Pas op voor “christelijke”
boekhandels! - deel 2
Beste Mr. Wildmon... Een open brief
Paul Proctor, 30 september 2006, NewsWithViews.com
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling en voetnoten door M.V.

Brief van Paul Proctor aan Tim Wildmon van AFA (American Family Association, en haar
American Family Resource Center). Dit is de christelijke organisatie gerund door Don & Tim
Wildmon, die zichzelf voorstelt als “Promoting Traditional Family Values” (traditionele gezinswaarden promotend) maar die ook de boeken verkopen van de controversiële Peter Singer (zie
deel 1).

Ga hier naar deel 1: DOC of PDF

_______________
Laat me beginnen met mijn oprechte waardering uit te drukken voor het feit dat ook u de boeken
van Peter Singer hebt verwijderd van uw American Family Resource Center nadat ik in een recent
NewsWithViews.com-artikel, getiteld “Pas op voor ‘christelijke’ boekhandels!”, meldde dat zijn
werk daar werd verkocht.
Het was erg attent van Larry Haege, van Innovative Inc.1, om mij en enkele anderen, een bevestiging te mailen van deze verwijdering.
Maar ik ben nog steeds wat in de war met betrekking tot een en ander, en ik hoop dat u dit voor mij,
en mijn bezorgde vrienden, kan ophelderen. Vergeef mij dat ik u aanschrijf op deze manier, maar
omdat u in uw laatste email aan mij liet weten: “Ik heb u niets meer te vertellen”, lijkt in de openbaarheid gaan de enige manier om antwoorden te krijgen.
In het kader van de door uw organisatie recent ingetrokken recensie2 van het het contemplatievespiritualiteit-boek “Sacred Listening”, van Agape Press3, kan u zich wellicht de volgende twee vragen herinneren die ik u in mijn email stelde:
1. “Waarom biedt AFA de terugtrekking aan van één boek met de New Age leringen, terwijl zij
een Resource Centre exploiteren dat er vol van staat?
2. Hoe is het mogelijk dat u “een traditionele evangelische positie met respect voor theologie en
christelijke doctrine” inneemt terwijl u profiteert van de promotie en verkoop van heidense geloven, praktijken en mystiek?”
Zoals wij beiden weten houdt u er niet echt van deze en andere vragen privé te beantwoorden, en
dus hoop ik dat u daartoe meer geneigd zult zijn in het openbaar, samen met enkele andere vragen:
1. Waarom protesteert tegen de Ford Motor Company wegens ondersteuning van het homoseksueel
huwelijk en geeft u een “Action Alert” uit waarin u Wal-Mart4 aanklaagt voor het onderschrijven
van de homoseksuele agenda terwijl AFA al jarenlang talloze boeken verkoopt van homoseksuele
en pro-gay auteurs door middel van haar American Family Resource Center?
2. Waarom interviewt u auteurs zoals Brian Flynn op uw Worldview Weekend radioprogramma
over de gevaren van New Age mystieke praktijken zoals contemplatief gebed, alsof u dat tegenstaat,
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terwijl u gewoon doorgaat met boeken verkopen van New Age en contemplatieve auteurs door
middel van uw American Family Resource Center?
3. Bent u tegen de kerkgroeibeweging en haar leiders met hun pragmatische voorschriften en principes zoals deze die gevonden worden in The Purpose Driven Life en gelijkaardige boeken? De
reden waarom ik u dit vraag is dat uw nauwe medewerker en Worldview Weekend co-gastheer,
Brannon Howse, talloze artikels publiceert op zijn Worldview Weekend website TEGEN Rick Warren en The Purpose Driven Life terwijl U 86 Purpose Driven Life producten VERKOOPT middels
uw American Family Resource Center, samen met vele andere boeken van kerkgroeigoeroes, alsof
u hen ondersteunt. Bent u niet een sponsor van Worldview Weekend en haar conferenties? Is dit
niet andermaal een eigenaardige tegenstrijdigheid die zonder verklaring blijft doorzetten, juist zoals
de andere hierboven vermeld?
Misschien kan u deze zaak eens en voor altijd tot rust brengen door in de openbaarheid te treden
met uw positie met betrekking tot de Rick Warren kwestie, op een eerlijke en tegemoetkomende
manier, en niet langer het onderwerp te ontwijken.
Eens dat u uw American Family Resource Center hebt schoongemaakt van zijn onchristelijke producten, kan u ons misschien vergezellen in de strijd om de rest van de christelijke boekenindustrie
schoon te maken - als u inderdaad “een traditionele evangelische positie met respect voor theologie
en christelijke doctrine” inneemt”.
Dank u Tim, voor uw tijd en consideratie.
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