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Broeder Yun
spreekt toch
op Opwekking
Kerkredactie

APELDOORN – De stichting Op-
wekking blijft bij haar besluit
om de Chinese predikant Liu
Zhenying, beter bekend als
”broeder Yun”, uit te nodigen
als spreker op haar jaarlijkse
pinksterconferentie in Bidding-
huizen.

De uitkomsten van een onder-
zoek dat Opwekking heeft uitge-
voerd naar aanleiding van vraag-
tekens die waren geplaatst bij de
persoon van broeder Yun, vor-
men voor de stichting geen re-
den hem niet uit te nodigen.

Broeder Yun is de auteur van
de bestseller ”De hemelse man”.
Wereldwijd is zijn pennenvrucht
met enthousiasme ontvangen.
Tienduizenden mensen voelden
zich sterk aangesproken door
het boek, waarin hij tal van won-
derlijke gebeurtenissen uit zijn
eigen leven beschrijft.

Enkele maanden na de publica-
tie plaatsten enkele Chinese
voorgangers, onder wie de be-
kende ds. Samuel Lam, grote
vraagtekens bij het boek. Zo zou-
den de in zijn boek beschreven
wonderen niet op waarheid be-
rusten.

Deze beschuldigingen aan het
adres van broeder Yun waren
voor de interkerkelijke stichting
Opwekking reden om een onder-
zoek in te stellen naar de af-
komst van Yun. Broeder Yun was
reeds uitgenodigd om te komen
spreken op de conferentie van
Opwekking in Biddinghuizen,
van 13 tot 16 mei dit jaar. Deze
wordt bezocht door duizenden,
vooral jonge, bezoekers.

De directeur van stichting Op-
wekking, Joop Gankema, meent
de vraagtekens die bij Yuns posi-
tie geplaatst waren, te kunnen
weerleggen.

„Er wordt vaak gezegd: Waar
rook is, zal ook wel vuur zijn.
Maar in dit geval hebben wij to-
taal geen vuur kunnen ontdek-
ken. We hebben contact gehad
met mensen van over heel de we-
reld. En de verhalen die we van
hen over broeder Yun hoorden,
waren overwegend positief. Broe-
der Yun is wat mij betreft dus
van harte welkom en ik hoop dat
hij een inspirerende lezing zal
gaan verzorgen.”

Opwekking heeft geen contact
gezocht met ds. Samuel Lam.
„We dachten niet dat hij nog iets
nieuws te berde zou kunnen
brengen”, aldus Gankema.

„Exodus Iraakse
christenen
houdt aan”

Kerkredactie

BRUSSEL – Philip Najim, de ver-
tegenwoordiger van de Chal-
deeuwse patriarch in Europa, is
ervan overtuigd dat de exodus
van Iraakse christenen nog zal
aanhouden.

Het is volgens de priester „im-
mers duidelijk dat de christelijke
gemeenschap in Irak gediscrimi-
neerd wordt.”

Volgens Philip Najim leven er
zo’n 40.000 Chaldeeuwse christe-
nen in ballingschap in Syrië en
een even groot aantal in Jorda-
nië. In een gesprek met The Na-
tional Catholic Reporter, vlak
voor de verkiezingen, geeft hij
toe de toekomst van de Iraakse
christenen somber in te zien.

Discriminatie is niet hun enige
probleem. „Sommige islamiti-
sche radicalen zijn niet bereid
een onderscheid te maken tus-
sen christenen, zelfs Iraakse
christenen, en de westerse troe-
pen die al bij hun aankomst in
Irak vergezeld waren van een
groot aantal zendelingen.”

„Veluwnaar was niet bevindelijk, wel traditioneel”
Drs. Sulman promoveert op kerkelijke liggingen in de Noordwest-Veluwe van de negentiende eeuw
K. van der Zwaag

NUNSPEET – Een hekel heeft hij
aan de term ”zwaar bevinde-
lijk”, zeker als het gaat om de
kerkelijke liggingen op de Velu-
we in de negentiende eeuw,
waarover hij een proefschrift
schreef. „De Veluwnaar was niet
zwaar bevindelijk, zelfs niet be-
vindelijk, maar traditioneel”,
weet historicus drs. Ad Sulman.
„De houding van het kerkvolk
tegenover de dominee was voor-
al: Bemoei je niet met onze za-
ken, jij moet je bezig houden
met preken, wij hebben onze ei-
gen gewoonten.”

Sulmans dissertatie, die donder-
dag aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam verdedigd wordt, is
het resultaat van ruim zes jaar
studie van de geschiedenis van
het noordwestelijk deel van de
Veluwe, zoals de plaatsen Put-
ten, Ermelo, Harderwijk, Doorn-
spijk, Wezep en Elburg en Olde-
broek. Hij beschrijft daarin de
kerkelijke liggingen in de negen-
tiende eeuw, waarbij Afscheiding
en de Doleantie een belangrijke
onderdeel vormen.

Sulman (62) onderscheidt in
zijn beschrijving enkele fasen. In
het begin van de negentiende
eeuw ademden de kerken een ge-
matigde vorm van calvinisme.
„Ze waren christocentrisch, on-
derschreven de leer van de pre-
destinatie, maar waren wars van
allerlei scherpslijperij.”

In de jaren dertig kwam er via
een jonge generatie van predi-
kanten invloed vanuit het Réveil
en de beweging voor kerkherstel.
„Bij de meeste kerkenraden leef-
de dat echter weinig, en nog veel
minder bij het kerkvolk, dat ge-
noeg sores had aan het dagelijk-
se leven vol armoede.”

Uit het onderzoek blijkt dat de
Afscheiding van 1834 weinig in-
vloed had op dit gedeelte van de

Veluwe. Behalve ds. A. Brummel-
kamp, die in Hattem stond, ging
geen enkele hervormde predi-
kant met de Afscheiding mee.

„Er waren amper leidersfiguren
van de Afscheiding en het kerk-
volk wilde geen risico nemen. Als
je uit de kerk stapte, kwam je
immers niet in aanmerking voor
steun van de diaconie. Als een
hele gemeente zich afscheidde,
was dat natuurlijk anders. Dan
was het juist weer dom om niet
met zo’n afscheiding mee te
gaan. Ik denk dat ook onverschil-
ligheid een rol speelde: het zal
mij een zorg zijn, die beweging
voor het kerkherstel.”

Ook maakten de hervormden
(behoudens enkele afzonderlijke
leden) geen punt van de gezan-
genkwestie, die de kerk destijds
verdeelde.

De Doleantie van 1886 onder
leiding van A. Kuyper greep ech-
ter veel dieper in en leidde tot
een scheiding tussen hervorm-
den en gereformeerden in de ver-
schillende dorpssamenlevingen.
Dat ging dwars door de families
heen. De scheuring bracht dis-
cussies onder kerkenraden te-
weeg over het gewettigd zijn van
scheuringen. „Breking hield los-
making van de kerkelijke ge-
meenschap in, maar ook van de
vele belijdende leden van de ge-
meente en van veel kinderen van
God”, aldus Sulman.

Volgens de Wageningse onder-
zoeker H. K. Roessingh vormden
de invloed van rondtrekkende
oefenaars op de Veluwe en de op-
komst van het piëtisme in de eer-
ste helft van de achttiende eeuw
de basis van het bevindelijk gees-
telijk leven.

Sulman bestrijdt deze conclu-
sie. „De Veluwe was helemaal
niet bevindelijk. De afgescheiden
en dolerende predikanten in dat
gebied waren dat ook niet echt.
De meest bevindelijke groep van
de kruisgezinden was niet te vin-

den op de Noordwest-Veluwe. Er
ontstond wel een toenemend
aantal conventikels, die evenwel
ook vaak binnen de bestaande
kerken bleven.”

Volgens Sulmans proefschrift
gingen de volkszonden ook de
Veluwe niet voorbij. Het zelf ma-
ken van alcohol, gevrijwaard van
accijnzen, was aan de orde van
de dag. Predikanten hadden te
strijden tegen heel wat hardnek-
kige gewoonten van de dorpsge-
meenschap. „Het meest in het
oog springend was de strijd te-
gen de overtreding van het ze-
vende gebod. Wat er ook door de
predikanten aan de kerkenraden
werd voorgesteld om de zonde
van de onkuisheid te bestrijden
en wat er ook van de kansel ver-
kondigd werd, het hielp weinig
tot niets.”

Ook de stroperij was een zaak
die regelmatig onderwerp was
van de kerkelijk tucht. Maar de
maatregelen hiertegen hielpen
eveneens weinig, omdat stropen
uiteindelijk een levensnoodzaak
was op de erg arme Veluwe, waar
velen als dagloners werkten.

Was de Veluwe misschien ‘hei-
dens’ en het volksgeloof nauwe-
lijks gekerstend? In de achttien-
de eeuw ziet het gebied er niet
echt christelijk uit, zo blijkt uit
Sulmans proefschrift. In die tijd
werden er bijvoorbeeld in Barne-
veld soms geen kerkdiensten ge-
houden omdat er kermis was.
Predikanten in de classis Neder-
veluwe klaagden over het onthei-
ligen van de zondag doordat er
markt werd gehouden, op het
land gewerkt en de herberg be-
zocht.

„Gelovig: ja, kerkelijk: nee.” Zo
typeert Sulman de houding van
de doorsnee Veluwnaar in de ne-
gentiende eeuw. „De avonddien-
sten werden op de Veluwe slecht
bezocht, evenals de weekdien-
sten. Opvallend was ook de kloof
tussen predikanten en het kerk-

volk. De predikant kon net zo
veel roepen vanaf de kansel wat
hij wilde, maar het kerkvolk
ging zijn eigen gang. In Doorn-
spijk kwam nog in 1941 80 pro-
cent van de huwelijken gedwon-
gen tot stand en trouwde men
niet in de kerk. Men vond dat
niet passend.

Ik heb wel eens gelezen: de Ve-
luwnaar is niet protestants ge-
wórden, maar gemáákt. Met de
heiliging was het niet al te best
gesteld.”

De Veluwnaar zou gesloten en lijde-
lijk zijn.
„Ik kan alleen spreken over de
19e eeuw, de periode waarover
mijn onderzoek gaat. Er zijn te
weinig egodocumenten uit die
tijd om die bewering te staven.

Als het ging om het dagelijkse le-
ven accepteerde men lang niet
alles van de overheid en van el-
kaar. Tijdens kermissen werd
nogal eens het mes getrokken en
stierven daarbij wel eens men-
sen. Velen speelden eigen rechter
en hadden de politie niet nodig.

Als het ging om de relatie met
God voelde men zich daarente-
gen wel afhankelijk en had men
sterk het gevoel dat genade iets
is wat van God komt en waar we
niets aan kunnen doen.

Dat lijkt misschien iets tegen-
strijdigs, maar het ging in hun
besef om verschillende zaken.
Zaken als het weer of planten-
ziekten waren door God gegeven
en daar kon je niets aan doen,
maar als er iets gebeurde wat
hun niet beviel, dan waren ze

niet bepaald lijdelijk en wisten
ze duidelijk voor zichzelf op te
komen. De grondtoon tegenover
de predikant was: regel jij je ei-
gen zaken, wij doen dat met de
onze.”

De conclusie van Sulman is dat
pas na 1920 de orthodox-gerefor-
meerden een stevige positie kre-
gen op de Veluwe. Pas in die tijd
begon het optreden van de Gere-
formeerde Bond (in 1906 opge-
richt) ook effect te sorteren, aan-
vankelijk in de vorm van evange-
lisaties. Toch duurde het tot
na de Tweede Wereldoorlog
voor er sprake was van een door-
braak.

De Veluwe is dus maar betrek-
kelijk kort orthodox. De verkla-
ring? „Ik denk dat de Veluwnaar
orthodox is geworden vanuit het

verzet tegen de boze buitenwe-
reld. Men leefde in kleine, beslo-
ten dorpen en van buitenstaan-
ders werd soms gezegd dat ze
hier eigenlijk niet hoorden.”

Sulman concludeert verder dat
er tegen het einde van de negen-
tiende eeuw onder vele leden
van de diverse kerkgenootschap-
pen overwegende bezwaren te-
gen een ruime aanbieding van
het heil leefden. Zij die bezwaren
hadden tegen de theologische
opvattingen van de dolerenden
sloten zich grotendeels aan bij
de Gereformeerde Gemeenten.
„Opvallend is dat deze gemeen-
ten niet zijn ontstaan uit verzet
tegen de fusie met de afgeschei-
denen in de negentiende eeuw,
maar uit verzet tegen de leer van
de veronderstelde wedergeboor-
te. Dat punt leefde behoorlijk on-
der dit kerkvolk. Velen vonden
dat de dolerenden te gemakke-
lijk over het heil spraken.”

Sulman is ruim dertig jaar
woonachtig in de Noordwest-Ve-
luwe en was tot zijn pensione-
ring, twee jaar geleden, werk-
zaam als directeur van het crisis-
opvangcentrum in Nunspeet.
Zelf is hij lid van de hervormde
deelgemeente De Ontmoeting in
Nunspeet.

Hoe hij als buitenstaander aan-
kijkt tegen de bevindelijken op
de Veluwe? „Ik kom zelf uit een
dolerend geslacht. We zaten
zelfs tegen het bevindelijke aan,
al was er bij ons meer het leven
uit de belofte dan uit de bevin-
ding.

Ik verzet me ertegen om bevin-
delijke Veluwnaren als achterlijk
weg te zetten, als mensen die
niet meer van deze tijd zijn. Het
zijn mensen die aan het gewone
leven deelnemen, met alle mo-
derne middelen, al dragen de
vrouwen geen lange broeken en
hebben de meesten geen televi-
sie. Het zijn mensen voor wie ik
respect heb.”

Reformatorisch Dagblad

„Angst voor fundamentalisme ongegrond”
Interkerkelijk debat

over godsdienstig

radicalisme

Van een medewerker

EINDHOVEN – De regels van on-
ze democratische rechtsstaat
maken dat angst voor funda-
mentalisme voor 90 procent on-
gegrond is, vindt drs. Moham-
med Ajouaou. „Een orthodoxe
islam die teruggaat tot de fun-
damenten van deze godsdienst
staat op gelijke voet met chris-
tendom en jodendom”, meent
de Marokkaanse theoloog.

Ajouaou was gisteravond een
van de sprekers tijdens een bij-
eenkomst in Eindhoven die was
georganiseerd door de plaatselij-
ke Raad van Kerken, het rooms-
katholieke dekenaat en het Inter-
religieus platform Eindhoven.
Het thema van de debatavond
luidde: ”Fundamentalisme, be-
zien vanuit christelijk en mos-
limperspectief”.

Ajouaou is Marokkaan van ge-
boorte, woont in Eindhoven,

studeerde theologie in Amster-
dam en is werkzaam als maat-
schappelijk activeringswerker bij
Prisma in Tilburg. Hij werkt ook
voor de Brabantse Islamitische
Raad.

Voor de Marokkaanse theoloog
heeft de term fundamentalisme
niet alleen een negatieve klank.
„Fundamentalisme is niet voor-
behouden aan de islam. Ook in
andere godsdiensten kom je het
tegen”, zei hij. „Wanneer je vindt

dat anderen niet deugen en dat
je zelf de ware godsdienst be-
lijdt, dan is dat een vorm van
fundamentalisme.”

Ajouaou vertelde ooit door ie-
mand te zijn benaderd die zei:
„Als je onrustig wordt, roep dan
Jezus aan.” „Hij wees daarbij met
zijn hand op mijn hart en zei: Ik
hou van jou. Zoiets maakt mij
juist wel onrustig. Je moet ande-
ren niet lastig vallen, niet veroor-
delen of iets opleggen”, aldus
Ajouaou.

Als Marokkaans theoloog staat
Ajouaou een ruime islam voor.
Hoewel de term ”fundamentalis-
me” een geladen term is, die vol-
gens hem bijna niet meer wordt
gebruikt, zegt hij er geen moeite
mee te hebben om als funda-
mentalist te worden betiteld. Hij
signaleert dat de moslimgemeen-
schap zelf hard bezig is de extre-
me vorm van moslimfundamen-
talisme uit te bannen. „Ook in
Marokko is er sprake van een
omslag. De vroegere opdringeri-
ge fundamentalistische levens-
stijl maakt plaats voor debat en
respect voor elkaar.”

Dr. P. Valkenberg, universitair
hoofddocent theologie van de

godsdiensten aan de theologi-
sche faculteit en het Instituut
van Religiestudies van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen, zei
liever niet over fundamentalis-
me te praten. Studie van niet-
fundamentalistische en op dia-
loog gerichte varianten van de is-
lam noemde hij vele malen be-
langrijker dan het meegaan in
de huidige „islamofobie.”

De term fundamentalisme
slaat volgens Valkenberg eigen-
lijk op het protestantse christen-
dom en duidt een bepaalde
beweging aan die in de Verenig-
de Staten omstreeks 1920 begon-
nen is. „Sociologisch bezien is
fundamentalisme een beweging
die teruggaat naar de wortels
van de religie, maar op zich
maakt dat nog geen fundamen-
talisme.”

Als voorbeeld noemde hij de
amish in Amerika. Die zijn vol-
gens hem de meest „pre-moder-
ne christenen”, in die zin dat ze
niet met de auto rijden, geen
stroom verbruiken en zich kle-
den als mensen uit de achttiende
eeuw. Valkenberg noemt ze geen
fundamentalisten, want ze leven
in een eigen gemeenschap, afge-

zonderd van de rest, en ze doen
geen poging om anderen voor
hun idealen te bekeren.

Fundamentalisten zijn volgens
hem typisch modern in hun anti-
modernisme. „Ze zijn tegen de
verwording van de religie, hetzij
in activistische of in politieke
vorm. Ze trachten de maatschap-
pij te veranderen door geweld. Er
is ook een vorm die aan de basis
begint bij beter onderwijs en voe-
ding en die zo de mensen een
nieuw perspectief op hun leven
probeert te geven.”

Volgens Valkenberg zijn reli-
gies nooit zuiver vredelievend en
ook nooit zuiver gewelddadig.
„Dat religie nooit zuiver bestaat,
is wellicht de grootste ergernis
van de fundamentalist. Religie is
zelden of nooit de werkelijke fac-
tor achter geweld, maar religie
wordt wel gemakkelijk gebruikt
om geweld te verhevigen.

We zijn als christenen nogal ge-
wend te denken dat onze religie
eerder vredelievend is omdat
God in Jezus een God van liefde
blijkt te zijn. Maar ook bij Jezus
vind je de uitspraak dat Hij niet
gekomen is om vrede te brengen
maar het zwaard.”

AJOUAOU
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Dr. Bos nieuwe
directeur van
predikantenbond

Kerkredactie

NIEUWEGEIN – Het bestuur van
de Bond van Nederlandse Predi-
kanten (BNP) heeft in zijn laat-
ste vergadering dr. F. T. Bos be-
noemd tot directeur van de
BNP. Dat meldt de bond in een
persbericht.

Tobias Bos zal per 1 april in
dienst treden van de BNP, om
vervolgens op 1 juni de functie
over te nemen van de huidige di-
recteur, Christiaan Rensink, die
per deze datum vervroegd zal
uittreden.

Dr. Bos (1945) is op dit moment
predikant in Nieuwegein-Noord
(80 procent) en kerkjuridisch me-
dewerker van de Protestantse
Kerk in Nederland (20 procent).
Voordat hij predikant werd in
Nieuwegein (1979), was hij gere-
formeerd predikant te Bolnes.

Binnen de kerk vervulde hij tal
van functies. Ook was hij theolo-
gisch adviseur van het modera-
men van de gereformeerde syno-
de. Als kerkjuridisch medewer-
ker was dr. Bos ruim anderhalf
jaar (tot december 2003) volledig
vrijgesteld van het werk in zijn
gemeente om mee te werken aan
de tweede lezing van de ordinan-
ties van de kerkorde van de PKN.

Ds. Chr. J. Rensink was de eer-
ste directeur van de BNP. Hij trad
in dienst op 1 februari 2001 (in
deeltijd); sinds 1 juni 2004 werkt
hij in een volledig dienstver-
band. Op 24 mei neemt hij af-
scheid met een minisymposium.

Meditatie

Eeuwig leven
„Want wij hebben hier
geen blijvende stad, maar
wij zoeken de
toekomende.”
Hebreeën 13:14

In de hemel zal Gods volk
een stad bewonen waarvan
de bouwmeester God Zelf
is. Hiernaar verlangen zij
met ernst en richten zij al
hun gedachten. Zij zuchten
tot God om uit dit ellendige
lichaam der zonde verlost
te worden. De Heere ont-
vangt niemand in de heer-
lijkheid van het eeuwige le-
ven voordat hij daartoe be-
kwaam is gemaakt. Ja, niet
eerder dan dat het schuim
van de verdorvenheid van
hem is weggezuiverd. Want
er zal niets in de hemel ko-
men wat onrein en gruwe-
lijk is.

Geliefden, wie zou dan
niet veel ellendigheden wil-
len verdragen om de eeu-
wige gelukzaligheid te ge-
nieten, waar alle tranen
van onze ogen afgewassen
zullen worden? Daar zal
eeuwige blijdschap wezen
en geen treuren, eeuwige
vreugde en geen leed, eeu-
wige welvaart en geen te-
genspoed, eeuwig licht en
geen duisternis. Er is eeu-
wig leven en geen dood,
enkel jeugd en geen ouder-
dom, enkel leven en geen
einde, enkel liefde en geen
haat.

Cornelis van Niel,
gemeentelid in Tiel

(Hertsterkende Balsem,
1663)

Beroepingswerk

PROTESTANTSE KERK IN NED.
Beroepen: te Sirjansland
(herv.), J. Lohuis te Scherpenisse
(herv.); te Driesum (herv.), A. J.
van den Herik te Oene (herv.).
Aangenomen: naar Nieuwe-
Tonge i.s.m. Herkingen (herv.),
J. Maas te Wekerom (herv.).
Bedankt: voor Hoogeveen
(herv., wijkgem. 1), J. de Jong
te Waddinxveen (herv., wijk
Zuid); voor Hendrik-Ido-Am-
bacht (herv., wijkgem. Elim),
Katwijk aan Zee (herv., wijk-
gem. Immanuel, toez.) en Krim-
pen a/d IJssel (herv.), A. J. Men-
sink te Emst (herv.).

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen: te Maartensdijk, Tj.
de Jong te Staphorst; te Oud-
dorp, kand. H. Lassche te
Staphorst.
Bedankt: voor Springford (Ca-
nada, Reformed Church of
America), W. van Vlastuin te
Katwijk aan Zee.

Ds. Meijvogel doet
intrede in Hierden
Van een medewerker

HIERDEN – Ds. D. Meijvogel is
zondag bevestigd als predikant
van de wijkgemeente Frankrijk
van de hervormde gemeente
Hierden.

Hij kwam van de hervormde ge-
meente van Loenen aan de
Vecht. De nieuwe predikant
werd in de morgendienst beves-
tigd door ds. D. van Duijvenbode
uit Urk. De tekst voor de predi-
king was Richteren 3:9b en 10a.

Tijdens de intrededienst, ’s
middags, stond Jozua 3:3 en 4
centraal. In deze dienst spraken
vier personen een welkomst-
woord: loco-burgemeester H. Eij-
senga, namens het gemeentebe-
stuur van Harderwijk; dr. C. van
Sliedregt, namens de classis Har-
derwijk; ds. B. J. van de Kamp, na-
mens de algemene kerkenraad
en de wijkgemeente Dorp, en ou-
derling P. J. Verhagen, namens
de kerkenraad van wijk Frank-
rijk.

Serven trekken
klacht bij
Europees Hof in

BELGRADO (AP) – De Servisch-
Orthodoxe Kerk heeft gisteren
een aanklacht tegen Groot-Brit-
tannië, Frankrijk, Duitsland en
Italië bij het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens inge-
trokken.

Het hoofd van de Servische kerk
in Kosovo, bisschop Artemije,
klaagde de vier landen in decem-
ber aan omdat hun soldaten in
de door de Verenigde Naties be-
stuurde provincie eigendommen
en aanhangers van de kerk on-
voldoende zouden hebben be-
schermd.

Tientallen kerken en andere
Servische religieuze monumen-
ten, waaronder middeleeuwse
iconen en muurschilderingen,
zijn volgens de bisschop ver-
woest sinds Kosovo in 1999 een
internationaal protectoraat
werd. Waarom nu is besloten de
aanklacht in te trekken, meldde
de kerk niet.

Kosovo kwam in 1999 onder in-
ternationaal bestuur te staan na
een 78 dagen durende luchtoor-
log van de NAVO.

LONDEN – Het 225 bladzijden dikke Macclesfield Psalter, een verzameling van psalmen en gebeden uit de veertiende eeuw, is rijk geı̈llustreerd. Het werk
zou aangekocht worden door het Getty Museum in de Verenigde Staten. De Britse overheid gaf daarvoor geen toestemming en zorgde ervoor dat het
Fitzwilliam Museum in Cambridge tot de koop kon overgaan. Foto AP

NUNSPEET – Drs. A. Sulman promoveert donderdag op een proefschrift over kerkelijke liggingen op de noordwes-
telijk Veluwe tijdens de negentiende eeuw. Op de foto de overblijfselen van de St.-Ludgeruskerk in Doornspijk,
die in 1825 door de golven werd verzwolgen. Foto RD, Anton Dommerholt

Van Grol uitgezonden
naar Bolivia
Van een medewerker

BARNEVELD – F. van Grol is gis-
teravond vanuit de gerefor-
meerde gemeente van Barne-
veld uitgezonden met zijn gezin
naar Santa Cruz (Bolivia).

Hij zal daar werkzaam zijn als
kerkenwerker onder jongeren.

De uitzending vond plaats na-
mens de Noord-Amerikaanse
zending van de Netherlands Re-
formed Congregations (NRC), een
zusterkerk van de Gereformeer-
de Gemeenten.

De Barneveldse predikant ds. C.
Hogchem ging in de uitzendings-
dienst voor en bediende het
Woord vanuit Zacharı́a 4:6: „Niet
door kracht noch door geweld,
maar door Mijn Geest zal het ge-
schieden.” Het thema was ”De
Geest van Christus: bekwaamma-
kend en vruchtdragend”.

Aansluitend had de uitzending
plaats door ds. P. van Ruiten-
burg, predikant van de NRC in
Chilliwack. Hierna werd de fami-
lie Van Grol kort toegesproken.
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