De Schandaard …
De Schandaard van Vlaanderen doet het
weer

“Rechts misbruikt onze christelijke
erfenis in hun strijd tegen de
islam” (sic.), orakelt ene Luc Van
Gorp.
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mogen?!?

zou

dat

niet

” De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van
Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar
politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots
lijnrecht tegenover de islam.’
Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen – waaronder de N-VA
– onze ‘christelijke erfenis’, alleen maar om kritiek te
kunnen geven op moslims.
‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen
voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke
erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de
multiculturele samenleving. Plots staat het christendom
lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots
worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs
en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond

tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest
van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.
‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij
linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde
Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het
christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de
christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog
in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent
zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme,
nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.
‘Meer respect voor christendom’
Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de
rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het
nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond
houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in
die sprookjes?’
Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen – waaronder de N-VA
– onze ‘christelijke erfenis’, alleen maar om kritiek te
kunnen geven op moslims.
‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen
voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke
erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de
multiculturele samenleving. Plots staat het christendom
lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots
worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs
en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond
tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest
van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.
De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer
respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof
heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm
gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder
het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei

hij.‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel
waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij,
een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.
‘Religie staat voor comeback’
Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de
mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van
ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om
gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen
thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op
zoek naar levenskwaliteit.’Volgens de voorzitter van de
Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats
op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks
over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven
richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen
omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden.
Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid.
Alleen,
ergens
onderweg
zijn
we
onze
verhalen
kwijtgeraakt.’Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de
toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor
een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze
rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.” (Einde citaat)

N.v.d.r. : Wat een infantiele,
achterlijke en hypocriete idioot!
Islam bestaat slechts uit 8,9 procent religie en de rest (91,1
procent) is pure imperialistische ideologie die alleen uit is
op onderwerping van en genocide op anderen, onder andere de
christenen!
Met welk recht ventileert deze verzuilde snoeshaan zijn totaal
ongegronde mening? Waarom publiceert De Schandaard van
Vlaanderen deze nonsens? Het is vandaag de dag van Jézus
Klimop. Is dat al niet voldoende religiote nonsens?

