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Kerkh?istorisch gezien moeten de baiptistengemeenten gerekend worden tot
het doperdom, een s'troming binnen de chri'stenheid die wel de derde vleu-
gel is genoemd: a. katholiserende kerken (o.a. Roomekatholieken, Orhho-
doxen, Angliikanen, etc.); b. reformatorische kerken (o.a. Hervormden, Ge-
reformeerden, Presbyterianen, etc.); c. doperse kerken en groepen (o.a.
do:o'psgezinden, baptisten, pinkstergroepen, etc.).
Het is erg moei'lijk, zo niet onmogelijk om karakteri'sti?eken te noemen die
uitslu?itend voor één kerkelijke g:roeipering kenmer:kenid zijn. Veelal vloeien
die kanmerken in elkaar OVer: men treft katholiseren:de trekken ook aian in,
bijvoorbeeld, reformatorische kerken, en omgekeerd. In elk geval is één op-
vattíng gemeenschappelijk kenmerk van de d?o?perse christenen, naimelijk:
aan het geloof liigt een persioonlijke keus (of ervaring) ten grondelag. Deze
opvatting nader uitgewerkt leidt, in de meeste gevallen tot de idee, d'at de
kerk - in Neiderlands taalgebied liever: gemeente - gemeenscha?p van gelo-
vígen dient te zijn, vrij en o?nafha'nkelijk ten aan;=ien van overhei?d en staat
en zelfs in de onderlinge relaties.

Liinen Ï6e en 17e eeuw

Wíe deze opvatting: een vrije ge-
meenschap van gelovigen, in de do-
perse beweg'ing onderkend heeft
zal - de kerkgesohíedenis kennend
- ontdekken, dat hier een in de ge-
schiederíis telkens terugkeren?d ver-
langen en streven zich manifeeteert.
In dít verband kan, al is het met ení-
ge terug'houdendheíd, her'innerd
worden aan het optre:den van vroeg-
christelijke bewegíngen als die van
de Montanisten (2e eeuw), Novat?iia-
nen (3e eeuw), Donatisten (4e en
5e eeuw), Albigenzen of Katharen -
vandaar het woord ,ketters', is ei-
genl0:k: reínen, zuiveren - (12e
eeuw) en Waldenzen (einds de 12e
eeuw).
Intussen moeten de lijnen die de

hu:iidige baptistengemeenten verbin-
den met de gescihiedenis van de
keirk en die hen in die traditie hun

pla'ats geven, getrokken worden
naar het begin van de 16e eeuw
waar in en rond Zürich, Zwítserlian?d,
de beweging van de dopers (a'ls
anabapti'sten, of wederdopers be-
kerid) op ganig werd gebracht. Wie
zích voor deze periode van de kerk-
gesc'hiedenis interesseert verwijzen
we naar de literatuur die hierover
in voldoende mate verschenen ís
en in bibliojheken voorhanden.

Een eeuw later, be'gin Ï7e eeuw,
gaan de gemeensohappen van ge-
lovígen díe als baptistengemeenten
bekend staan hun e'igen best:aan
Ieiiden, afgesoheiden van en naast
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die doiperse groeperingen die later
met de naam van hun vooíman
Menno Simonsz als Mennisten,
Mennonieten (in Neíderland de
Doopsgezi?nden) worden aan?geduid.
Dit zelfstandíge bestaan van de
baptistengemeenten is te danken
pan het o?ptre'den Van een groepje9í
Eingelse vlucihtelingen, dat in het be-
gin van de 17e eeuw zich in Neder-
land, ?me:t na.me in Ams'terda?m, ves-
tigde. Eén vian hen, John Smyth,
werd een der ,le:rarena van de
doops.gezinden in Amsterdam. Zijn
naam i's nog te vinden in de rij van
leraren die de gemeente aan het
Si?rvgel he:bben gediend en wier na-
men in een der kerkekamers te le-

zen zijn.

Zijn ca'lvinistische achte?rgrond - hij
behoorde tot de zogenaa:mde Puri-
teinen - deed hem in konfliikt ko-
men met de Nederlandse d?o?o:psge-
;ainden. Zij leid?d?en een ingeíkeerd
leven, afgezonderd van de wereld -
waarsc:hijnHjk een gevolg van het
optreden Vain hun ,v'a?de'ren' in het
beg:in van de eeuw ervoor en de
bloed?iige veí'volg'ingen daarna.
Smyth en de zijnen stelden zich
echter o'p het standpunt, dat ook ge-

lovígen - juist gelovigen - zich, zij
het ook met terug.houdend'hei'd, met
het openbare leven dienden bezig
te houden.

Dat konflikt bracht scheídi?ng.

Si'ndsdien, het jaartal 1609 word?t als
begiinjaar beschouwd, kan er ge-
sproken woííden van bapti?stenge-
meenten.

Hoewel feitelijk gezien hun ont-
staan in Nederland, in Amsterdam,
lii'gt kan, gelet op het feit dat het
Engelse vluchtelingen op Neder-
la.ndse bodem waren,

. den bevveerd dat het
moeilijk wor-

den bewee'rd dat het bapiisme van
Nederliandse 00rSlprOng is. B.oven-
dien keerden velen van hen al spoe-
dig terug naar Engeland terwiJ an-
deren de oceaan ove?rstaken (met
de Mayflower!) oim in de Nieuwe
Werelid de beginselen van de vri3e
ker:k - mee beslissenid voor de ont-

wikkeling van wat later de Verenig-
de Staten zouden worden! - gestal-
te te geven en uit te dragen. In de
daarop volgende eeuwen zouden de
biapti'stengemeenten zich snel uit-
breiden, zowel in En?geland als in
Ameinika (daar vooral tijdens en na
de Onafhankelijkheidsoorlog!).

Terug naar Europa

Het baptisme was tot aan het be-
gin van de 19e eeuw een uitslu'i-
tend BÏitse en Amerikaanse ker'ke-

lijke beweiging. Daarin kwaim veran-
dering toen de Duitser Johann Ger-
h'ard Onoken in Engela.nd ermee in
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aanraking kwam. Hij stich'tte in 1835
in Hiamburg - waar zich al een .groep
geloivigen bevond die bepaalde
bap?tisbische op?vattingen hulid?igden
- de eerste b'aiptistengemeeríte van
het Europese vasteland. Samen met
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vooiral twee medesta.n?ders, Gottfried
Wil'helim Lehmann en Julíus Köbner

(een van oorsprong Deense jood),
werkte Onc:ken in bijna geheel Eu-
ropa - tot in Ruslandl - om de bap-

tistische opvatitingen te verbrei'den.
Overal ontstoríden toen - weliswaar

klein en mees'tal onopvallenid - bap-
tistengemeenten.

Opnieuw in Nederland

Het begin van het ontstaan in Ne-
derland - dus afgezien van de oor-
s'prong van het baptisme in de 17e
eeuw in Amsterdia'm - ligt in het
Noorden van ons land, in het Drenbs
Groningse dorp Gasselternijveen.
In de eerste veertig jaren van de
19e eeuw werkte d?aar de heirvorm-
de p:re?dikant dr. Johannes E.lias Feis-
ser (geb?ore.n 10 decem.ber 1805 te
Winisum). Een man uit de niet-on-
bemid?del?de aristokratie met een

veel'belovende toekomst: al op 22-
jaríge leeftijd promoveerde hij te
Leiden op een kerkhistorisc:h on-
derwerp. Door ziekte en dood i'n
zijn gezin - hij veinloor zijn vrouw
en beide kinderen en leed zelf aan
een oogzíiekte - werd hij op ;=icihzelf
teruggeworpen. Hij legde t0delij'k
zijn amibtebedíening neer. Onder in-
vloed van lektuur van de Enge'lse
meUhodiist John Newton, kwam híj
tot een pereoonlijk geloofsleven,
d?at in sterke mate afweek van zgn
vroegeí'e gelo?ofsleven. Hat :hiaid tot
gevolg, dat hij brak met de jheolo-
gisc.h.e opya'tti?ngen - die van de
Groniirvger riohitíng - waa?ri'n hij en
vele van z0n kollege's waren opge-
leid.

Toen hij zijn a?übtswerk hervatte en

zícih verbond aan de heirvormde ge-
meente van Gasselterní?jveen trok
zijn predi'king grote belangstelli'ng
en aa'ndacht. Desondanks on?ts:toin-
den er enkele konflilkten, die ten
óiepete hun oorzaa?k von?den in de
veranderde ge'loofsoipvattingen van
Feisser: hij gi?ng n:aar het pereoon-
lijk geloofsbez?it Van zijn kerkleden
vragen.

Door die konflikten ertoe geleíd ont-
dekte hij, door bijbelstudie 0:p dat
spoor gebraah't, dat de gemeente
van Chir?istus naair het voorbeeld

van het Nieuwe Testament gemeen-
schia'p van persoonlij'k gelovenden -
gemeente va?n ge:ovigen - diende te
zijn. Da.aroveir na?de?nken?de en vor-
sende deed :füj ?de ontdekking, dat
de inlei:diríg tot de kerk, de ,?kinder-
doo?p', wel tengevolge moest heib-
ben diat de ge'stailte ervan niet meer
bean'twoordde aan he't nieuwtesta-

menfische voorbeeld Vlan de ge-
meefüe ails gemeente van gelovige.n.
Dientengevolge weigerde hij voort-
aan haibies te dopen. Dat bí'aciht
hem - uTteraarid - in konflikt met

zijn kerke'raad en ande:re kenkelijke
ins:bainúies. Fei:sser g.af in woord en
gescihrift uitdruikking aan zijn ver-
arvderde gevoelens en op?vatti?ngen.
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Een en ander lei?d?de tot zijn afzet-
ting op kerstmis 1843, met ingang
van 1 januari IB44.
Verondersteld mag worden, dat ook
deze afzetíing veel stof deed op-
wiaaien. Het was in de tijd waarín
kerkelijk Nederland nog steeds in
Beroering was vanwege de zich in
1834 in het betrekke'lijk naburige
Ulirum voltirokken Afscheid'ing!
I:n elk geval drong het níeuws om-
trent de Gasselterníjveense domi-
nee die weígerde babíes te d?open
oo:k door tot de bapbistengemeente
van Hamburg, die dadel0k konta'kt
zoc'ht - o.a. d?oor een afvaard?ig'í:n:g
oríder wie Köbner, naar Giasselter-
nijveen te zenden. Er ontstond een
briefwieseling tussen Oncken en
Feisser: laatstgenoemde bracht ter
kenniemaföing een bezoek aan de
baptistengemeente van Hamburg en
Feisser wem overtu?igd van de daa:r
aangehaingen begli?n'selen.
Hoewel het hem moeite had gekost
overtuigd te worden van het feit,
dat hij ook zichze'lf nog als een on-

gedoo.pte moest beschouwen
í'(öbne'r bracht hem tenslotte ook
tot da't inzicht - voltrok de tot Mes-
sias Jezus bekeeíde Deense Jood
Julius Köbner op 15 mei 1845 (waar-
schijn?lijke datum) de doop door on-
derdompeling in een van de veen-
kanalen te Gasselternijveen aan
Feiaser en zes van hen die met hem

in getíouwheii'd de hervormde kerik
hadiden vepla'ten. Diaa.rmee was de

eerste ba'ptistengemeente - of: Ge-
meente va?n Gedoopte Chrí?stenen,
zoals zij zioh aanv:an.keHjk noem-
den - in Nederland gestíc:ht.

Allengs ontstonden ook bap?t.ieten-
gemeenten elders in het lan'd: in
Amsteirdam, Franeker en Zuitphen.
Feisser zeilf kon bij de totstand'ko-
ming ervan weimg of niebs bijdra-
gen. Het was aleof de stn?jd en de
teleurstel'lingen hem te veel waren
geweest. Op 2 juni 1865 stierf de
eerste b'aip?tist van Nederland, dr
Johian?nes Eli'as Feisser te Nieuwe
Pekeila, eenzaam en door weinigen
nog gekend.

Twee belangriike stimulansen

l Hoe beslissend de stap van dr Feis-
ser ook geweest moge ;jjn, de in-
vloe=d «Me van anderen op de ver-
breiding en ontwikkel'ing van de
baiptisten:gemeenten in Nederliand
is uitgegaan is veel gro?ter.
Aan twee stimuiansen moet daarbij
ged'aoht woíden.
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De eerste ging uit van de Oositfrie-
se Dui'tse baptiistengemeenten die
i'n de vijftíger jaren Johannes De
Neui als predi'ker u:iitzonden om te
werken in Friesland, met als cen-
trum Franeiker. Dankzij zjn ijver, en
d'ie van zijn op?vo?l?qers in Fra'rveker,
ontstonden in deze pr:ovincie enkie-
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le baptis:tengemeenten. De invloed
van De Neuii en van cle gemeente
in Fraineker strekten zich zelfs u'it
tot in Amsterdam en Haarlem.

De Friese gemeen?ten die in die tijd
ontstonden droegen diuidelijk het
karakter van hen die er werkten,
n:ame.lijk dat van de Duitse baptis-
ten die in die període van hun ge-
schteidenis streng en nadrukkelijk
cailvínis'tisch waren.

De tweede stimulans - uiteindelij'k
van veel grotere be'tekenis - ging
uit van de predikers die ui.t de
,schoola van dormnee Jan de Liefde
(zelf aangeraa'kt door het Réveil)
voo?rtikwamen.

dichter. stichtte te Ameterdam met
afdelfögen in vele plaatsen d'e Ver-
eniging tot Heil des Vol'ks en een
E:varígeíisten.schüo.l).

Deze mannen, in de zeveníiger en
tachítiger jaren aarígestoken d'oor
het eva?n?gelístisch Vuur Van Sankey
en Moiody (ook in Euí'o:pa bekende
Amerilkaa'nse opwekkingsp?rediikers)
werkten venuit d?e afdeiingen tot
Heil des Volks - of werden vanuiit
het Amsterdamse ,hoofdkantoor' er-
gens geip?laatsit. Hu?n doeil was, ener-
zijds te werken aa?n de maatschap-
pelijke verheffing van het voik en,
anderzijds, ,zielen te winnen voor
de Heer'.

(De Liefide, eens d?oop?sgez.ind p'redi-
?ka?n:t te Woud?send en Zutphen - víliermj
van Feisser - bekend sc'h'rijrver en

Op meerdere plaa?tsen in ons lend

l o'ntstonden op deze wgze biaptisten-
gemeenteni

Wat iS nu onderscheidend?

)
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Wat onderscheidt nu een ba'ptisten-
gemeente van de andere kerkelij?ke
g e m e e n s cih a p?p e n ?
In d?e eerste plaa'ts dien.t gezeigd te
worden, dat de baptistengemeenten? zföh-;rvan obÖe;ust'az'Íj'n at"'e"behor;':

' tot het Vo'lk van God-dat on:derweg
is en waarvan de leden zich beyfö-
den i?n alle kerken en groe?pen. Om
het eenvoudig te Zeggen: wa:t hen
met mede-cihrietenen ver'bíndt is
mear dan dat wat hen gesc'he:iden
houdt.

Uít het voorgaande is reeds dui'de-
lijik geworden, dat ba'ptistengemeen-
ten een hedendaagse vormgeví'ng
willen zijn van de gemeente zoals
d:ie getékend is ín het Nieuwe Tes-

tament, een íxrije ge'meenschap van
mensen díe ieder voor z?ch de Naam
van Jezus kennen en hebben lere?n
aanroe'pen. Op grond van de be-
lofte d'ie claaraan verbonden is we-
ten zij, door geloof en uit genaide,
beihouden te zijn door het d'oor Je-
zus Chrisitus in ZOn sterven en 0ip-
stand'íng volbrac'hte werk.
Deze, zeggen we: pre-ambule ver-
bi?nd't hen met allen die ditzelfde
geloof bezi'tfün.
De baptistengemeenten geloven, dat
de Heeir wil dat allen díe diilt geloof
bez'itten en daardoor le?den van Zijn
Lichaam zijn, zich plaatselij?k en
zich:tbaar aa'n elkaa?r v:erbinden in

een gemeenschap van gelovígen.
!'



Anders gezegd: zij dienen zic'h
pla?atselijk te vergadareri ( = ek:kle-
sia, gemeente).
Zij geloven verder, dat de initiatie
tot deze gemeente zic'h voJítrekt
door het zic'htbare teken van de
doop, door de Hee:r der gemeente
Zelf ingesiteld. Die doop drukt u'it
he:t ei?nde v'an de oude mens, zijn
begíafenis, èn de geb?oonte van de
nieuwe mens (wedergebooirte).
Daarom wordt vastgehouden aan de
onderdompel'ing in vvater, die op de
meest adaequate wijze de inhoud
van de doop zichtbaar maaikt.
Het komt er dus op neer, d'a't alleen
zij gedoopt mogen (moeten) wor-
den, díe belijden met Jezus veííb?on-
den te zijn in Zijn sterven en op-
stancNng: niet de ,volwassen(en)-
doopa, zoals weleens ten onrechte
wordt gezegid, maar de ,gelovígen-
doo'p'.
De ínibíeriende akte van de doop
openbaart de gemeente, plaatselijk
en zichtbaar.

Bap'tis'tengemeenten geloven, dat el-
ke op deze wijze geopenbaar:d?e ge-
meente in zichzelf voluit Gemeente
(= Licihaam) van de Heer is. Daar-
in li'gt de vrijheid en zelfehand?iig'heíd
van elke plaatselijike gemeenbe, en
teigeliJk de geb?onden?heid (namelijik
aan Jezus, die het Hoofd van Zijn
Licha?am is).

Deze zelfstandighei?d en vrijheíd
he:b?b?en betre'kkíng op al de rela-
ties díe een plaatselijke gemeente
heeft en o?nderhou?dt. De gemeente
heeft silechts één Heeí', d'at is Je-
zus. Overheid noch staat, synode
noch meerdere gemeenten kunnen

É

ooit gez:ag oiver de plaatselijke ge-
meeríte u'itoefenen.
De eniige die gezag heeft is Jezus,
de Heer, d:ie ook het Woord is. Hij
s:pree'kt door Zijn Woord dat Hij
heeft nagelaten - de bijbel. Aain zijn
yolgelin?gen heeft Hij Zijn eigen
Geest beloofd, de he?ilíge Geest, die
aillen he'bben ontvangen die Hem
als Heer hebben le.ríen kennen.
Diie heilige Geest le?i?dt in alle Waar-
hei'd. Woord en Geest behoren te-
samen, want zij zijn één.
Daa'rom aanv.aaíden baiptistenge-
meer»ten geen bel0deniegeschriften,
omdat die - de gesch'iedenis leert
het - al te spoedi?g een zelfetand'i:g
bestaan gaain leiden en het zicht o?p
de-Sohrift-alleen ver:dui?steiren.
Overeen:komsitig de gebruikelijke
aarvd?uid'ingen behoren bapbíste.nge-
meenten tot het kongregationalísíi-
sche kerktype. Dat wil Zeggen: de
lia.ats:te au'toriiteit ten aa?nzien van de
gemeentelijke ,za'kena berust b0 en
in de gemeente, in vergaderiing bij-
een. Oo:k in de gemeente is er tot
nu toe geen betere besbuursvorm
dan die van ?de demokratie; dat wil
zeggen: ieder gemeentel:id draagt
eigen ve?rantwooídeHjk'heid en heeft
van daaruiít te spireiken.
VOOr de dagelij'kee gang Van zaken
is er de keríkeraa?d, riaad der ge-
meente genoemd, d?ie in verweg de
meeste geviailen - althans i?n Neder-
land - is samengestel?d ui:t ouder-
lingen, di?akenen en (in meeróere
gemeeríten) d'iakonessen (hierbij
moet niet aan verp'l'eegkunidigen
woíiden ged?acht!). Hoewel een uit-
voerige ,ambtenleer' (ambtolog:ie)
onijbireekt worden de predikianten

l
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(liiever: voorgangers) tot de ouder-
liingen gerekend, al is hun positie
ui?teraard in de praktijk daarmee niet
siteeds vergelijkbaar.
Als laa'tste bijzonderheid kan nog
opgemerl<t woriden, dat ba?píi?stenge-
meenten als regel eens per maand
avondmaal vieren, meestal tij'dens of
nla een kerkdienst op de eerste zon-
dag van iedere maand. Meeröeire
bap'tistengemeenten (opnieuw: in

Ne?derland) hoüden avondmaalsvie-
ringen waaraan o?ok niet-leden kun-
nen deelnemen. Hoewel de toel?a-
tingsregels daarbij verschillend kun-
nen zijn wordt tenminste belijdenis
'íí'an persoonlijk geloof verwaciht van
hen die als gasten wensen deel te
neimen. De beteken'is van hst avon'd-
maal is, als in de reformatorisohe
kerken, herdenkings- en gemeen-
scha.psmaal.

Onderlinge relaties

Ondanks de nadrul<kelijke zelfsta?n-
dig.heid van elke piaatselijke ge-
meente hebiben de meeste ha'ptis-
ten gemeenten, waa?r ook in de we-
reld, zich in een meestal na5íon?aal
federatief samenwerkingsverband
verenigd, een Unie of Bond of Kon-
ven'tíe va?n BaptistengemeerÏten.

In ons land is dat de Unie van Bap-
tisten Gemeenten in Nedeíland, zo-
als de officiële naam lui?dt.

De Unie in Ned?erland is in 1881

opgericht. Het bestuur van de Un'ie,
Commissie der Uníe genaaíÏvd (en
uit die naa?mgeving blij'kt ree'ds het
beperkte gezag van dat bestuur)
wordt voor het grootste deel geko-
zen door de A'lgemene Vergader'ing,
uít kandAd?aten die door de aangeslo-
ten gemeenten kunnen worderi ge-
eteld. De Algemene Vergadering
zel.f wordt gekonstitueeird d?oor af-
gevaardig.den van de aangesloten
gemeenten naar rato va?n het leden-
tal der gemeenten.

Het doel van de Unie is de onder-
liinige hoogac:hting en liefde te be-
vorderen en samen te weríke'n waar

diit mogelijk en noodzakelij'k is. Díe
terre'ï?nen zijn: voorgangersoipleíding,
zendin?g, kerkbouw, eva.ngelieatie,
etc. Het bureau van de Unie is te
Bosch en Duin (bij Bilthoven) ge-
vestigd, waar - in hetze?lfde gebouw
- ook het semlnarium is gehu'iisvest.

Het seminaríum, dat voor de oiplei-
diing Van VOOrgangerS ZOí'g draagt,
?is voor een niet onaanzienlij:k deel
geintegreerd in de t'heolog'ische fa-
kulteit va.n de Rijks Univers'iteiit te
U'trecht, waar ook de bijzondere
leerst'oe'l gevestígd is voor het aka-
demisoh onderwijs i?n de geschie-
denís en leerstelli?ngen van het bap-
tisme.

Biinnen de Unie wer.kt een ía'nöelij-
ke jeugdbeweging (N.BJ.B.) en een
virouwenbewegiing (N.B.V.B.).

Het aantal bij de Unie aangesloten
gemeenten bedroeg o?p 31 decem-
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ber 1976 78, met een ledentotaal
(dus zonder k?inderen) van 11.281.

Enkele baptistengemeenten zíjn niet
bij de Unie aangesloten.
Hetzelfde feideratieve karakter wordt
oo'k aangetroffen in de internatio-
nale organisaties, bijvoo?ribeeld de
Europese Baptisten Federatie (met
zijn bureau te Hamburg) en de Ba?p-

tis'ten Werel:dalliantíe (ifüoofdkaintoor
te Washíngtün, o.c.). Het totaal
aarvbaí baptisten in de gehele we-
reld is meer d?an 31 míljoen. Verre-
weg de meestan van hen wíonen in
de Verenligide Staten, maar ook in
landen als India, Birma, Zaire, Sov-
jet Rus'land tellen de nati?onale
U'nies vele honderdduizeniden Ie-
den.

Vriiheid

Vrijheid. Het zou een kara?kteristie'k
van de baptístengemeenten ge-
noemd kunnen worden, al moet er
meteen aan worden toegevoegd dat
het geenszlns een baptistísch mo-
noipolie ís. Tooh kan ge;:egd wor-
den, dat de baptistenge:meenten,
waar ook ter vvereid, steeds weer
mee tot de eeraten behooirden óie
voor v:rijheid van gods?dienst, vrij-
heid van geweten en schei?ding tus-
sen keük en staat hebben gepleit.

Daarom paste een stri3der voor ge-
lijkheid e'n vrijhei?d als dr Marti?n

Luther King J'r was in de beste bap-
tisíische tradities. Maar ook een
evangelist ails de Amerikaan Bílly
Graiham, die door zijn prediiiking de
mensen oproep?t C)m door eiigen keus
tot jezus te komen.

Maatschappelijke betrokkenihei'd,
zending en evangelisatie - eventu-
eel in een andere volgorde - zijn
steed:s weer voortgekome'n uit ge-
meenten van gelovigen die zich be-
Iast weten met een opdÏacht van
Hem di?e ze als hun í-lee'r leerdeiri
kennen.

J. van Dam, fe'bruari 1977
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u:tgiave Van de Flu'bliC?ite?it8ik0mlm'i8S:ie Varl de Ur)ie Van B.aptiisíten Ge'meenten i?n Neder-
laríd', Biltseweg ío, Bo'sch en D'u.in, post Biiltfüoven.
Iríd}en meer inform:at+e wordt g'ewenst sfölle men zich met bovenstaaind ad'res in ve'rbin-
ding.
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