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Meditatie

„En ziet, een grote schare, die 

niemand tellen kon, uit alle natie 

en geslachten en volken en talen, 

staande voor de troon en voor 

het Lam, bekleed zijnde met 

lange witte klederen, en palm-

takken waren in hun handen.”

Openbaring 7:9

Hoe komt „grote schare” overeen 
met „een klein kuddeke”? Komt 
dit overeen met hetgeen steeds 
in de Heilige Schrift getoond 
wordt, dat er maar weinigen zalig 
worden, dat er maar weinigen 
ingaan door de nauwe poort die 
tot het leven leidt? Ik antwoord: 
dit strijdt in het geheel niet met 
de benaming „een grote schare.” 
Want klein en weinig zijn ze in 
vergelijking met hen die verloren 
gaan. Die zijn nog heel wat groter 
in aantal! „Velen zijn geroepen, 
maar weinige uitverkoren.” Dit 
neemt echter niet weg dat Gods 
kinderen op zichzelf genomen 
toch een groot aantal uitmaken. 
Zó komen ze in onze tekst voor. 
De hemel moet geen lege plaats 
zijn! De vrucht van Jezus’ kost-
bare losprijs is niet bekrompen! 
De reden waarom deze grote 
schare niet meer geteld kon wor-
den –zoals de 144.000 uit Israël 
erbij wordt genoemd–, is, omdat 
ze kwamen uit alle natiën en ge-
slachten en volken en talen.

Abraham Hellenbroek, 

predikant te Rotterdam

(”De Bijbelse keurstoffen”, 1738)

Groot getal

Voor meer kerknieuws zie pag. 17.

Ds. K. S. Gangar
(Canada) overleden

Redactie kerk

CALGARY. De Canadese ds. K. S.
Gangar van de Free Reformed
Churches (FRC) van Noord-Ame-
rika is op 14 mei overleden na
een beroerte.

Ds. Gangar was een voormalige
sikh en evangeliseerde onder
sikhs in Canada. Het Punjabi (de
taal van de sikhs) is op drie na de
meest gesproken taal in Canada.
De synode van de FRC stelde ds.
Gangar in 2008 voor een deel vrij
om dit werk te doen. Ds. Gangar
werd in India geboren en emi-
greerde op negenjarige leeftijd
naar Groot-Brittannië. Hij studeer-
de in Birmingham. Later volgde
hij een opleiding aan Westminster
Theological Seminary in Phila-
delphia in de Verenigde Staten. De
laatste jaren sprak hij ook regel-
matig op conferenties in India.
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OMMEN. Geen spoor van drama-
tiek of sensatiejournalistiek op
de nieuwssite van Henk-Jan Ou-
denampsen. De Ommenaar geeft
alléén positief nieuws door via
christelijknieuws.nl. „Mensen
willen graag herrie. Maar dat
kan mij niets schelen. Ik houd
vast aan mijn eigen keuze.”

Een beetje rondneuzen op de
website leert dat Oudenampsen
nog veel meer doet dan christelijk
Nederland van nieuws voorzien.
Hij blijkt onder meer een platen-
label te hebben en een webshop
met tal van producten zoals
boekenleggers, stickers en ‘losse’
Bijbelboeken (Johannes en Lukas).
De activiteiten zijn gebundeld in
een bedrijfje dat hij samen met
zijn vrouw Elza runt.
Ogenschijnlijk hebben deze

activiteiten niets met elkaar te
maken, vertelt Oudenampsen.
Maar schijn bedriegt. Alle produc-
ten en diensten zijn bedoeld om
het Evangelie te verspreiden. „De
kaarten, de brochures: we sturen
allemaal kleine boodschappertjes
het land in.”

De nieuwssite christelijknieuws.
nl ondersteunt de activiteiten.
Oudenampsen registreerde de
website in 2004. „Voor een andere
website van mij maakte ik al een
paar jaar nieuwsberichten. Als
je dat doet, ontdekte ik, heb je
publiek. Als je een winkel begint,
moet je op een plek zijn waar
mensen zijn. Online boekenleg-
gers verkopen werkt niet als er
geen publiek is.”
Het plan werkte. „Ik kreeg

steeds meer persberichten
toegestuurd. In die tijd was er
eigenlijk nog niets. Geen CIP,
geen Cvandaag en noem maar op.
Alleen Alpha Online is, denk ik,
in dezelfde tijd ontstaan.”

Filter

Oudenampsen –werkzaam bij
een reclamebureau– vormt in
zijn eentje de redactie. „Ik krijg
iedere dag veel persberichten
toegemaild en maak daar dan een
selectie uit. Zelf schrijven doe
ik wat minder. Ik ben meer een
doorgeefluik. Wel bezoek ik veel
bijeenkomsten: een open dag van
de ChristenUnie bijvoorbeeld, of
een concert.”
De foto’s op de website zijn gro-

tendeels van hemzelf en van een
schoonzoon die fotografeert.
Iedere dag probeert Oudenamp-

sen enkele nieuwsberichten te
plaatsen. „Op sommige dagen
zijn het er tien, op andere is het
er maar één. Ons bedrijfje is niet
louter commercieel, dat is een
voordeel. Ik kan het werk ook
even laten rusten.”
„Echt journalistiek” is zijn werk-

wijze niet, zegt hij zelf. „Omdat
ik een filter gebruik. Ik probeer
de negativiteit eruit te halen. Als
ik een bijeenkomst bijwoon en
ik vind een onderdeel van het
programma niet geweldig, dan ga
ik daar niet over schrijven. Ik wil
de positieve kant laten zien, zelfs
als de gebeurtenis zo dramatisch

is als wat. Als er ergens een aard-
beving is geweest, bericht ik over
noodhulpacties en vraag mensen
de slachtoffers te helpen. Niet om
de waarheid geweld aan te doen,
maar om te laten zien hoeveel
goed werk er door de hulporga-
nisaties wordt gedaan. Bedenk al
wat rein is, wat lief lijk is, wellui-
dend... ken je die Bijbeltekst? Dat
is wat ik met christelijknieuws.
nl wil doen. Als je meer bezoekers
wilt, moet je het niet zo doen.”
Oudenampsen schat dat per

dag tussen de 2000 en de 3000
mensen zijn site bezoeken, de ge-
bruikers van zijn apps en andere
toepassingen niet meegerekend.
Op de website tref je hier en

daar ook berichten aan die niets
met geloof, kerk of christenen te
maken hebben. Over het gebruik
van een elektrische auto bijvoor-
beeld. „Inderdaad valt dit niet
direct onder christelijk nieuws te
scharen. Alhoewel, de zorg voor
het milieu hoort bij een chris-
telijk leven. Mijn persoonlijke
belangstelling speelt ook een rol.
En, niet te vergeten: de wereld is
groter dan onze subcultuur.”
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Geen herrie op christelijknieuws.nl

OMMEN. De man achter christelijknieuws.nl is Henk-Jan Oudenampsen. „Ik wil de positieve kant van het christendom laten zien.” beeld RD, Anton Dommerholt

serie
Kerknieuws
online
Dit is het vijfde deel in een serie over 
websites die nieuws brengen over het 
kerkelijk leven in Nederland. Volgende 
week dinsdag deel 6.

Opnieuw aanvallen op kerken India
Redactie kerk

NEW DELHI. Radicale hindoes in
India hebben de afgelopen week
opnieuw diverse aanvallen uit-
gevoerd op protestantse kerken.
Christenen in India tekenen na
de oplopende spanningen in de
achterliggende maanden protest
aan bij de overheid tegen het
gebrek aan bescherming van
religieuze minderheden.

Dat berichtten diverse pers-
bureaus, waaronder de christelij-
ke nieuwsdienst Asia News.
In Indore, een stad in de Indi-

ase deelstaat Madhya Pradesh,
werden vorige week dinsdag drie
protestantse kerken aangeval-
len, waaronder de anglicaanse St.
Paul’s Church. De daders wierpen
stenen naar de kerk en vernielden
kerkelijke bezittingen. Vervolgens
werd geprobeerd brand te stichten
door het naar binnen gooien van
brandende voorwerpen. De poli-
tie was snel aanwezig en wist het
vuur tijdig te doven. Sommigen
vermoeden dat de gewelddadige
hindoegroepering Sanskritik Ja-
gran Manch achter de aanvallen
in Indore zit.
Asia News meldde ook dat in de

vroege ochtend van 13 mei een op-
vangcentrum voor gehandicapte
kinderen is aangevallen. De da-
ders wierpen stenen door het dak,
die vervolgens terechtkwamen in
de slaapvertrekken van de augus-
tijner nonnen die het centrum
runnen. Geen van de nonnen
raakte gewond. Op het moment
van de aanval waren er geen kin-
deren aanwezig. Een van de non-
nen, zuster Jaya, zei de dag na de
aanval: „Wij danken God voor Zijn
bescherming dat niemand van ons
gewond is geraakt en dat de kin-
deren er juist op dat moment niet
waren. Maar we zijn wel bang.”

Op 10 mei is de christelijke
voorganger Ronald Emmanuel
Sinclair ondervraagd en mishan-
deld.
Sajan George, hoofd van de Glo-

bal Council of Indian Christians,
stelde tegenover persbureau Fides
dat de aanslagen uitgevoerd zijn
door hindoefundamentalisten.
„Hun enige motief is haat tegen
christenen.”
George roept de Indiase over-

heid op om recht te doen aan de
christenen. „De situatie is zeer ge-
spannen en het geweld grijpt om
zich heen. De overheid moet tijdig
maatregelen nemen.”
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