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Ruim zevenhonderd christenen eisen een duidelijke stellingname van de Evangelische Omroep over de omstreden Charlie Charlie
Challenge, een ‘spel’ waarbij een geest zou worden opgeroepen.

De EO-jongerendag zaterdag is volgens de Edese jeugdwerker Geert Mollema de uitgelezen kans voor jongerenplatform BEAM om het
fenomeen aan de kaak te stellen. Daarom is afgelopen weekend de Facebookpagina STOP Charlie op EOJD opgericht. Die pagina had
maandagavond meer dan zevenhonderd volgers.

Mollema (24), student theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en jongerenwerker in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Houten,
schreef donderdag een kritische, open brief aan de BEAM-redactie. Mollema, zelf afgestudeerd mbo-journalist, vond een artikel op de
jongerenwebsite over de hype Charlie ‘verbazingwekkend’. In het artikel wordt uitgelegd hoe de Charlie Challenge werkt en worden vooral
mensen geciteerd die de ‘onzinhype’ bagatelliseren. Maar dat geluid bleek niet breed gedragen te worden door lezers, getuige de tientallen
reacties onder het artikel. ‘Ze zochten vooral de balans, zonder een duidelijk standpunt in te nemen’, aldus Mollema. Volgens hem is Charlie,
dat doet denken aan glaasje draaien, ‘een van de grootste aanvallen van de duivel om tieners de geestelijke wereld in te trekken’.

Als reactie op de open brief kreeg Mollema naar eigen zeggen veel telefoontjes en berichtjes van ouders, jeugdwerkers en kinderen. ‘Dat laat
zien hoe relevant het is om hiertegen op te staan, in persoonlijk gebed of voorlichtend als kerk. Wie bidt is de baas. Laten we zaterdag met
twintigduizend tieners dit fenomeen een halt toe roepen.’

Redacteur Rimme Mastebroek bedoelde het bericht enkel als ‘informerend’ artikel. ‘We werden door jongerenwerkers geattendeerd op dit
fenomeen. We hebben contact gezocht met verschillende experts en deze in het artikel aan het woord gelaten. Er staat duidelijk in dat de
geestelijke realiteit bestaat, dat zullen we nooit ontkennen. De laatste woorden zijn daarom: bij twijfel, niet doen.’ De EO zegt contact te zoeken
met de initiatiefnemers van de actie, maar zal zaterdag op de Jongerendag verder geen aandacht aan Charlie Challenge besteden.

Christelijke scholen en deskundigen waarschuwden onlangs voor ‘het nieuwe glaasje draaien’, dat erg populair is onder tieners. Bij het ‘spel’
zou de geest van een overleden Mexicaans jongetje worden opgeroepen. <

Actie tegen 'geest Charlie'
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