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HET HART OP DE TONG

G. Baan: „Mensen
vinden gesprek met
andersdenkenden
vaak niet makkelijk.”

In Amsterdam is vanavond een debat. Thema: Welk
weldenkend mens durft nog in het openbaar te
verkondigen dat hij in God gelooft? Een klemmende
vraag, ook voor de gereformeerde gezindte.

dinsdag 14 oktober 2008

Prof. Selderhuis: „Ik heb soms
bedenkingen bij
straatevangelisatie.”

Foto’s RD, Sjaak Verboom
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Zeker twee jaar uitstel hsl-trein
DEN HAAG (ANP) – De hogesnelheidstreinen zullen in Nederland pas in 2010 met 250
kilometer per uur kunnen
rijden.
Dat is zeker twee jaar later dan
de bedoeling was, schrijft minister Eurlings van Verkeer in een
brief die hij vandaag naar de
Tweede Kamer stuurde.

Op het speciale hogesnelheidstraject (hsl) kunnen de treinen
vanaf volgend jaar wel langzamer rijden.
Het uitstel komt doordat de supersnelle treinen te laat worden
opgeleverd en omdat de Canadese fabrikant van de treinen, Bombardier, het nieuwe beveiligingssysteem niet eerder op orde
krijgt.

(Advertentie)
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APELDOORN – Op de werkvloer praten over je geloof in God is niet altijd gemakkelijk. Hoewel de belangstelling voor het christendom toeneemt. Maar het is een vrijblijvende
Foto ANP
interesse, die het gesprek eerder bemoeilijkt.
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Het opstappen van S. Chan als
bestuurslid van het CU-afdelingsbestuur in Amsterdam staat los
van de kwestie-Lont.
De voormalige CU-politica zegde in juni haar lidmaatschap op
uit onvrede over de volgens haar
verwaterde koers van de partij ten aanzien van homoseksualiteit. Chan zegt de standpunten van Lont te respecteren,
maar het oneens te zijn met
haar visie.
Ook kan Chan zich niet vinden
in het „vage” rapport van de
commissie-Cnossen. „De deur is
daardoor niet op een kier gezet
voor homoseksuelen, maar de
deur is met een U-bocht dichtgegooid”, denkt hij.
Chan is momenteel niet aangesloten bij een kerkelijke gemeente. De kerk heeft volgens hem als
instituut niets te maken met zijn
keus voor een homoseksuele relatie. De Bijbel zou zich volgens
hem ook niet per definitie uitspreken tegen homoseksualiteit.
Plaatselijk CU-voorzitter Van
Andel vindt de stap van Chan
jammer, maar respecteert zijn
besluit. Van Andel is „niet verrast” over deze ontwikkeling.
„Hij was al langer bezig met deze
problematiek.”
Van Andel kan zich voorstellen
dat Chan zich met zijn geaardheid ongemakkelijk voelt in deze
discussie. „Op het moment dat
iemand een homoseksuele relatie aangaat, moet je daarover
toch met elkaar in gesprek. Ik
kan me indenken dat iemand
zo’n discussie over zijn persoon
niet aan wil gaan.””

Van Andel wil liever niet ingaan op de vraag wat er zou zijn
gebeurd als Chan bestuurslid
was gebleven en een homoseksuele relatie was aangegaan. „Op
z’n minst is iemand op zo’n moment onderwerp van gesprek.
Want hoe je het ook wendt of
keert: het maakt een verschil of
iemand celibatair leeft of een relatie heeft. Dat is op het CU-congres ook geconstateerd.”
Het congres besloot in juni de
plaats van homoseksuele partijleden over te laten aan de plaatselijke afdelingen.
De CU-afdeling Amsterdam
heeft het landelijk bestuur tijdens het congres via een motie
opgeroepen de plaatselijke afdelingen het advies te geven partijleden met een homoseksuele relatie niet verkiesbaar te stellen.
De motie heeft het niet gehaald,
maar geeft volgens Van Andel
wel aan hoe de CU in Amsterdam in deze discussie staat. „De
Bijbelse gegevens staan er gewoon.”
Landelijk CU-voorzitter Blokhuis vindt het „betreurenswaardig” dat Chan terugtreedt uit het
bestuur. Homoseksuele gerichtheid op zichzelf hoeft volgens de
voorzitter geen reden te zijn het
bestuurslidmaatschap van de CU
op te zeggen: „We weren mensen
niet vanwege hun seksuele geaardheid.”
Anderzijds stelt Blokhuis dat
het congres van de CU heeft uitgesproken dat seksualiteit thuishoort in een huwelijk tussen
man en vrouw. „Als Chan dit te
beperkend vindt, loopt hij aan
tegen de grenzen die de partij
stelt”, aldus de voorzitter.
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Politie moet
voortaan volledige
uitrusting dragen
DEN HAAG (ANP) – Alle ambtenaren van politie moeten
de volledige bewapening
dragen die voor hun taken is
toegekend. Dat geldt ook voor
de parketpolitie in de rechtbanken.

BREDA – Restaurateur John Post was gistermiddag bezig met de voorkant van het schilderij ”Aanbidding der herders” van Peter van Schendel. Post verricht zijn werk de komende maanden tussen de bezoekers van het Breda’s
Museum. Het doek (ruim 4 bij 3 meter) van Van Schendel (1806-1870) werd vorig jaar teruggevonden.
Foto ANP

Keukenhof krijgt Vrijheidsbeeld in bloembollen
LISSE (ANP) – De Keukenhof
staat volgend jaar in het teken
van de relatie tussen Nederland
en de Verenigde Staten van
Amerika.
Dat maakte het bloemenpark in
Lisse gisteren bekend.
Het park koos voor het thema
”USA-New Amsterdam-New York,
400”, omdat het in 2009 precies

vier eeuwen geleden is dat het
VOC-schip de Halve Maen in New
York aanmeerde.
Donderdag wordt de laatste
hand gelegd aan een van de
hoogtepunten van de tentoonstelling. De cultureel attaché van
de Amerikaanse ambassade, Kenneth Roy, plant de laatste bol
van het bloembollenmozaı̈ek in
de vorm van het Vrijheidsbeeld.

In totaal gingen voor deze creatie 36.000 bollen de grond in.
Ook in New York worden donderdag bollen gepoot. Met het
planten van 50.000 tulpen van de
soort Manhattan wordt de aftrap
gegeven van de 400e verjaardag
van de betrekkingen tussen New
York en Nederland. Volgend jaar
is de Keukenhof geopend van 19
maart tot en met 21 mei.

Waar dit nu niet gebeurt, zal minister Ter Horst (Binnenlandse
Zaken) dat onder de aandacht
brengen van de korpsbeheerders.
Dat heeft de bewindsvrouw gisteren mede namens minister
Hirsch Ballin (Justitie) geschreven aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de PvdA.
Ter Horst erkent dat in sommige
gerechtsgebouwen
geen
pistool wordt gedragen. Ze wil
op korte termijn overleg hierover met de korpsbeheerders. Als
politiemensen niet goed bewapend zijn, kunnen zij volgens de
ministers mogelijk niet ingrijpen
waar dat nodig is.
Surveillanten en overige ambtenaren van politie zijn uitgerust
met een wapenstok, pepperspray
en pistool. Korpsbeheerders kunnen alleen een uitzondering maken voor situaties waarvan zij
vinden dat de risico’s van het
dragen van alle wapens te groot
zijn.
(Advertentie)
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