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NAJAAR 2015
Nu is het moment…!

Utrecht, september 2015

Zusters en broeders,

Op 13 september 1985 brengt een oecumenische groep van Afrikaanse theologen het beroemde
Kairos document1 tegen apartheid uit. De boodschap is ijzersterk, want degelijk bijbels
onderbouwd. Valse, apartheid steunende theologie krijgt rake bijbelse tegenspraak. Redenaties
van de staat die ongelijkheid legitimeren niet minder. Kerken worden opgeroepen tot eendrachtig
staan naast de onderdrukten. Kritische doordenking van aanvaardbare middelen van verzet is aan
de uitgave vooraf gegaan. Bijzonder is dat het zo zorgvuldig opgestelde document aangeeft niet af
te zijn. De hoop en het gebed van de groep schrijvers is dat werken aan gerechtigheid en aan
verzoening ingang vindt. Deze benadering is ook vandaag in Afrika (en elders) van levensbelang.
Afrikaanse kerkmensen gaan dóór met studie, bezinning en actie…
De universiteit van Johannesburg lanceert dit najaar in de terugblik op de Kairos-periode van ‘85
een programma voor studie en bezinning. Centraal staat het leren omgaan met ‘dangerous
memories’2 oftewel: herinneringen aan crisissituaties als ijkpunt leren gebruiken voor het leven
nu. Langs die weg juist ook de bijbelverhalen levend houden is het doel. Aan ruime deelname
door jonge theologen uit heel Afrika wordt dan ook ijverig gewerkt. Onze bondgenoten van TEE
(verspreiders van theologische scholing in Afrika) zijn daarbij speciaal betrokken.
Ook vrouwelijke deelname mogelijk maken!
Ds Mabuluki, directeur TEE, meldt dat het programma jonge vrouwelijke theologen een
uitgelezen kans biedt om kennis, horizon en netwerk te verbreden. Financiën ontbreken echter.
TEE wil het vier vrouwen mogelijk maken mee te doen en zoekt daarvoor nog € 1500,--. Of de
Doopsgezinde Zending een helpende hand kan bieden? Dat gaan we, met uw hulp, graag doen.
Hoe kunt u helpen?
Uw financiële bijdrage voor deelname van jonge Afrikaanse vrouwelijke theologen aan deze
‘Kairos-theologie’ in TEE-verband ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op
bankrekening NL64ABNA0545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending.
Bij voorbaat dank, sjaloom!,
Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending

1

) Nederlandse vertaling te vinden in het tijdschrift Wereld en Zending 1986/1. 2) naar het levenswerk van J. B. Metz

