
Luthersen in heftig debat
over ingrijpen in Bosnië
KRISTIANSAND (EPD) -

Binnen de Lutherse Wereldfe-
deratie is een heftige discussie
ontbrand over devraag of mili-
tair ingrijpen in Bosnië-Herce-
govina theologisch gerecht-
vaardigd is. Op de LWF-be-
stuursvergadering in het
Noorse Kristiansand keerden
vooral Scandinavische en
Duitse gedelegeerden zich te-
gen een resolutie waarin de
Verenigde Naties tot een derge-
lijk militair ingrijpen wordt
opgeroepen.

Vorige week pleitte LWF-
secretaris dr. Gunnar Staalsett
voor een „actualisering" van
de leer van de rechtvaardige
oorlog. „Ter verdediging van
de menselijkheid" blijft de in-
ternationale gemeenschap
niets anders over dan militair
ingrijpen. In het geval van Bos-
nië- Hercegovina is de leer van
de rechtvaardige oorlog
„ethisch verantwoord", zo zei
Staalsett.

Zon oproep ontaardt snel in
een uitslaande brand en „mis-
schien wel in een derde wereld-
oorlog", zei de Deen Karsten
Nissen. De LWF bevindt zich
niet in een positie dat zij tot een

oorlog kan oproepen. Luthera-
nen kunnen niet terzelfdertijd
biddenen oproepen tot geweld,
aldus bisschop Christoph Stier
van Mecklenburg.

In plaats van de gerechtvaar-
digde oorlog is het beter te
spreken van een „helaas nood-
zakelijke oorlog", zoals het ge-
wapende verzet tegen Hitler-
Duitsland, aldus bisschop
Horst Hirschlervan Hannover.
De LWF moet duidelijk maken
dat elke oorlog fout is. Ook de
president van de LWF, de Bra-
ziliaan Gottfried Brakemeier,
noemde de resolutie „gevaar-
lijk".

Staalsett daarentegen hield
voet bij stuk. Het gaat volgens
hem niet om de eenheid binnen
de LWF maar „om het lijden
van duizenden mensen, van 3,4
miljoen vluchtelingen en dui-
zenden vrouwen die op gruwe-
lijke wijze zijn verkracht". De
kerken hebben ook de-bevrij-
dingsbewegingen in Afrika ge-
steund. „Als de internationale
gemeenschap het moorden wil
beëindigen, kunnen de kerken
niet toezien en zeggen: dat is
ethisch niet verantwoord," zo
verdedigde Staalsett de resolu-
tie.

Boek 'Ik ben een gelukkigetheoloog' uit

Schillebeeckx verdedigt
vrouwelijke priesters

ROME (CNS) - Kerkleiders
moeten rooms- katholieken
erop voorbereiden vrouwelijke
priesters te accepteren door er
„met veel respect, vriendelijk
enrustig" over te spreken. Dat
zegt de Nijmeegse rooms-ka-
tholieke prof. dr. E. Schille-
beeckx (78) in het boek Tk ben
een gelukkige theoloog', dat
deze maand in Italië versche-
nen is.

Er bestaan volgens Schille-
beeckx geen theologische ob-
stakels voor priesterwijding
van vrouwen. De kerk riskeert
„pijnlijke schisma's" als men-
sen er niet op zijn voorbereid
de verandering te accepteren,
zei hij in een uitgebreid inter-
view met de Italiaanse journa-
list Francesco Stazzari, dat
voor zover bekend niet in het
Nederlands zal verschijnen.

„Uitsluitingvan vrouwen uit
de geestelijkheid is een louter
culturele kwestie, die niet lan-
ger relevant is", aldus Schille-
beeckx. Volgens hem koos
Christus ervoor, dat er vrou-
wen waren onder zijn nabije
volgelingen. „In een moderne
samenleving kunnen vrouwen
alle' beroepen uitoefenen",
voegde hij daaraan toe.

„Vrouwen zijn actiever dan
mannen in het kerkelijk leven,
maar ze ontbreken in leidingge-
vende functies en in de recht-
spraak. Dat is discriminatie."
Volgens hem was het besluit
van de Anglicaanse Kerk van

Engeland om vrouwen tot
priester te wijden „een belang-
rijke kans voor de oecumene".
„Veel katholieken denken er
tegenwoordig ook zo over",
meende hij. Paus Johannes
Paulus II noemde het besluit
juist een tegenslag voor de oe-
cumene.

Schillebeeckx toonde zich
ook voorstandervan getrouwd
priesterschap. „Als het celi-
baat geen keuze wordt, zal de
kerk met serieuze problemen te
kampen krijgen" wegens het
tekort aan priesters, zei hij.
Duizenden priesters „zijn ver-
trokken wegens het celibaat".
Dat leidt ertoe dat in veel paro-
chies de mis niet gevierd kan
worden. De paus heeft daaren-
tegen regelmatig de waarde
van het celibaatonderstreept.

Bijdragen: J.E. Hopman,R.C. Wiskerke

Signalement

Geen dominee
Veel mensen willen de komende

tijd op vakantie, dominees ook. Als
ze schoolgaande kinderen hebben
en deze willen meenemen, moeten
ze zich aan de schoolvakanties hou-
den. Dat dit tot 'problemen' kan
leiden, blijkt bij voorbeeld in de
Geref. Kerken (vrijg.) te Bunscho-
ten-Spakenburg. Daar zijn dit jaar
alle tien de predikanten tussen 21
en 31 juli met vakantie. Een van
hen blijft weliswaar thuis, maar is
danin principe niet beschikbaar.

Ds. C. J. Mewevan deGeref. Kerk
van Spakenburg-Zuid vertelt des-
gevraagd, dat hij belast was met
het zoeken van een predikant bui-
ten de dorpsgrenzen die stand-by
kan zijn. Hij dacht dit in één mor-
gen te hebben afgehandeld, maar
dat viel tegen. Omdat hij zelf bin-
nenkort op vakantie gaat, moet hij
de opdracht doorgeven aan een col-
lega.

In de regio Gooi en Eemland kon
ds. Mewe geen enkele predikant
vinden die tussen 21 en 31 juli be-
schikbaar is. Ook de emeritus pre-dikanten blijken, voorzover ds.Mewe ze heeft kunnen bereiken, af-
wezig te zijn. Zijn hoop is nog ge-vestigd op een niet-emeritus uitAmersfoort, die tussen 21 en 31 juligewoon aan het werk zal zijn. Maardeze predikant is momenteel niet
bereikbaar... Hij is op vakantie.Ds. Mewe wijst erop dat niet allevrijg.-geref. predikanten van Bun-schoten-Spakenburg naar het bui-tenland gaan. In noodgevallen zijn
degenen die in Nederland verblij-ven wel op te roepen.

Dus als je de minste kans wilt lo-pen teruggeroepen te worden, ga jeals predikant zo ver mogelijk weg,
concluderen we. Ds. Mewe gaat wij-selijkniet al te diep op dezestellingin. Hij tekent er nogbij aan dat pre-
dikanten zich met het kiezen vanhun vakantiebestemming wel eenslaten leiden door de wens niet te
hoeven preken tijdens hun rustpe-riode. Over de tien dominee-lozedagen maakt ds. Mewe zich niet alte druk. „We hebben gelukkig ou-derlingen. Er zijn ook ouderlingendie eventueel een begrafenistoe-
spraak kunnen houden. Het is mis-schien niet wat de mensen het lief-

ste willen, al is het de vraag of je
daar je oren naar moet laten han-
gen. Maar nogmaals: bij calamitei-
ten kan er in die periode echt wel
een predikantbeschikbaarzijn."

R.C.W.

De Noorder-
kerk in Spa-
kenburg

Aanval Irak
VATICAANSTAD (RTR) -

Het Vaticaan heeft geen oor-
deel over deAmerikaanse aan-
val op Irak, „omdat het niet
weet wat deredenen zijn die tot
de aanval hebben geleid". Dat
zei de woordvoerder van het
Vaticaan. De Heilige Stoel be-
treurde dat bij de aanval bur-
gers om het levenzijn gekomen
en waarschuwde dat de aanval
tot meer spanning in de Golf
kan leiden.

„Uiteraard betreurt het
staatssecretariaat (het Vati-
caanse ministerie van buiten-
landse zaken) het verlies van
onschuldige levens".

Hoofdkwartier
Lange tijd leek het erop, dat het

nationaal hoofdkwartier annex
leefgemeenschap van de Jehovah's
Getuigen in de Emmense buurt-
schap Noordbarge zou verhuizen.
Een toename van werkzaamheden
zoals het drukken van 'De Wachtto-
ren' en 'Ontwaakt' maakte dit
noodzakelijk. Maar door een Euro-
pese reorganisatie binnen dit Ge-
nootschap hoeft er in Nederland he-
lemaal niet meer gedrukt te wor-
den. Het wegvallen van de Euro-
pese binnengrenzenmaakte het na-
melijk financieel aantrekkelijk het
drukwerk in het Duitse Seiters
(Taunus) te laten doen, vertelt
woordvoerder J. Crans. De drukke-
rij is er enorm uitgebreid. „Zo-
doende is de belangrijkste reden
om te verhuizen komen te verval-
len."

In het nabije verleden zocht het
Genootschap naar mogelijkheden
elders in het land neer te strijken.
Zo werden een groot aantal ge-
meenten in de provincie Gelder-
land aangeschreven, maar de heer
Crans ontkent dat de voorkeur al-
leen naar Gelderland uitging. „Het
moest een centraal gelegen lokatie
zijn, maar welbuiten deRandstad.
Tegelijk bleven we met de ge-
meente Emmen in onderhande-
ling."

Momenteel wordt door het Em-
mense Wachttoren bijbel- en trac-
taatgenootschap nauwelijks iets
gedrukt. Wel vinden er de voorbe-
reidingen plaats voor het loten
drukken van de bladen, het zo-
genaamdepre-press-werk.

Wat blijft er nog meer over alshet
drukken bij geloofsgenoten in
Duitsland wordt uitbesteed? De
heer Crans deelt mee, dat het aan-
tal Jehovah's Getuigen in Neder-
land 32.000 bedraagt, verdeeldover
375 gemeenten. Daarnaast zijn erzon 20.000 belangstellenden. „Al

die mensen vragen om speciale
geestelijke zorg. We doen veel aan
vertaalwerk en we beantwoorden
brieven." Ook is er sprake van dis-
tributie van de vele lectuurnaar de
gemeenten toe. De lectuur komt in
wel 150verschillende talen binnen,
nodigvoor de circa veertig „anders-
talige" gemeenten en groepen die
het Genootschaptelt.

In Emmen werken zon 125 vrij-
willigers voor het Wachttorenge-
nootschap. Zonder enig salaris dus,
maar wel met kost en inwoning. Op
het 5,5 ha grote 'bedrijfsterrein'
staan daarvoor kleine woonappar-
tementen ter beschikking en een
wasserij en een centrale keuken.
„We gebruiken de maaltijden altijd
gezamenlijk", lichtCrans toe.

Wat de Europese reorganisatie
verder voor Emmen in petto zal
hebben, kan Crans niet zeggen.
Maar dat uitbreiding (lees nieuw-
bouw) toch nodigzal zijn, daar twij-
felt hij — gezien „de gestage groei

van ons werk" — niet aan.

LVGS geeft
dit jaargeen
schoolgids uit
(vanonze onderwijsredactie)

WEZEP - Het Landelijk Ver-
band van Gereformeerde
Schoolverenigingen (LVGS) in
Wezep ziet af van het uitbren-
gen van een adressenboekje
van gereformeerde schoolver-
enigingen. Gegevens over de
scholen zullen, evenals in voor-
gaande jaren, volgend jaar
weer worden vermeld in het
Handboek van de Geref. Ker-
ken (vrijg.).

Dat is het LVGS overeenge-
komen met de uitgevervan het
Handboek, Oosterbaan & Le
Cointre in Goes, zo heeft
LVGS-directeur Cnossen giste-
ren desgevraagdbevestigd.

Aanvankelijk had het LVGS
in april een eigen schoolgids
willen uitbrengen, omdat de
gereformeerde scholenvoor ba-
sisonderwijs in het Handboek
1993 abusievelijk niet apart
vermeld waren. Door een com-
municatiestoornis tussen eind-
redactie en uitgever van het
Handboek zijn dit jaar alleen
de secretariaatsadressen van
de plaatselijke schoolver-
enigingen opgenomen.

Het LVGS heeft overigens
wel een adressenlijst van aan-
gesloten verenigingen beschik-
baar. Deze kan op aanvraag
wordentoegezonden.

Nieuwe chr. geref. kerk Den Helder

(van onze red. kerkelijk leven)

DEN HELDER - Aanstaande vrijdag nemen de chr. gerefor-
meerden in Den Helder een nieuw kerkgebouw in gebruik aan
de Fazantenstraat. De kerk gaat de naam 't Kruisanker dra-
gen en telt 225 zitplaatsen, met de mogelijkheid dit aantal tot
280 uit te breiden.

In verband met de opening van het nieuwe onderkomen be-
legt de kerkeraad voor gemeente en genodigden om 19.30 uur
een speciale samenkomst. Een week daarna, op vrijdagavond
9 juli, geeft organist W.H. Zwart voor belangstellenden een
orgelconcert. Zaterdag 10 juli wordt tussen 10.00 en 14.00 uur
opendag gehouden.

Nieuwbouw was nodig nadat het oude kerkje aan de Steen-
gracht drie jaar geleden was verkocht aan de Vergaderingder

Gelovigen. De ongeveer 300 leden tellende gemeente vond
daarna onderdak in de Johanneskapel, die men van de her-
vormde gemeente huurde.

De totale kosten voor grond, bouw en inventaris (inclusief
elektronisch orgel) bedroegenrond de ’ 1.200.000,-. Door veel
zelfwerkzaamheid konden de bouwkosten laag blijven. Bin-
nen tien jaarheeft de gemeente veel geld bij elkaar gespaard
door middel van o.a. allerlei acties. Zodoende heeft men een
relatief kleine schuldvan ruim drieton.

Het kerkgebouw is ontworpen door het Architectenbureau
De Putter & Laban te Kapelle (Z.) i.s.m. met ir. M. Vissers te
Haarlem. Dankzij een gulle sponsor bevat de kerk glas-in-
lood-ramen, gemaakt door glazenier Peter Clijsen uit Terneu-
zen, voorstellende de wonderbare visvangst. Een schrijnwer-
ker uit de gemeentebracht houtsnijwerk aan opde kansel.

Leider van het rechtse Volksfront nu in top van bestuur NG-Kerk

Rechtse Afrikanen in gesprek met kerk:
regering moet niet om geweld vragen

(van onze red. kerkelijk leven)

PRETQRIA - Wij willen niet
oproepen tot geweld als middel
om de positie van de blanke
Afrikaners veilig te stellen.
Maar de Zuidafrikaanse rege-
ring moet met haar toegeeflijke
opstelling tegenover de niet-
blanken ook niet om blank ge-
weld vragen. Die boodschap
hebben leiders van het rechtse
Zuidafrikaanse Volksfront
overgebracht aan het bestuur
van de grote en invloedrijke
Nederduits-Gereformeerde
Kerk. De NG-Kerk op haar
beurt heeft het Volksfront op
het hart gebonden in ieder ge-
val geen geweld te gebruiken
en ook oog te hebben voor de
belangen en de rechten van de
niet-blanke bevolkingsgroe-
pen.

Van het recente gesprek tus-
sen Volksfront en NG-Kerk
worden mededelingen gedaan

in het jongste nummer van Die
Kerkbode, het officiële orgaan
van de NG-Kerk. Het Volks-
front is een overkoepelende in-
stelling waarin allerlei rechtse
organisaties zijn vertegen-
woordigd. Onder de leidersvan
het Volksfront is generaal Con-
stand Viljoen, oud-opperbevel-
hebber van de Zuidafrikaanse
strijdkrachten. Viljoen, die als
ouderling deel uitmaakte van
de Algemene Synode van de
NG-Kerk in 1990, is juist dezer
dagenbenoemd in deAlgemene
Sinodale Kommissie van deze
kerk. Deze commissie functio-
neert als het dagelijks bestuur
van deNG-Kerk.

Hachelijk
Generaal Viljoen heeft de

NG'ers voorgehouden dat hij
weet wat oorlog is en dat hij
niet graag tot geweld zou
oproepen. Maar „als het zelfbe-
schikkingsrecht van de blanke

Afrikaners niet erkend wordt,
zal er een hachelijke situatie in
Zuid-Afrika ontstaan", aldus
Viljoen. „De regering en ieder-
een in dit land moet begrijpen
dat er een opleving van Afrika-
ner nationalisme zal komen als
er niet een duidelijkepolitieke
oplossing komt voor de blan-
ken in een nieuw Zuid-Afrika."
Viljoen vindt, dat de regerings-
politiek van de afgelopen jaren
heeft geleid tot „onbillijke be-
voordeling van bepaalde groe-
pen" en tot „een onaanvaard-
bare benadeling van onder
meer deAfrikaners.

Prof. Johan Heyns, de onder-
voorzitter van de Algemene Si-
nodale Kommissie van de NG-
Kerk, heeft de Volksfrontlei-
ders gevraagd, toch vooral alle
mogelijke wegen te onderzoe-
ken voordat het middel van ge-
weld ook maar in het vizier
komt. De gereformeerde theo-
logie, aldus Heyns, sluit ge-
welddadig verzet niet onder

alle omstandigheden uit. Maar
als geweld niet duidelijk een
doel dient dat in overeenstem-
ming is met Gods Woord, moet
het radicaal worden afgewe-
zen.

Een grote fout
Generaal Viljoen gaf te ken-

nen, dat naar zijn mening de
kerk de taak heeft de regering
ervan te overtuigen, dat dever-
langens van de Afrikaners bil-
lijk zijn en dat niet te snel alge-
mene verkiezingen moeten
worden gehouden. Viljoen zei
het „een grote fout" te vinden
wanneer zulke verkiezingen
volgend jaar april gehouden
zouden worden.

Het dagelijks bestuur van de
NG-Kerk heeft de leiders van
het Volksfront voorgehouden,
dat het zoeken van zelfbeschik-
kingsrecht voor volken op zich-
zelf genomen wel aanvaard-
baar is uit christelijk-ethisch

oogpunt. Maar dan moet dat
wel op zodanig wijze gebeuren,
dat het billijk is voor alle be-
volkingsgroepen in het land.

Op dit laatstepunt wordt ook
ingegaan in het hoofdartikel
van hetzelfde nummer van Die
Kerkbode. Daarbij wordt ge-
wezen op het „verstrengelde"
karakter van de Zuid-
afrikaanse samenleving.
„Dwangmaatregelen en een
verplaatsing van mensen tegen
hun wil om zo tegemoet te ko-
men aan een bepaalde groep die
zelfbeschikking eist, deugen
niet. En geweld om dat doel te
bereiken, is eveneens onaan-
vaardbaar."

Catecheet
Het Jaarboek der Nederlandse

Hervormde Kerk bevat dit jaar
voor het eerst een lijst met cateche-
ten, oftewel de 'bezitters testimo-
nium katecheet'. Het zijn mensen
met een afgeronde hbo-opleiding
theologie. Na een 'toelatingsge-
sprek' met het Centrum voor Edu-
catie, afdeling opleidingen, mogen
ze dienstbaar zijn binnen de Her-
vormde Kerk.

De lijst bevat ruim 300 namen. Je
kunt jeafvragen waarom nüpas de
catecheten voor het voetlicht wor-
den gebracht. „Een beetje vlijerij
zit er wel achter", meent perschef
J.A. Bijsterveld. Zo in de trant van:
'Jullie mogen ook in het boek.
Daarna Serieus: „De meeste men-
sen die een testimonium hebben,
doen dat meestalvoor hun eigen be-
vrediging en niet onmiddelijk om
er een baan aan over te houden."
Een minderheid verleent dus bij-

stand aan het pastoraat. Hoewel,
echt goed hoogte krijg je niet van
de verrichtingen van de 300 cate-
cheten, omdat deze zich veelal op
plaatselijkvlak afspelen.

Het Jaarboek bevat nógeen lijst,
namelijk die van 'candidaten tot de
heilige dienst. Het gaat hier om
een kleine tweehonderd personen.
Valt hieruit de conclusie te trekken
dat er sprake is van een predikan-
tenoverschot? Deze gevolgtrekking
is te snel. De markt van vraag en
aanbod is volgens Bijsterveld vrij
constant. „Wat je wel steeds meer
hebt, is dat het aantal part-timers
steeds groter wordt. Vooral ge-
trouwde vrouwen liggen goed in de
markt, want die hebben meestal al
een inkomen via hun man." Bijs-
terveld wil hiermee maar zeggen:
een pastor met een gedegen oplei-
dingvoor een zacht prijsje.

De kandidaten diezijn toegelaten
tot de evangeliebediening mogen
preken. Vooral in dezevakantietijd
worden ze ingeschakeld. Vaak wil-
len ze ook niet meer (zich beroep-
baar stellen en zich verbinden aan
een gemeente). „De een is daar nog
lang niet aan toe en de ander wil
nog een boekje schrijvenof zo."

Als illustratiekan dienen deecht-
genote van secretaris-generaal dr.
K. Blei. Afgelopen jaar behaaldeze
haarkandidaats. Zepreekt zo nu en
dan in Haarlem en omgeving. Maar
actief op zoek gaan naar een ge-
meente: nee. Ze vindt het voorlopig
mooi zo, heeft Bijsterveld begre-
pen.

Statistiek
Altijd indrukwekkend zijn de

hoge getallen in de hervormde sta-
tistiek. Of dat nu het aantal leden
betreft of het aantalkerkverlaters.
Vergelijking van dit jaarboek met
dat van 1992 laat zien, dat bij voor-
beeld Gelderland 24.521 afvallers
telt. Voor Zuid-Holland zijn dat er
36.551. Over heelNederland 128.300
in een jaar! Relativerend kun je
stellen: op een totaal van circa 2,5
miljoen hervormden is dit 'slechts'
een half procent. Tegelijk spreek je
over een getal te vergelijken met
het aantal inwoners van een stad
alsBreda...

„Wat je overhoudt is een kern-
kerk van mensen die zich nog actief
betrokken voelen", constateert de
heer Bijsterveld. Het eind van dit
afkalvingsproces is nog lang niet in
zicht. De persvoorlichter conclu-
deert dit o.a. uit de cijfers van de
actie Kerkbalans: „Daaruit blijkt
datvijf procent van de mensen voor
tweederde van de inkomsten
zorgt."

J.E.H.
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Geen nieuwe
theologiestudenten

ROTTERDAM - Het curato-
rium van de Theologische
School in Rotterdam heeft deze
maand geen vrijmoedigheid
kunnen vinden nieuwe studen-
ten toe te laten tot het volgen
van de lessen, aldus een mede-
deling in 'De Saambinder', or-
gaan van de Gereformeerde Ge.
meenten.

Het curatorium: „Dit is een
zaak die ons tot droefheid
stemt en ook in de gemeenten
als teleurstelling zal worden er-
varen. Ongetwijfeld rijzen er
vele vragen. Geve de Heere ons
genade om met deze nood voor
Zijn Aangezicht in tekeren."

Wel konden drie studenten
worden bevorderd naar het
vierde jaar, twee naar het
derde jaar (daarmee de be-
voegdheid ontvangend in de ge-
meenten te proponeren) en drie
naar het tweede jaar.

Ds. P. Honkoop zag zich van-
wege zijn gezondheidstoestand
genoodzaakt zijn taak als do-
cent te verminderen, terwijl
docent L. Blok als vaste docent
met ingang van het volgende
studiejaar meer uren les zal
gaan geven. Ten slotte werd ds.
G.3. van Aalst benoemd tot
hulpdocent om — indien nodig— enkele lessen tegeven.

Ned. Herv. Kerk

Beroepen te Sommelsdijk: G.
Mulder te Nieuwerkerk aan
denIJssel;
te Waal-Koog en Den Hoorn:
H.R. Betting te Halle.
Aangenomen naar Breda: A
Heringa te Usselo;
naar Tilburg: R. Luijk te Gen-
deren.
Bedankt voor Terneuzen: A.H
Groen te Waarde;
voor Stolwijk: L. Kruijmer te
Lunteren.
Beroepbaar: mevr. C. Nicolaij
Veluwelaan 48a, 8443 AE Hee-
renveen, tel: 05130-32973; ds.
«LA. Woudenberg, Bornestraat
94, 7607 KT Almelo, tel: 0549Ö-
-27020.
Toegelaten tot de evangeliebe-
diening: mevr. D.H. Bos, Gang
7, 2242 KD Wassenaar, tel:
01751-17041.
Toegelaten tot de evangeliebe-
diening en beroepbaar:
mevr.J.B. Quick- Verweij, Bra-
bantstraat 164, 2408 GD Alphen
aan den Rijn, tel: 01720- 25281;
B. Seelemeijer, Mondriaanlaan
5,1701 TB Heerhugowaard, tel:
02207-15420; J. van der Sleen,
Patrijslaan 11, 3738 GC Maar-
tensdijk, tel: 03461-4089.

Hartzenberg
Aan het gesprek met de lei-

dingvan de NG-Kerk werd ook
deelgenomen door dr. Ferdi
Hartzenberg, die onlangs werd
benoemd als opvolger van dr.
Andries Treurnicht als leider
van de rechtse Konservatiewe
Party (XP). Hartzenberg is lid
van de Afrikaanse Protes-
tantse Kerk, die zich enkele ja-
ren geleden op voornamelijk
politieke gronden afscheidde
van de grote NG-Kerk. In een
vraaggesprek met Die Kerk-
bode zegt Hartzenberg dat hij
alsKP-leider graagzou deelne-
men aan een gesprek tussen de
NG- Kerk en zijn partij. De af-
gelopen jarenzijn er nogal wat
spanningen geweest tussen de
XP en deNG-Kerk, dittegen de
achtergrond van de steun van
de NG-leiding aan het beleid
van president DeKlerk.

Hartzenberg wijst op de
spanningen die ontstaan, door-
dat er in elke kerk leden van
verschillende politieke par-
tijen zijn. „In de kerk moet
geen politiek bedreven wor-
den. Elk heeft zijn eigen terrein
en men moet eikaars terreinen
respecteren. Dat stelt de kerk
in staat om op debeste manier
inhoud te geven aan haar taak,
namelijk het brengen van de
Boodschap aan al haar leden."

Theoloog ds. F.H.
Breukelman overle-
den

AMSTERDAM (ANP) - $hervormde theo.oofif drs. $■»■
Breukelman is maandag op '&"
jarige leeftijd in zijn woon-
plaats Amsterdam overleden
Hij was van 1969 tot 198} do-
cent hermeneutiek en bijbeW
theologie aan de theologie ..
faculteit van de Universite»
van Amsterdam. Daarvoor v>a>
hij lange tijd hervormd pre/"'
kant (in Ritthem en Simonsw
ven).

Breukelman beschouw*
zichzelf,als een leerling van o "K.H. Miskotte, „bij wie ik m*
in de schaduw kan staanjezoals hij in 1986 zei toen m
Westerkerk zijn 70e verjaard
werd gevierd. ;

Breukelman werd door p"> "dr. H. van Niftrik naarde*^sterdamse faculteit genaa'u;
Vanaf 1985 was hij medew»
ker van prof. dr. E.J. Be«^Breukelman, die nooit geP^
moveerd is, werd een van

ter.theologen van de 'Arns
damse School', een richting .
de theologie die buiten de
sterdamse faculteit nooit „
aanhang of waardering .** jsegekregen. Van zijn P ,jDver-Theologie zijn drie cahiers
schenen. Het grootste dccl v

zijn oeuvre „is nog ongeP ,■*

ceerd en slechts gedeel^
toegankelijk via her en
rondgaande, gestencilde
den," schreef zijn zoon
F.H. Breukelman jr. in &°v
genoemdefeestbundel.

Bijna helft van
Amerikanen neemt
Bijbel letterlijk

PRINCETON (RNS) - Bijna
de helft van devolwassenAme-
rikanen (49 procent) ziet de Bij-
bel als hetwoord van God, dat
letterlijk genomen dient te
worden. Dat blijkt uit een re-
cent Gallup-onderzoek, geba-
seerd op telefonische inter-
views met een representatieve
groep van vijfhonderd tieners
van 13 tot 17 jaar en duizend
volwassenen. In 1963 hadden
nog twee op de drie volwassen
Amerikanen een fundamenta-
listische bijbelvisie.

Van alle tieners zegt 39 pro-
cent de Bijbel van kaft tot kaft
letterlijk te nemen, maar detieners boven de 15 jaar gelo-
ven dit in mindere mate. Ter-
wijl 45 procent van de tieners
tussen 13 en 15 jaar de Bijbel
letterlijk neemt, geldt dit
slechts voor 31 procent van detieners vanaf 16 jaar.

46 procent van de jongerenen49 procent van de volwassenenziet de Bijbel daarentegen alshet geïnspireerde Woord vanGod, dat soms figuurlijk opge-
vat moet worden. Voor 14 pro-cent van de jongeren en 16 pro-
cent van de volwassenen is deBijbel niet meer dan een oudboek met fabels, legenden, ge-
schiedenis en morele opvattin-gen die door mensen op schriftzijn gesteld.
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