honger en
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. ” 37 Dan
zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben
wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer
hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan. ”
Wanneer hebben wij U gezien, wanneer hebben wij U herkend?
Herkennen betekent eigenlijk opnieuw kennen, weer kennen. Je hebt kennis met
iemand gemaakt en daarna een tijdje niet meer gezien totdat je elkaar weer
tegenkomt. Hé, ben jij niet …? In de meeste gevallen is het prettig om herkend te
worden, maar we kunnen voor onszelf genoeg momenten bedenken waar we liever niet
aan herinnerd willen worden. Was jij niet die …? Oh, wat had je graag gehad dat je
niet herkend werd, want nu komt dat nare gevoel weer naar boven.
De leerlingen vragen: ’Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien, wanneer hebben
wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Wanneer was dat? Was dat Jezus, heb jij
Jezus herkend? Zij kunnen zich hier niets bij voorstellen, want Jezus is in hun midden
en zij hebben Hem nog niet in een andere hoedanigheid gezien. Uit dit Bijbelgedeelte
blijkt maar weer dat wij de woorden van Jezus vaak niet begrijpen omdat wij zo
menselijk denken. Gods gedachten zijn niet onze gedachten, Gods wegen zijn niet onze
wegen. Jezus vraagt van zijn leerlingen een andere denkwijze. Hij heeft zijn leerlingen
voorgeleefd en laten zien hoe je als Christen zou moeten leven. Hoe mensen jou, ons
als Christen kunnen herkennen en waar ze warm van worden en vragen:’Wat heb jij
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meer dan de ander?’ Herkenbaar zijn als Christen houdt o.a. in dat je de hongerige
mens te eten geeft, de dorstige mens te drinken, dat je de mens die gevangen zit
opzoekt en een zieke verzorgt. Dat je niet voorbij loopt aan de ellende van de ander,
maar stilhoudt en aandacht geeft. Van ons wordt gevraagd het licht van Jezus Christus
te laten schijnen op die plekken die heel duister zijn, want waar het licht van Jezus
schijnt moet de duisternis wijken. Van ons wordt gevraagd om het werk van de Heer
hier op aarde voort te zetten en Jezus herkenbaar te maken. Om dit alleen te moeten
doen, is niet gemakkelijk en daarom is het fijn om dat stukje extra te mogen
herkennen in die ander. De Here God werkt met en door mensen en dat doet Hij vaak
op een heel bijzondere manier. Waaraan bij jij herkenbaar voor de Heer en voor de
medemens? Zijn wij voor elkaar herkenbaar als leden van het lichaam van Jezus
Christus?
Jezus geeft ons geen bovenmenselijke opdrachten, maar opdrachten die gebaseerd zijn
op liefde voor God en voor de naaste. Het Koninkrijk van God is gebaseerd op de
liefde: Gods eindeloos grote Liefde en onze liefde voor Hem en voor elkaar. Daarin
mogen wij zichtbaar en herkenbaar zijn.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen
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AANDACHT VOOR
door Mieke Koning
Er zijn weer heel wat mensen die onze gebeden en een steuntje in de rug nodig
hebben.
Nelleke van Ginkel is – na een ooroperatie en gordelroos – weer voorzichtig begonnen
met werken.
Janny Rengers kreeg een injectie in haar enkel, vanwege heftige pijnklachten. Tot nu
toe met matig resultaat. Ook is het nu een jaar geleden dat Willem ernstig ziek was en
dat is natuurlijk moeilijk.
Joke de zus van Ina Boeschoten is opgenomen in een hospice. Dit houdt Ina erg
bezig.
Bea Wildeman is al een aantal weken ziek. Met Victor in Uganda is dat natuurlijk heel
moeilijk voor hen allebei. Laten we bidden dat zij mogen ervaren dat God bij hen is.
Ook Lenie Amersfoort tobt met meerdere pijnklachten. Zij heeft een afspraak met een
revalidatiearts.
Met Tineke Schoonbeek gaat het bergafwaarts. Ze is voortdurend onrustig en boos en
eet heel moeilijk. De artsen geven aan dat ze in de laatste levensfase (Tineke heeft
Alzheimer) is beland. Er zijn geen behandelingen of benaderingsmethodes meer
mogelijk. Laten we bidden dat Tineke de rust van haar Hemelse Vader mag gaan
ervaren. Laten we ook bidden voor haar dochter Suzanne, voor wie dit een heel zware
tijd is.
Meerdere mensen gaan door een moeilijke periode. De Vader kent hun namen. Laten
we ook voor hen bidden dat zij Zijn liefdevolle zorg mogen ervaren.
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REGELRECHT UIT DE RAAD
Door Harryet Eijkman
secretaris
Zaterdag 3 september heeft de raad gebruikt om een lange dag te vergaderen en het
komende seizoen te bespreken. Nu eens niet onder tijdsdruk en na een lange werkdag.
Aan het begin was Riejanne Boeschoten aanwezig om de plannen rond communicatie
toe te lichten. De enquête van voor de vakantie en door velen van u ingevuld, gaven de
communicatiecommissie een goed beeld van de wensen van de gemeente. Er is in de
commissie zorgvuldig nagedacht en dat heeft geleid tot een voorstel dat Riejanne
toegelicht heeft. Nagedacht wordt over een zwaarder accent op digitale middelen zoals
elektronische nieuwsbrieven en website, en een lagere frequentie van Regelrecht, dat
daarmee een ander karakter krijgt. Ook worden ideeën uitgewerkt omtrent de inzet van
sociale media als facebook. Zo kunnen we actueler én vollediger zijn, waarbij we ook
nog eens doelmatiger omspringen met schaarse zaken als geld en tijd.
Daarna is er gesproken over de diaconie. Welke rol heeft diaconie in onze gemeente,
en hoe kunnen we onze middelen en mensen met maximaal effect inzetten. Het blijkt
dat er al veel gebeurt op diaconaal gebied, maar niet alles is even zichtbaar. Ook zijn er
overlappingen met pastoraat. Er wordt gewerkt aan een realistisch diaconaal beleidsplan dat taakstellend is, en dat daardoor in 2012 een grote kans van slagen heeft.
De geloofsgesprekken gaan dit najaar door, zowel in de vorm van credo-gesprekken als
in de vorm van vergaderingen omtrent het lidmaatschap en huisgenootschap. Ook
organiseren we weer een Jannes Reiling Lezing. We zoeken hiervoor de samenwerking
met het Baptistenseminarium. Inmiddels zijn ook de nadere details bekend. Datum is
22 april 2012, spreker is drs. Piet Brongers en de rector van het Baptisten
seminarium, drs. Teun van der Leer zal als co-referent optreden.
Evenals het diaconaat blijft veel pastoraat onzichtbaar. Maar het gebeurt wel en het
wordt enorm gewaardeerd! We zijn zeer ingenomen met het werk van iedereen die zich
in het pastoraat inzet. We maken afspraken over de samenwerking met de Pastorale
Raad en plannen een gezamenlijke vergadering.
De laatste zaken rond de startzondag en het nieuwe catecheseaanbod komen aan de
orde. Intussen is de startzondag al voorbij en kunnen we terugkijken op een mooi begin
van het nieuwe seizoen. Het thema voor het nieuwe seizoen is: ”van slavernij naar
bevrijding”. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het loslaten van oude ideeën en
denkbeelden, en de moeite die we daar soms mee hebben. Een mooi thema om een
jaar lang met elkaar mee bezig te gaan. De credogesprekken krijgen een vervolg en de
eerste zal zijn op zondag 9 oktober met het thema “Wat herkent de ander in mij”. De
tweede staat gepland voor zondag 11 december. Over beide zondagen krijgt u in de
week eraan voorafgaand meer informatie.
De raad is nu een haf jaar op volle sterkte en de nieuwe leden hebben zich goed
ingewerkt. We werken plezierig en effectief samen. Om de doelmatigheid nog verder te
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vergroten besluiten we om verschillende aandachtsgebieden onderling te verdelen. Zo
gaat Jan Bouman zich bezighouden met wat wel bedrijfsvoering genoemd wordt: het
reilen en zeilen van de processen binnen onze gemeentelijke organisatie, alsmede de
zaken die geld en gebouwen betreffen. De taakvelden van de beide voorgangers,
catechese, liturgie en pastoraat, worden het aandachtsveld van Hendrik Kiwiet, die zich
daarnaast ook bezighoud met speciale projecten. Diaconaat komt bij Carla van Weelie,
evenals het technisch voorzitterschap van vergaderingen. Henk Boeschoten heeft
communicatie, externe betrekkingen en het voorzitterschap tot zijn primaire
aandachtsgebied. Harryet Eijkman blijft verantwoordelijke voor secretariaat. Onze
voorgangers hebben hun eigen verantwoordelijkheden, waarbij zij eveneens voeling
houden met het geestelijk welzijn van onze gemeenschap en de individuele mensen
daarbinnen. Daarnaast hebben zij als aandachtsgebieden de ontwikkelingen in de
(inter)nationale Baptistenwereld en op kerkelijke en maatschappelijk vlak, in de stad, in
ons land en voor zover relevant ook buiten de grenzen. Andere onderwerpen tenslotte
liggen zoals vanouds bij de raad als geheel.
Zo’n eerste vergadering na de vakantie motiveert enorm. We zien ernaar uit om weer
bij te dragen aan een mooi Silo-seizoen.
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Blij met het onderzoek
Silogemeente 2011
Door Hendrik Kiwiet
Als pril lid in deze gemeente zijn er voor mij nog steeds nieuwe ervaringen. Een ervaring
die mij diep raakt en een gevoel van trots geeft zijn de Credogesprekken en manier
waarop wij over de fundamenten van ons geloof kunnen praten. De ruimte die aan
elkaar wordt gegeven om aan onze gemeente deel te nemen en van onze
gemeenschap deel te maken is uitzonderlijk en liefdevol.
De Credogesprekken spelen daarbij een belangrijke rol. De verschillen hier op aarde
zullen niet veel anders zijn dan de verschillen in de hemel. En zolang we elkaars
verschillen vieren gaat het goed. Het gaat pas fout als we verschillen veroordelen.
Gelukkig is dat niet aan ons gegeven, maar die neiging is er jammer genoeg nog wel.
Wat het belang van een goed Credogesprek nog eens onderstreept.
Zo is er begin dit jaar ook gesproken over verschillen in de status het lidmaatschap van
Leden en Huisgenoten. Het verschil lijkt klein maar kan toch pijn doen. Je kunt als
Huisgenoot namelijk alles - behalve stemmen op statuten en huishoudelijk reglement.
Je kunt ook niet gekozen worden tot de raad. De essentie van het verschil is of je al
dan niet als volwassene gedoopt bent. Niet het wel of niet geloven. Niet het wel of
niet bijdragen. En ook niet het wel of niet komen naar de diensten. Als we het hier
over huisgenoten hebben, dan hebben we het over onze broeders en zusters die deel
uit maken van de gemeente. Ze hebben gesprekken gevoerd en hebben aangekondigd
deel uit te willen maken van de gemeente. Ze zijn aan de gemeente voorgesteld, en
wij als gemeente hebben ze met open armen ontvangen. We praten samen, we
bidden samen, we vieren samen, we luisteren samen, we delen het avondmaal
samen, we dragen lusten en lasten samen. We doen alles samen … behalve
stemmen op wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement en zitting nemen in de
raad. En hoe belangrijk dit onderscheid zou kunnen zijn vindt ik ze persoonlijk relatief
aards en weinig plaatsbaar in het Koninkrijk Gods.
Het was voor mij –en voor vele anderen- de preek van br. Olof de Vries dit voorjaar die
ons hierin leidde en inzicht verschafte. En in de gesprekken die daarop volgden werd
duidelijk dat wij als gemeente voldoende aanleiding hebben om de huidige
lidmaatschapsstructuur in heroverweging te nemen en om te onderzoeken hoe vorm
te geven aan een formaliteit van het wijziging van onze statuten. Ik ben blij met deze
ontwikkeling. En ik hoop en verwacht dat het onderzoek van Jaap van Vliet (zie elders
in deze RegelRecht) hieraan ook een verhelderende bijdrage kan leveren.

7

Baptistengemeente Silo

DIENSTEN VAN DE AFGELOPEN MAAND
4 SEPTEMBER

ALS JE NAAST ME LOOPT
door Oeds Veen

Voorganger :
Jaap Boeschoten
Schriftlezingen : Ezechiél 33 : 7-11, Mattheüs 18:15-20
“Waar ligt mijn verantwoordelijkheid”, is een gedachte die in beide schriftlezingen naar
voren kwam. We hebben de plicht om onze medemens te waarschuwen als deze zich
op een verkeerd pad begeeft. Als we dat niet doen zijn we mede schuldig aan zijn
dwaling. Vanuit deze gedachte meenden veel predikers dan ook ernstig te moeten
waarschuwen voor het kwaad. Als men dat niet deed, was men mede schuldig aan het
kwaad, dat bedreven werd. Deze gedachte kan een zware last zijn voor elke gelovige.
De vraag is dan ook, wanneer moet ik in actie komen, om mijn hachje te redden?
Want ik ben toch mede schuldig als ik niet waarschuw. En gauw dwalen je gedachten
dan af naar de balk in je eigen oog en de splinter in het oog van die andere.
Indien uw broeder zondigt, (dat is afkeren van God), spreek zo iemand aan, want God
wil de vernietiging van de mens niet. De kern van het verhaal uit Ezechiël is dan ook,
dat God heeft het goede met ons voor heeft en niet het onheil. Die zelfde gedachte
komen we ook tegen in Mattheüs. En als medemens mogen we een instrument zijn in
Gods hand om dit te bewerkstelligen. We kunnen zorg dragen, dat onze medemens in
Gods heilsplan mag komen te staan, wat we dan ook evangelisatie noemen: een
goede boodschap.

11 SEPTEMBER

STARTZONDAG
NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF
door Hendrik Kiwiet

voorganger :
ds. Willemijn Bakkes
schriftlezingen : Romeinen 14: 5b-12
Het begin van het kerkelijk jaar is voor mij altijd een beetje feest. Iedereen is terug van
vakantie, alle programma’s beginnen weer en meestal is er iets nieuws. Dit jaar heb ik
in Silo niets te klagen. Ik krijg het nog moeilijk met het stellen van prioriteiten en
maken van keuzes. De dienst was wat dat betreft ook letterlijk feestelijk. Wederom
werden we verwend met een bijdrage van de Cantorij. Altijd een genot om naar te
luisteren.
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De preek van Willemijn over het belang van onze verschillen en de viering van onze
verbondenheid sprak mij heel erg aan. De neiging om in je eigen gelijk te blijven
denken is mij niet volkomen vreemd. Ik denk tenslotte goed over de dingen na en kom
tot mijn eigen conclusies. Die weet ik dan ook te verdedigen. Dat lukt me ook aardig.
Zo bewust als ik denk mijn besluiten te nemen, zo moeilijk is het dan ook om ze los te
laten. Maar, wanneer het mij lukt om te luisteren en los te laten, andere meningen
mee te nemen en te integreren en niet tegenover mijn gesprekspartner maar er naast
te staan… dan lukt het me ook om iets te leren. En daar word ik een beter mens van.
Ik verrijk mijn standpunt met het inzicht van een ander en voeg die toe aan mijn
opvatting van de wereld. Ik leer. Gek eigenlijk, als je er zo naar kijkt kan ik alleen leren
van mensen die het niet met mij eens zijn. Misschien geniet ik daarom zo van onze
Credo gesprekken. Die geven je de kans om ideeën en opvattingen uit te wisselen. Het
ontdekken van elkaars verschillen en die vervolgens te vieren is iets waar wij binnen
Silo actief aan werken. Daar ben ik als pril lid van de gemeente erg dankbaar voor.
De presentatie van Carla over het uitgebreide catecheseprogramma van het komend
jaar liet niets te wensen over. Ook hierin is de variatie in onze kleine gemeente goed
zichtbaar. Goed idee om daar nog eens goed doorheen te lopen. De folder ligt in de
kerk en je vindt hem ook op de site www.silogemeente.nl .

25 SEPTEMBER

EN HIJ ZEGT: KOM
door Karin Borninkhof

Voorganger :
ds. Tjeerd de Graaf
Schriftlezingen : Exodus 3:13-14, Matteüs 14:22-32
Ondanks de vele afsluitingen in Utrecht zit de kerkzaal om 10 uur redelijk vol.
In de liturgie staat aangekondigd : Niet weten, Suzanne, Vertrouwen, Dansen!
Het belooft een afwisselende dienst te worden. Tjeerd vertelt over enkele perioden in
zijn leven van dingen zeker weten en niets meer zeker weten. Heel herkenbaar. We
luisteren naar het lied "Suzanne" van Leonard Cohen en we horen een verhaal van
Toon Tellegen over een eekhoorn en een olifant. Al deze onderdelen passen mooi bij
de schriftlezing uit Mattheüs. Een verhaal dat gaat over blind vertrouwen en geloven.
Het is gaan, gewoon durven gaan, durven leven zonder te weten ook al weet je vaak
niet wat er komt. In blind vertrouwen op het licht en de liefde van God en innerlijk
weten dat God je nooit laat vallen.
Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij mee naar de overkant. Wees maar niet
bang, zegt Gij, hier is mijn hand.
(het laatste couplet van lied 139 uit de oude YFC bundel)
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• belijden en deel wil uitmaken van onze gemeenschap. Maar met welke bril
•
•
•
• kijken we dan en met welke oren luisteren we dan, welke kenmerken heeft
•
•
•
• ‘geloof ‘ eigenlijk? Wat wordt er precies bedoeld met herkenning? Moet ik het
•
•
•
• geloof van de ander herkennen, of moet ik de ander herkennen als mijn
•
•
•
• broeder? En dat laatste gaat een spade dieper. Het heeft iets te maken met de •
•
•
• ander 'zien'. Zijn geloven (en de uitdrukking ervan) heeft immers alles met zijn
•
•
•
• eigen leven te maken. Het beeld van levend water, dat zich plooit naar de
•
•
•
• levensvorm waarin het terecht komt.
•
•
•
•
•
•
•

Geloven - hoe herken je dat in elkaar?

De eerste vervolg-Credozondag
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• Het geloof van de ander kan zowel bevestigend als aanvullend zijn. Juist om dat •
•
•
• aanvullende gaat het. Dat kan bedreigend zijn, maar ook als heel waardevol
•
•
•
• (misschien zelfs jaloers maken, of vertrouwen wekken). Wat het wordt hangt af
•
•
•
• van de relatie die je met de ander hebt (cq het beeld dat je van de ander hebt). •
•
•
•
•
•
•
• We gaan daarom met elkaar aan de slag met vragen als:
•
•
•
• •
•
wat herkent de ander in mij (als gelovige)?
•
•
• •
•
wat hoop jij dat de ander in jou (als gelovige) herkent?
•
•
• •
•
wat doet het met je als de ander dat (gelovig zijn) in jou niet herkent?
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanvang
zondag
10.00
uur
•
•
•
•
•
•
Sluiting
12.30/13.00
u.
•
•
•
•
•
•
• We beginnen ‘s zondags om 10.00 uur met een korte eredienst waarin het
•
•
•
• gespreksthema van die ochtend centraal staat. Na de koffie gaan we rond
•
•
•
• 11.30 uur in gesprek, waarna we rond 13.00 uur afsluiten met een broodje.
•
•
•
•
•
• De zondagsgesprekken en het verdiepingsprogramma staat open voor iedereen: •
•
•
• leden en huisgenoten, vrienden en belangstellenden. Voor deelname aan de
•
•
•
• zondagsgesprekken is aanmelding vooraf niet nodig
•
•
•
•
•
•
•
• Willemijn Bakkes
•
•
•
• Arjan Noordhoek
•
•
•
•
•
•
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Onderzoek Silogemeente 2011
Door Hendrik Kiwiet
In de maanden september en oktober wordt in de gemeente een onderzoek verricht
naar kenmerken en opvattingen van de Silo-gemeenschap. Het onderzoek wordt
verricht door Jaap van Vliet. Hij studeert “Religies in Hedendaagse Samenlevingen” aan
de Universiteit van Utrecht. De Raad is zeer ingenomen met dit onderzoek en ziet dat
dit past in onze ontwikkeling als gemeente. Jaap is zondag 18 september aan de
gemeente voorgesteld en inmiddels volop gestart met het onderzoek.
Het onderzoek wil een helder zicht geven op de vraag hoe er binnen onze
geloofsgemeenschap wordt gedacht over het lidmaatschap van de gemeente en de
voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Dit sluit aan op de bredere vraag: wat is
gemeente-zijn en welke betekenis wordt hier binnen Silo aan gegeven? Het onderzoek
voorziet ons naar verwachting van waardevolle informatie voor toekomstige
besluitvorming, bijvoorbeeld rondom het lidmaatschap.
De onderzoeksmethode wordt ontleend aan het handboek ‘Studying Congregations’
van Nancy Ammerman et al. De methode omvat vier verschillende invalshoeken,
‘frames’, van waaruit de gemeente wordt bekeken en geanalyseerd. Dit zijn de
ecologie, de context waarin de gemeente zich bevindt; de cultuur en identiteit van de
Silogemeente; de processen die gaande zijn; en de middelen die de gemeente tot haar
beschikking heeft.
Voor het verzamelen van de benodigde informatie wordt gebruik gemaakt van de
volgende onderzoeksinstrumenten:
•
•
•
•

Observatie
Interviews onder gemeenteleden en bezoekers
Enquête: Verspreiding zowel digitaal als een papieren versie
Literatuuronderzoek

Uiteraard worden alle onderzoeksgegevens anoniem verwerkt. Het onderzoek is half
september begonnen en zal ongeveer zeven weken in beslag nemen. Binnen die
periode wordt het onderzoek afgerond. Ook wordt het resultaat aangeboden aan de
raad en gepresenteerd op een speciale gemeenteavond. Jaap van Vliet werkt onder
begeleiding van prof. dr. M. Frederiks en dr. R. Brouwer van de Universiteit Utrecht.
Namens de bestuurlijke raad van de Silogemeente is Hendrik Kiwiet coördinator en
contactpersoon. Voor vragen en opmerkingen kunt u bij hem terecht.
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VERJAARDAGEN
65+

Overigen

8 okt mw. Rita Braber
Venus 4
3402 HB IJSSELSTEIN

1 okt mw. Jacquelien van Schaik

8 okt hr. Cor Schoondermark
Park Rodichem 97
3712 CE HUIS TER HEIDE
9 okt mw. Janny Rengers-Zweep
Twijnderij 13
3831 CS LEUSDEN
14 okt mw. Riet Mulder-Grootendorst
E. Verestraat 35
3813 CT AMERSFOORT

9 okt Pjotr Stadens
11 okt hr. Willem Jan Stuut
14 okt mw. Meta van der Wal
15 okt Mathilde Stuut
17 okt mw. Contance Heilbron
22 okt mw. Miranda van Laar

20 okt mw. Toos Nobbe-Westdijk
Zuylenstede Woonzorgcentrum
k 623
Perudreef 8
3563 VA UTRECHT
2 nov mw. Cornelia de Kort
Manilladreef 13
3564 JA UTRECHT
10 nov mw. Erika Jansen-Hartges
Blumentalstrasse 33
47798
KREFELD (BRD)
19 nov mw. Antje van den Hoef-de Boer
Nijenheim 22-59
3704 AN ZEIST

28 okt Mattanja Stuut
1 nov Nadia Stadens
2 nov hr. Teus den Ouden
2 nov hr. Arjan Noordhoek
12 nov mw. Ida Jansma
20 nov hr. Jan Bouman
24 nov Aron van Erven
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Herkennen en erkennen
Victor (Musana) Wildeman
vanuit Kampala Uganda

"Je kan nu wel mensen in de gevangenis
helpen, maar wat als ze het nou echt
hebben gedaan, dat ze er terecht zitten,
wat doe je dan?"
Deze en soortgelijke vragen kreeg ik de
afgelopen jaren vele malen en ook weer
vandaag. Terechte vraag? Wat mij betreft
staat vragen vrij. Liever dat iemand vraagt
wat wij als Second Chance Support doen,
dan dat mensen rondlopen met een
verkeerde perceptie van
ons werk en verder
geen aandacht
besteden aan al het
werk van 'dat stelletje
wereldverbeteraars'.
Moeilijke vraag? De
meeste vragen zijn
eenvoudig; het is vaak
moeilijk een goed
antwoord te
formuleren. Zoals een
oude wijsgeer zei:
"Niets is zo moeilijk dat
het niet eenvoudig uit
te leggen is." Dus laat
mij een poging wagen.
Eerst even wat recht
zetten; wij 'helpen' geen
mensen in de
gevangenissen, maar wij 'ondersteunen'
hen, daarom zit het woord 'Support' in
onze naam. Een groot verschil! Er zijn
mensen die om een 'tweede kans', dus
'Second Chance' vragen. Ze zitten onder
14

een boom in de schaduw, zo gaat dat hier
in Afrika, en roepen: "Musana geef mij
een tweede kans." Inmiddels weten de
meesten in de gevangenissen waar wij
hier in Uganda komen, dat dat geen
positieve reactie onzerzijds oplevert. Net
zo min als bedelen; het is te gemakkelijk
en houdt een verkeerd systeem in stand.
Er heerst hier een cultuur(?) van wat ik
noem 'schaamteloos vragen'. Letterlijk
geld, meestal voor
schoolgeld, maar ook
boeken, kleding en ook
(luxe) aanpassingen
aan onze projecten in
gevangenissen. Je
vraagt de Muzungu
maar, want die is
sowieso toch rijk, die
heeft het geld toch voor
het opscheppen, zo
niet een geldboom in
de tuin, of de biljetten
groeien
spreekwoordelijk op zijn
rug. En laten we wel
zijn, zo is
ontwikkelingshulp
decennia lang gegaan,
dus kan je je afvragen
hoe dit allemaal zo gekomen is. Vertellen
dat er een schuldencrisis in de Verenigde
Staten is en een Eurocrisis in Europa is
zinloos; die crises willen ze hier in Uganda
graag krijgen. Zou een hele verbetering
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zijn! Volgend jaar is Uganda 50 jaar
onafhankelijk, maar feitelijk is het land en
iedereen zo afhankelijk als maar kan.
Zonder buitenlandse hulp stort alles hier
als een kaartenhuis in elkaar. Waar het
werkelijk om draait is hoe mensen in het
leven staan. Zelf activiteiten ter
verbetering opstarten, je eigen leven zelf
weer op de rit willen krijgen. Je krijgt van
ons geen tweede kans, wij ondersteunen
je alleen bij je tweede kans; die moet je
wel zelf willen grijpen!
En zo komen we bij het herkennen en
erkennen uit de titel van dit stukje. Herken
je mensen die zelf hun
leven weer op de rit
willen krijgen? Jazeker
wel! Neem nou onze
bouw- en
timmerploegjes in Kigo
Prison: 's morgens bij
binnenkomst in de
gevangenis krijg ik een
brede glimlach en
iedere keer is het weer
handen schudden.
"Musana, wat gaan we
vandaag samen doen?"
Ondanks de beroerde
situatie waarin deze
groep 'kansarme
mensen in een
uitzichtloze situatie'
verkeert, gaan we samen werken aan een
verbetering van die situatie; niet alleen
voor henzelf, maar ook voor hun
lotgenoten. Stukken beroepsopleiding en
werkervaring opdoen geeft hen na de
gevangenschap betere kansen op betaald
werk. Zo bestrijd je recidive; de
draaideurcriminaliteit. En al snel zie je
bezwete ruggen in de Afrikaanse zon,
maar ook ogen waarin je steeds meer
begrippen als hoop, teamwork, wederzijds

respect en vaak nog veel meer gaat zien.
Want er worden spijkers in hout geslagen,
maar misschien wordt er nog wel meer
gepraat. Het leven is hier ontdaan van alle
franje, dus praten én luisteren we hier
vanaf de basis van het leven; eigenlijk
overleven en over leven. En dan heb ik het
nog niet over de uitstraling van onze
groepjes op anderen in de gevangenis.
Ook anderen herkennen zo de
transformatie van 'onze jongens'.
Maar dat erkennen dan? Het is opvallend
hoe juist de mensen die met ons
meewerken in de gevangenis de schuld
niet bij een ander
leggen. Als je naar een
ander wijst, wijzen er
drie vingers naar jezelf;
ze blijven dat een
goede grap van Musana
vinden, maar wel een
grap met een kern van
waarheid. Veelal
buitenlandse
organisaties schrijven
dikke rapporten die
vernietigend (zouden
moeten) zijn over de
wetten, rechten,
rechtspraak en het
gevangeniswezen van
Uganda. Dus zitten ze
hier terecht? En de
lengte van de straf in relatie tot het
vermeende delict? Vele vragen waar wij
hier zo mee rondlopen. Maar waar het om
draait is dat wij samen werken aan hun
tweede kans. Erkennen wat je gedaan
hebt, of tenminste erkennen dat je in een
slechte situatie in de gevangenis zit. Hoop
houden (ik begrijp vaak niet hoe ze hoop
blijven houden, heb daar veel respect
voor, en zeg hen dat ook) maar vooral
samen werken aan een beter leven. En is
15

Baptistengemeente Silo
het dan belangrijk dat ik weet wat zij al
dan niet uitgespookt hebben? Ik denk het
niet.
Hebt u zelf te maken gehad met
criminaliteit? Dan erken ik als eerste wat
een beroerde of zelfs traumatische
ervaring dat kan zijn. Het zal je maar
overkomen! Een delict moet je nooit
minimaliseren. Boeven moet je straffen.
Prima. Maar los je met straffen alleen iets
op? Met Second Chance Support kijken

wij vooral naar verandering, of liever zelfs
naar verbetering. Het verblijf in de
gevangenis niet vooral een afsluiting van
de maatschappij laten zijn, maar juist
gericht op het weer terugkeren naar
diezelfde maatschappij. Erkennen dat wij
er samen iets van willen maken. Erkennen
dat sommigen in 'onze' maatschappij
eigenlijk nooit een eerlijke kans hebben
gehad. Wij geven hen een tweede kans,
misschien wel voor het eerst.

Een wonderlijk vervolg
op Cuba-reis
door Arjan Noordhoek
In het juli-augustusnummer van de Regelrecht heeft u mijn reisverslag naar
Cuba kunnen lezen. Die reis maakte ik om de daar beginnende
gevangenispredikers een hart onder de riem te steken. Op de laatste zondag
mocht ik voorgaan in de Baptistenkerk van Matanzas, waar ds Paco Rodes (was
in 1998 in Silo met de muziekgroep Agua Viva) jarenlang voorganger was. Wat
ik daar ontdekte, een verrassing die ik nog niet eerder heb beschreven, kan
een onverwacht vervolg worden op mijn reis.
Kerkenband tussen Cuba en Amerika
Het blijkt dat deze First Baptist Church van Matanzas al vanaf 1988 een kerkenband
heeft met de Pullen Memorial Baptist Church in North Carolina, USA. Op zich niets
bijzonders, vele Cubaanse kerken krijgen steun van kerken in Amerika. Maar in de
cursusweek in juni leerde ik op Cuba ds Mark Siler en zijn gezin kennen. Hij nodigde
mij uit om naar Amerika te komen, te praten met zijn vader, die voorganger van deze
Pullen-kerk is geweest. Deze dominee, Mahan Siler, schreef het boek 'Exile or
Embrace', waarin hij het proces beschrijft dat zich in zijn gemeente voltrok van 1986
tot 1992 als het gaat om standpuntbepaling rondom homoseksualiteit. Het is een heel
integer en authentiek verslag van wat er zich in zijn gemeente aandiende, hoe andere
gemeenteleden hierop reageerden, de sociale/kerkelijke druk van andere (Zuidelijke
16
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Baptisten) gemeenten, en de rol en beleving van de predikant in dit proces. Dit boek
kreeg ik bij het afscheid van Paco Rodes kado, ik begon het te lezen in het vliegtuig en
las met grote verbazing en verwondering vanaf de eerste tot de laatste bladzijde een
verhaal, dat me bekend voorkwam: een grote gelijkenis van wat we in Silo hebben
meegemaakt in dezelfde tachtiger jaren.
Inclusieve gemeenten
De Baptisten Pullen-kerk, genoemd naar haar eerste voorganger ds Pullen, bestaat
inmiddels meer dan 125 jaar. Een kerk met een geschiedenis die sociale bewogenheid
uitstraalt. En vanaf 1985 heeft zij er voor gekozen om een 'inclusieve gemeente' te zijn,
dat wil zeggen een kerk waar mensen van verschillend ras en sexuele geaardheid
welkom zijn. Met kerken op Cuba (Matanzas) en in Georgië, maar ook in Afrika
(Zimbabwe) werd een kerkenband gelegd. In 1992 werd na veel gemeentegesprekken
en gezamenlijk gebed besloten om zonder voorwaarden homosexuele en lesbische
christenen als lid op te nemen in de gemeente. Dat kostte deze kerk het lidmaatschap
van de Baptisten Unie (Southern Baptist Convention). Maar de gemeente bleef
groeien en kon twee extra predikanten benoemen, voor jeugd en voor pastoraat.

Inmiddels is vanaf 1993 in Amerika een veel grotere beweging gaande van baptisten
gemeenten die open willen staan voor vragen rondom (homo) sexualiteit. In juni 2003
werd een nieuwe Unie gesticht, de AWAB (Association of Welcoming & Affirming
Baptists) die de stemmen van sexuele minderheden willen horen en hen willen
verwelkomen en bevestigen in hun geloof en leven. Ook als mensen al jaren van de
kerk vervreemd zijn of zich (nog niet) hebben willen uitschrijven. De AWAB wil hoop
uitstralen naar hen die pijn hebben geleden omdat er veel ongeloof was of men wel
christen en homo tegelijk kon zijn. Op dit moment zijn er in de Verenigde Staten 50
AWAB (baptisten) kerken. De Pullen Memorial Baptist Church is er één van, en heeft
een sterke band met de baptisten van Matanzas, Cuba. Daar brandt nu op zondag een
kopie van de paaskaars die ik hen namens Silo kado mocht geven. Zal er ook eens
zo'n kaars branden in de Pullen-kerk?
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Herkennen van hetzelfde zoeken
Een reis naar Cuba kan zo wonderlijke en onverwachte gevolgen hebben. Baptisten die
wereldwijd verbonden zijn in hun zoektocht naar ruimte en vrijheid, en onderweg elkaar
tegenkomen en ze herkennen in elkaar hetzelfde zoeken, hetzelfde geloof. Omdat ze
geloven dat Jezus Christus verlossing en overvloedig leven aan de gehele mensheid
heeft beloofd.

We are . . .
pilgrims, and wanderers, and refugees
journeying together with and toward God
creating a safe place for people to connect
stripping off our masks and getting real
learning and practicing the way of Jesus
welcoming and affirming ALL fellow travelers
pursuing truth with intellectual honesty
seeking to make a difference in our city and in our world
But . . .
sometimes we are frightened and confused and overwhelmed
sometimes, frankly, we suck
sometimes we sit down on the path and wallow in self-pity
and sometimes we wander off the path completely
we turn our heads to injustice
we don’t feed the hungry or clothe the poor
sometimes . . . we’re all talk . . . little listen . . . no action
Forgive us, please.
We are on the Journey, but we’re not there, yet.
Along the way . . .
we laugh and party and dance and play together;
when we cry, there’s a shoulder nearby to cry on;
and when we stumble, someone’s there to pick us up;
. . . because no one should have to walk alone!
(gebed van de AWAB, Association of Welcoming and Affirming Baptists, waarbij 50
kerken in de USA zijn aangesloten, met lidmaatschap en relatiebevestiging voor homo’s
en lesbo’s )
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UIT DE UNIE
Gespreksavond over vrienden
Op 7 en 14 oktober houdt de Unie in Steenwijk en Barneveld gespreksavonden waarin
dieper wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe om te gaan met de vrienden van de
gemeente?’ Het onderwerp staat op de agenda van diverse gemeenten en ieder zoekt
er een eigen weg in. De avonden hebben tot doel te inventariseren en uit te wisselen
hoe hier pastoraal en beleidmatig mee wordt omgegaan. Deelnemers ontvangen vooraf
gespreksmateriaal ter voorbereiding. Beide avonden beginnen om 17.30 uur met een
broodmaaltijd, waarna het gesprek van 18.30 tot uiterlijk 21.00 uur plaatsvindt.
Opgave bij het Uniebureau kan via de secretaris van uw gemeente.
Symposium: toekomst van zending
Op 18 november organiseert de Unie samen met de organisaties Tear en de
Nederlandse Zendingsraad een symposium met Vinoth Ramachandra uit Sri Lanka als
hoofdspreker. Het thema van het symposium is ‘de toekomst van wereld(wijde)
zending’. Vinoth Ramachandra werkt sinds 1987 voor IFES en heeft verschillende
boeken geschreven over theologische en ethische onderwerpen. De dag wordt
gehouden in de baptistengemeente van Arnhem-Zuid. De voertaal is Engels. Er zijn
250 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via het formulier op www.baptisten.nl.
Themadag over gemeentevergadering
Zaterdag 10 december vindt van 10.00 tot 15.00 uur in Barneveld een TOV-themadag
plaats over het onderwerp ‘Gemeentevergadering - van deze tijd?!’ Onder leiding van
twee gemeenteopbouwwerkers van de Unie gaan de aanwezigen aan de slag met
verschillende aspecten van een gemeentevergadering. Er wordt onder meer stilgestaan
bij besluitvormingsprocessen en de fasen die daaraan vooraf gaan, bij interactieve
vormen die helpen om de betrokkenheid van de gemeente te vergroten, bij andere
plekken en manieren om sommige onderwerpen te bespreken in de gemeente.
Deelname is het meest effectief als er meerdere mensen uit een gemeente komen. De
kosten bedragen 25 euro per persoon. Aanmelden kan via info@baptisten.nl.
Data Unie-activiteiten
7 en 14 oktober
Gespreksavond over vrienden in de gemeente
18 november
Symposium zending met Vinoth Ramachandra
19 november
Algemene Vergadering
10 december
Themadag over gemeentevergadering
Voorjaar 2012
Training over samenkomst en muziek
Meer informatie: www.baptisten.nl. Wilt u het werk van de Unie ook meenemen in uw
gebeden?
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DIENSTEN
Datum
02 okt

Voorganger

AANVANG 10.00 UUR
Begeleider

16 okt

ds. Willemijn Bakkes Tim Borgdorff
Avondmaal
drs. Piet Brongers
Peter Spreeuwers
Credo-zondag
ds. Arjan Noordhoek Willem Jan Stuut

23 okt

Kirsten Timmer

Tim Borgdorff

30 okt

ds. Arie de Boer

Peter Spreeuwers

06 nov

Hans Baas
Willem Jan Stuut
Avondmaal
ds. Arjan Noordhoek Tim Borgdorff
Gevangenenzondag

09 okt

13 nov

Medewerking

1e collecte

Silo Cantorij
Diaconie:
Oeganda SCS
Stiltecentrum
Bestrijding
Vrouwenhandel
Diaconie: ter
Haar-Romenyfonds

Gevangen-

ROOSTER VOOR DE ZONDAGMORGEN
Datum
02 okt

Joke van Laar

Dorete de Vries

Afgelopen
maand
Marjanne Lam

09 okt

Marjanne Lam

Janny Kruizinga

Inge Boef

Christien & Tim

16 okt

Janny Kruizinga

Rinus de Jager

Oeds Veen

Rinus de Jager

23 okt

Dorete de Vries

30 okt

Adry Veen

Jacquelien
Hendrik Kievit
Inge & Marjanne
van Schaik
Letta van der Horst Martijn van Laar Rinus de Jager

06 nov

Cornelia de Kort

13 nov

Letta van der Horst
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Lector

Deurdienst

Coby
Schoondermark
Miranda van Laar

Marjanne Lam

Koster
Gerard Smits

Inge & Marjanne

Karin Borninkhof Rinus de Jager
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AGENDA
ma
di
di
wo
zo
di
di
wo
zo
zo
di
vr
do
di
di
wo
ma
di
wo
zo
di
di
vr

3 okt
4 okt
4 okt
5 okt
9 okt
11 okt
11 okt
12 okt
16 okt
16 okt
18 okt
21 okt
27 okt
1 nov
1 nov
2 nov
7 nov
8 nov
9 nov
13 nov
15 nov
15 nov
18 nov

18.30
20:00
19.30
18.30
11.30
17:45
20.00
18.00
11.30
17.00
20:00
19.30
20.00
20.00
19.30
18.30
18.30
17.45
18.00
11.30
20.00
20.00
19.30

“Rede en religie”, in Silo
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Gespreksgroep: “Doop en daarna”, in voorkamer Silo
Raadsvergadering, in Silo
Gebedsgroep, in voorkamer Silo
Eetgroep, in Silo
Gespreksgroep: “Ik wil God de Vader terug”, bij W. Bakkes, Driebergen
Wijkavond ZO, bij fam. van Laar
Lectorentraining, in Silo
Gespreksgroep: “God in ons midden” in Silo
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Gespreksgroep: “Lectio Divina”, in Silo
Gespreksgroep: “Henri Nouwen” bij A. de Boer, Herenstraat 34, Utrecht
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Gespreksgroep: “Doop en daarna”, in voorkamer Silo
Raadsvergadering, in Silo
“Rede en religie”, in Silo
Eetgroep, in Silo
Wijkavond ZO
Gebedsgroep, in voorkamer Silo
Gespreksgroep: “Ik wil God de Vader terug”, bij W. Bakkes, Driebergen
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Gespreksgroep: “Lectio Divina”, in Silo

INFORMATIE
Eetgroep (wijkavond Noord West) Eens per 4 weken op dinsdagavond
Info bij Hans Baas
baashans@gmail.com
030 6664798
Wijkavond Zuid Oost
Info bij Joke van Laar

Eens per 4 weken op woensdagavond.
j.van.laar@hetnet.nl
0343 510680

Wijkavond Noord Oost
Info bij Heleen Brouwer

Eens per 4 weken.
heleendebildt@ziggo.nl

Silo Cantorij
Info bij Alyde Touwen

Eens per twee weken op dinsdagavond.
alyde.t@zonnet.nl
030 6959679

KOPIJ
Uw bijdrage aan Regelrecht is van harte welkom.
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk woensdag 26 oktober 2011.
Emailadres: regelrecht@silogemeente.nl.

GIRONUMMER VAN DE GEMEENTE
Giro 101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Culemborg

030 2614462

DRUKWERK

Baptistengemeente Silo
Herenstraat 34
3512 KD Utrecht
030 - 2 31 49 37
secretariaat@silogemeente nl
www.silogemeente.nl

