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DUTCH RADIO INTERVIEW ABOUT CHRISTIANS &
THE VANCOUVER WINTER OLYMPICS1
Feb 17, 2010
Introduction
During the Vancouver Winter Olympics in February 2010, the Dutch Christian
radion station NCRV—Nederlandse Christelijke Radio Vereniging—was looking
to interview someone in Vancouver about the role of Christians and the churches in
and attitude towards the Olympics. This was a popular and well established
national radio station in the NL. It at least was run by the Kuyperian segment of the
population. That, of course, fit perfectly with my perspective. Whether that was
still the case at this time, I did/do not know.
They called the pastor of the local Christian Reformed Church to help them out
and he referred them to me. I know Dutch and, living as we do in the city centre,
we were right in the middle of it all. So the station called to ask whether I would be
willing to do a live interview on their station from Vancouver. I thought it an
interesting challenge, but expressed hesitation about the fluency of my Dutch. So
we arranged for a mock interview to be conducted a few days later. I prepared hard
for the occasion by writing out the situation in Dutch, making liberal use of a
Dutch-English dictionary to make sure I would use contemporary Dutch, not my
childhood village pre-computer Dutch. NCRV evaluated the result and declared
my Dutch good enough for the adventure. We agreed that they would call me at
exactly 6 am on the following Sunday morning Vancouver time for the real thing.
And so it happened that on February 17, 2010, at 3 pm their time, the population of
the NL was treated to a live interview about the role of Christians at the Vancouver
Olympics. It went well, with my Dutch cooperating when it came to fluency. I
even threw in a Dutch pun that, if you read Dutch, you will find in the notes down
below. It was funny enough for the interviewer to laugh about it. It may well be the
only written account of the role of the Vancouver Christian community in the 2010
Winter Olympics. Sorry about the Dutch of it.
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For further information about our Vancouver Olympic experiences, see our Every Square Inch, vol. 4, pp.
123-125.
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You, readers, must not expect a polished report. This report was written in
preparation for oral responses to the interviewer’s questions. It has all the marks of
that situation.
The Report
Er is onder de Christenen sterk verschil van mening. De meeste Christenen en hun
organisaties doen mee en ondersteunen de Olympische spelen. Maar er zijn ook
mensen die tegen de spelen zijn. Maar eerst maar iets over de positieve kant. De
meest aggressieve Christelijke organisatie wat de Olympische spelen betreft heet
More Than Gold—Meer Dan Goud. Dwz, goud is niet het meest belangrijke in de
wereld. Er zijn dingen die grotere waarde hebben. Veel kerken, speciaal de
kerken in het stadcentrum, werken samen met More Than Gold en hebben zich als
het ware aan hen onderworpen tijdens het Olympisch gebeuren.
Op het website van More Than Gold staat het volgende te lezen—en nu
moet het even in het engels:

Radical Hospitality... Radicale gastvrijheid.
Serve generously and pursue justice
More Than Gold's mission is to extend the radical hospitality of CHRIST
during the Games – and beyond. The diversity of the Christian community
is collaborating to serve the good of our communities and encourage
thoughtful engagement in social justice initiatives.
Dus, ze zeggen geinterriseert te zijn in sociale gerechtigheid.
Wat doen ze?
Ze organiseren veel concerten die ze “aha concerten noemen.” Die worden overal
in de stad georganiseerd—in verschillende kerken, soms buiten op de stoep van
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sommige kerken en coffee shops. Ze hebben ongeveer 50 verschillende zangers en
andere musikanten er voor in gesteld. Ook een kinder koor van Oost Afrika. Dan
hebben ze nog al wat toneel stukken geschreven en die zijn te beluisteren in
verschillende Christelijke toneel plaatsen. Sommige buiten op de kerkelijke
parkeer plaatsen in het stad centrum.
In samenwerking met het Leger des Heils en onder hun flag, bieden ze chocolade
melk aan mensen die in heel lange rijen op de treinen staan te wachten. Daar heb
ik ook aan meegedaan en het is een hele leuke dienst. Het fleurt mensen die al een
paar uur in een rij staan op. Het maakt hun een beetje vrolijker. De rij wordt een
beetje gezelliger. En het bied mij de kans om een beetje de Christelijke clown te
spleen--wat ik graag doe. Ik roep het uit zoals:
Hier heb je de kans om non-alcoholic chocolade melk.
De groeten van het Leger des Heils (Ik weet eigenlijk weinig af van het
Leger)
Zonder kerk, geen chocolade; Zonder chocolade, geen Olympics
Er zijn ook veel rijen van mensen die de verschillende shows en andere attracties
willen bijwonen die hun worden aangeboden door verschillende corporaties,
sociale organisaties, en landen, inclusief Holland Heineken House, waar ik een
week geleden nog sprak met Minister President Balkenende. Dit is een van de
meest populaire van die zogenaamde houses , waar men ook nog wel een paar
uurtjes voor in de rij moet staan. Het is jammer dat More Than Gold geen
vergunning heeft om die rijen ook te bedienen met chocolade, want die rijen zijn er
veel meer en nog langer dan de rijen voor de treinen. Als je een NL paspoort bezit,
mag je door een andere deur binnen gaan zonder in de rij te staan! Ik ben zelden zo
blij geweest een NL paspoort te bezitten!
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More Than Gold biedt zelfs openbare wc’s aan. Ja, wc’s! Er zijn weinig publieke
wc’s. Dus, als ik een mag gebruiken, dit is wel echt nodig! (The pun!)
Ten laaste hebben ze ook een evangelisatie tak die op de straat werkt, speciaal met
kinderen. Ze doen het heel leuk met het gebruik van kleine veel-kleurige speltjes
die aantrekkelijk zijn voor kinderen. Ik heb hun beluisterd en op de gezichten van
sommige kinderen gelet, inclusief mijn eigen kleinkinderen. Heel leuk en knap
gedaan.
Maar of ze nu iets aan sociale gerechtigheid doen, zoals hun statement die ik heb
gelezen zo pas, daar merk je niet veel van.
More Than Gold doet dit soort werk al voor vele jaren en bij vele Olympische
spelen. Ze zijn goed bekend en hebben een goeie naam met de Olympische
instanties en autoriteiten. Als ze meer kritisch aangelegd waren, dan zouden ze
denk ik niet zo verwelkomt worden.
De rol van de kerken
Veel doen mee aan het More Than Gold programma. Sommigen zijn haast
helemaal overgenomen. Weinig hebben officiele kritiek voor de zelfde reden dat
de meeste kerken ook geen politieke kritiek hebben—de gemeenten zijn het niet
onderling met elkaar eens. Sommige leden zijn tegen de spelen; Ze doen mee aan
demonstraties tegen de Olympics. Anderen zijn er voor en doen vrolijk mee. De
meesten zijn er voor, hoor. Je hoort weining kritiek. Zelfs niet van de meeste
radicale critische kerken.
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En wat doen die kerken nu? Of ze nu met More than Gold mee doen of niet, vele
hebben ook hun eigen programmas, speciaal de kerken in het stads centrum. Ze
bieden ruimte voor mensen die gewoon ergens willen rusten, of mediteren, of
bidden of vragen stellen. Sommigen kerken hebben hun eigen muziek or toneel
programmas. Sommigen bieden soep of een boterham, meest voor een kleine
vergoeding.
De Rooms Katholieke Kerk doet van harte mee. Maar ze nodigen mensen ook uit
naar extra missen en extra gelegenheid voor biechten. Dat zal wel nodig zijn
tijdens de spelen, verwacht ik. Dan hebben ze ook nog tours voor mensen die de
grote Kathedraal willen bezien.
Dat is heel verstandig. Mijn vrouw helpt de Baptistenkerk als gastvrijheid
vrijwilliger en er komen inderdaad mensen van verschillende landen die nog nooit
een kerk van binnen gezien hebben en die dus nog al niewsgierig zijn hoe een kerk
er uit ziet en wat er gebeurt in zo’n gebouw.
Christenen zijn meer vertegenwoordigd door niet-kerkelijke organisaties dan door
de kerken en ook meer bezig in die organisaties. Veel Christlijke acties. Dan heb
ik nog niets gezegd over de vele Christelijke vrijwilligers binnen de officiele
Olympische instanties. Maar daar heb ik geen verdere informatie over.
Christelijke Tegenstand
De enigste Christelijke oppositie group heet Streams of Justice. Ze hebben toneel
stukken geschreven en voorgedragen. Ze zijn tegen de spelen omdat, volgens hun,
vele armen worden op een of ander manier verdrukt. De huren worden te hoog en
ze kunnen het niet betalen. Dus zelfs nog meer homeless mensen dan Vancouver
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toch al heeft. Er is hier een hele wijk vol van arme mensen—homeless,
verslaafden aan drugs en alcohol. En dan veel geestesziekelingen. En dan zijn er
nog al wat die dit soort leven gewoon hebben gekozen. Ook nog wat werkelozen
die hun baan hebben verloren door de economische crisis.
Streams of Justice vindt dat te veel geld wordt besteed aan een elitische sport
cultuur. Biljoenen. Een grote weg die helemaal verbreed is en nu over de kust
hangt en aan de rotsen. Dat geld kan beter besteed worden aan de armen, de
scholen, de ziekenzorg enz., volgens Streams of Justice. Een bepaald gedeelte van
de stad was al lang geleden een spoorweg belooft, maar die verbind nu tussen de
Vancouver luchthaven en het stadcentrum.
Ik ben het wel met hun eens, maar het is allemaal te laat gedaan. Het was allemaal
al besloten en geplanned voor dat Streams voor de dag kwam. Ze hadden veel
eerder moeten beginnen om iets te bereiken.
Streams is ook heel critisch op More Than Gold en de kerken die meedoen, maar
ze hebben niet veel steun gekregen.
Dan is er ook nog een Christelijke groep die stille maar duidelijke demonstraties
organiseert tegen de prostestutie en human trafficking. Dat blijkt meestal te
vermeerderen tijdens Olympische spelen.
(At this point, the interview came to a sudden end. I was sent a traditional fountain
pen with “NCRV” inscribed as a token of appreciation.)

