
VU Research Portal

Lam Chi-fung's Transformative Role in Shaping Hong Kong Baptist Life between 1950
and 1970
To, A.K.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
To, A. K. (2018). Lam Chi-fung's Transformative Role in Shaping Hong Kong Baptist Life between 1950 and
1970. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/8f570bff-d789-4aec-8cd7-93dabd217e32


Hong Kong telt de grootste Chinese baptistengemeenschap ter wereld. De baptist en zakenman 
Lam Chi-fung speelde een sleutelrol in de snelle groei van de baptisten en in de vormgeving van 
hun bestaan in Hong Kong tussen 1950 en 1970. Na de communistische omwenteling in China 
halverwege de twintigste eeuw werd Hong Kong door grote aantallen vluchtelingen overspoeld, 
met als gevolg een plotselinge toename van maatschappelijke en geestelijke noden. De Britse 
overheid, nog herstellende van een oorlogseconomie, bezat geen middelen om in de behoeften 
van de kolonie te voorzien. Buitenlandse zendingsinstanties waren na hun gedwongen vertrek uit 
China uiterst terughoudend om menskracht en financiën in Hong Kong te investeren, uit vrees 
voor een spoedige overname van de kolonie door communistisch China. In deze sociaal en 
geestelijk dreigende situatie nam Lam het initiatief buitenlandse zendingsorganisaties uit te 
nodigen, met name de Southern Baptists uit de VS, om zoveel mogelijk zendelingen naar Hong 
Kong te sturen. Intussen werkte Lam samen met de overheid aan de ontwikkeling van een 
indrukwekkende baptistische infrastructuur in Hong Kong. Ondanks spanningen over de vrees 
dat de onafhankelijkheid en de inzet van de lokale baptisten met de komst van buitenlandse 
zendelingen onder druk zouden komen te staan en ondanks discussies over de vraag of de leer 
van de scheiding van kerk en staat gevaar liep door overheidssteun te zoeken, bleek Lam 
succesvol: hij schiep een geheel nieuw baptistisch landschap in Hong Kong en het baptisme werd 
er de grootste denominatie.     
 


