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Het vrije volk / 12-08-1952 
 
GEESTELIJK LEVEN  
(IN EN BUITEN DE KERK)  
Hulpactie voor vluchtelingen  
 
De Oecumenische Jeugdraad In Leeuwarden is een 
actie begonnen om hulp te bieden aan de politieke 
vluchtelingen, voor het merendeel Oost-Duitsers, die in 
Oldenburg zijn ondergebracht. De toestanden, 
waaronder deze mensen verkeren zijn slecht. 
Nu heeft de Jeugdraad deze zomer een 50-tal 
kinderen in gezinnen in Friesland geplaatst om  voor 
korte tijd eens een normaal gezinsleven mee te 
maken. Doch deze hulp is slechts zeer onvoldoende.  
Daarom wordt een oproep gedaan om nog op andere 
wijze te helpen. Dit kan gebeuren door het zenden van 
goede gedragen kleding en door het  verschaffen van 
werkmateriaal zoals breiwol, breinaalden, naalden, 
schaar, een lap katoen of stof.  
AI deze goederen kunnen gestuurd worden aan F. 
Huizinga, Jac. Binckestraat 101, Leeuwarden. Ten 
slotte wordt financiële steun op prijs gesteld om 
levensmiddelen te kopen. Dit kan gezonden worden 
aan J. Trip, Potgieterstraat 29, Leeuwarden, giro 
252855 met vermelding “Vluchtelingenactie”.  
Ook de afdeling Hilversum van de Ned. Protestanten 
Bond heeft voor het zelfde doel een inzameling 
gehouden. Zes dagen lang stond de kerk open voor 
het inbrengen van goederen. In kerkdiensten van 
verschillende kerken, op vergaderingen en 
bijeenkomsten was op deze mogelijkheid gewezen. 
Het resultaat van deze actie is zeer goed geweest. 
Nadat door de Ned. Centrale voor Ontheemden, 
Janskerkhof 15 te Utrecht  (adres van SOH) een 
adres was opgegeven van een kamp in Duitsland waar 
de nood op het ogenblik groot is, werd alles daarheen 
verzonden. 
 
Leeuwarder courant / 29-09-1952 
 
Kerknieuws in het kort  
— Mej. da. B. Ruys te Berlijn, die aldaar in opdracht 
van de Stichting „Oecumenische hulp aan kerken 
en vluchtelingen” belast is met de geestelijke 
verzorging van de in Berlijn en in de Oostzone 
wonende 2000 Nederlandse protestanten en niet-
kerkelijken, zal in October hier te lande een 
lezingtournée over haar werk op deze 
vooruitgeschoven post houden.  
 
 

Leeuwarder courant / 04-10-1952  
 

VLUCHTELINGEN-ACTIE OECUMENISCHE 
JEUGDRAAD LEEUWARDEN  
Nadat een grote hoeveelheid goederen voor de 
vluchtelingen in Oldenburg Is ontvangen, moet thans 
deze actie worden gesloten.  
Allen, die nog goederen ter verzending gereed 
hebben, wordt verzocht deze vanaf heden niet meer 
naar Leeuwarden te renden maar naar: Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
Janskerkhof 15  Utrecht  
Alle gevers, die door het zenden van geld of goederen 
tot het slagen van deze actie meewerkten, ontvangen 
dezer dagen nog een schrijven van ons.  
Namens de O.J.R. (Oecumenische Jeugd Raad) 
Leeuwarden:  
A. M. Hannema - v. Ellinkhulzen  
 
 

Leeuwarder courant / 06-02-1953 
 
Voorlopig geen evacués naar het buitenland  
De Nederlandse regering heeft bepaald, dat voorlopig 
de slachtoffers zo veel mogelijk binnen de 
landsgrenzen in gezinsverband nabij de getroffen 
gebieden zullen warden ondergebracht. Het is daarom 
niet te verwachten, dat voorlopig althans gebruik zal 
kunnen worden gemaakt van de spontane en zeer 
gewaardeerde bereidheid van buitenlandse 
organisaties en families om aan Nederlandse 
slachtoffers van de overstromingsramp gastvrijheid 
aan te bieden.  
Overstelpend is het aantal aanbiedingen, dat van 
buitenlandse particuliere en kerkelijke organisaties en 
van regeringen ontvangen is om kinderen uit gezinnen, 
die door de watersnood zijn getroffen, op te nemen in 
buitenlandse gezinnen of tehuizen.  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, de federatie der Diaconieën van de 
Nederlandse Hervormde Kerk, het Nederlandse R.K. 
Huisvestingscomité, de Bisschoppelijke Hulpactie voor 
hulp aan oorlogsslachtoffers in het bisdom Haarlem en 
de Vereniging voor Maatschappelijk werk op 
Humanistische grondslag „Humanitas” hebben op 
verzoek van de minister van Maatschappelijk Werk 
zich beraden over de mogelijkheid en wenselijkheid 
om op dit moment kinderen uit de getroffen gezinnen 
naar het buitenland te zenden.  
Zij zijn tot de conclusie gekomen dat in deze uren van 
droefheid, onzekerheid en spanning uitzending van 
kinderen naar het buitenland mede om psychologische 
redenen bezwaarlijk is, hoezeer deze buitenlandse 
hulp ook op prijs wordt gesteld.  
Overwogen wordt om in dit stadium kinderen, die 
daaraan behoefte hebben in het eigen land op verhaal 
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te laten komen. In de komende weken zal opnieuw 
worden nagegaan of en in hoeverre op het 
buitenlandse aanbod ware in te gaan.  
 
 
De Tijd / 06-02-1953   
Algemeen Handelsblad idem 
Het Parool idem 
 
VOORLOPIG GEEN KINDEREN NAAR HET 
BUITENLAND  
Om psychologische redenen bezwaarlijk  
Overstelpend is het aantal aanbiedingen, dat van 
buitenlandse particuliere en kerkelijke organisaties en 
van regeringen ontvangen is om kinderen uit gezinnen, 
die door de watersnood zijn getroffen, op te nemen in 
buitenlandse gezinnen of tehuizen.  
De Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, de Federatie der diaconieën van de 
Nederlandse Hervormde Kerk, het Nederlandse R.K. 
Huisvestingscomité, de Bisschoppelijke Hulpactie voor 
hulp aan oorlogsslachtoffers in het bisdom Haarlem en 
de vereniging voor Maatschappelijk Werk op 
humanistische grondslag „Humanitas” hebben op 
verzoek van de minister van Maatschappelijk Werk 
zich beraden over de mogelijkheid en wenselijkheid 
om op dit moment kinderen uit de getroffen gezinnen 
naar het buitenland te zenden. Zij zijn tot de conclusie 
gekomen, dat In deze uren van droefheid, onzekerheid 
en spanning uitzending van kinderen naar het 
buitenland mede om psychologische redenen 
bezwaarlijk is, hoezeer deze buitenlandse hulp ook op 
prijs wordt gesteld. Overwogen wordt, in dit stadium 
kinderen, die daaraan behoefte hebben, in het eigen 
land op verhaal te laten komen. In de komende weken 
zal opnieuw worden nagegaan of en in hoeverre op 
het buitenlandse aanbod ware in te gaan.  
 
 

Leeuwarder courant / 06-03-1953 
 
Vluchtelingen leven mee met getroffenen ramp  
De Oecumenische Jeugdraad uit Leeuwarden, die — 
zoals bekend — een nauw contact onderhoudt met de 
vluchtelingen in de kampen rond Oldenburg heeft naar 
aanleiding van de ramp die Nederland heeft getroffen 
een brief' van een der kampleiders ontvangen, waarin 
deze o.m. schrijft: „Afgelopen jaar zijn door uw 
bemiddeling kinderen uit de vluchtelingenkampen in 
Friesland geweest en heeft u ons met kleren in onze 
nood geholpen. Nu hebben wij gelezen welke grote 
natuurramp uw volk getroffen heeft. Wij spreken hierbij 
onze deelneming en ons medeleven uit, aan u en 
allen, die onze kinderen hebben opgenomen. Weest u 
ervan verzekerd, dat juist wij, vluchtelingen, met de 
slachtoffers van deze ramp meeleven, omdat wij het 
aan den lijve ondervonden hebben, wat het is, huis en 
erf en alles te verliezen”.  
Men heeft het verder in dit kamp niet bij woorden 
willen laten, maar ook een collecte gehouden, welke 
120 Mark heeft opgebracht.  
De Evangelisch Lutherse Gemeente van Ohmstede, 
die uit 20.000 leden bestaat, waarvan de helft 

vluchtelingen, bracht 2000 mark bijeen of wel ƒ 
1.807,80 In overleg met de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en vluchtelingen zal dit bedrag ten 
goede komen aan enige getroffen kerken in de 
noodgebieden.  
 
 

Leeuwarder courant / 09-03-1953 
 
Vluchtelingen hebben nog meer gegeven voor 
getroffenen 
(eerder artikel: vier ton in zicht, 11-02-1953) 
Pastor Wolter van de Deutsohe Evangelische Kirche 
heeft dit weekeinde in Leeuwarden doorgebracht, waar 
hij verschillende besprekingen heeft gevoerd, speciaal 
natuurlijk ook met de Oecumenische Jeugdraad. die 
dit jaar weer kinderen uit de vluchtelingenkampen in 
Friesland zal onderbrengen.  
De geestelijke deelde mede. dat wat betreft de hulp 
aan de getroffenen, de twee duizend mark, die al 
overgemaakt zijn, slechts een gedeelte is. Er komt nog 
vierduizend mark, dus ruim 3600 gulden. Leeuwarden 
hoopt deze gelden in overleg met de Oecumenische 
Raad van Kerken ten goede te laten komen aan de 
kerken in Kerkwerve en Noordgouwe, de beide 
gemeenten, die door de hoofdstad zijn geadopteerd. 
 
 

Trouw / 07-05-1953 
 
KERK EN SCHOOL  
Theologische werken naar Hongarije  
Met advies en medewerking van ds. Tüski, Hongaars 
predikant te Utrecht, is de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen er in geslaagd 
een zending van 84 theologische werken naar 
Hongarije te verzenden. Deze boeken zijn bestemd 
voor de bibliotheek van de Gereformeerde 
Theologische Academie in Boedapest, waar vele 
theologen in staat zijn Nederlands te lezen. De 
uitgeverijen Kok in Kampen en Bosch en Keuning in 
Baarn stelden gratis een deel van de verzonden 
boeken ter beschikking, maar voor de overige werken 
moest geld worden geleend. De Christenen in 
Hongarije hebben het zeker niet minder moeilijk dan 
hun gevluchte landgenoten en de genoemde Stichting 
vertrouwt dan ook. dat velen de mogelijk gebleken 
actie tot het verzenden van boeken zullen willen 
steunen. Men kan dit doen door het zenden van een 
gift aan het adres der Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen, Janskerkhof 15, 
Utrecht (girorekening 5261. t.n.v. Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen, Rotterdam) met 
vermelding „voor Hongarije”. 
 
 

Trouw / 20-07-1953 
 
Stavenisse kreeg een (houten) dorpshuis  
Te Stavenisse is in het leven geroepen de Stichting tot 
beheer en exploitatie van een Christelijk dorpshuis. 
Deze stichting stelt zich ten doel een dorpshuis te 
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beheren en te exploiteren ten dienste van het 
kerkelijke, maatschappelijke, sociale en culturele leven 
in de gemeente Stavenisse, met name ten dienste van 
de jeugd.  
De stichting werd in het leven geroepen wegens de 
omstandigheid dat door de Stichting oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen een 
dubbelwandige barak (geschikt voor bijeenkomsten 
van ruim 300 personen) aan Stavenisse is 
geschonken. Vrijdag is deze barak overgedragen door 
monseigneur A. Lagerwey, in tegenwoordigheid van 
de heren dr. Rössler en Braun namens het Hilfswerk 
der Evangelische Kirche im Rheinland (die de gelden 
beschikbaar stelde), de heer O. W. Heldring, secretaris 
van de Interchurch- Aid, het college van burgemeester 
en wethouders en het bestuur der nieuwe Stichting 
Dorpshuis Stavenisse.  
 
 

Volkskrant / 25-07-1953 
 
Buitenlandse pleegkinderen en 
ziekenfondsverzekering  
AMSTERDAM, 24 Juli  
De Ziekenfondsraad deelt mede:  
Deze zomer worden ongeveer 1000 kinderen van 6 tot 
14 jaar, afkomstig uit Berlijn en West-Duitsland, voor 
een periode van 3 weken tot 3 maanden, In 
Nederlandse pleeggezinnen ondergebracht. De 
uitzending van deze kinderen, die vooraf medisch 
worden gekeurd, geschiedt onder toezicht van het 
rooms-katholiek Nederlands huisvestingscomité te 's-
Hertogenbosch en de stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht.  
De voorzitter van de Ziekenfondsraad heeft aan de 
Algemene Ziekenfondsen verzocht, deze kinderen, 
voor zover zij verblijven in gezinnen, die bij een 
Algemeen Ziekenfonds verplicht of vrijwillig verzekerd 
zijn, kosteloos onder de verzekering van hun 
pleegouders in te schrijven.  
 
 
Trouw / 05-09-1953 
Het vrije volk, idem 
 
Oostduitse kinderen in Nederland  
Op uitnodiging van de stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen zijn Woensdag 
ongeveer 150 en gisteren ruim 60 kinderen uit 
vluchtelingenkampen in West-Duitsland in Nederland 
aangekomen voor een vacantieverblijf van acht weken. 
De kinderen, in de leeftijd van 5 tot 15 jaar, zijn 
afkomstig uit Oost-Duitsland en andere door de 
Russen bezette gebieden en hielden verblijf in 
vluchtelingenkampen. Zij zijn thans ondergebracht in 
de omgeving van Geldermalsen.  
Het is oorspronkelijk de bedoeling geweest het 
transport aanzienlijk groter te doen zijn, maar helaas 
moest een honderdtal kinderen in West-Duitsland 
achterblijven, omdat in een der kampen 
kinderverlamming was geconstateerd.  
 
 

Trouw / 18-01-1954 
 
Maatschappelijk werk op Tholen  
In een te Tholen gehouden vergadering van 
vertegenwoordigers van protestantse kerken en van 
de burgerlijke gemeenten op het eiland Tholen, die 
onder leiding stond van burgemeester L. A. Verburg 
van Stavenisse, is besloten het maatschappelijk werk 
en de gezinsverzorging op het eiland Tholen definitief 
ter hand te nemen. Het merendeel van de protestantse 
kerken en de burgerlijke gemeenten heeft reeds 
besloten in een in het leven te roepen stichting voor 
maatschappelijk werk en gezinsverzorging deel te 
nemen.  
De reeds op het eiland werkende maatschappelijke 
werkster, zal thans in dienst kunnen treden van de 
nieuwe stichting.  
Medegedeeld werd, dat de oecumenische stichting 
voor hulp aan kerken en vluchtelingen (de zg. 
Interchurch) te Utrecht een buitenlandse woning ter 
beschikking heeft gesteld om te dienen als centrum 
voor het maatschappelijk werk en de gezinsverzorging. 
Men besloot, om spoedeisende redenen, onmiddellijk 
de woning in de gemeente Scherpenisse, als 
geografisch middelpunt van het eiland, te bouwen.  
 

De Volkskrant / 26-02-1954 
 
NEDERLAND NEEMT GROEP VAN 34 OP  
Eerste vluchtelingen uit Sjanghai in Nederland  
Ondergebracht in provincie Utrecht  
DEN HAAG, 25 Febr. — Vanavond om half tien zijn 
met een speciale KLM-machine uit Hongkong acht 
zogenaamde „Sjanghai-vluchtelingen” aangekomen. 
Zij behoren tot een grote groep Europese 
vluchtelingen, die na de eerste wereldoorlog uit 
Rusland naar China zijn gevlucht en na de laatste 
wereldoorlog opnieuw in moeilijkheden zijn gekomen, 
toen in China Mao Tse Toeng aan het bewind kwam. 
Een groep van 800 hunner verkeert in tragische 
omstandigheden in Shanghai. Zij zijn ziek, verminkt of 
hoogbejaard. Deze groep moet zo snel mogelijk 
worden geëvacueerd. Na een oproep van de Hoge 
Commissaris der Verenigde Naties voor vluchtelingen 
verklaarde een aantal regeringen zich bereid, aan 
deze vluchtelingen asyl te verlenen en zich garant te 
stellen voor hun onderhoud gedurende de rest van hun 
leven.  
Het resultaat van deze oproep is geweest, dat tot 
dusverre voor 318 personen deze garantie is 
verkregen. De Nederlandse regering verklaarde zich 
bereid 34 dezer vluchtelingen op te nemen.  
Hedenavond arriveerde het tweede transport uit 
Hongkong met 4 patiënten voor Nederland, 3 voor 
België en 1 voor Denemarken.  
Allen bevonden zich in goede welstand. Zij werden op 
Schiphol verwelkomd door mr. C. Brouwer, 
vertegenwoordiger in Nederland van de Hoge 
Commissaris der V.N. voor vluchtelingen en de heer 
O. Heldring, directeur van de stichting 
oecumenische hulp voor kerken en vluchtelingen. 
Deze laatste stichting is erin geslaagd voor de 
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patiënten, bestemd voor Nederland, een tehuis te 
vinden in de provincie Utrecht.  
 
 

Trouw / 18-03-1954 
 
Hervormd jeugdcentrum in Moerdijk geopend  
(Van een onzer verslaggevers)  
Op een bescheiden plekje, In de schaduw van een 
dijk, waar vier maanden geleden nog slechts kleffe 
modder te zien was, heeft de Hervormde gemeente 
van Moerdijk thans een frisse houten barak in gebruik 
kunnen nemen, een jeugdcentrum, dat de bewoners 
van dit dorp practisch gratis hebben ontvangen. Het is, 
blijkens een bordje naast de ingang — waarop ook het 
symbool van de Wereldraad van Kerken, een schip, 
prijkt — „een geschenk van de Oostenrijkse en 
Zwitserse kerken in het rampjaar 1953”. Een teken 
derhalve van de verbondenheid van vele Christenen, 
die ook buiten nationale grenzen gevoeld wordt.  
Drie vlaggen wapperden gisteren van het dak: de 
Nederlandse driekleur, de CJMV-vlag met de bekende 
driehoek en een geel dundoek van de Hervormde 
Jeugdraad en de Jonge Kerk. „Een bekroning op 
jarenlang werken en.... wachten” zei de plaatselijke 
predikant, ds. W. S. Bakker, die bij de 
openingsplechtigheid een waarlijk oecumenisch 
gezelschap verwelkomde.  
Plannen bestonden namelijk ai jaren maar de gelden 
vormden het hete hangijzer. Een gevormd fonds stelde 
aanvankelijk nog een vergelijking van de plannen in 
het vooruitzicht. Tot — na de ramp — hulp daagde uit 
het buitenland: de Oostenrijkse Evangelische kerk 
wilde via de stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en vluchtelingen een daad stellen. Zo 
verrees, met medewerking ook van de Zwitserse 
zusterkerken dit eenvoudige gebouw, dat 180 
personen kan herbergen en een flink toneel rijk is.  
 

 
 
Sprekers  
Dit alles vertelde ds. Bakker, nadat hij de vele helpers 
uit binnen- en buitenland had dank gezegd. Na hem 
voerde een lange rij sprekers het woord. De heer O. 
W. Heldring feliciteerde namens de stichting en 
maakte van de gelegenheid gebruik naar voren te 
brengen, dat de Oostenrijkse kerk — die het heel 
moeilijk heeft —van haar armoede gaf en dat ons land 
van dit gebaar nog veel kan leren. Ook Pfarrer 
Hellstern uit Zürich voerde het pleit voor de oecumene. 

Hij hoopte dat van het jeugdcentrum veel zegen mag 
uitgaan, ook voor de jongeren die aan de rand van de 
kerk leven. Nadat ds. C. E. van Voorthuysen namens 
de Generale Synode en de Prov. Kerkvergadering en 
ds. Jac. van Vessem namens de Prov. 
Jeugdcommissie de Moerdijkers met de aanwinst 
hadden gelukgewenst, sprak pastoor R. van Kessel 
over „de winst die voortvloeide uit het verlies (de 
ramp)”. Ook wij zijn met een dergelijk project bezig, 
vertelde hij. We zijn jaloers op u, maar toch ook van 
harte dankbaar voor dit resultaat. Ten slotte (hebben 
nog de heer A. C. Meyll namens de Geref. kerkeraad, 
burgemeester dr. C. Vlak en de heren C. C. Schutter 
en J. Knook, resp. namens kerkvoogdij en kerkeraad 
gesproken.  
 
 

Leeuwarder courant / 09-04-1954 
 
De Zuidkoreaanse kerk te midden der ruïnes  
Bijna een derde deel van de Zuidkoreaanse kerken is 
tijdens de oorlog zwaar beschadigd, meldt een 
waarnemer van de afdeling voor interkerkelijke hulp en 
vluchtelingendienst van de Oecumenische Raad. Hij 
tekent de Zuidkoreaanse kerk als een zeer levende 
kerk, die zichzelf onderhoudt en wier geestelijken een 
bevolking dienen, die in onbeschrijfelijke armoede en 
eindeloze nood is verzonken.  
De protestantse kerken in Korea zijn volkomen 
zelfstandig en onafhankelijk. Hoewel de 
zendingsgenootschappen, uit wier pionierswerk de 
gemeenten zijn ontstaan, nog in Korea gevestigd zijn, 
houdt de zending zich toch meer en meer bezig met 
de taak van de opvoeding en opleiding en het 
doorgeven van technische kennis, die de inheemse 
kerken slechts langzaam verwerven. Van de 3280 
kerken in Zuid-Korea zijn bijna 973 gebouwen zwaar 
beschadigd en 264 kerken volkomen verwoest. Vele 
kerken zijn na de oorlog weer opgebouwd. Het komt 
veel voor, dat men te midden van de ruïne van een 
oude kerk de nieuwbouw van een kleine houten kerk 
ziet.  
Het gebrek aan voorgangers is een veel ernstiger 
probleem dan dat van de ontbrekende kerken. Op het 
ogenblik worden 3280 kerken door 1877 geestelijken 
en talrijke leken-predikanten bediend. Er worden 363 
dominees en evangelisten vermist. Of ze dood zijn, of 
in Noordkoreaanse handen zijn gevallen, weet 
niemand. Het grote Zuidkoreaanse leger vraagt vele 
predikanten. Verder is er de omstandigheid, dat 
jongelieden, die van het platteland zijn gekomen en in 
de grote stad gestudeerd hebben voor geestelijke, als 
ze eenmaal klaar zijn met hun studie, weinig lust meer 
gevoelen om naar hun dorp of stadie, waar ze zo 
dringend nodig zijn, terug te keren.  
 

Amigoe di Curacao  / 18-05-1954 
weekblad voor de Curacaosche eilanden 
 
Wit-Russen naar Nederland  
Amsterdam. — Met een speciaal gehuurd vliegtuig zijn 
gisteravond te  Schiphol aangekomen achttien Wit 
Russen, die hun vaderland vele jaren geleden 
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moesten verlaten en naar China en elders waren 
uitgeweken. De “Stichting Oecumenische hulp aan 
vluchtelingen” zal voor het herstel  dezer bejaarde en 
merendeels zieke vluchtelingen en hun assimilatie in 
Nederland zorg dragen.  
 
 

Trouw / 18-05-1954 
 
ONTROERING OP SCHIPHOL  
Eindelijk rust na jaren zwerven  
Met tranen van ontroering in de ogen heeft een 
groepje bejaarden, invaliden en gebrekkige 
vluchtelingen de voet gezet op Schiphol in het land, 
dat na vele jaren van rondzwerven over vele delen van 
de aardbol, hun vaderland zal worden. Met een 
speciaal toestel van de Scandinavische 
luchtvaartmaatschappij werden 18 Wit-Russen, die 
hun geboorteland vele jaren geleden hebben moeten 
verlaten en naar China of elders zijn uitgeweken, 
overgegeven in de gastvrije handen van de helpers en 
helpsters van de „Stichting Oecumenische Hulp aan 
kerken en vluchtelingen”.  
Het zijn 18 van de vele duizenden vluchtelingen op de 
wereld, die tezarnen met 17 anderen hun 
zwerversbestaan en hun kampellende zullen vergeten 
in het gastvrije Nederland, waarvan de regering hun 
asyl heeft verleend op speciaal verzoek van de V.N.-
Hoge Commissaris voor de vluchtelingen.  
Bevend van zwakte en emoties strornpelden de 
bejaarden en invaliden uit het toestel het trapje af. 
Behulpzame stewardessen ondersteunden de 
zwakken. Diepe groeven in gelaat toonden de sporen 
van jarenlange ellende en ontberingen, typerend voor 
de vluchteling, die noch in zijn geboorteland, noch 
elders rust heeft kunnen vinden. terwijl de spaarzaam 
geklede vrouwen en mannen in het ontvangstzaaltje 
van de luchthaven wat op verhaal konden komen, reed 
een heftruck langszij het vliegtuig en bracht zonder 
veel schommelende bewegingen achter elkaar twee 
brancards met twee ernstige zieken op de begane 
grond, waar de ambulancewagens de droeve last 
overnamen. 
Elf lijden aan tuberculose, enkelen hebben een 
chronische ziekte en de anderen lid zijn 
hulpbehoevend en invalide. De t.b.c-patiënten zullen in 
de Nederlandse sanatoria voor hun genezing worden 
ondergebracht, de chronische zieken gaan naar huize 
“Pasadena” in Zeist, terwijl de invaliden elders in 
tehuizen wat op adem kunnen komen in een rustige 
omgeving. Grote tranen rolden over het gerimpelde 
gelaat van zijn vrouw, toen de bejaarde en gekromde 
Troechnow hakkelend zijn Russische klanken 
uitstootte, die de dank van allen vertolkte. „Wij zijn heel 
erg blij, dat Nederland ons wil opnemen”, zo vertaalde 
mevr. A. Kotsjergina uit Utrecht zijn woorden. „Dank, 
hartelijk dank aan allen. We zullen het verleden dienen 
te vergeten.”  
 

Algemeen Handelsblad / 25-05-1954 
 
Europese T. V. -uitzendingen van één maand 
stellen hoge technische eisen 

(Van een onzer verslaggevers)  
Van 6 Juni tot en met 4 Juli zullen acht Europese 
landen televisie-programma’s uitwisselen. Televisie-
kijkers van die acht landen, van Rome tot Schotland, 
zullen getuige kunnen zijn van de wedstrijden om het 
wereldkampioenschap voetbal te Bazel, van 
sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk, van het 
grandioze folkloristische Palio-feest te Siena, van een 
folkloristisch feest op de Brusselse Grote Markt, van 
een bezoek ook aan het Vaticaan, waarbij de Paus 
een toespraak zal houden. De Nederlandse bijdrage 
voor dit gemeenschappelijke programma, dat, 
behoudens enkele uitzonderingen, telkens des avonds 
tussen 5 en 8 uur, zal worden uitgezonden, zal 
bestaan in een feest voor kinderen uit 
vluchtelingenkampen  
in de speeltuin te Oud-Naarden. Deze kinderen 
worden uitgekozen door de stichting oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen te Utrecht. H.M. 
de Koningin zal bij dit tuinfeest aanwezig zijn. 
Medewerking verlenen het Jeugd-harmonie-orkest uit 
Klaaswaal, jeugdige leerlingen van Sonia Gaskell en 
het kindercircus Elleboog. Dit programma zal duidelijk 
tot uitdrukking brengen de Nederlandse bekommernis 
om het probleem van de ontheemden. Grote 
technische problemen moeten worden overwonnen 
voor dit Europese televisie-programma. Er zijn nu met 
het buitenland twee verbindingen tot stand gebracht: 
behalve die van Lopik over Breda naar Brussel, een 
andere verbinding over Helmond en Weert naar 
Keulen. De reportage-apparatuur heeft men, voor het 
opbouwen van deze verbindingen, tijdelijk moeten 
verzwakken. Er lopen nu in Europa drie grote televisie-
ketens: de westelijkste loopt van Glasgow naar 
Londen, de middelste verbindt Lopik met Brussel, 
Rijssel en Parijs, de derde gaat van Hamburg over 
Keulen, Zwitserland naar Milaan en Rome. Deze drie 
ketens worden aan elkaar gekoppeld door de 
verbinding Rijssel-Londen en Lopik-Keulen. Er zijn in 
het geheel 32 relaisposten. De grootste lengte van de 
verbinding Glasgow-Rome) is ongeveer 2000 km. De 
grootste afstand in de V.S. bedraagt 6000 km. Typisch 
Europees zijn de moeilijkheden met bet verschil in 
lijnen.... en in talen. Lopik krijgt het Britse signaal van 
405 lijnen en een lijnenvertaler zet dit om in 615 lijnen 
voor rest van Europa., behoudens Frankrijk, waar een 
andere lijnenvertaler te Parijs het Britse signaal omzet 
in het Franse systeem van 819 lijnen op het beeld. En 
vice-versa. Om de taalmoeilijkheden te overwinnen, 
worden vooraf draaiboeken verschaft, zodat in de 
studio te Bussum voor de Nederlandse T.V.-kijkers 
pasklaar een Nederlands commentaar kan worden 
uitgesproken, waarbij de commentator wordt gesteund 
door een aparte spreeklijn met de plaats van 
uitzending, die hem tijdig van allerlei improvisaties — 
een van de bekoorlijkste mogelijkheden van de 
televisie — op de hoogte kan stellen. Bij de 
wedstrijden om het wereldkampioenschap voetbal 
zullen de acht landen elk over een afzonderlijke 
verslaggever in een cabine te Bazel beschikken. 
Nederland en België doen samen: voor de eerste 
wedstrijden een Vlaamse verslaggever, naderhand 
onze landgenoot Dick van Rijn. Bij het bezoek aan het 
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Vaticaan (6 Juni 18—18.45 uur) zal Paul de Waart als 
verslaggever optreden. De Nederlandse 
Televisiestichting roept bij voorbaat de clementie van 
de kijkers in voor eventuele storingen, die kunnen 
optreden op dit televisienet van een uitgebreidheid als 
nog nimmer tevoren. Een televisienet, waarbij, mocht 
deze internationale uitwisseling slagen, zich in de 
naaste toekomst Zweden en Oostenrijk wel zullen 
aansluiten. Op 5 Juni geeft Lopik een extra-uitzending 
als voorbereiding tot het uitwisselingsprogramma.  
 
 
De Telegraaf / 06-06-1954 
 

Koninklijke belangstelling  
Zoals bekend zal ook koningin Juliana met de beide 
prinsessen aanwezig zijn om door haar hoge 
belangstelling deze uitzending bijzondere luister bij te 
zetten. Dit koninklijk gebaar is te danken aan de 
inhoud van het programma, dat zijdelings het 
ontheemden-probleem tot inhoud heeft. Ruim 120 in 
ons land vertoevende vluchtelingetjes, voor enige tijd 
door de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 
en Vluchtelingen ondergebracht in gezinnen in 
Utrecht en het Gooi, zullen naar Oud- Naarden komen 
om daar een heerlijke middag te beleven. Alles is extra 
mooi opgepoetst en het gevarieerde speeltuig zal die 
middag spontaan door de jeugd worden gebruikt. 
Slechts zullen drie camera's rondloeren om de 
aardigste tafereeltjes vast te leggen en op hetzelfde 
ogenblik zuilen de kijkers in geheel Europa van 
hetzelfde schouwspel kunnen genieten. Naast de 
schommels, wippen, draaimolens en glijbanen zullen 
er n komisch hondennummer, 'n muzikale clown, een 
jeugd-harmonie-orkest, een balletgroep en eer. 
Kindercircus te zien zijn. gegeven door de producer en 
regisseur. Dick Simons. Bovendien zullen de kijkers 
het strand met zijn spelende kinderen, „de zee” met 
haar kano's en zeilscheepjes kunnen aanschouwen.  
 
 

Nieuwsblad van het Noorden / 15-06-1954 
 
KONINGIN JULIANA OP TELEVISIESCHERM  
Koningin Juliana, vergezeld van Prinses Margriet, 
heeft Maandagmiddag de speeltuin Oud-Naarden 
bezocht om aanwezig te zijn bij het 
televisieprogramma „Een feest ver van huis”, dat de 
Nederlandse Televisiestichting heeft uitgezonden als 
haar aandeel in de Eurovisiereeks. De Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
had er voor zorg gedragen, dat ruim honderd 
vluchtelingetjes, die thans enkele maanden vacantie in 
ons land doorbrengen, aan dit feest deelnamen. De 
Koningin en de Prinses toonden veel belangstelling en 
kwamen meermalen tijdens de uitzending „in het 
beeld”. Zo toonden de televisiecamera's de Koningin 
en de Prinses druk in actie met het uitreiken van 
speciaal voor deze gelegenheid bedrukte shawls, 
waarvan elk kind er één ter herinnering meekreeg.  
Deze Nederlandse uitzending, waaraan door het 
Koninklijk bezoek bijzondere luister was verleend, is in 
het buitenland goed ontvangen. Spoedig na de 

uitzending deelde het Eurovisiecentrum Rijssel (Fr.) 
mee, dat uit alle Europese landen een uitstekende 
ontvangst werd gemeld.  
 
 

De Tijd / 17-06-1954 
 
Vluchtelingen uit China op Schiphol aangekomen  
18 bejaarde en invalide Wit-Russen  
Met tranen van ontroering in de ogen heeft 
Zondagavond laat een groepje bejaarde. Invalide en 
gebrekkige vluchtelingen de voet gezet op Schiphol in 
het land, dat na vele jaren van rondzwerven over vele 
delen van de aardbol hun vaderland zal worden. Een 
speciaal gecharterd toestel van de Scandinavische 
luchtvaartmaatschappij, de „Erik Viking”, bracht 
achttien Wit-Russen, die hun geboorteland vele jaren 
geleden hebben moeten verlaten en naar China of 
elders zijn uitgeweken, in de gastvrije handen van de 
helpers en helpsters der „Stichting oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen”, die voor bun 
herstel en voor hun assimilatie in Nederland gaat 
zorgdragen. Het zijn 18 van de vele duizenden 
vluchtelingen op de wereld, die tezamen met 17 
anderen hun zwerversbestaan en hun kampellende 
zullen vergeten in het gastvrije Nederland, waarvan de 
regering hun asyl heeft verleend op speciaal verzoek 
van de V. N.-Hoge Commissaris voor de vluchtelingen 
en het Internationale Comité voor Europese Migratie, 
de ICEM, als onderdeel van de tweede grote 
overbrenging van vluchtelingen uit Shanghai cn 
Honkong in China naar de landen, die deze mensen 
zullen opnemen. Bevend van zwakte en emoties 
strompelden de bejaarden en invaliden uit het toestel 
het trapje af. Behulpzame stewardessen 
ondersteunden de zwakken. Diepe groeven in 't gelaat 
toonden de sporen van jarenlange ellende en 
ontbering, typerend voor de vluchteling, die noch in 
zijn geboorteland, noch elders rust heeft kunnen 
vinden. Terwijl zestien spaarzaam geklede vrouwen en 
mannen in het ontvangstzaaltje van de luchthaven wat 
op verhaal konden komen, reed een heftruck langszij 
het vliegtuig en bracht twee brancards met de beide 
ernstige zieken op de begane grond, waar de 
ambulancewagens de droeve last overnamen. Van de 
achttien lijden er elf aan tuberculose, enkelen hebben 
een chronische ziekte en de anderen zijn 
hulpbehoevend en invalide. De t.b.-patiënten zullen in 
de Nederlandse sanatoria, voor hun genezing worden 
ondergebracht, de chronische zieken gaan naar huize 
„Pasadena” in Zeist, terwijl de invaliden elders in 
tehuizen wat op adem kunnen komen in een rustige 
omgeving. Grote tranen rolden over bet gerimpelde 
gelaat van zijn vrouw, toen de bejaarde en gekromde 
Troechnow hakkelend zijn Russische klanken 
uitstootte, die de dank van allen vertolkten, gelet op de 
ontroering op aller gezichten. “Wij zijn heel erg blij, dat 
Nederland ons wil opnemen” zo vertaalde mevr. A. 
Kotsjergina uit Utrecht zijn woorden, “en we zullen 
deze dank het beste tot uiting kunnen brengen in ons 
gedrag en in het aanpassen aan de Nederlandse 
levensomstandigheden. Dank, hartelijk dank aan allen. 
We zullen het verleden dienen te vergeten.”  



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 10 

 

 
 

Algemeen Handelsblad / 17-06-1954 
 
Achttien Russische vluchtelingen uit China vinden 
hier nieuw vaderland  
ALLEN BLEKEN ZIEK EN VERZWAKT  
Trillend van emotie, van zwakte en ziekte kwamen 
achttien bejaarden en invaliden gisteravond laat op 
Schiphol uit een (gecharterd) toestel van de 
Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Deze mensen 
werden uit China gehaald en voortaan zal Nederland 
hun vaderland zijn. Op verzoek van de Hoge 
Commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde 
Naties en van het Internationale Comité voor Europese 
Migratie heeft de Nederlandse regering deze 
ongelukkige Wit-Russen, die hun geboorteland vele 
jaren geleden hebben moeten verlaten en sindsdien 
over vele delen van de aardbol hebben gezworven — 
asyl verleend.  
De vluchtelingen werden hartelijk ontvangen door de 
helpers en helpsters van de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. In het 
ontvangstzaaltje van de Amsterdamse luchthaven 
mochten de spaarzaam geklede mensen eerst wat op 
verhaal komen. Men kon de jarenlange misère en 
ontberingen van hun gezichten aflezen. Twee 
brancards met ernstige zieken werden per heftrucks uit 
de machine gehaald en in ambulance-auto’s 
overgeladen. Van de zestien mensen in de kleine 
wachtzaal bleken er elf aan tuberculose te lijden, 
sommigen hadden een chronische ziekte, maar 
hulpbehoevend waren zij allen zonder uitzondering. De 
t.b.c.-patiënten zullen in Nederlandse sanatoria 
worden overgebracht, o.a. in „Zonnegloren” te Soest. 
De chronische zieken gaan naar Huize Pasadena” te 
Zeist. En de invaliden zullen elders in tehuizen wat op 
adem kunnen komen. Een oude man, Troechnof 
geheten, sprak ontroerd enige woorden in het 
Russisch om uiting te geven aan zijn dankbaarheid. 
„Wij zijn heel erg blij, dat Nederland ons wil opnemen”, 
zei hij (een vertaalster bracht de woorden in het 
Nederlands over) ,,en wij zullen ons graag aan de 
levensomstandigheden hier aanpassen. Dank aan 
allen. Wij zullen het verleden moeten vergeten.” 
Vergeten?  
Het zal wel niet gemakkelijk zijn. Deze zelfde 
Troechnof heeft ontzaglijk veel meegemaakt: de eerste 
wereldoorlog aan het front, de strijd tegen de 
bolsjewieken, een vlucht naar Korea, later naar China, 
waar hij als brandweerman en politieagent te werk 
werd gesteld. Nóg schokkender was het verhaal van 
mevrouw Raiko, die met haar eerste echtgenoot, haar 
zoon en haar dochter in 1918 uit Rusland 
wegvluchtten. Man en zoon kwamen spoedig daarna 
in China om het leven en de dochter werd krankzinnig 
ten gevolge van een autobusongeluk. De vrouw huwde 
opnieuw, maar doordat het paar geen visum kon 
krijgen om naar de Philippijnen te evacueren, kwam 
het in een vluchtelingenkamp te Sjanghai terecht — 
een kamp zonder hoop. Beide mensen liepen daar 
tuberculose op. Zij wisten niet wat zij hoorden, toen 
bekend werd dat Nederland hun gastvrijheid wilde 

verlenen, mede dank zij het initiatief van de 
Wereldraad van Kerken. Zowel de voorzitter van de 
Stichting Oecumenische Hulp, dr E. Emmen, als de 
secretaris, de heer O. W. Heldring, stelden de 
aangekomenen met vriendelijke woorden op hun 
gemak. Namens het hoge commissariaat voor de 
vluchtelingen was mr C. Brouwer aanwezig. Deze 
achttien mensen behoren tot een groep van 108 
personen, die uit China naar het Westen worden 
gezonden. Vanavond zullen nog enige vluchtelingen in 
ons land aankomen. In Februari jl« arriveerden er 
reeds vier. Het S.A.S.toestel „Erik Viking” had eerst 62 
vluchtelingen uit Triëst naar Australië gebracht 
alvorens het naar Hongkong vloog om de 52 zieken en 
zwakken (waarvan de achttien voor Nederland) aan 
boord te nemen. Gedurende da vliegreis hebben zij 
een uitstekende verzorging genoten.  
 

 
Onder het oog van de televisiecamera deelt Koningin 

Juliana aan de kinderen cadeautjes uit. 
 
 

Leeuwarder courant / 26-06-1954 
 
Internationale samenwerking  
Met onze beperkte middelen kunnen wij het probleem 
niet oplossen; daarvoor is internationale 
samenwerking op zeer grote schaal nodig. Maar wat 
wij wel kunnen doen, Is incidenteel de nood lenigen en 
het leed verzachten. De stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen — eigenlijk een 
„filiaal” van de „Wereldraad van Kerken” — geeft ons 
hier een prachtig voorbeeld.  
Het merkwaardige van deze stichting is, dat zij 
aanvankelijk een “ontvangend” lichaam was, dat een 
belangrijke rol speelde als bemiddelaar bij het program 
tot herbouw van de vernielde Nederlandse kerken.  
In 1948 richtte de stichting haar aandacht op de 
vluchtelingenzorg; hoewel Nederland uiteraard in die 
tijd nog niet veel te bieden had. Nu is dat anders. Nu 
draagt ook kerkelijk Nederland zijn steentje bij aan het 
zegenrijke werk van de Wereldraad, die zich speciaal 
ten doel heeft gesteld, daar hulp te bieden waar 
anderen dat niet doen, zoals bij de „economische 
vluchtelingen” in Arabië, die in strikte zin geen 
vluchtelingen zijn, omdat ze in hun eigen huizen zijn 
blijven wonen — en daarom geen hulp krijgen van 
officiële instanties — maar die er al even slecht aan 
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toe zijn als de echte vluchtelingen, omdat ze bij de 
grenskwesties hun land en daarmee hun 
bestaansmiddelen hebben verloren.  
De Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
Vluchtelingen steunt dus het werk van de Wereldraad 
met geld, maar zij doet zelf ook veel. Zij zendt 
bijvoorbeeld goederen naar de kampen, zij heeft de 
zorg over de ouden van dagen. die in Nederland hun 
laatste dagen zo onbezorgd mogelijk kunnen 
doorbrengen — twee van hen vonden een onderdak in 
Barneveld — en zij liet nog onlangs 23 Wit-Russen uit 
China naar ons land komen, die nog door tien 
lotgenoten zullen worden gevolgd — van deze 23 zijn 
er 13 opgenomen in „Zonnegloren” te Soest.  
 

Leeuwarder courant / 29-06-1954 
 
Kerknieuws in het kort 
Onlangs zijn in ons land negentien Russische 
vluchtelingen uit Shanghai aangekomen, voor wie de 
Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht 
(Janskerkhof 15) huisvesting en verzorging op zich 
heeft genomen. Aangezien het meest patiënten zijn. 
zou men gaarne over Russische boeken (geen 
communistische lectuur) beschikken. Wie kan helpen? 
 
 

Het Nieuwsblad van Sumatra / 06-07-1954 
 
Koningin Juliana bracht bezoek aan Eurovisie  
Koningin Juliana, vergezeld door Prinses Margriet, 
heeft onlangs de speeltuin Oud-Naarden bezocht om 
aanwezig te zijn bij het televisieprogramma „Een feest 
ver van huis”, dat de Nederlandse televisiestichting 
heeft uitgezonden als haar aandeel in de 
Eurovisiereeks.  
De Koningin kwam ter plaatse aan voordat de 
uitzending begon en werd begroet door de heer J. B. 
Broeks, programma-commissaris van de Nederlandse 
Radio-Unie en door enkele bestuursleden van de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen. Deze stichting had er voor 
zorggedragen dat ruim honderd vluchtelingetjes die 
thans enkele maanden vacantie in Nederland 
doorbrengen, aan dit feest deelnamen.  
Zowel de Koningin als de Prinses toonde zich vol 
belangstelling en kwamen meermalen tijdens de 
uitzending „in het beeld”. Zo toonden de 
televisiecamera's de Koningin en de Prinses druk in 
actie met het uitreiken van speciaal voor deze 
gelegenheid bedrukte shawls, waarvan elk kind er één 
ter herinnering meekreeg.  
Na afloop van de uitzending liet de Koningin 
verscheidene medewerkers van de televisie aan zich 
voorstellen. Omstreeks kwart over zes vertrok zij weer 
naar het paleis Soestdijk.  
Deze Nederlandse uitzending, waaraan door het 
Koninklijk bezoek bijzondere luister was verleend, is in 
het buitenland goed ontvangen. Spoedig na de 
uitzending had men in Oud-Naarden het 
Eurovisiecentrum Rijssel aan de telefoon, dat 
mededeelde dat uit alle Europese landen een 
uitstekende ontvangst werd gemeld, waaraan een 

speciale gelukwens van Italiaanse zijde werd 
toegevoegd.  
Wat de uitzending zelf betreft: het zonnetje zorgde 
onverwacht voor goed licht, maar de wind blies veel te 
hard, zodat de voorgenomen kabelopstijging van 
Boesmans ballon in de aanvang van de uitzending niet 
door kon gaan.  
Daardoor moest het programma wat worden gewijzigd, 
maar aan het slot steeg de ballon toch op, al ging het 
niet gemakkelijk. Het was voordien voor de vele 
vrijwilligers ook niet gemakkelijk geweest het gevaarte 
op de grond te houden.  
 
 

Het vrije volk / 24-08-1954 
 
Evanston: vluchtelingenhulp in woord en beeld 
„Als het kerkelijk leven van de vijftien millioen 
Protestanten, die zich aan de zorg van de kerken in 
Oost-Duitsland hebben toevertrouwd, instort, dan komt 
het gehele protestantisme in Europa in gevaar.” 
Dit verklaarde dr. Otto Dibelius, president van de 
Evangelische Kerk In Duitsland, Zondagavond voor de 
Assemblee van de Wereldraad van Kerken te 
Evanston 
Hij zeide dit. tijdens de voorstelling die de 
Interkerkelijke Commissie voor hulp aan vluchtelingen 
van de Wereldraad gaf.  
Deze commissie had de voorkeur gegeven aan 
uitbeelding van haar rapport boven het geven van 
statistieken. Aan deze voorstelling werkten ruim vijftig 
kerkelijke leiders als „acteurs” mee. 
Geen achteruitgang  
Voorts verklaarde bisschop Dibelius, dat de kerken in 
Oost-Duitsland geen achteruitgang zien. Integendeel, 
men staat daar vaster in het geloof dan in het Westen. 
De kerk van Christus is niet verdeeld, zo zei hij. Hij 
pleitte voor voortzetting van de oecumenische hulp 
aan Oost-Duitsland. De Koreaanse geestelijke Sjing 
Hong Mjoeng zei, dat Korea niet zonder hoop is. De 
christelijke kerken groeien enorm. En in 
omstandigheden die gewoonlijk wanhoop zouden 
wekken, zegeviert de christelijke hoop aldus deze 
afgevaardigde. Dr. Edgar Chandler van New Vork, 
directeur van het Vluchtelingencomité van de 
Wereldraad, deelde mee dat het comité werkt in het 
belang van vluchtelingen in 43 landen. Dr. Mare 
Boegner, Frans gedelegeerde en een der presidenten 
van de Wereldraad, merkte op, dat de kerken 
vluchtelingen hebben geholpen ongeacht hun 
godsdienstige overtuiging.  
Een van de. treffende ervaringen is de hulp die 
protestanten aan Orthodoxe vluchtelingen hebben 
verleend. De interkerkelijke hulp aan vluchtelingen 
is voor ons een permanente plicht geworden, aldus dr. 
Boegner. 

De Tijd / 31-08-1954 
 
Museum Religieuze Kunst verdwijnt  
(Van onze Utrechtse redacteur)  
Het museum van het Protestants Christelijke Instituut 
voor Kerkelijke en Religieuze Kunst, Achter St. Pteter 
14, Utrecht wordt binnenkort opgeheven wegens 
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gebrek aan belangstelling. De kostbare ikonen gaan 
naar het Gemeentemuseum in Den Haag en de rest 
van de .verzameling naar het Stedelijk Museum te 
Amsterdam. Het gebouw in Utrecht wordt 
overgedragen aan de Stichting Oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen.  
 
 
Trouw / 14-10-1954 
 
DUITS KNAPENKOOR NAAR NEDERLAND  
Het knapenkoor van Harald Wolff uit Bremen hoopt 
onder auspiciën van de Oecumenische raad van 
Kerken in Nederland van 20 tot 26 October een 
tournee door ons land te maken. Dit koor, dat tot de 
Kantorei van de Liebfrauengemeente te Bremen 
behoort en uit ongeveer 50 jongens bestaat, wenst niet 
in de eerste plaats te concerteren. Zijn voornaamste 
taak is het „Ambt des gezangs” in de eredienst. 
Daarom geschiedt het optreden In Nederland 
(Mensingeweer, Groningen, Baarn, Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam en Haarlem) in de vorm van een 
avondgebed. De blazers, die het koor vergezellen, 
zullen buiten de begeleiding nog enkele werken 
uitvoeren en een kwartier lang voor de dienst, buiten 
de kerk preluderen. Deze tournee geschiedt mede ten 
dienste van de oecumenische hulp aan 
vluchtelingen, waarvoor de jongens aan het einde 
van de dienst zelf gaven zullen inzamelen.  
 
 

Leeuwarder courant / 20-10-1954 
 
Kerknieuws in het kort 
In Griekenland zijn door de aardbevingen in 1953 en 
1954 ruim elfhonderd kerkelijke gebouwen van de 
Grieks-Orthodoxe Kerk vernield. Hiervan zijn pas 63 
herbouwd en 140 gerestaureerd. Dankzij 
oecumenische hulp zijn op verscheidene plaatsen 
barakken, kerken en gemeentecentra gebouwd. 
 

Algemeen Handelsblad / 22-10-1954 
 
KERK,  STUDIEBEURZEN VAN DE WERELDRAAD 
VAN KERKEN  
Het departement voor Interkerkelijke Hulp van de 
Wereldraad van Kerken stelt wederom een aantal 
beurzen beschikbaar voor het buitenland en voor de 
Graduate School of Ecumenical Studies te Bossey. 
Ongeveer 100 beurzen worden — voor het 
academische jaar 1955/1956 — ter beschikking 
gesteld voor jonge mannen en vrouwen voor studie in 
Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, de Ver. 
Staten, Zweden en Zwitserland, of een ander land ter 
keuze. Het zal echter niet in alle gevallen mogelijk zijn 
te studeren in het land dat men kiest. De beurzen zijn 
in de eerste plaats bestemd voor theologen, die hun 
candidaatsexamen hebben afgelegd, maar enkele 
plaatsen zijn beschikbaar gesteld voor niet-theologen, 
die zich voorbereiden voor dienst aan de kerk of aan 
de kerk verbonden instellingen. De beurzen worden 
voor een jaar gegeven met de mogelijkheid van 
verlenging voor een jaar in uitzonderingsgevallen. Zij 

omvatten alle redelijke uitgaven van de student tijdens 
zijn verblijf in het buitenland met inbegrip van 
reiskosten, indien nodig. Inlichtingen zijn verkrijgbaar 
bij de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, Achter St. Pieter 14, Utrecht).  
 
 

Het vrije volk / 23-10-1954 
 
GEESTELIJK LEVEN Mgr. E. Lagerwey vijftig jaar 
priester  
HEDEN, ZATERDAG 23 OCTOBER, viert 
monseigneur Engelbertus Lagerwey, de oud-
katholieke bisschop van Deventer, te Utrecht, zijn 
gouden priesterjubileum. De jubilaris is op 26 
September 1880 te Amsterdam geboren. Hij kreeg zijn 
opleiding aan de oudkatholieke seminarium te 
Amersfoort, ontving de priesterwijding in 1904 uit 
handen van aartsbisschop Geel, en diende als pastoor 
de gemeenten, Zaandam, Dordrecht en Utrecht.  
Hier werd pastoor Lagerwey spoedig tot hogere 
ambten geroepen. Hij werd gekozen tot kanunnik van 
het metropolitaan kapittel, tot provisor van het 
seminarie en tot aartspriester van stad en gewest 
Utrecht.  
Na het overlijden van bisschop Berends werd pastoor 
Lagerwey in 1941 diens opvolger als bisschop van 
Deventer en op 12 November van dat jaar door de 
aartsbisschop van Utrecht gewijd.  
Monseigneur Lagerwey heeft zich in het bijzonder op 
sociaal terrein bewogen, op het gebied der 
kunstbescherming en in de oecumenische beweging. 
Hij is onder meer de stichter van het Oud. Katholiek 
Museum te Utrecht. In 1939 was hij betrokken bij de 
organisatie van de grote tentoonstelling ter ere van 
Willibrord te Utrecht gehouden. Van de vele publicaties 
van zijn hand noemen wij zijn historisch werkje „De 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland, haar leer en 
leven”.  
Tijdens de tweede wereldoorlog was monseigneur 
Lagerwey sterk betrokken bij het Interkerkelijk Overleg 
te Utrecht, hij was de eerste secretaris van de 
Oecumenische Raad en is nog steeds actief lid van de 
stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen van de Wereldraad van Kerken.  
In een artikel in De Oud-Katholiek karakteriseert 
pastoor Moleman de markante en veelzijdige figuur 
van monseigneur Lagerwey als volgt: „Monseigneur 
Lagerwey is niet slechts een persoonlijkheid, hij Is het 
In uitzonderlijke mate. Hij is niet een der velen, hij is 
een der weinigen. We moeten het nog anders zeggen: 
hij is een enkeling, wiens gelijke in de kerk nauwelijks 
of niet gevonden wordt.”  
 
 

Trouw / 26-10-1954 
 
RESULTAAT VAN VPRO-ACTIE  
Vluchtelingen uit Triest in Arnhem aangekomen  
ARNHEM. — Zes en negentig vluchtelingen uit Triest, 
gezonden en zieken, zijn Zondag in ons land 
aangekomen. Dit is mogelijk geworden door de VPRO-
actie „Een ton voor Triest”, die ongeveer een kwart 
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miljoen heeft opgeleverd. Veertig minuten later dan 
werd verwacht, arriveerde de internationale trein in 
Arnhem, waar 56 vluchtelingen uitstapten. De overige 
40 reisden met dezelfde trein door naar Utrecht. Van 
hieruit zijn de valide vluchtelingen vervoerd naar hun 
tijdelijke woonplaatsen De Bilt, Zeist en Hilversum, 
vanuit Arnhem naar Zwolle, Appelscha, Almen/Vorden, 
Nijverdal/Hellendoorn, Gennep, Groesbeék, Renkum, 
Veenendaal en Arnerongen. De t.b.c.-patiënten (en dat 
waren er 34) zijn naar enkele sanatoria gebracht.  
Onder de vluchtelingen zijn zowel Bulgaren, 
Joegoslaven, Roemenen en Russen als Hongaren, 
Tsjechen en Polen. De opzet is de valide gezinsleden 
werk te verschaffen, totdat de zieke familieleden zullen 
zijn genezen en zij tezamen kunnen emigreren. Het 
nazorgwerk doet de Stichting oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen. Dat hiervoor heel wat 
komt kijken, spreekt voor zich.  
De voorzitter, dr. E. Emmen, en de directeur der 
Stichting, drs. Heldring, waren ook bij de ontvangst 
tegenwoordig. Drs. HeldringFout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. was de vluchtelingen zelfs tot Keulen 
tegemoet gereisd. Aanwezig was ook de sociale 
werkende heer A. den Hoed, die de regeling omtrent 
de pension-adressen en tewerkstelling verder heeft 
verzorgd. De moeilijkheden zijn ontzettend groot 
geweest, vertelde hij ons, doch ook ten aanzien van 
het laatste is de plaatsing voor een groot gedeelte 
klaar. Hoelang de vluchtelingen zullen blijven hangt af 
van hun invalide gezinsleden. Er zijn er onder, die 
zeker één paar jaar zullen moeten kuren in een 
Sanatorium. Alvorens zij naar hun respectieve 
plaatsen van bestemming vertrokken werden zij 
onthaald op een broodmaaltijd. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 01-11-1954 
 
PRINSES BEATRIX ALS BRUIDSMEISJE  
Thijs Booy en Jonkvrouwe van Randwijck traden in het 
huwelijk  
H.M. de Koningin, Prinses Wilhelmina en Prinses Irene 
woonden kerkelijke inzegening te Zutphen bij  
(Van een onzer verlaggeefsters)  
PRINSES Beatrix was één van de drie bruidsmeisjes 
bij het huwelijk van Thijs Booy, particulier secretaris 
van H. K. H. Prinses Wilhelmina en Jkvr. Sophie 
Elisabeth barones van Randwijck, tweede particulier 
secretaresse van de Prinses, dat Zaterdag is gesloten. 
Te Gorssel trouwde burgemeester J. O. Thate het 
jonge paar (getuigen waren voor de bruid jhr M. Boreel 
en jhr ir C. C. Th. de Beaufort; voor de bruidegom mej. 
P. J. Booy en ds N. O. Steenbeek). De kerkelijke 
plechtigheid begon omstreeks kwart voor één te 
Zutphen, in de 13e -eeuwse Broederenkerk. Koningin 
Juliana, Prinses Wilhelmina en Prinses Irene woonden 
de bevestiging van het huwelijk bij.  
LANGER dan een half uur tevoren hadden in de kerk 
zevenhonderd genodigden plaats genomen, terwijl 
bulten de inwoners van Zutphen zich achter de 
politieafzetting verdrongen, van de huizen vlaggen 
wapperden en een dubbele haag padvindsters voor de 
ingang van het gebouw stond opgesteld. De bruid is 

namelijk districtscommissaresse van het Nederlands 
Padvindsters Gilde. Omstreeks half 1 trad Prinses 
Wilhelmina, gekleed in beige bontmantel de kerk 
binnen; kort daarop arriveerde de Koningin met 
Prinses Irene. Koningin Juliana droeg op een zwarte 
japon met blauwe motieven een donkerbruine 
bontmantel en de Prinses was in het grijs gekleed.  
Twee predikanten gingen in de dienst voor: prof. dr S. 
F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel uit Utrecht, 
Nederlands Hervormd predikant en ds G. Toornvliet, 
studentenpredikant vanwege de Gereformeerde Kerk 
te Leiden. De laatste opende de bruidsstoet, die 
langzaam door de kerk schreed, daarna volgde de 
bruidegom met de ,,best man”, zijn vriend de heer D. 
J. van Herwaarden achter hen kwam prof. Berkelbach 
van der Sprenkel, gevolgd door de bruid aan de arm 
van haar vader, L. H. C. baron van Randwijck. De 
bruid was gesluierd en droeg een japon van witte 
satinduchesse. Haar bruidsbouquet was van witte 
orchideeën en lelietjes van dalen. Achter haar liepen 
de bruidsmeisjes, in japonnen van nylon tule, met 
bijpassende, grote hoeden. Prinses Beatrix ging in het 
midden en was in het blauw; de freules Renée Röell 
en Babette van Rappard, die haar flankeerden, waren 
resp. in het champagnegeel en vieux-rose. Drie 
zestien-jarigen, die dikwijls met de bruid hebben 
gekampeerd.  
Prof. Berkelbach van der Sprenkel leidde de dienst in. 
Onder het zingen van de gemeente werd 
gecollecteerd, o.a. voor het fonds voor hulp aan 
vluchtelingen van de Wereldraad van Kerken. 
Daarna beklom ds Toornvliet de kansel. Hij bouwde 
zijn prediking op naar aanleiding van Mattheüs 28 vs 
20a; „Vreest niet, zie, ik ben met u al de dagen”.  
Prof. Berkelbach van der Sprenkel bevestigde het 
huwelijk. Het was een ontroerend moment, toen het 
bruidspaar voor hem knielde en hij zijn handen op hun 
gebogen hoofden legde om hen te zegenen. Na de 
overhandiging- van de huisbijbel zong de gemeente 
staande het Lied der Oecumenische Beweging. Ten 
slotte werd in het koor van de kerk receptie gehouden. 
De eersten die het jonge paar gelukwensten waren de 
vorstelijke gasten. H. K. H. Prinses Wilhelmina drukte 
ontroerd een kus op de wangen van de van geluk 
stralende bruid,  
 
 

Leeuwarder courant / 03-11-1954 
 
Japanse kerken vragen hulp in de nood van 
overbevolking  
Nieuwe emigratiegebieden zijn nodig  
De commissie voor internationale aangelegenheden bij 
de Raad van Christelijke Kerken in Japan heeft in de 
loop van de zomer een verklaring over het Japanse 
bevolkingsvraagstuk uitgegeven. Op grond van deze 
verklaring, die indertijd ook naar Evanston is gestuurd, 
zullen de Japanse kerken aan de Oecumenische 
Raad het verzoek richten, zijn pogingen tot de 
ontsluiting van meer emigratiegebieden voort te zetten 
en de nieuwe emigranten in de landen, waar zij zijn 
opgenomen, te helpen.  
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De ernst van het bevolkingsprobleem in Japan wordt 
wel duidelijk uit de volgende cijfers: Op 1 Juli 1954 
telde Japan 88 miljoen mensen; dit betekent een 
bevolkingstoeneming van zestien miljoen sedert 1945 
Deze getallen worden des te sprekender als men 
bedenkt, dat het geboortecijfer in de jaren na de oorlog 
scherp teruggelopen is, nl. met 38 procent. Met de 
daling van het geboortecijfer is de daling van het 
sterftecijfer echter hand in hand gegaan. Het 
geboorteoverschot was in 1953 twaalf per duizend. 
Men heeft berekend, dat het inwonertal van Japan 
omstreeks 1970 de honderd miljoen zal hebben 
bereikt.  
In genoemde verklaring wordt de kerken over de 
gehele wereld verzocht, naar emigratiemogelijkheden 
te zoeken voor het overbevolkte Japan.  
„Aangezien het feit, dat onder de ruim zes miljoen 
gerepatrieerden, die op het ogenblik in Japan wonen, 
honderden in directe nood verkeren, omdat zij huis en 
goed verloren hebben en in de industriesteden, die 
reeds een tien miljoen werklozen herbergen, geen 
werk kunnen vinden is iedere hulp voor deze mensen 
in de waarste zin van het woord vluchtelingen hulp”, 
aldus de verklaring van de Japanse kerken.  
 

De Telegraaf / 18-11-1954 
 
Dank van het Duitse volk  
UTRECHT. Woensdag.) De Stirhting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht heeft 
een door de Duitse bondspresident Heuss getekende 
brief ontvangen, waarin het Duitse volk zijn hartelijke 
dank uitspreekt voor de talloze pakketten uit alle delen 
der wereld, welke het aan beide zijden van het.”ijzeren 
gordijn” kort na de oorlog heeft ontvangen. De 
zendingen, in Nederland door de kerken 
bijeengebracht, beliepen een waarde van 
honderdduizenden guldens. 
 

Het vrĳe volk / 22-02-1955 
Predikant voor hulp aan vluchtelingen  
Ds. J. Möhringer, sedert kort predikant bij de Ned. 
Herv. Gemeente van Hijken (Dr.), is door de 
interkerkelijke commissie voor hulp aan vluchtelingen 
van de . oecumenische raad van kerken aangezocht 
voor de leiding van het werk van de interkerkelijke 
commissie. Hij heeft daarom zijn arbeid te Hijken 
neergelegd.  
 

Trouw / 25-02-1955 
 
Ds. Möhringer gaat werken voor emigratie  
In aanvulling op het bericht over ds. J. Möhringer en 
zijn werk voor de interkerkelijke commissie van de 
Oecumenische Raad van Kerken kan nog worden 
medegedeeld dat de leiding van de stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen in 
handen blijft van drs. O. W. Heldring. Ds. Möhringer, 
die zes jaar in de U. S. A. verbleef, zal werken voor de 
emigratie van Indische Nederlanders, vluchtelingen en 
anderen naar de Verenigde Staten. 
 

Het vrije volk / 08-03-1955 
 
Van HIER  
De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen in Nederland heeft 60.000 
eendeneieren aangekocht. Deze eieren worden eind 
dezer maand per KLM naar Korea verzonden, waar ze 
-zullen worden uitgebroed. De eieren, die een bedrag 
van ƒ 15.000 vertegenwoordigen, zijn een geschenk 
aan de boerenbevolking van Korea.  
 

Algemeen Handelsblad / 24-03-1955  
 

Zestig duizend eendeneieren naar KOREA  
(Van onze correspondent)  
Utrecht, 24 Maart  
Met drie lijnvliegtuigen van de KLM zullen 
achtereenvolgens op 27, 28 en 29 Maart a.s. in totaal 
60.000 eendeneieren van Schiphol naar Bangkok 
worden vervoerd. In deze plaats zal steeds een 
gecharterd vliegtuig gereed staan om de eieren binnen 
24 uur naar Seoel in ZuidKorea te brengen, vanwaar 
zij met _ militaire vliegmachines en vrachtauto's naar 
vier broedplaatsen zullen worden gebracht. Deze actie 
voor de Zuidkoreaanse boeren is georganiseerd door 
de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en 
vluchtelingen. Zowel van de Nederlandse overheid, 
het Bedrijfschap voor Pluimvee en eieren en de KLM 
alsmede van een groot aantal eendenfokkerijen en 
vermeerderingsbedrijven ondervond men grote 
medewerking. Ook de Ned. Chr. Boeren' en 
Tuindersbond liet zich niet onbetuigd. De 
Oecumenische Raad van Kerken, staat garant voor 
een bedrag van ƒ 15.000, waarmede de 
aankoopkosten van de eieren kunnen worden gedekt. 
Het grootste deel van de transport- en 
verzekeringskosten Is voor rekening van de UNCRA. 
Het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren stelde ƒ 
5.000 beschikbaar voor vervoer en verzekering. 
Ondanks deze bijdragen blijft echter financiële hulp 
voor deze Korea-actie nog zeer gewenst; men kan 
bijdragen storten op girorekening no 22744 ten name 
van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond onder 
vermelding „Korea-actie” en op no. 5261 ten name van 
Oecumenische Hulp te Rotterdam.  
 

Trouw / 25-03-1955 
 
NEDERLANDSE KERKEN HELPEN KOREA  
Zestigduizend eendeneieren voor herstel van 
pluimveestapel  
Vervoer vereist veel maatregelen  
(Van een onzer verslaggevers)  
NOG vóór Pasen zullen de Koreaanse boeren zestig 
duizend verse eendeneieren van Nederland krijgen 
maar wat meer is: als het een beetje meeloopt zullen 
over enkele weken duizenden piepjonge Nederlandse 
eendenkuikentjes snateren rondom de noodwoninkjes, 
waarin de Koreaanse boeren gehuisvest zijn. Want 
wanneer heel Nederland met Pasen eieren eet, zullen 
in Korea honderden mensen bezig zijn om de 
eendeneieren, die Nederland heeft gestuurd, uit te 
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broeden met Japanse broedmachines. Vroeger 
hadden de Koreaanse boeren een omvangrijke en 
goed florerende pluimveestapel, maar door de oorlog 
is daar niets meer van over. Nu wil men graag weer 
beginnen met het opkweken van een nieuwe stapel. 
Voor de zestig duizend eendeneieren, die in de eerste 
helft van de volgende week per K.L.M, worden 
verzonden, heeft de stichting „Oecumenische Hulp” 
van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland 
kunnen zorgen dank zij de royale medewerking van de 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond en van het 
IKOR, van de KLM, van het Bedrijfschap voor 
Pluimvee en Eieren en van de eendenfokkers. De 
laatsten leverden bijv. de eieren voor een kwartje, 
terwijl de prijs dertig cent is. Drs. Oncko W. Heldring, 
de directeur van „Oecumenische Hulp”, heeft talloze 
regelingen moeten treffen om het vervoer te doen 
slagen. De capaciteit van alle Khaki Campbell eenden 
in ons land (juist dit ras is voor Korea zo bijzonder 
geschikt) is tien duizend eieren per dag. De productie 
van zes dagen gaat er dus mee heen. De laadruimten 
van de vliegtuigen moeten een speciale luchtdruk 
hebben, anders breken de luchtkamers van de eieren 
op grote hoogte open. Dan het vervoer in Korea zelf 
op de hobbelige wegen Het is goed dat drs. Heldring 
zelf mee reist naar Korea om een oogje in het zeil te 
houden. De boeren die straks een Nederlandse eend 
bezitten zullen het eerste kuikentje dat ze er van 
krijgen moeten afstaan aan een andere gedupeerde 
pluimveehouder. Dat is afspraak, want het 
Nederlandse geschenk wordt gegeven in het kader 
van het zogenaamde Heifer-project: een Amerikaanse 
stichting van kerken en liefdadige verenigingen, die al 
sinds de Spaanse burgeroorlog zorgt dat geruïneerde 
boeren weer vee krijgen. Natuurlijk zijn de vijftien 
duizend gulden voor de aankoop van de Nederlandse 
eendeneieren en het zesvoudige bedrag daarvan dat 
voor het vervoer nodig is, nog lang niet bij elkaar, 
ondanks de activiteit met name van de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond en de hulp van Amerika. 
Wie mee wil helpen kan zijn bijdrage gireren op het 
speciale CBTB-eierennummer: 2744 of op nr 5261 ten 
name van de Stichting Oecumenische Hulp te 
Rotterdam met vermelding: eieren voor Korea.  

 

Leeuwarder courant / 25-03-1955 
 

Straks kwaken Nederlandse eenden bij boeren in 

Zuid-Korea  

Eieren worden per. vliegtuig vervoerd  

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen heeft zestigduizend eendeneieren 

geschonken aan boeren in Zuid-Korea. Een soortgelijk 

aanbod is aan Noord-Korea gedaan, maar daar bleek 

men op een dergelijke gift geen prijs te stellen.  

De eieren zullen van Nederland door de K.L.M, in drie 

zendingen per vliegtuig naar Bangkok worden 

gebracht. en vandaar gaan ze met een gecharterd 

vliegtuig naar Seoel, waar militaire vliegtuigen en 

vrachtauto's voor het verdere vervoer naar vier 

broedboerderijen in Zuid-Korea zullen zorgen.  

Men heeft Nederlandse eendeneieren nodig, omdat in 

Zuid-Korea voornamelijk de zogenaamde Khaki-

Campbell-eend wordt gefokt, een van de soorten die 

men ook in ons land kent. Het is voor de eerste maal 

dat een dergelijke hoeveelheid broedeieren over een 

zo grote afstand wordt vervoerd. De eieren moeten 

binnen een periode van twaalf dagen na het leggen 

worden bebroed. Bij het vervoer door de lucht moet 

rekening worden gehouden met temperatuur en 

luchtdruk. De eieren zullen in negen dagen op de 

broedboerderijen in Zuid-Korea zijn. Met de eerste 

zending, die Zondag van Schiphol vertrekt, zal naar 

Korea meereizen drs O. W. Heldring, de voorzitter van 

de stichting. 

 

Het Parool / 26-03-1955 
 

OOK DIT  Christelijk-sociale actie  
MORGENMIDDAG vertrekt, met het gewone lijntoestel 
naar Bangkok, de eerste partij van in totaal 60.000 
eendeneieren. Zij zijn bestemd voor Korea en de 
zending wordt verzorgd door de Stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen. 
Deze feiten zijn door de dagbladen en de radio reeds 
vermeld, maar ik wil er toch graag een kort 
commentaar op geven. Iedere keer, dat ik met deze 
Stichting in aanraking kom, treft het mij opnieuw 
hoeveel zorg en liefde er worden besteed aan 
zogenaamd, „kleine” dingen. De Stichting is het 
Nederlandse agentschap van het werk t.b.v. 
vluchtelingen, dat de Wereldraad van Kerken over de 
gehele aarde doet. De eierenactie voor Korea is 
hiervan een zéér voorbijgaand onderdeel. Het behoort 
„ergens” tot het resettlement-project van de tien 
millioen Koreaanse vluchtelingen. Wat lijkt simpeler 
dan om een partij eieren te verzenden? Maar het feit 
is, dat minstens een dozijn instanties hiermee zijn 
gemoeid, en dat de goede verzorging van dit plan bijna 
negen maanden heeft vereist. Niet omdat er allerlei 
onwillige weerstanden moesten worden overwonnen, 
maar ondanks het feit, dat over het algemeen de 
grootst mogelijke welwillende medewerking werd 
verleend! Wat voor eendeneieren wordt verzet aan 
arbeid en zorg en onvermoeibaar geduld, wordt op 
gelijke wijze ingezet voor vluchtelingen, ouden van 
dagen of kinderen. Wat geeft de kerken de moed en 
de volharding om dit soort moeizame arbeid op zich te 
nemen? Het antwoord mag héél eenvoudig zijn, maar 
velen zullen het wellicht toch een vreemd antwoord 
vinden. Christelijk sociale actie heeft nimmer haar 
wortel in een menselijke waardering voor mens en 
cultuur. Naastenliefde en sociale bewogenheid 
hebben, naar evangelische maatstaf, hun anker in het 
feit, dat God aan mens en wereld de hoge waarde 
heeft toegekend om er Zijn Zoon voor in te zetten. De 
waarde van de mens ligt niet in zijn prestaties of zijn 
potenties, maar in het feit, dat God hem Zijn liefde 
waardig keurt. Ook de zondaar valt niet buiten deze 



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 16 

 

liefde, zegt Christus, noch de invalide, noch de 
„opgebrande” mens (de oude van dagen), noch „de 
vijand”, noch de zwakkeling. Daarom kent Christelijk 
sociale actie nimmer de „efficiency” van onze 
menselijke maatstaven, volgens welke wij iemand 
waarderen op zijn bruik- of onbruikbaarheid. Christelijk 
hulpbetoon heeft haar enige basis en maatstaf in de 
waarde, die God aan Zijn schepselen heeft toegekend. 
Dat spoort het kerkelijk, oecumenisch, hulpwerk aan 
om met onuitsprekelijk geduld wegen te zoeken voor 
de resettlement van mensen. Wanneer hiertoe 
behoort, dat Koreaanse boeren eendeneieren ter 
beschikking krijgen en hiermee maanden gemoeid zijn, 

omdat blijkt, dat de enig bruikbare eieren uit het verre 
Nederland moeten komen — wel dan is géén moeite 
te veel. Zo goed als er soms honderden brieven 
geschreven, ettelijke verre reizen gemaakt en jaren 
gewerkt moeten worden om één vluchteling-gezin een 
nieuwe levensbasis te verschaffen. „Ik ben ervan 
overtuigd,” schreef eens de christen Paulus, „dat het 
lijden in deze wereld niet opweegt tegen de 
waardigheid, welke wij mogen ontlenen aan Gods 
liefde voor ons.” Die waardigheid is de inzet voor lle 
Christelijk sociale actie.  
N. VAN GELDER  

 
 

 
De eieren worden afgeleverd in Korea, links Oncko Heldring 

  
foto’s erven Heldring 

 

Het vrije volk / 30-03-1955 
 

KLM brengt 30.000 eendeneieren naar Zuid-Korea  
Met de KLM-Constellation „Rotterdam”' zijn 
Dinsdagmiddag 30.000 eendeneieren naar Zuid-Korea 
verzonden, bijeengebracht door Nederlandse boeren 
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en enkele eendenfokkerijen, en bestemd voor de 
zwaar geteisterde plattelandsbevolking beneden de 
38e breedtegraad. 
Deze zending (enkele dagen geleden vertrokken er al 
30.000) vormt een onderdeel van een grootscheepse 
actie van de oecumenische hulp aan Kerk en 
vluchtelingen en heeft ten doel de pluimveestapel 
van Zuid-Korea weer op vooroorlogs peil te brengen. 
Het broedproces begint bij eendeneieren reeds met 15 
graden en het is daarom de grootste zorg van de KLM 
om bij het transport de temperatuur zo laag mogelijk te 
houden. Noord-Korea had eveneens zijn deel kunnen 
krijgen van dit waardevolle geschenk, maar de 
communisten wensten, geen eendeneieren uit een 
NAVO-land. 
 

 

Algemeen Handelsblad / 30-03-1955 
 

ZESTIG DUIZEND HOLLANDSE EIEREN WORDEN 
KOREAANSE EENDJES  
(Van een onzer verslaggevers)  
Via Schiphol is gisteren de laatste van drie transporten 
eendeneieren vertrokken, met bestemming Zuid-
Korea. In Bangkok zijn reeds twee ladingen 
aangekomen, die aldaar in een koelhuis zijn 
opgeslagen, alvorens straks de hele verscheping van 
zestig duizend stuks, samen een 4800 kg wegend, in 
een chartervliegtuig naar Seoel, Z.-Korea, zal vliegen. 
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, zoals bekend de initiatiefneemster tot 
deze hulpactie welke ten doel heeft de zwaar getroffen 
Koreaanse pluimveestapel weer op peil te helpen 
brengen, deed de laatste zending van 30.000 
eendeneieren met enige plechtigheid uitgeleide. In 
Seoel zullen ze o.m. worden verwelkomd door de 
secretaris van de Stichting, drs O. W. Heldring, die op 
kosten van de United Nations Korean Reconstruction 
Agency zich aldaar persoonlijk kan overtuigen, dat de 
doorvoer en distributie van de eieren naar de 
broedcentra in orde is. In Seoel zullen ook 
Amerikaanse legervliegtuigen klaarstaan om de 
breekbare waar binnen de vastgestelde termijn naar 
de boeren te brengen, die al hun broedcapaciteit 
gereed houden voor het opvangen van de zending. 
Het transport van de eieren stelde overigens speciale 
problemen, want het is namelijk noodzakelijk deze 
binnen tien dagen na de leg in de broedmachine te 
hebben, ofschoon de Nederlandse eenden, die hun 
krachten aan dit hulpschema gaven, er maar 10.000 
per dag legden. Vandaar het transport in gedeelten, 
gevolgd door een dito distributie in Seoel. Bovendien 
moet men in de vrachtvliegtuigen de temperatuur 
tussen 5 en 15 graden Celsius houden, daar bij hogere 
temperatuur het broedproces begint en het vliegtuig 
derhalve als een soort kunstmoeder zou fungeren. Op 
de tussenlandingsplaatsen zullen  
koeleenheden staan om het interieur op de grond koel 
te houden, in de lucht zijn de vrachtruimten 
airconditioned en op druk gehouden. De eieren zullen 
worden uitgebroed bij boeren, die op hun beurt weer 

verplicht zullen zijn een deel van hun productie af te 
staan voor anderen. 
 

Trouw / 30-03-1955 

 

Eendeneieren door de lucht naar Korea  
(Van een onzer verslaggevers)  
Met de constellation „Rotterdam” van de KLM is 
Dinsdagmiddag van Schiphol een partij van 30.000 
eendeneieren met bestemming Korea vertrokken. Dit 
was de derde en laatste partij, die de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
naar dit getroffen land liet versturen. Het vliegtuig 
brengt de broedeieren naar Bangkok, waar in een 
koelhuis de twee andere zendingen — in totaal 
eveneens 30.000 stuks — goed geconserveerd liggen. 
Van Bangkok zal een speciaal chartervliegtuig de 
60.000 Nederlandse eendeneieren naar Zuid-Korea 
transporteren. Drs. Oncko W. Heldring, secretaris van 
“Oecumenische Hulp” is op uitnodiging van de 
UNKRA (United Korea Reconstruction Agency), die 
alle vervoerskosten voor zijn rekening neemt, is 
inmiddels ook naar Korea vertrokken. Hij zal er op 
toezien, dat de verdeling van de broedeieren onder de 
Koreaanse boeren correct verloopt.  
 
 

Het Parool / 30-03-1955 
 
Eendeneieren naar Korea  
(Van een onzer verslaggevers)  
AMSTERDAM, Woensdag. — Ruim zestigduizend 
eenden zijn deze week van Schiphol af op de vleugels 
gegaan nog voor zij uit het ei gekropen waren. Per 
K.L.M.-Constellation „Rotterdam” ging gisteren de 
laatste partij van dertigduizend zorgvuldig in kartonnen 
dozen verpakte eendeneieren de grauwe sneeuwlucht 
in. Zondag en Maandag waren de eerste partijen 
vertrokken. Bestemming van de eieren: Zuid-Korea. Zij 
zijn een geschenk van de Nederlandse kerken aan het 
door de oorlog geteisterde Korea. Direct na aankomst 
op hun Aziatische bestemming zal het Nederlandse 
legsel over een aantal broedmachines worden 
verdeeld. De zo geproduceerde kuikens worden 
gedistribueerd onder enkele boeren, die hun collega's 
weer zullen laten meeprofiteren van het nageslacht der 
nu nog ongeboren eenden, die deze week uitvlogen. 
Het geschenk omvat de zesdaagse productie van de 
Nederlandse eenden. De eieren zijn door de 
eendenfokkers in de buurt van Ermelo en Harderwijk 
tegen gereduceerde prijs aan de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
ter beschikking gesteld. De vracht wordt betaald door 
de U.N.K.R.A. (United Nations Korea Reconstruction 
Agency) in samenwerking met „Heifer Project”. Dit is 
een Amerikaanse organisatie, die achtergebleven en 
geteisterde gebieden wil helpen.  
 

Gereformeerd gezinsblad / 08-04-1955  
 

Eendeneieren voor Zuid-Korea 
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De „Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen” heeft boeren in Zuid-Korea 60.000 

eendeneieren geschonken, die uit Nederland per 

vliegtuig naar Zuid-Korea zullen worden gebracht en 

daar zullen worden uitgebroed. Deze eieren zullen in 

drie partijen met lijnvliegtuigen van de K.L.M, van 

Schiphol naar Bangkok worden vervoerd en van 

Bangkok af in een partij met een gecharterd vliegtuig 

naar Seoel. In Seoel zullen militaire vliegtuigen en 

vrachtauto’s gereed staan om deze eieren naar de vier 

broedboerderijen in Zd.-Korea te brengen. Men heeft 

juist Nederlandse eendeneieren voor deze actie nodig, 

omdat in Zuid-Korea voornamelijk de zgn. „Khaki 

Cambell” gefokt wordt, een van de soorten die ook in 

Nederland in grote hoeveelheden worden gehouden. 

Er is ook een aanbieding aan Noord-Korea gedaan, 

maar daar toonde men geen belangstelling voor deze 

hulp. De organisaties, die dit geschenk mogelijk 

hebben gemaakt zijn: het ministerie van Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening, de UNCRA 

(commissie van de Verenigde Naties voor herstel en 

wederopbouw van Korea), de Stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en Vluchtelingen, 

het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, de Ned. 

Chr. Boeren- en Tuindersbond en de K.L.M. alsmede 

vier eendenfokkerijen en twee 

vermeerderingsbedrijven. Deze eieren kosten ruim 

15.000 gulden, terwijl transport en verzekering een 

bedrag van 83.000 gulden vergen. De Oecumenische 

Raad van Kerken in Nederland staat garant voor de 

aanschafprijs van de eieren. 

 

Trouw / 28/04/1955 
 
Naar Kenya 
Enkele dagen geleden is naar Kenya vertrokken mej. 
G. Sluiter, die zich ter beschikking heeft gesteld van de 
Raad van Kerken in Kenya n.a.v. een oproep van de 
Britse Raad van Kerken en de Oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen van de Wereldraad van 
Kerken om personeel en geld voor het in Kenya. 
 

Leeuwarder courant / 21-06-1955 
 
Onderdak gevraagd voor vluchtelingenkinderen  
De Stichting oecumenische hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, achter St. Pieter 14 te Utrecht, heeft 
van de vluchtelingeninstanties in Duitsland het verzoek 
ontvangen zo mogelijk nog tijdens de zomervacantie 
driehonderd behoeftige vluchtelingenkinderen uit 
kampen voor een vacantieverblijf in Nederland uit te 
nodigen. Elfhonderd kinderen zijn reeds uitgenodigd 
en voor hen zijn pleeggezinnen gevonden. Thans 
zoekt men adressen van pleeggezinnen, waar ook de 
overblijvende driehonderd kinderen kunnen worden 
ondergebracht. Om administratieve redenen is het 
nodig, dat de kinderen in groepen van minimaal twintig 

voor minstens zes weken in een plaats verblijven. 
Vorming van een plaatselijk comité is daarbij nodig.  
 

De Heerenveensche koerier / 21-06-1955 
 
Wie kan en wil een jonge vluchteling herbergen?  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, (achter Sint Pieter 14,) te Utrecht heeft 
van de vluchtelingeninstanties in Duitsland het verzoek 
ontvangen zo mogelijk nog tijdens de zomervacantie 
een 300-tal behoeftige vluchtelingenkinderen uit 
kampen voor een vacantieverblijf in Nederland uit te 
nodigen.  
1100 kinderen zijn reeds uitgenodigd en voor deze zijn 
pleeggezinnen gevonden. Thans zoekt men adressen 
van pleeggezinnen, waar ook de overblijvende 300 
kinderen kunnen worden ondergebracht. Comités 
nodig Om administratieve redenen is het nodig, dat de 
kinderen in groepen van minimaal 20 voor minstens 6 
weken in één plaats verblijven. Vorming van 'n 
plaatselijk comité is daarbij nodig. leder, die wil 
medewerken en die meent in zijn plaats een groep te 
kunnen ontvangen, melde zich zo spoedig mogelijk, 
hetzij schriftelijk of telefonisch (K 3400 - 21231) tot de 
Stichting Oecumenische hulp. Nadere gegevens en 
inlichtingen worden dan verstrekt. (ANP)  
 

Het vrije volk / 22-06-1955 
 
Nederland herbergt 1400 kinderen uit 
vluchtelingenkampen  
De Stichting „Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen” wil deze zomervacantie 1400 kinderen 
uut Duitse vluchtelingenkampen gedurende zes weken 
in Nederland bij gezinnen onderbrengen. Voor 1100 is 
al een plaats gevonden. Ook de overige 300 hoopt 
men te kunnen helpen. Wie daarbij medewerking wil 
verlenen,; kan zich richten tot de stichting, Achter. St. 
Pieter 14, Utrecht, .tel. K 3400--21231 .  
 

Leeuwarder courant / 22-06-1955 
 
Niet voor Friesland  
Een ANP-bericht in deze kolommen meldde gisteren, 
dat de Stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Utrecht nog 'n driehonderd adressen 
zoekt, waar Duitse vluchtelingenkinderen hun 
zomervacantie kunnen doorbrengen. Deze oproep 
geldt niet voor Friesland, omdat hier de Oecumenische 
Jeugdraad Leeuwarden dit werk al enige jaren voor de 
vluchtelingenkinderen doet. Vorming van plaatselijke 
comités, welke in het bericht noodzakelijk werden 
geacht, zijn eveneens voor dit gewest niet meer nodig, 
omdat er als 31 van dergelijke comités met de 
genoemde Jeugdraad samenwerken.  
 
Leeuwarder courant / 24-06-1955 
 
De nood in de wereld en de hulp der kerken  
In de Zwitserse plaats Les Rasses zijn 120 
medewerkers van de Wereldraad van Kerken uit alle 
delen der wereld bijeen geweest voor de jaarlijkse 



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 19 

 

conferentie van de afdeling voor interkerkelijke hulp 
en vluchtelingendienst van de Wereldraad. Er waren 
o.a. vertegenwoordigers uit Oost-Duitsland, Hongarije, 
Spanje, Amerika, Azië en Afrika. De directeur van de 
afdeling voor interkerkelijke hulp en 
vluchtelingendienst, dr. Robert C. Mackie, verklaarde 
dat de vluchtelingenhulp van de Wereldraad van 
Kerken door de langzame en moeizame afwikkeling 
van de wet op de vluchtelingenhulp in gevaar wordt 
gebracht. Vaak kan de hulp slechts met een niet te 
verantwoorden verlies aan tijd worden verleend. „De 
voorbereiding van de hulpmaatregelen in de V.S. en 
de ondersteuning van mijn afdeling heeft de 
Amerikaanse kerken reeds honderdduizenden dollars 
gekost”, zei dr. Mackie. „De financiële toestand van de 
Wereldraad van Kerken als geheel wordt door de 
voortdurende buitensporige eisen, die de wet op de 
vluchtelingen stelt, bedreigd en wij bereiken alleen 
maar iets, omdat de kerken volharden in haar 
vrijgevigheid”.  
In zijn jaarverslag herinnerde dr. Mackie aan het feit, 
dat er altijd nog millioenen mensen zonder vaderland 
in de wereld leven, hoewel regeringen, internationale 
en particuliere hulporganen reeds allerlei maatregelen 
genomen hebben. De hulp aan de vluchtelingen was, 
volgens spreker, niet alleen afhankelijk van de steun 
der kerken, maar ook van de samenwerking der 
regeringen.  
Dr. Mackie sprak zich uit voor hulpverlening in de vorm 
van leningen. Vele kerken vragen tegenwoordig niet 
meer, dat men haar de lasten van de schouders 
neemt, maar dat men haar helpt, die lasten met eigen 
krachten te dragen.  
Ten aanzien van de „strategische” vraagstukken van 
de oecumenische actie hield dr. Mackie vast aan het 
principe, dat de kerken zich niet aan een algemeen tot 
niets verbindend liefdeswerk wijden om het lot van de 
lijdende mensheid te verbeteren, maar dat zij zich vast 
aan de gemeenschappelijke weg met de andere 
kerken houden om de christelijke zendingsopdracht te 
vervullen, wat zoveel belangrijker is dan alle materiële 
hulpverlening. „Het is zeker even belangrijk, dat de 
kerken tegenover de ellende in de wereld niet afzijdig 
staan. Maar zij moeten de wil hebben, zich naar het 
voorbeeld van haar Heer volledig te geven, haar eigen 
leven in te zetten om het te winnen”.  
 

Leeuwarder courant / 15-07-1955 
 
Centraal Comité van Wereldraad van Kerken 
vergadert  
Van 2 tot 9 Augustus zal het Centraal Comité van de 
Wereldraad van Kerken te Davos bijeenkomen. Het 
Centraal Comité, dat het werk van de Wereldraad 
verricht, bestaat uit negentig leden van een groot 
aantal kerken. Na de Assemblee te Evanston in 1954 
is het de eerste maal, dat het Centrale Comité 
vergadert.  
Te Davos zal men zich in het bijzonder bezig houden 
met wat er door de christelijke kerken op internationaal 
gebied wordt gedaan. Daartoe zullen rapporten 
worden ontvangen van de commissie van de kerken 
voor internationale zaken. Hierin zal een overzicht 

worden gegeven van wat de kerken in de verschillende 
landen hebben gedaan na de oproep van Evanston, 
mede te werken aan het bereiken van 
overeenstemming tussen de grote mogendheden ten 
aanzien van het samenleven in een verdeelde wereld 
en van de vermindering der bewapening.  
Verder zal worden gesproken over „de verschillende 
betekenissen van christelijke eenheid en de eenheid, 
die de Wereldraad van Kerken wil bevorderen” en over 
„de betekenis van de christelijke eenheid voor de 
interkerkelijke hulpverlening en voor de steun aan 
onderontwikkelde landen”.  
Een commissie is benoemd om de behandeling op 
zich te nemen van een brief, die ontvangen is van het 
patriarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk over de 
christenen en de internationale situatie.  
Voorts zal de mogelijkheid worden overwogen, of de 
volgende vergadering van het Centrale Comité in 1956 
in Hongarije kon worden gehouden. Ook zullen aan de 
vergadering plannen voor de eerstkomende 
Assemblee van de Wereldraad van Kerken worden 
voorgelegd. Voorzitter van de Vergadering te Davos is 
dr. Franklin Clark Fry van de Lutherse Kerk in de Ver. 
Staten. Op Zondag 7 Augustus zal er in een van de 
kerken in Davos een speciale kerkdienst zijn. Einde 
Juli zullen de afdelingen en departementen van de 
Wereldraad bijeenkomen, zoals de studieafdeling, de 
afdeling voor oecumenische arbeid, voor 
interkerkelijke hulp en dienst aan vluchtelingen. 
Eveneens in de laatste week van Juli wordt een 
vergadering gehouden van kerkelijke leiders uit West-
Europa, die zich zullen bezighouden met de christelijke 
verantwoordelijkheid in de huidige internationale 
situatie. Tenslotte komt ook het gezamenlijke comité 
van de Internationale Zendingsraad en de Wereldraad 
van Kerken bijeen.  
 

Leeuwarder courant / 03-08-1955 
 
KERKNIEUWS Wereldraad van Kerken bezint zich 
in Davos op zijn taken  
In de tijd tussen de assemblees van de Wereldraad 
van Kerken, die om de vijf of zes jaar worden 
gehouden, wordt het werk van de Wereldraad geleid 
door het centraal-comité. Dit centraal-comité is 
gisteren voor de eerste maal sedert de assemblee van 
Evanston bijeengekomen in Davos. Het bestaat uit 
negentig leden, die alle werelddelen en de meeste 
protestantse en orthodoxe kerkgenootschappen 
vertegenwoordigen. Het centraal-comité, dat éénmaal 
per jaar vergadert, zal allerlei vraagstukken 
behandelen, die samenhangen met de oecumenische 
beweging. De conferentie duurt tot 9 Augustus. 
Verleden week hebben de commissies van de 
afdelingen voor oecumenische studies, voor 
oecumenische activiteit en voor interkerkelijke hulp 
en vluchtelingendienst van de Wereldraad van 
Kerken reeds vergaderd. Verder worden er nog twee 
conferenties gehouden: een bijeenkomst van kerkelijke 
vertegenwoordigers uit West-Europa, die zullen praten 
over het thema van de christelijke verantwoordelijkheid 
in de huidige internationale toestand en een 
conferentie van het verbindingscomité van de 



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 20 

 

Wereldraad en de Internationale Zendingsraad. Het 
centraal-comité zal in zijn bijeenkomsten bijzondere 
aandacht schenken aan het vraagstuk van de 
christelijke houding in het internationale leven. De 
commissie van de kerken voor internationale 
vraagstukken zal haar rapporten voorleggen en een 
overzicht geven, hoe de kerken in de verschillende 
landen op de in Evanston opgestelde vredesoproep 
van de Wereldraad hebben gereageerd. In het 
middelpunt van de werkzaamheden van het centraal-
comité in Davos staan de beide hoofdthema's: „De 
verschillende opvattingen over de christelijke eenheid 
en de eenheid, die de Wereldraad tracht te 
bevorderen” en „De christelijke eenheid en haar 
betekenis voor interkerkelijke hulp en hulpverlening 
aan economisch onderontwikkelde landen”. Op de 
agenda komen behalve verslagen van de secretaris-
generaal, het uitvoerend comité en van de 
verschillende afdelingen van de Wereldraad de 
volgende punten voor: het schrijven van het 
patriarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk aan de 
Wereldraad van Kerken; geloofsvrijheid en het maken 
van bekeerlingen en toekomstige conferenties van de 
Wereldraad. President van het centraal-comité is dr. 
Franklin Clark Fry (Luthers; V.S.). Van de presidenten 
van de Wereldraad van Kerken zijn in Davos: Dr. John 
Baillie (Presb.; Schotland), de bisschop van Chicester, 
dr. George K. A. Bell (Angl.; Engeland); bisschop 
Santé Überto Barbieri (Meth.; Zd. Am.); bisschop dr. 
Otto Dibelius (Luth.; Duitsl.) en bisschop Henry Knox 
Sherrill (Prot. Episcopaals; V.S.).  
 
 

Het Parool / 15-09-1955 
 
 
STAVENISSE-EEN NIEUW DORP  
(Van onze correspondent)  
GOES, Donderdag. — Op 30 September gaat 
Stavenisse zijn wederopbouw vieren. Het wordt geen 
groots feest; men wil slechts denken aan  hetgeen 
werd bereikt. Het is een ander Stavenisse, dat ge nu 
met de bus binnenrijdt. Naar het dorp loopt een brede 
klinkerweg, die niet meer uitmondt in het smalle 
straatje achter de kerk, maar op een ruim plein met 
een verkeerszuil en strakke rijen nieuwe woningen. 
Een Plein, waaraan een kleuterschool wordt gebouwd, 
ontworpen door mevrouw Lambert Anema uit 
Bilthoven. En niets, zo zou men kunnen zeggen, 
herinnert nog aan die vreselijke dagen, waarin dit stille 
dorp honderd drie en vijftig inwoners verloor. Maar juist 
dat nieuwe plein en al die woningen vormen een 
monument. En een bewijs, dat het gemeentebestuur 
de grote taak, die wachtte, tot een goed eind heeft 
gebracht. Op het puin is een nieuw dorp gebouwd.  
Wie de cijfers nog eens leest, kan het haast niet 
begrepen. Honderd-zes-dertig huizen en tien grote 
boerderijen werden met de grond gelijk gemaakt; 
huizen werden ernstig beschadigd en te midden van 
het puin en de wrakstukken, die in de polder 
ronddreven, lagen de verdronken dieren: vierhonderd 
runderen, tachtig paarden, driehonderd varkens en 
2300 kippen. Honderdduizenden guldens bedroeg de 

schade aan woningen en boerderijen en dan spreken 
we nog niet over de landbouwschade.  
Maar, men begon. Móést beginnen. Ondanks de 
slechte verbindingen met het achterland, ondanks het 
gebrek aan arbeidskrachten en aan materiaal. “Eerst 
de slachtoffers” besliste burgemeester Verburg, “dan 
het vee.'' Die eerste dagen, toen men wanhopig onder 
het puin zocht, kwam er een marinevaartuig de haven 
in.  
 
“Slachtoffers halen.”  
Men Verwachtte het schip dezelfde dag in Dordrecht 
terug. Met 200 doden.  
Niemand mocht het dorp in zonder speciale pas. Aan 
het eind van de dijk naar St. Annaland, die nauwelijks 
anderhalve meter breed meer was, stond een 
politiepost. En wie herinnert zich niet meer de zinken 
kuip met ontsmettingsmiddel voor de ingang van het 
raadhuis? Wie naar binnen wilde moest eerst zijn 
laarzen in de kuip afspoelen.  
Alle slachtoffers werden gevonden en geïdentificeerd. 
Zij werden elders begraven. De 4e Juli 1953 vonden 
ze weer een rustplaats in de eigen gemeente. En niet 
zo lang geleden zijn de houten bordjes op de graven 
vervangen door gelijkvormige grafmonumenten.  
 
Gevecht om materiaal  
Nadat de slachtoffers geborgen waren, begon men 
met het ruimen van het puin en de bergen 
aangespoeld hout en stro. Er was haast geen 
beginnen aan. Bij de kerktoren lag een complete 
boerenschuur. En had men nu nog maar voldoende 
materiaal gehad. Dagenlang heeft de burgemeester 
moeten vechten om een dragline te pakken te krijgen.  
In Mei 1953 begon men met het herstel van de 
beschadigde huizen. Maar met het herstel was men er 
nog niet. Er moesten nieuwe woningen komen. “Begin 
maar”, zei Den Haag. “Bouw maar alvast”. Er was 
niets. Geen grond en geen materiaal. Maar de 
gemeente wilde koste wat kost de mensen terug, die 
op hun evacuatieadres vol ongeduld op het sein tot 
terugkeer wachtten.  
Men kocht grond en materiaal, liet een schetsplan 
maken en begon.  
 
Gewoon.  
„Als alles precies volgens de voorschriften had moeten 
gaan” zegt burgemeester Verburg, „dan had er nog 
geen steen gestaan. Hij lacht even: „Het 
wederopbouwplan is nog niet eens goedgekeurd maar 
de hulzen staan er al”. De huizen van Stavenisse. 
Negentien Noorse geschenkwoningen en vijftig nieuwe 
stenen woningen. Van de Oecumenische Stichting 
voor hulp aan kerken en vluchtelingen kreeg men 
een dorpshuis en meteen de inventaris erbij. Het 
sanitair en de verlichting werd gekocht van geld, dat 
de drie prinsesjes bij elkaar hebben gebracht op een 
door hen verzorgde avond waarvan ze de baten aan 
Stavenisse schonken.  
Ja, over koninklijke belangstelling heeft Stavenisse 
niet te klagen. Prinses Wilhelmina en de Koningin en 
prins Bernhard zijn in het dorp geweest en wie 
herinnert zich niet het bezoek van koning Haakon van 
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Noorwegen? De kinderen zongen hem toen het 
Noorse volkslied toe. En ze zingen het nóg. Want af en 
toe komen er nog wel eens Noorse toeristen naar 
Stavenisse, die dan verrast bleven staan als ze de 
kinderen  
Het Noorse lied horen zingen. Spontaan, zoals 
kinderen dat doen. 
Op 30 September wordt wederopbouw gevierd  
het Noorse lied horen zingen. Spontaan, zoals 
kinderen dat doen.  
 
Veranderd  
Naast de woningbouw werd een riolerings- en een 
stratenplan ontworpen. Binnenkort zal een 
zuiveringsinstallatie worden aanbesteed. Het oude 
tonnenstelsel is verdwenen. De bewoners van 
Stavenisse hebben nu closets en geysers in 
douchecellen, wasmachines. En bloemen in hun 
voortuintjes in plaats van sla, zoals vroeger. Want dat 
is het merkwaardige: de bewoners hebben zich 
veranderd. De burgemeester kan het haast niet 
omschrijven. Ze zijn uiterlijk hetzelfde gebleven. 
Stavenisse is altijd een; gesloten gemeenschap 
geweest maar de mensen zijn door hun evacuatie en 
vooral daarna plotseling tot besef gekomen wat fris 
groen betekent, hoe vriendelijk bloemen zijn. Daarom 
ziet men nu overal bloemen achter de ramen. Het 
gemeentelijk verenigingsleven onderging een 
verfrissing. De stichting „Dorpsgemeenschap” in 1947 
opgericht, geeft nu avond aan avond jonge mensen 
bezigheid. Handenarbeid, voordrachtsavonden, 
toneelavonden, films, steeds is er iets te doen in 
Stavenisse. De culturele belangstelling is gegroeid.  
Stavenisse heeft ook een gemeenschappelijk bezit: 
een hertenkamp. Het is maar klein en men. kan het 
haast niet vinden. Het staat in „het bos”, dat geen bos 
is maar het wordt met liefde door de bewoners — en” 
vooral door de jeugd — onderhouden. Schoolkinderen 
brengen de dieren groente en de land bouwers geven 
graan.  
Nieuw Stavenisse. Met een Oranjehotel, dat verbouwd 
wordt tot zetel van het gemeentebestuur. En in dat 
nieuwe tehuis een vertrek waarin een watersnood-
maquette zal worden gebouwd. Het wordt, zegt de 
burgemeester, een „levende maquette” opdat de 
bewoners van Stavenisse nog vele jaren later zullen 
kunnen zien hoe het dorp door de verraderlijke 
vloedgolf in de rug werd overvallen terwijl men op de 
havendijk vocht om het water te keren.  
Die haven is nog het enige onzekere punt. Zal ze 
verdwijnen? Het provinciaal bestuur heeft nog geen 
beslissing genomen. Als die haven verdwijnt — en 
heel Stavenisse hoopt het tegendeel — zal men er een 
sportveld val gaan maken.  
 
Nieuw Stavenisse.  
Straks viert het wederopbouwdag. Burgemeester 
Verburg zal er, voor het eerst, zijn film vertonen. Een 
geluidsfilm, die ongetwijfeld diepe indruk zal maken, 
want ze toont beelden van de ramp, van het dorp zoals 
het was en geworden is. Een film vol tegenstellingen, 
maar ook van vertrouwen in de toekomst.  
 

 

Trouw /01-10-1955 
 
Dankbaarheid voor spontane hulp  
De wederopbouwdag stond in het teken van gedenken 
van hen, die omgekomen zijn. Van de bijna 1750 
inwoners kwamen er 153 om het leven. De slachtoffers 
rusten allen op de nieuwe begraafplaats dicht bij de 
kom van het dorp. Gistermorgen is aan hen een stille 
hulde gebracht. Burgemeester L. A. Verburg en de 
commissaris van de Koningin in. Zeeland, jhr. mr. A. F. 
C. de Casembroot, legden kransen op de graven, waar 
thans uniforme stenen zijn aangebracht met de namen 
van de slachtoffers er in gegrift.  
140 woningen en zes gebouwen werden tijdens de 
watersnood verwoest, 302 huizen en 95 gebouwen 
werden ernstig beschadigd. Thans bezit Stavenisse, 
dank zij de hulp en steun van velen een groot aantal 
nieuwe woningen. Er kwamen vijftig stenen 
gemeentewoningen, 19 houten Noorse 
geschenkwoningen en 55 particuliere woningen. Nog 
tien nieuwe huizen zullen worden gebouwd. Met 
verbouwing en herstel van straten, woningen en 
gebouwen is men nagenoeg gereed. Het verloren 
gegane vee (393 runderen, 80 paarden, 344 varkens 
en 2500 kippen) is nog niet geheel vervangen, maar 
de bewoners hebben de hand weer aan de ploeg 
geslagen. De zeewering is extra versterkt en 
verzwaard en men hoopt vurig dat nooit meer zo’n 
groot onheil over het rustige dorp op Tholen zal 
komen. „Wij gaan bouwen aan een nieuwe toekomst,” 
zei burgemeester Verburg. In het dorpshuis, een 
geschenk van de oecumenische stichting voor hulp 
aan kerken en vluchtelingen uit Duitsland, bracht de 
burgemeester dank aan de velen die hun 
medewerking hebben verleend bij de 
wederopbouwwerkzaamheden. Stavenisse heeft deze 
steun zeer gewaardeerd. Alle leden van het Koninklijk 
Huis bezochten meermalen het dorp. De Noorse 
koning gaf persoonlijk blijk van zijn medeleven. 
Regeringen van alle landen boden spontaan hulp aan 
en in ons land werd getracht op allerlei manieren de 
nood te lenigen. Zonder deze hulp was Stavenisse 
deze zware slag niet te boven gekomen.  
 
ENERGIEK  
De bevolking is echter niet bij de pakken neer blijven 
zitten en energiek is men begonnen aan de 
herstelwerkzaamheden. Burgemeester Verburg bracht 
daarvoor hulde aan talrijke personen en instanties. Hij 
stelde voor aan H.M. de Koningin een telegram te 
zenden met dank voor de morele steun die de 
bevolking van Stavenisse van haar heeft mogen 
ondervinden.  
Na het bezoek aan de graven maakten de genodigden 
een rondgang door het dorp en werden de nieuwe 
woningen en gebouwen bezichtigd.  
Op het nieuwe plein in het midden van het dorp was 
de bevolking bijeengekomen om getuige te zijn van de 
plechtige handeling, die de commissaris van de 
Koningin daar zou verrichten. Jhr. De Casembroot 
metselde daar de eerste steen voor de nieuwe 
kleuterschool, die naar het ontwerp van mevrouw 



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 22 

 

Lambert Anema uit Bilthoven zal worden gebouwd. In 
deze fraaie, moderne school zal over enkele maanden 
een begin worden gemaakt met de opvoeding en 
opleiding van de jongsten van Stavenisse. Zij zullen 
mogen spelen met de voorwerpen die met gulle hand 
werden geschonken door de Zweedse vereniging. De 
leerlingen van de school van Kees Boeke in Bilthoven 
vervaardigden tijdens de Paasvacantie materiaal dat 
op deze kleuterschool bijzonder van nut zal zijn om de 
kinderen bezig te houden.  
Jhr. De Casembroot wees er op dat Stavenisse ook 
deze school weer bijna gratis heeft gekregen. De 
vernieuwde school had men bijna ook voor niets. Het 
gemeentebestuur heeft dit gebouw mogen kopen voor 
slechts één gulden. Namens minister Cals sprak de 
inspectrice bij het voorbereidend lager onderwijs, mej. 
J. Glasz.  
Burgemeester Verburg wees ten slotte op de 
bijzondere betekenis van de plechtigheid. „Het 
fundament voor de toekomst hebben wij thans gelegd,” 
aldus de burgemeester en in het vertrouwen dat God 
zijn rijke zegen aan Stavenisse zal schenken, besloot 
hij de plechtigheid.  
's Middags werd de film „Stavenisse aan de zee 
ontrukt” vertoond. In deze film werd men opnieuw 
geconfronteerd met het verschrikkelijk gebeuren in 
Februari 1953. Met zeer veel zorgen, inspanning en 
moeite is het gelukt Stavenisse te doen herrijzen. Ook 
daarover zijn in de film beelden opgenomen en het slot 
toont hoe Stavenisse aan het begin staat van een 
nieuw tijdperk.  
 

Algemeen handelsblad / 31-12-1955 
 

 
 

Het Parool / 14-01-1956 
 
OOK DIT: Een vreselijke nacht  
„Het is moeilijk te doorzien, waarom de publieke opinie 
over de gehele linie zo weinig aandacht heeft 
geschonken aan de grote tragedie, welke zich op de 
avond en in de nacht van 6 september jl. in Istamboel 
(Turkije) heeft voltrokken en die zulke bijzonder 
ernstige gevolgen heeft gehad voor het leven van de 
Christenen in die stad!” Zo las ik dezer dagen in een 
notitie uit de kring van de Wereldraad van Kerken in 
Genève. Men verwees verder naar het onlangs 
verschenen rapport van de „Mission of Fellowship” der 
kerken, welke begin November jl. de plaats des 
onheils heeft bezocht, nadat onmiddellijk reeds op 7 
September iemand uit de Oecumene op verkenning 
was uitgegaan in het rampgebied.  
Van de 80 Grieks Orthodoxe kerken in het gebied van 
Istanboel zijn er 29 totaal verwoest in die nacht. Zij 

werden door baldadige (opstandige) studenten in de 
as gelegd. 34 kerkgebouwen zijn zwaar beschadigd en 
8 licht. Dus negen van het totaal zijn intact gebleven! 
Dat zijn kerken, maar wat nog meer, vraagt u 
misschien. Nog 4000 winkels(tjes) zijn binnenste 
buiten gekeerd en vernield en 2000 huizen zijn 
gehavend. Het meest kwalijk was wel de aantasting 
van kerkhoven. Graven zijn geopend en 
doodsbeenderen zijn rondgestrooid. Een klooster en 
een kerk buiten de oude stad zijn ook geheel in de as 
gelegd en één der monniken is daarbij verbrand. Het is 
een. ontlading van felle haat en verachting geweest 
tegen een Griekse minderheidsgroep: de. 
Christenheid. Het was zeer bepaald niet zomaar een 
relletje, maar een gerichte poging om christenheid en 
Kerk in Istanboel weg te vagen. Bij het bezoek van de 
Mission of Fellowship, bestaande uit enkele leidende 
figuren uit kerken over de gehele wereld, bleek wel, 
dat er eigenlijk nog heel weinig praktische hulp was 
geboden door de Turkse regering, al was deze hulp 
wel direct de dag na de ramp toegezegd. In duizend 
woonhuizen missen deuren en vensters, en enige 
bedekking op de bedden. Vele Christenen zijn ook van 
kleding beroofd en van een mogelijkheid om eten toe 
te bereiden.  
Het is inderdaad merkwaardig, dat de publieke opinie 
aan deze affaire zo voorbij geleefd heeft, ook de 
Amerikaanse, zijn wij al zo afgestompt voor rampen en 
ellende? Of hebben wij het inderhaast maar aangezien 
voor een van die vele „relletjes” in het Nabije Oosten 
waar wij niet bij kunnen stilstaan? Uit alles blijkt echter 
wel — vooral nu achteraf de dingen wat 
overzichtelijker worden — dat hier een aanval op de 
Christenheid is gedaan. De Griekse minderheid in 
Konstantinopel heeft deze harde slag opgevangen. 
Ineens zien wij door een geopend venster in een heel 
stuk kerkgeschiedenis! Er wordt nu 300.000 gulden 
gevraagd om hulp te verlenen boven hetgeen de 
regering zal vergoeden. U kunt meedoen giro 5261 — 
Oecumenische Hulp — Rotterdam „Voor Istanboel”. 
N. VAN GELDER  
 

Trouw / 23-01-1956 
 
AGENDA VAN SYNODE NED. HERV. KERK  
De eerstkomende vergadering van de generale 
synode der Ned. Herv. Kerk, die van 30 januari tot 4 
februari op „Woudschoten” te Zeist wordt gehouden, 
zal een moderamen voor het nieuwe zittingsjaar 
kiezen. Bovendien zullen benoemingen worden 
gedaan in verscheidene raden.  
Eén zitting zal gewijd zijn aan de behandeling van het 
rapport over de verhouding der richtingen in de N.-H. 
Kerk. Wat de verhouding tot de andere kerken betreft, 
zal een rapport ter sprake komen van de commissie 
voor het gesprek met de Geref. Kerken en een rapport 
voor het gesprek met de Evangelisch-Lutherse Kerk. 
De synode zal zich voorts bezighouden met het 
oecumenisch diaconaat, dat reeds in de vorige 
vergadering besproken werd naar aanleiding van de 
nood van de Grieks-orthodoxe kerk in Istanboel. Het 
moderamen heeft met het oog hierop contact gezocht 
met de Stichting oecumenische hulp aan kerken en 



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 23 

 

vluchtelingen en met de algemene diaconale raad. 
Voorts zal een rapport worden behandeld van de 
commissie, betrekking hebbende op brieven van dr. H. 
Berkhof c.s. en „Kerk en Vrede”, over de houding van 
de kerk ten aanzien van het bewapeningsvraagstuk. 
Ten slotte zal een zitting zijn gewijd aan een aantal 
jaarverslagen, aan het commissariaat voor 
maatschappelijk werk en aan het theologisch hoger 
onderwijs. Bij dit laatste punt zal de arbeid van het 
theologisch seminarium ter sprake komen, alsmede de 
verslagen van de gedelegeerden voor het colloquium. 
 

Trouw / 31-01-1956 
 
De Oecumenische Raad van Kerken voor hulp aan 
Vluchtelingen heeft de heer W. H. A. Blankers uit 
Veen (N.-B ) uitgezonden voor het werk van de 
Wereldraad van Kerken in West Griekenland. De heer 
Blankers zal speciaal werken voor de 
landbouwontwikkeling in het gebied van Epirus bij de 
Albanese grens. Hij is per trein vertrokken naar 
Athene. 
 

Leeuwarder courant / 02-02-1956 
 
KERKNIEUWS Hervormde synode besprak 
verhouding Kerk en Israël  
In de zitting van de generale synode van dé Ned. 
Herv. Kerk op dinsdag is het jaarverslag 1954 van de 
Raad voor de verhouding van Kerk en Israël 
behandeld. Ds. J. H. Grolle gaf een toelichting. Hij 
vestigde de aandacht op de veranderingen, die er de 
laatste tijden in het probleem, Kerk en Israël zijn 
opgetreden. De kerk spreekt thans met Israël en 
distantieert zich van de zending onder de Joden. 
Bovendien willen de Christenen onder de Joden geen 
assimilatie, maar solidariteit met het Jodendom. Het 
overleg tussen Joden en Christenen geschiedt in het 
teken van Evanston. In 1956 zal een studieconferentie 
Over het Joden-vraagstuk worden gehouden ter 
voorbereiding van besprekingen over de verhouding 
tussen Christenen en Joden in de volgende assemblee 
van de Wereldraad. Volgens de Raad voor de 
verhouding van Kerk en Israël moet de verhouding tot 
Israël niet onder het gezichtspunt van de Internationale 
Zendingsraad worden bezien. Verder is de Raad van 
oordeel, dat er in Jeruzalem een christelijk theologisch 
instituut moet komen en dat in Israël een joods-
christelijke kerk nodig is. Bij de discussie vroeg ds. H. 
Kievit, of het juist is, de zaak van Israël te 
vereenzelvigen met de zaak van de staat Israël. Ds. K 
H. Kroon, een van de opstellers van het verslag, zei, 
dat de stichting van de staat Israël in ieder geval 
mogelijk heeft gemaakt, dat men met de Joden onder 
nieuwe verhoudingen over Christus kan spreken. Het 
joodse volk is een aardse grootheid. De stichting van 
de staat Israël is een fase van de aardse geschiedenis 
van het joodse volk aldus ds. Kroon. Verder zei 
spreker, dat de kerk zo moeilijk verzoenend kan 
optreden in het geschil tussen Israël en zijn Arabische 
buren, omdat de Christen-Arabieren Arabischer zijn 
dan de andere Arabieren, omdat zij anders vrezen, 
voor on-nationaal te worden aangezien.  

In deze vergadering werd ook het jaarverslag over 
1954 van de stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen behandeld. Mr. F. L. S. F. 
baron van Tuyll van Serooskerken vroeg meer 
financiële steun voor het werk van de stichting. Ds. J. 
C. van Dongen, die sprak namens de Algemene 
Diaconale Raad, zei, dat de diaconie zich met haar 
werk meer op oecumenische grondslag moest stellen; 
men leeft en werkt nog te veel in isolement.  
 

Algemeen Handelsblad / 01-02-1956 
 
Generale Synode van Ned. Herv. Kerk behandelt 
reeks jaarverslagen  
In de voortgezette zitting van de generale synode der 
Ned. Herv. Kerk heeft ds. J. H. Grolle een toelichting 
gegeven op het jaarverslag 1954 van de raad voor de 
verhouding van kerk en Israël. Hij wees op de 
veranderingen in het probleem kerk en Israël. De kerk 
spreekt thans met Israël en distancieert zich van de 
jodenzending. Bovendien willen de christenen onder 
de joden geen assimilatie, maar solidariteit met het 
jodendom. Bij de discussie vroeg ds. Kievit of het juist 
is de zaak van Israël te vereenzelvigen met de zaak 
van de staat Israël. Dr. Frederikse vroeg hoe de staat 
Israël te helpen is. Dr. Grolle antwoordde, dat de kerk 
niet te spoedig Israël vergeestelijken moet tot kerk. Ds. 
K. H. Kroon wees er op, dat de stichting van deze 
staat in ieder geval mogelijk heeft gemaakt, dat men 
met joden onder nieuwe verhoudingen over Christus 
kan spreken. Nadat het jaarverslag onder dankzegging 
was goedgekeurd, besloot de synode ds. H. J. F. 
Wesseldijk te benoemen tot predikant voor 
buitengewone werkzaamheden voor de aan het 
secretariaat van de generale financiële raad 
verbonden werkzaamheden. Ds. Wesseldijk was tot nu 
toe secretaris van deze raad, maar moest dit 
combineren met het praesidiaat van de synode.  
Mr. F. L. S. F. baron Van Tuyll van SerooskerkenFout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd. lichtte het jaarverslag 
van de stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen toe. Hij pleitte dringend voor meer 
financiële steun. Ds. J. C. van Dongen, sprekend 
namens de alg. diaconale raad, meende dat het van 
betekenis zou zijn als het diaconaat zich royaal stelde 
op oecumenische grondslag. Veel is al buiten het 
diaconaat gegroeid. Spr. ondersteunde het voorstel 
om een bepaald percentage van de diaconiecollecten 
voor dit werk af te dragen. De synode besloot tot 
instelling van een sectie van de alg. diaconale raad 
voor  interkerkelijke hulpverlening, samengesteld uit 
leden van de alg. diaconale raad en de synode, voor 
het verband met andere kerken en de Zendingsraad. 
Op welke wijze de jaarlijkse collecte zal worden 
gehouden zal nader worden bepaald.  
De synode behandelde vervolgens het jaarverslag 
1954 van de bijzondere raad voor zaken van kerk en 
ziekenzorg. Ds. P. C. van Leeuwen merkte op, dat er 
nog steeds te weinig ziekenhuispredikanten zijn in de 
neutrale ziekenhuizen. Naar aanleiding van een vraag 
uit de synode deelde hij mede, dat de raad voor kerk 
en ziekenzorg eerlang een rapport over 
gebedsgenezing zal aanbieden. De oprichting van de 
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vereniging van christelijke artsen is geheel buiten de 
raad omgegaan. Nadat het jaarverslag was 
goedgekeurd, benoemde de synode ds. K. P. v.d. 
Graaf te Heino.  
De synode aanvaardde in eerste lezing het voorstel 
om de generale regeling voor de 
predikantspensioenen te wijzigen. Deze wijziging 
beoogt aan de predikanten, die wegens 
ongeschiktheid tijdelijk van het dienstwerk zijn 
ontheven, bij gebleken permanente ongeschiktheid 
een eventuele uitkering via de raad voor de 
predikantstraktementen te verlenen. Uit het jaarverslag 
van de raad voor kerk en gezin, toegelicht door dr. C. 
P Gunning, bleek dat het nog niet mogelijk was 
hervormde huwelijksconsultatiebureaus op te richten. 
Er is geen geld voor beschikbaar. Maar wie, aldus dr. 
Gunning, in een herderlijk schrijven over het huwelijk a 
zegt, moet ook b zeggen. Het jaarverslag werd onder 
dankzegging goedgekeurd.  
Bij de bespreking van het jaarverslag 1954 van de 
Hervormde Jeugdraad vroegen ds. K. P. v.d. Graaf en 
ds. A. Dronkers nadere inlichtingen over de zgn. 
levensscholen. Zij drongen aan op een duidelijke 
vorm. Ds. R. Bijlsma vond, dat de herv. kerk ook hier 
principieel de verzuiling moet afwijzen. Het jaarverslag 
werd onder dankzegging goedgekeurd. Aan de orde 
over het verslag 1954 van de raad voor de zaken van 
kerk en samenleving zei dr. Rupp o.a. dat de 
contacten met het C.N.V. levend zijn. Een conferentie 
van het moderamen van de synode en een aantal 
hervormde leden van het C.N.V. belooft een beter 
verstaan van elkaars standpunten. De raad poogt 
steeds, de verzuiling afwijzend, vormen te vinden van 
praktische samenwerking, waarin de hervormde visie 
tot gelding komt. Ook dit jaarverslag werd onder 
dankzegging goedgekeurd, evenals dat van de alg. 
kerkvoogdijraad.  
De synode benoemde opnieuw de aftredende 
visitatoren-generaal: jhr. L. de Geer, prof. dr. J. N. 
Sevenster, dr. W. J. de Wilde en ds. W. L. Tukker. De 
aftredende secundi worden eveneens herkozen.  
Tot lid van de alg. voogdijraad benoemde de synode 
ds. J. J. Goorhuis tot lid van de gen. financiële raad G. 
J. v.d. Burgt.  
De synode besprak voorts nog het ontwerp van enige 
kerkordelijke bepalingen ter regeling van keuring op 
t.b.c. van predikanten, catecheten enz.  
Ten slotte behandelde de synode het jaarverslag 1954 
van de Oecumenische Jeugdraad, van de raad voor 
de verbreiding van het evangelie, en van de 
Zendingsraad.  
 

Trouw / 06-02-1956 
 
Conferentie in Utrecht  
Jongeren beraadden zich over oecumenische 
hulpverlening  
Helpen meest geheiligd handelen van de kerk  
(Van een onzer verslaggevers)  
Vijfhonderd jongeren uit dertig chr. jeugdorganisaties 
in Nederland hebben zaterdag en zondag te Utrecht 
deelgenomen aan de jaarlijkse februari-conferentie 
van de Oecumenische Jeugdraad. die dit jaar in het 

bijzonder was gewijd aan de oecumenische 
hulpverlening.  
Over dit onderwerp werden lezingen gehouden en 
gesprekken gevoerd. maar daar bleef het niet bij.  
Men heeft nl. aan het einde ook gecollecteerd voor 
een stuk praktisch werk, waarmee deze conferentie 
werd gestart: hulp aan de protestantse jeugd in België.  
Het is de bedoeling, dat met deze Nederlandse hulp bij 
Brussel een centrum voor vormingswerk, 
jeugdkampen en conferenties wordt gesticht. Ook 
overweegt men de aanstelling van een jeugdsecretaris 
(het gironummer van dit hulpwerk is 510390 van de 
penningmeester van de Oecumenische Jeugdraad te 
Utrecht).  
De heer Jan Nijs, evangelist  te Mechelen, heeft ter 
conferentie een uiteenzetting gegeven van de noden 
en de zorgen van het protestantse jeugdwerk in zijn 
vaderland.  
Ook miss Anna Brita Engnes, secretaresse van de 
afdeling werkkampen van 'het jeugddepartement van 
de Wereldraad van Kerken, en ds. H. van Coeverden, 
secretaris van de Oecumenische Jeugdraad in 
Nederland, hebben aangegeven hoe jongeren 
daadwerkelijk kunnen helpen, nl. door deelneming aan 
de internationale arbeidsgroepen, die in noodlijdende 
streken kerken en kapellen, bejaardentehuizen en 
jeugdcentra bouwen. Of ook — zoals in ons land te 
Kapelle- Biezelinge — in oogsttijd de boeren helpen.  
Het uitgangspunt van deze op de praktijk gerichte 
besprekingen was een referaat van dr. C. L. van 
Doorn, directeur van het Sociologisch instituut van de 
Nederlandse Zendingsraad, die helpen het meest 
geheiligde handelen van de kerk noemde: een 
gemeente, die gebracht wordt tot de genade van het 
geven, wordt een dankbare, blijmoedige gemeente.  
Hoe oecumenische hulp in allerlei streken van de 
wereld wezenlijke vernieuwing, niet alleen van de 
kerken, maar ook van de landen heeft gebracht, 
schetste ds. H. R. Weber. secretaris van het 
lekendepartement van de Wereldraad van Kerken. 
Zaterdagavond hebben de deelnemers samen 
gezongen onder leiding van dom-beiaardier Chris Bos, 
die ook een carillonconcert gaf ter gelegenheid van 
deze conferentie.  
Zondagmorgen kwam men in een vroegdienst in de 
Janskerk bijeen en in het middaguur tafelde men 
gemeenschappelijk in de raadskelder. Ook werden 
voor het eerst in Nederland de foto's geëxposeerd, die 
op het congres te Evanston waren ten toon gesteld en 
waarmee men binnenkort een tournee door Nederland 
gaat maken. De op één na grootste groep deelnemers 
aan de conferentie -- vijftien procent — werd gevormd 
door jongeren uit kerken, die niet bij de Oecumenische 
raad zijn aangesloten, nl. de gereformeerde.  
Wel had de Nederlandse gereformeerde jeugdraad 
zich ter conferentie officieel laten vertegenwoordigen 
door S. Leijnse. Verreweg de meeste deelnemers 
waren Hervormd, daarnaast waren er  kleine groepen 
Oud- Katholieken, Lutheranen, Remonstranten, 
Doopsgezinden, Baptisten, Vrije Evangelischen. 
Heilsoldaten en zelfs enkele Rooms-Katholieken.  
De conferentie werd geleid door ds. N. O. Steenbeek, 
voorzitter van de Oeeurnenieehe jeugdraad.  
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Leeuwarder corant / 17-02-1956 
 
KERKNIEUWS  
Het leven der Herv. Kerk zoals het zich toonde in 
de synode  
De generale synode van de Ned. Herv. Kerk heeft in 
de eerste week van deze maand vergaderd. In deze 
zittingen zijn talrijke rapporten en jaarverslagen over 
verschillende takken van kerkewerk behandeld. Zo is 
er o.a. gesproken over oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen, over ziekenzorg, jeugdwerk 
en het catechese-werk. In „Kerk en Wereld” (vrijz.-
prot.) geeft dr. A. de Wilde een nabeschouwing over 
de synodevergadering. Hij memoreert, dat het 
hervormd-luthers gesprek heeft geleid tot een 
consensus over het avondmaal. Zal het nu komen tot 
een gemeenschappelijke avondmaalsviering en verder 
tot kanselruil, gemeenschappelijke prediking in 
huwelijksinzegening? zo vraagt dr. De Wilde. 
„Perspektieven gingen open, maar waren nog van 
nevelen oversluierd. Mogen het ochtendnevelen zijn 
die spoedig optrekken!” „Het hervormd-gereformeerd 
gesprek heeft minder resultaat opgeleverd”, aldus dr. 
De Wilde. „De Geref. Kerken houden zich op een 
beleefde afstand van de Hervormde Kerk. Het schijnt, 
dat zij bezig zijn, te proberen een nieuw front in 
Nederland te vormen, mede gedreven door een zekere 
angst voor de Hervormde Kerk, die grote 
aantrekkingskracht op de gereformeerde jongeren 
uitoefent, aldus professor Van Niftrik”. Dr. De Wilde 
herinnert verder aan de besprekingen over het 
bewapeningsvraagstuk. Hij heeft het gevoel, dat het 
religieus-redelijk verzet tegen de huidige 
bewapeningswaanzin langzaam maar zeker groeiend 
is in de kerk. Ook werd gesproken over het theologisch 
hoger onderwijs. De theologische studenten kruipen 
door een erg nauwe tunnel naar het ambt, vindt dr. De 
Wilde. „Het wordt hoog tijd, dat er een studieloon komt 
uit de algemene portemonnaie van het Nederlandse 
volk. Het is een nationale schande, dat duizenden 
begaafde jongeren zo kommerlijk zwoegen en blokken 
moeten”. De eindindruk, die dr. De Wilde heeft van 
deze synode, is, dat de Hervormde Kerk springlevend 
is. „Ze ziet een grote taak steeds duidelijker voor zich 
oprijzen. Enorme kansen liggen klaar in de komende 
jaren. Er staan tal van bekwame mannen en vrouwen 
gereed om haar te helpen. Zij ziet nog altijd duidelijk 
het gevaar van klerikale kerkelijkheid („de kerk om de 
kerk” i.p.v. „de kerk voor de wereld”). Ze is bereid naar 
kritiek (ook naar scherpe kritiek) te luisteren. Ze is nog 
steeds bezig haar minderwaardigheidscomplex, haar 
geïntroverteerdheid, haar paranoia (angst voor 
uitdrijving!) te overwinnen”.  

 
 

Trouw / 25-02-1956 
 

Interkerkelijke hulp breidt zich uit  
TIJDENS de laatste vergadering van de 
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland heeft 
jhr. dr. H. A. van Beyma van Interchurch Aid Genève 

medegedeeld dat Interchurch Aid te Evanstor een 
verwijde opdracht heeft ontvangen. De hulpverlening 
zal nl. niet meer uitsluitend in gevallen van directe 
nood (watersnood, stormramp, e.d.) verleend worden, 
maar ook door bestudering en uitvoering van plannen 
op lange termijn. Een lijst van noden in diverse 
gebieden van snelle maatschappelijke veranderingen 
wordt binnenkort de kerken toegezonden. De noden 
zullen door jonge kerken of zendingsinstanties 
gecontroleerd worden.  
 

Leeuwarder courant / 09-05-1956 
 
KERKNIEUWS Tien jaar Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland  
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, zal, in 
samenwerking met de theologische faculteit van de 
rijksuniversiteit te Utrecht, op 12 en 13 mei een 
conferentie worden gehouden. De bijeenkomst van 
zaterdagmiddag 12 mei vindt plaats in het 
universiteitsgebouw, waar om drie uur de voorzitter 
van de raad, prof. dr. W. F. Dankbaar de openingsrede 
zal uitspreken, waarna dr. W. A. Visser 't Hooft, 
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken te 
Genève, zal spreken over: „Brengt de oecumenische 
beweging de kerken in beweging”.  
's Avonds vindt, eveneens in het universiteitsgebouw, 
een ontvangst plaats voor binnen- en buitenlandse 
gasten, terwijl de bijeenkomsten van de zondag 413 
mei) gehouden worden in het universiteitshuls. Met 
uitzondering, uit de aard der zaak, van de 
oecumenische dienst in de Domkerk (zondag 10.30 
uur), waar zullen spreken prof. dr. S.F.H.J. Berkelbach 
van der Sprenkel, prof. dr. P. Boendermaker en prof. 
P. J. Jans. 
In de middag van deze dag wordt dan de conferentie 
te 2.30 heropend en zal prof. dr. J. C. Hoekendijk 
spreken over “Uitgesteld jubeljaar” en dr. H. J. Heering 
over „Lustrum betekent reiniging”. 
De oecumenische beweging, die gestalte wil geven 
aan de opdracht van Christus: “Dat zij allen één zijn” 
heeft ook in ons land een begin gemaakt met het 
samenbrengen van de kerken tot een gemeenschap. 
Zij zijn tot elkander gekomen in het besef dat zij bij 
elkander behoren. Daarvan willen zij ook iets zichtbaar 
maken. 
Het werk van de Oecumenische Raad wordt gedragen 
door tal van commissies die zich bezighouden met 
allerlei arbeid en met de bestudering van de vele 
vragen, die het persoonlijke, sociale en internationale 
leven van mens en wereld betreffen. Ruim twintig 
plaatselijke oecumenische raden tracht de 
oecumenische gedachte tot de leden der gemeente te 
brengen, terwijl het oecumenische jeugdwerk, 
georganiseerd in de Oecumenische Jeugdraad, de 
belangstelling der jongeren tracht te wekken voor de 
nieuwe taak der gezamenlijke kerken. Gezamenlijke 
hulpverlening door en aan de kerken wordt verricht of 
bevorderd door de Stichting Oecumenische Hulp 
aan kerken en vluchtelingen. Via het I.K.0.R. klinkt 
de stem der samenwerkende kerken door de ether.  
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Trouw / 14-05-1956 
 
HERDENKING IN UTRECHT  
Oecum. Raad in Nederland bestaat tien jaar  
(Van een onzer verslaggevers).  
Het afgelopen weekeinde is in Utrecht herdacht dat 
tien jaar geleden, op 10 mei 1946, de Oecumenische 
Raad van Kerken in Nederland in het leven is 
geroepen. Dit gebeurde op initiatief van de Ned. Herv 
Kerk, die in augustus 1945 een schrijven deed uitgaan, 
waarin gezegd werd dat „de gebeurtenissen van de 
laatste vijf jaren duidelijk het belang en de waarde 
hebben doen zien van de oecumenische 
verbondenheid der kerken”; om deze band ook voor 
ons land zichtbaar te maken, stelde men voor een 
Nederlandse oecumenische raad te vormen.  
Bij de oecum. raad zijn thans aangesloten: de 
Doopsgezinde Gemeenten, de Evang. 
Broedergemeenten, de Evang. Luth. Kerk. de Ned. 
Herv. Kerk. de Oud-Kath. Kerk de Remonstrantse 
Broederschap en de Unie van Bapt. Gemeenten; gast 
zijn: de Bond van Vrije Evang. Gemeenten, het 
Genootschap der Vrienden (de Quakers), en het Leger 
des Heils.  
De oecum. raad ziet als haar taak de verhouding van 
de Nederlandse kerken onderling te bestuderen en zo 
mogelijk de eenheid der kerken te bevorderen, het 
theologisch gesprek tussen de kerken ter hand te 
nemen en te bevorderen, het onderhouden van 
contact met de Wereldraad Kerken, het kweken van 
begrip en waardering voor het oecumenisch werk in 
ons land, en het bestuderen van de vragen van de 
ethiek, het sociale leven, het internationale leven etc. 
waar de kerken voor geplaatst worden.  
Niet slechts binnen de oecum. raad is er de 
mogelijkheid tot ontmoeting en realisering van de 
nestelde opdracht, want de organen, waarvoor de 
kerken op instignatie van de raad afgevaardigden 
aanwijzen ter behandeling van diverse onderwerpen, 
worden steeds talrijker. We noemen de oecum. 
jeugdraad, de commissie voor sociale zaken en de 
stichting oecum. hulp aan kerken en vluchtelingen.  
Tijdens de herdenking in de aula van de 
rijksuniversiteit te Utrecht is er door de praeses van de 
raad, prof. dr. W. F. Dankbaar, hoogleraar aan de 
rijksuniversiteit te Groningen, op gewezen van hoe 
groot gewicht het is, dat de arbeic1 niet gebeurt over 
de hoofden van de gemeenteleden heen. Ook in een 
aan de plechtigheid voorafgaande persconferentie is 
het gewicht hiervan naar voren gebracht. Een en 
ander maal zijn de Geref. Kerken in Nederland, die 
gelijk men weet niet deelnemen aan de Wereldraad 
van Kerken en ook geen lid van van de oecum. raad. 
ter sprake gekomen. Prof. Dankbaar zeide speciaal 
deze kerken te missen en te hopen dat de 
gereformeerden, die toch ook de waarheid en eenheid 
in Christus en van Christus' Kerk zoeken, hun aandeel 
aan de zusterkerken niet langer zouden onthouden. Er 
is op gewezen, dat enkele kleinere geref. 
jeugdorganisaties -wel deel uitmaken van de oecum. 
jeugdraad.  
Dr. W. A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de 
Wereldraad van Kerken, zeide in zijn rede, waarin hij 

actuele voorbeelden gaf van de wijze waarop de 
oecum. beweging de kerken in beweging had 
gebracht, hoe merkwaardig het was dat juist in kerken, 
niet aangesloten bij de wereldraad, het oecum. 
probleem zo ernstig bestudeerd wordt: serieuzer soms 
dan in de aangesloten kerken. Hij wees hierbij op 
publicaties van r.k.-zijde en op de aandacht in de 
geref. kerken aan de zaak besteed. 
Annex de conferentie was er een tentoonstelling over 
het werk van de wereldraad. Zondagmorgen is er in de 
Domkerk een oecum. dienst gehouden en 
zondagmiddag hebben prof. dr. J. C. Hoekendijk en dr. 
H. J. Heering het woord gevoerd. Op een 
zaterdagavond gehouden ontvangst hebben binnen- 
en buitenlandse gasten gelukwensen aangeboden.  
 
 

Nieuwsblad van het Noorden / 28-11-1956 
 
Kerkelijke organisaties willen ruimere hulp aan 
Hongarije  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
vluchtelingen, het Admiraal de Ruyterfonds. het 
Centraal Diaconaal Bureau der Gereformeerde 
Kerken, de Katholieke Stichting voor Hulp aan 
Vluchtelingen en ontheemden, het Joods 
Maatschappelijk Werk en de Hervormde sectie voor 
Internationale Hulpverlening hebben een telegram 
gezonden aan minister-president dr. W. Drees naar 
aanleiding van de oproep, van de waarnemende 
minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk. Zij 
geven namens hun kerkelijke organisaties uitdrukking 
om op zo ruim mogelijke schaal steun te bieden en 
doen een dringend beroep op de regering om 
Oostenrijk terzijde te staan en met spoed op ruimer 
schaal hulp aan de Hongaarse vluchtelingen te 
verlenen.  
 

Friese koerier / 28/11/1956 
 
Ten behoeve van Hongaren Om hulp op ruimer 
schaal verzocht  
DEN HAAG (ANP) — De stichting oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen, het Admiraal de 
Ruyterfonds, het Centraal Diaconaal Bureau der 
Gereformeerde Kerken, de Katholieke Stichting voor 
Hulp aan vluchtelingen en Ontheemden, 't Joods 
Maatschappelijk Werk en de Hervormde Sectie voor 
Internationale Hulpverlening hebben een telegram 
gezonden aan minister-president dr. W. Drees naar 
aanleiding van de oproep van de waarnemende 
minister van Buitenlandse zaken van Oostenrijk. Zij 
geven namens hun kerkelijke organisaties uitdrukking 
om op zo ruim mogelijke schaal steun te bieden en 
doen een dringend beroep op de regering om 
Oostenrijk ter zijde te staan en met spoed op ruimer 
schaal hulp aan de Hongaarse vluchtelingen te 
verlenen. 
 

Leeuwarder courant  / 10-12-1956  
 
De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland  
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De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland 
heeft in zijn maandelijkse vergadering de boodschap 
besproken, die onlangs over de internationale situatie 
is uitgegaan van de kerken, die bij deze Raad zijn 
aangesloten. De Raad als zodanig heeft noch met de 
formulering, noch met de uitvaardiging bemoeienis 
gehad. De vergadering achtte dit, gezien de tijd, 
begrijpelijk. Dr. E. Emmen, secretaris van de 
hervormde synode, lichtte de totstandkoming van de 
boodschap toe. Het is opvallend, hoe weinig 
afwijzende reacties en bezwaren uit de kerken geuit 
zijn. zo verklaarde hij.  
De Raad besprak de bijstand van oecumenische 
hulp aan de Hongaarse vluchtelingen. Het Admiraal 
de Ruyterfonds, waarin ook vertegenwoordigers van 
de Gereformeerde kerken meewerken, is bij de 
hulpverlening aan protestantse Hongaren 
ingeschakeld. Bij de behandeling van de begroting 
19.77 van de Raad bleek, dat bij een totaal geraamde 
uitgave van ƒ 32.750 een tekort van ƒ 7.708 verwacht 
moet worden.  
In verband met de financiële situatie kon de Raad niet 
besluiten tot het voteren van een bedrag voor de 
aanstelling van een full-time secretaris van de 
Oecumenische Jeugdraad. De Raad besprak ook de 
activiteiten, die van hem uitgaan en zullen moeten 
uitgaan. Men zou het toejuichen, wanneer in de 
verschillende synoden c.q. kerkbesturen het werk van 
de Oecumenische Raad aan de orde werd gesteld en 
leden van het moderamen daartoe werden 
uitgenodigd.  
Vergroting van de publiciteit is nodig. Het blijkt steeds 
weer, dat de aandacht voor de oecumenische 
gedachte zeker te wekken is. Maar de goede vormen 
dienen nog gevonden te worden. Gisteren, de tweede 
adventszondag was het de zondag van de oecumene. 
Ter gelegenheid hiervan heeft het  I.K.0.R. een 
televisiekerkdienst uitgezonden van een lutherse 
dienst in Utrecht. In de kerken, die aangesloten zijn bij 
de Oecumenische Raad van Ker ken in Nederland, is 
op deze zondag een collecte gehouden voor het werk 
van de Raad.  

 
Het Parool / 04-04-1959 
 
Wereldraad v. kerken wil hulp bieden aan 
Madagascar  
AMSTERDAM, zaterdag. — De Wereldraad van 
Kerken heeft een dringend beroep gedaan via de 
nationale vertegenwoordigers op de aangesloten 
kerken, hulp te willen bieden aan het door een 
overstroming zo zwaar geteisterde Madagascar.  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, die een telegram dienaangaande heeft 
ontvangen, heeft terstond de hulpverleningsinstanties 
in de verschillende kerken van dit verzoek op de 
hoogte gebracht. Het I.K.0.R. zal morgen in de zgn. 
~Wilde Ganzen”-uitzending luisteraars in de 
gelegenheid stellen, persoonlijk een bijdrage te geven. 
De Stichting Oecumenische Hulp, giro 5261 te 
Rotterdam, bemiddelt eveneens gaarne bij het 
doorzenden van giften.  
 

Het Parool / 08-04-1959  
 
Oecumenische hulp voor vluchtelingen uit Tibet  
AMSTERDAM, woensdag.  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft van de Wereldraad van Kerken 
thans ook een dringend verzoek gekregen, hulp te 
willen verlenen aan de Tibetaanse vluchtelingen in 
India en Nepal. Via de radio zal het I.K.0.R. door 
middel van een zgn. „Wilde Ganzen” uitzending a.s. 
zondag de luisteraars een bijdrage vragen. Ook de 
Stichting Oecumenische Hulp, giro 5261 te Rotterdam, 
bemiddelt gaarne bij het doorzenden van giften.  
 

Leeuwarder courant / 09-05-1956  
 
KERKNIEUWS Tien jaar Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland  
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, zal, in 
samenwerking met de theologische faculteit van de 
rijksuniversiteit te Utrecht, op 12 en 13 mei een 
conferentie worden gehouden. De bijeenkomst van 
zaterdagmiddag 12 mei vindt plaats in het 
universiteitsgebouw, waar om drie uur de voorzitter 
van de raad, prof. dr. W. F. Dankbaar de openingsrede 
zal uitspreken, waarna dr. W. A. Visser 't Hooft, 
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken te 
Genève, zal spreken over: „Brengt de oecumenische 
beweging de kerken in beweging” 's Avonds vindt, 
eveneens in het universiteitsgebouw, een ontvangst 
plaats voor binnen- en buitenlandse gasten, terwijl de 
bijeenkomsten van de zondag 413 mei gehouden 
worden in het universiteitshuls. Met uitzondering, uit de 
aard der zaak, van de oecumenische dienst in de 
Domkerk (zondag 10.30 uur), waar zullen spreken 
prof. dr. S.F.H. J. Berkelbach van der Sprenkel, prof. 
dr. P. Boendermaker en prof. P.J. Jans.  
In de middag van deze dag wordt dan de conferentie 
te 2.30 heropend en zal prof. dr. J. C. Hoekendijk 
spreken over “Uitgesteld jubeljaar” en dr. H. J. Heering 
over “Lustrum betekent reiniging” . 
De oecumenische beweging, die gestalte wil geven 
aan de opdracht van Christus: “Dat zij allen één zijn” 
heeft ook in ons land een begin gemaakt met het 
samenbrengen van de kerken tot een gemeenschap. 
Zij zijn tot elkander gekomen in het besef dat zij bij 
elkander behoren. Daarvan willen zij ook iets zichtbaar 
maken. 
Het werk van de Oecumenische Raad wordt gedragen 
door tal van commissies die zich bezighouden met 
allerlei arbeid en met de bestudering van de vele 
vragen, die het persoonlijke, sociale en internationale 
leven van mens en wereld betreffen. Ruim twintig 
plaatselijke oecumenische raden tracht de 
oecumenische gedachte tot de leden der gemeente te 
brengen, terwijl het oecumenische jeugdwerk, 
georganiseerd in de Oecumenische Jeugdraad, de 
belangstelling der jongeren tracht te wekken voor de 
nieuwe taak der gezamenlijke kerken. Gezamenlijke 
hulpverlening door en aan de kerken wordt verricht of 
bevorderd door de Stichting Oecumenische Hulp 
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aan kerken en vluchtelingen. Via het I.K.0.R. klinkt 
de stem der samenwerkende kerken door de ether.  
 

Gereformeerd gezinsblad / 10-02-1956  
 
“Oecumenische” hulp  
(verslag hervormde synode) 
Voorts was aan de orde het jaarverslag 1954 van de 
Stichting oecumenische hulp aan kerken. Mr. F L. S 
F baron van Tuyll van Serooskerken lichtte dit 
jaarverslag toe. Hij wees op de van de Nederlandse 
projecten hulp aan vluchtelingen, aan ontheemde 
bejaarden, vluchtelingenwerk te Berlijn. De bijdrage 
aan het werk, gedeeltelijk door Nederland 
gestimuleerd gedeeltelijk door de Wereldraadafdeling 
voor interkerkelijke hulp aangeboden, is financieel te 
gering. Men vergete niet hoe wij hulp kregen vlak na 
de bevrijding en na de watersnoodramp ook van de 
zijde van de buitenlandse kerken. Nog steeds is er nog 
geen werkelijke materiële  toevoer, noch voor het 
hulpverleningswerk, noch voor de steun aan de vele 
noodlijdende kerken in het buitenland. Spreker  pleite 
dringend voor meer financiële steun. 
Ds. J. C. van Dongen sprak namens de alg. diaconale 
raad en bepleitte dat het diaconaat zich royaal stelde 
op oecumenische grondslag. 
De synode besloot tot instelling van een sectie van de 
alg. diaconale raad voor interkerkelijke hulpverlening, 
samengesteld uit leden van de alg. diaconale raad 
voor het verband met andere kerken en de 
zendingsraad.  
 

Leeuwarder courant / 17-05-1956 
 
Wereldraad van Kerken wil de Arabische 
vluchtelingen helpen 
Een van de dingen, die de kerken hebben geleerd in 
de oecumenische beweging, is het geven. De kerken 
hebben de verantwoordelijkheid voor elkaar in rampen 
en nood geleerd. Dit geven werkt vaak als een 
kettingreactie; een kerk, die eenmaal zelf ontvangen 
heeft, zal later zelf ook weer geven. De Wereldraad 
van Kerken heeft het hulpwerk van de kerken 
georganiseerd in een interkerkelijke hulp- en 
vluchtelingendienst. In 1949 werd in Hamburg een 
conferentie belegd door deze dienst over het Duitse 
vluchtelingenprobleem, in 1950 één in Salzburg over 
het probleem van de Oostenrijkse vluchtelingen en in 
1951 één in Beiroet in de Libanon over het vraagstuk 
van de Arabische vluchtelingen uit Israël. 
In deze conferentie te Beiroet werd besloten tot de 
oprichting van een Vluchtelingen-comité voor het 
Nabije Oosten en tot een veelomvattend 
hulpprogramma in samenwerking met de U.N.O. Men 
ging toen uiteen in de hoop, dat het Arabische 
vluchtelingenprobleem binnen afzienbare tijd zou 
kunnen worden opgelost. Deze hoop is niet 
verwerkelijkt en een onderzoek naar de toestanden en 
naar mogelijkheden om hulp te bieden is dringend 
nodig geworden. Daarom zal van 21 tot 25 mei a.s. in 
Beiroet een tweede conferentie worden gehouden over 
het vraagstuk van de Arabische vluchtelingen. In 
Beiroet zullen Amerikaanse, Australische, Indiase en 

Europese christenen met de vertegenwoordigers van 
de kerken uit het Nabije Oosten aan de 
conferentietafel zitten. De 62 officiële deelnemers 
komen uit het practisch kerkelijk hulpwerk. Zij worden 
gesteund door 24 waarnemers en adviseurs. Voorzitter 
van de conferentie is de president van het dagelijks 
bestuur van de afd. voor interkerkelijke hulp en 
vluchtelingendienst van de Wereldraad van Kerken, dr. 
Robert C. Mackie. De conferentie wordt gehouden op 
initiatief van de Wereldraad van Kerken en de Wereld 
Zendingsraad. Als sprekers zullen optreden de 
directeur van de hulpdienst van de U.N.0., Henry R. 
Labouisse, dr. Charles Malik van de Libanon en dr. 
Alford Carleton (V.S.). De regering van Israël heeft 
verscheidene deelnemers aan de conferentie van 
Beiroet uitgenodigd, op hun heen- of terugreis een 
bezoek aan Israël te brengen. 
 

Trouw / 09-06-1956 
 
Hulp aan prol Hongaren in en buiten hun land  
Daadwerkelijke steun van het „Admiraal de 
Ruyterfonds” 
(Van een onzer verslaggevers) 
De banden tussen de Nederlandse en Hongaarse 
protestantse kerken zijn al oud: we moeten daarvoor 
zelfs terug naar de 17de eeuw. De meesten zullen zich 
uit hun schooltijd nog wel de historie van Michiel de 
Ruyter herinneren, die in 1676 Hongaarse predikanten 
redde van de Spaanse galeien. In Debreczen in 
Hongarije staat een gedenkteken als tastbare 
nagedachtenis aan deze daad, die sindsdien een 
symbool is geworden van de Nederlands-Hongaarse 
betrekkingen en vooral van de christelijke 
hulpverlening aan in nood verkerende Hongaren. De 
organisatie welke daadwerkelijke steun wil geven aan 
de protestantse Hongaren in en buiten hun land heeft 
zich dan ook genoemd naar onze zeeheld en heet: 
„Admiraal de Ruyterfonds”. 
In dit fonds hebben zich verenigd de algemene 
diaconale raad van de Ned. Herv. Kerk en de 
diaconieën van de Geref. Kerken, de Chr. Geref. 
Kerken en de Geref. Kerken onderh. art. 31. Men kan 
weten dat christelijk Nederland na de eerste 
wereldoorlog (denk aan de actie van mej. Catharina 
Kuyper, de dochter van Abraham Kuyper) en later 
weer na de tweede wereldoorlog veel voor de 
noodlijdende Hongaren heeft gedaan.  
Prachtig — maar de hulpverlening was nog niet altijd 
voldoende georganiseerd en doelgericht, om volkomen 
effectief te kunnen zijn. Men besefte dat het nodig was 
te komen tot coördinatie, wilde men het steeds 
toenemende werk beter en vlugger kunnen doen. Dit 
besef heeft geleid tot de oprichting van een landelijke 
organisatie.  
Het „Admiraal de Ruyterfonds” richt zich bewust tot de 
protestantse Hongaren. Dat kunnen dus zijn leden van 
de Hongaarse geref. kerk, verreweg de grootste 
protestantse kerkformatie van het land (vóór de laatste 
wereldoorlog 21 pct. van de totale bevolking), van de 
lutherse kerk (indertijd ongeveer 8 pct. van de 
bevolking) en van de zgn. vrije kerken als baptisten en 
methodisten.  
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De actie „Hulp aan Hongarije” is van duidelijke rooms-
katholieke signatuur en verder bestaat nog de 
stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen die, zo mag men in dit verband zeggen, 
speciaal daar werkzaam is, waar nog niet voorzien 
wordt: Korea bij voorbeeld. leder van deze lichamen 
heeft dus een „eigen” terrein — al kunnen de grenzen 
niet altijd even helder gemarkeerd zijn natuurlijk — en 
samen vinden ze, met andere vormen van 
hulpverlening, een overkoepelend orgaan in de 
Nationale Federatie Vluchtelingenhulp.  
Daadwerkelijke steun dus aan protestantse Hongaren: 
aan Hongaarse christenen, die in hun eigen land in 
vaak bijzonder zware omstandigheden verkeren (we 
hoeven daarop hier en nu niet breder in te gaan), aan 
diegenen die nog altijd in Oostenrijkse of Westduitse 
vluchtelingenkampen moeten leven en aan hen, die 
elders in de verstrooiing zijn. Nu moeten we niet direct 
sentimenteel gaan denken in de richting van, zeg 
maar, pannen soep en babybroekjes — al komen die 
er heus wel aan te pas. Maar als belangrijkste taak 
voor de toekomst ziet het „Admiraal de Ruyterfonds” 
speciaal de kwestie van de integratie van Hongaren in 
hun nieuw vaderland, en het gewichtige vraagstuk van 
de omscholing van jongere mensen. Deze urgente 
taken kunnen nu eenmaal niet volbracht worden met 
kasten vol met de mooiste kleren en daarom antwoordt 
het fonds op de vraag, hoe men het helpen kan, zó. 
allereerst door een bijdrage te storten op het 
gironummer 316430 ten name van het „Admiraal de 
Ruyterfonds” te Utrecht. Het adres van het secretariaat 
is Koningslaan 7, aldaar. Financiële hulp is nodig voor 
het werk ten behoeve van hen die vluchtelingen zijn, 
voor de omscholing, voor steun aan (werk)studenten 
— én voor het transport van 65 kinderen tussen vijf en 
veertien jaar uit de kampen naar ons land, waar zij een 
verblijf van drie maanden zullen hebben.  
Maar, de vraag naar kledingstukken (goede, 
alstublieft!) blijft ook luid klinken. Na de recente 
overstroming in een deel van Hongarije is de nood in 
veel Hongaarse christen-gezinnen groot. Soms komen 
bij het secretariaat van het fonds twintig a dertig 
aanvragen uit Hongarije binnen: graag een jas voor 
een man van 78 jaar, een warme trui voor een jongen 
van 12, een paar schoenen voor een vrouw, maat 37 
Medicijnen en kleding, daaraan vooral heeft men in 
Hongarije behoefte. En voor de „verstrooiden” en de 
Hongaren in de kampen geldt eigenlijk hetzelfde naast 
wat we al noemden: geld voor de kwesties van 
omscholing, hulp aan studenten e.d. Kleding maar op 
het ogenblik, juist nu er zoveel aanvragen 
binnenkomen, is het depot van het fonds bijna 
uitgeput. En al het geld, dat is inmiddels duidelijk, mag 
niet uitsluitend in kleding gestoken worden. Dit nog 
afgezien van het feit dat het fonds allerminst in de 
financiën zwemt. Wil men het verlanglijstje van het 
fonds samenvatten: geld en kleren!  
Plaatselijke activiteit wil het fonds vooral niet doven: 
integendeel. Het wil de werkzaamheden op het gebied 
van de hulpverlening aan protestantse Hongaren op 
een verantwoorde wijze bundelen ter wille van de 
doeltreffendheid. 

Een plaatselijke organisatie, we denken aan Chr. 
vrouwen- of jeugdverenigingen, die kleding heeft 
ingezameld of zal gaan inzamelen, doet goed zich in 
verbinding te stellen met het secretariaat van het fonds 
(altijd per kerende post antwoord, is ons op de 
Utrechtse Koningslaan verzekerd). Daar wil men graag 
voor de verzending zorgen, daar kan men ook zorgen 
dat de gevoerde actie werkelijk aan haar doel zal 
beantwoorden. Aan het versturen van pakketten zit 
veel vast en ook het feit, dat men zich steeds overtuigt 
dat de goederen op de bestemde plaats zullen 
aankomen eist veel tijd en een op-de-hoogte-zijn. De 
mensen van het fonds, om ze even zo aan te duiden, 
maken die tijd en verwerven die kennis. Waarom dan 
op eigen houtje werken? 
Het fonds wacht op veler medewerking en steun, want 
deze zeer noodzakelijke arbeid moet uitgebreid 
worden. Wanneer straks die Hongaarse kinderen in 
ons land komen voor een vakantie, die dient tot herstel 
van hun lichaam en geest, mogen we dat op het 
krediet van het fonds schrijven, maar moeten we 
tegelijk beseffen dat we nog maar bezig zijn in de 
categorie van de druppel op de gloeiende plaat.... 
 

Trouw / 18-09-1956 
 
Bejaardentehuis voor Russische ontheemden 
Aan het Lange Voorhout in Den Haag is een 
bejaardentehuis voor een twintigtal oude Russische 
orthodoxe ontheemden in gebruik genomen. Het huis 
is ter beschikking gesteld door H. K. H. prinses 
Wilhelmina. Van de nieuwe bewoners verbleven 
enkelen reeds enige tijd in Nederland, o.m. in Schoorl. 
Het is de bedoeling de nog open zijnde plaatsen te 
bestemmen voor Russische vluchtelingen, die thans 
nog in China verblijven. Het huis wordt geëxploiteerd 
door de Stichting oecumenische hulp aan kerk en 
vluchtelingen te Utrecht. 

 
De Tijd / 22-10-1956 
 
Bejaarde vluchtelingen in huize Voorhout Intiatief 
van Prinses Wilhelmina 
Dank zij een initiatief van prinses Wilhelmina vinden 
twee en twintig bejaarde vluchtelingen een verzorgde 
levensavond aan het Lange Voorhout in Den Haag, in 
een vroegere patriciërswoning naast het koninklijk 
paleis. Huize Voorhout, zoals het tehuis voor bejaarde 
vluchtelingen is genoemd, is eigendom van prinses 
Wilhelmina, zij heeft het ter beschikking gesteld aan 
de stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, waarin verscheidene Nederlandse 
kerkgenootschappen samenwerken. Deze stichting 
zocht sinds jaren tevergeefs naar een pand ergens in 
of bij Den Haag, waar een aantal bejaarde 
vluchtelingen, die verspreid in ons land waren 
ondergebracht, tezamen konden worden gehuisvest. 
In mei van het vorige jaar stelde de prinses hiervoor 
het pand Lange Voorhout 78 beschikbaar. Dit pand is 
met hulp van particulieren, kerken, instellingen en 
overheidslichamen voor de nieuwe bestemming 
verbouwd en ingericht en vorige maand hebben de 
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eerste vijftien vluchtelingen er hun intrek genomen. De 
overige zeven zijn op het ogenblik nog in China maar 
zullen de komende maanden naar Nederland komen. 
Het ligt in de bedoeling naarmate er ruimte 
beschikbaar komt vooral Europese vluchtelingen uit 
China op te nemen, die daar in uiterst moeilijke 
omstandigheden leven. 
 

Trouw / 23-10-1956 
 
INITIATIEF VAN PRINSES WILHELMINA  
Bejaarde vluchtelingen vinden rust in „Huize 
Voorhout” 
Dank zij een initiatief van H. K. H. prinses Wilhelmina 
vinden tweeëntwintig bejaarde vluchtelingen een 
verzorgde levensavond aan het Lange Voorhout In 
Den Haag, in een vroegere patriciërswoning naast het 
koninklijk paleis. 
„Huize Voorhout”, zoals het tehuis is genoemd, is 
eigendom van prinses Wilhelmina en door haar ter 
beschikking gesteld aan de „Stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen”, 
waarin verscheidene Nederlandse 
kerkgenootschappen samenwerken. 
Vorige maand hebben de eerste vijftien vluchtelingen 
er hun intrek genomen. De overige zeven zijn op het 
ogenblik nog in China, maar zullen spoedig naar 
Nederland komen. Het ligt in de bedoeling, naarmate 
er ruimte beschikbaar komt, vooral Europese 
vluchtelingen uit China op te nemen, die daar in uiterst 
moeilijke omstandigheden leven. 
Kort na hun aankomst zijn de tegenwoordige vijftien 
bewoners en bewoonsters — van wie de oudste 95 
jaar is — in het aangrenzende paleis op bezoek 
geweest bij H. K. H. prinses Wilhelmina, die later in 
„Huize Voorhout” een tegenbezoek aflegde en zich 
van de gang van zaken en van de bevindingen der 
bewoners op de hoogte stelde. 
Zaterdagmiddag heeft de commissie van beheer van 
het tehuis een ontvangst gehouden, waarop 
vertegenwoordigers aanwezig waren van kerken en 
instellingen, overheidsdiensten en organisaties die 
zich met arbeid ten behoeve van vluchtelingen 
bezighouden. 
De voorzitter van de commissie, de heer C. Blaauw, 
bracht dank aan allen, die er aan hebben meegewerkt, 
dat nu aan oude mensen, die sinds 1920 een 
zwervend bestaan hebben „geleden” een veilig, 
verzorgd tehuis kan worden geboden. 
 

De Telegraaf / 24-10-1956 
 
Vluchtelingen op Voorhout 
Het LANGE VOORHOUT in Den Haag heeft een 
plaats ingeruimd voor zwaar getroffen buitenlandse 
vluchtelingen.  
In de Gouden Eeuw had men er andere zorgen. Toen 
gebeurde het bij voorbeeld, dat de ambassadeurs van 
Spanje en Frankrijk in hun staatsiekarossen weigerden 
voor elkaar op zij te gaan. zodat raadpensionaris 
JOHAN DE WITT van het Binnenhof gehaald moest 
worden om het geschil ter plaatse op te lossen. Om 
vluchtelingen bekommerde men zich toen niet al te 

zeer. Het patriciërshuis naast het koninklijk paleis is 
nu, op initiatief van PRINSES WILHELMINA, ter 
beschikking gesteld van bejaarde vluchtelingen. De 
stichting “Oecumenische Hulp”, waarin 
kerkgenootschappen zitting hebben, heeft de 
organisatie op zich genomen. Omstreeks 15 
bejaarden, van wie de oudste 95 is. wonen er reeds. 
Binnenkort zullen er nog zeven bejaarde vluchtelingen 
uit China een veilig tehuis vinden. Prinses Wilhelmina 
heeft de bewoners al bij zich op bezoek gehad in het 
koninklijk paleis en later heeft zij in “Huize Voorhout” 
een tegenbezoek gebracht. 
 

Leeuwarder courant / 01-11-1956 
 
Hervormde synode roept op tot hulp aan Hongarije 
Het moderamen van de generale synode der Ned. 
Herv. Kerk heeft zich tot de kerkeraden en diaconieën 
met een oproep over de hulp aan Hongarije en de 
toestand in het Midden-Oosten gericht. De oproep 
begint met vast te stellen, dat Hongarije thans in zeer 
grote nood verkeert. “Het volk is opgestaan tegen de 
communistische terreur. De strijd om een zelfstandig 
volksbestaan eist ontelbare slachtoffers. Wij kunnen 
slechts met ontroering gissen, wat er wordt geleden en 
wat er verloren gaat”, aldus de oproep. 
“Ook in het midden-oosten is een zeer hachelijke 
toestand ingetreden door de staat van oorlog tussen 
Israël en Egypte”, zo gaat het schrijven verder. 
„Verscholen instincten van haat zijn opgeroepen en 
dreigen de gehele wereld in gevaar te brengen. Het 
moderamen van de synode der Ned. Herv. Kerk roept 
u daarom op tot voorbede, opdat God deze volkeren 
en de gehele wereld genadig zij en uitkomst geve.” 
De oproep vraagt dan bijzondere aandacht voor de 
toestand in Hongarije. Terstond na beëindiging der 
vijandelijkheden zal op grote schaal hulp moeten 
worden geboden door het buitenland. Ook door 
Nederland. De Hervormde Kerk mag dan niet 
achterblijven, te minder naarmate vele historische 
betrekkingen ons verbinden, aldus de oproep. Daarom 
richt de synode zich tezamen met de sectie 
Internationale Hulpverlening van de Algemene 
Diaconale Raad, tot de kerkeraden met het dringend 
verzoek in de gemeenten een bijzondere 
geldinzameling te houden voor de noden van het 
Hongaarse volk en tevens van de Hongaarse 
Hervormde Kerk. “Thans is directe financiële steun het 
meest nodig. Straks, zodra meer mogelijkheid komt 
van vervoer, zullen wij een beroep op u doen voor het 
bijeenbrengen van kleding, dekens enz., welke zo 
bitter nodig zijn”, aldus de oproep. 
Het moderamen vestigt er tenslotte de aandacht op, 
dat voor de besteding der te ontvangen gelden, 
overleg zal worden gepleegd met de stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
zomede met het Admiraal de Ruyterfonds, dat zich tot 
taak heeft gesteld speciaal hulp te bieder, aan 
Hongarije. 
 

Het Parool  / 01-11-1956 
 
N.H. kerk vraagt „Help Hongarije” 
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DEN HAAG, donderdag (ANP) — Het moderamen van 
de generale synode der Nederlands Hervormde Kerk 
heeft opgeroepen tot voorbede, opdat God de volkeren 
van Hongarije, het Midden- Oosten en de gehele 
wereld genadig zij en uitkomst geve. Dankbaar heeft 
het moderamen kennis genomen van de bijstand die 
reeds thans van verschillende zijden wordt verleend. 
Het is er van overtuigd, dat terstond na beëindiging 
van de vijandelijkheden op grote schaal hulp uit het 
buitenland — ook uit Nederland — nodig is. Dan mag 
de hervormde kerk niet achter blijven, te minder 
naarmate vele historische betrekkingen ons verbinden. 
Dringend verzoekt het moderamen in de hervormde 
gemeenten een bijzondere geldinzameling te houden 
voor de nood van het Hongaarse volk en tevens van 
de Hongaarse hervormde kerk. Voor de besteding van 
te ontvangen gelden, over te maken aan de algemene 
diaconale raad onder bijschrift Hulp Hongarije, giro 
124631, Utrecht, zal overleg worden gepleegd met de 
stichting Oecumenischehulp aan kerken en 
vluchtelingen, zomede met het Admiraal de 
Ruyterfonds. 
 

Algemeen Handelsblad 
 
Hervormde Kerk roept op tot hulp aan Hongaren 
Het moderamen der generale synode van de Ned. 
Hervormde kerk heeft zich tot de kerkeraden en 
diaconieën gewend met een oproep over de hulp aan 
Hongarije en over de toestand in het Middenoosten. 
Het moderamen merkt hierin op dat[ men Slechts met 
ontroering kan gissen, wat er in Hongarije wordt 
geleden en wat er verloren gaat; dat in het 
Middenoosten verscholen instincten van haat zijn 
opgeroepen die de gehele wereld in gevaar dreigen te 
brengen. Het moderamen van de synode roept 
daarom op tot voorbede, opdat God deze volkeren en 
de gehele wereld genadig zij en uitkomst geve. Het 
moderamen vraagt dan bijzondere aandacht voor de 
toestand in Hongarije. Terstond na beëindiging der 
vijandelijkheden zal op grote schaal hulp geboden 
moeten worden door het 'buitenland, ook door 
Nederland. „De hervormde kerk mag dan niet 
achterblijven, te mjnder naarmate vele historische 
betrekkingen ons verbinden”, aldus het moderamen 
dat een dringend verzoek laat volgen om in de 
gemeenten een bijzondere geldinzameling te houden 
voor de nood van het Hongaarse volk en tevens van 
de Hongaarse kerk. „Thans is directe financiële steun 
het meest nodig. Straks, zodra er mogelijkheid komt 
van vervoer, zullen wij een beroep op u doen voor het 
bijeenbrengen van kleding, dekens enz., welke zo 
bitter nodig zijn,” zo zegt deze oproep. Tenslotte wordt 
medegedeeld, dat voor de besteding der te ontvangen 
gelden, over te maken aan de Algemene Diaconale 
raad onder bijschrift „Hulp Hongarije”, (giro 124631 — 
Utrecht) zal overleg worden gepleegd met de 
stichting Oecumenische Hulp aan kerken en 
vluchtelingen, zomede met het Admiraal de 
Ruyterfonds, dat zich tot taak heeft gesteld speciaal 
hulp te bieden aan Hongarije. 
 

Trouw /  02-11-1956 
 
OPROEP VAN HERV. SYNODE TOT HULP AAN 
HONGARIJE 
Het moderamen der generale synode der Ned. 
Hervormde Kerk heeft zich tot de kerkeraden en 
diaconieën gewend met een oproep over de hulp aan 
Hongarije en de toestand in Midden-Oosten. 
De oproep luidt:  
“Hongarije verkeert thans in zeer grote nood. Het volk 
is opgestaan tegen de communistische terreur. De 
strijd om een zelfstandige volksbestaan eist ontelbare 
slachtoffers. Wij kunnen slechts met ontroering gissen, 
wat er wordt geleden en wat er verloren gaat. 
Ook in het Midden-Oosten is een zeer hachelijke 
toestand ingetreden door de staat van oorlog tussen 
Israël en Egypte. Verscholen instincten van haat zijn 
opgeroepen en dreigen de gehele wereld in gevaar te 
brengen. 
Het moderamen van de synode der Ned. Hervormde 
Kerk roept u daarom op tot voorbede, opdat God deze 
volkeren en de gehele wereld genadig zij en uitkomst 
geve. 
Wij vragen nu uw bijzondere aandacht voor de 
toestand in Hongarije. 
Wij hebben dankbaar kennis genomen van de bijstand, 
welke van verschillende zijden reeds thans wordt 
verleend, maar wij zijn er van overtuigd, dat terstond 
na beëindiging der vijandelijkheden op grote schaal 
hulp zal moeten worden geboden door het buitenland. 
Ook door Nederland. De hervormde kerk mag dan niet 
achterblijven, te minder naarmate vele historische 
betrekkingen ons verbinden. 
Daarom richten wij ons tot u te zanten met de sectie 
internationale hulpverlening van de algemene 
diaconale raad, met het dringend verzoek in uw 
gemeenten een bijzondere geldinzameling te houden 
voor de nood van het Hongaarse volk en tevens van 
de Hongaarse hervormde kerk. Wij twijfelen niet aan 
het hartelijk medeleven met een zo zwaar beproefd 
volk en vertrouwen, dat ook de gemeenten behoefte 
zullen gevoelen dit medeleven te tonen in een daad. 
Thans is directe financiële steun het meest nodig. 
Straks, zodra meer mogelijkheid komt van vervoer, 
zullen wij een beroep op u doen voor het 
bijeenbrengen van kleding, dekens enz., welke zo 
bitter nodig zijn.” 
Het moderamen vestigt er ten slotte de aandacht op. 
dat voor de besteding der te ontvangen gelden, over te 
maken aan de algemene diaconale raad onder 
bijschrift “Hulp Hongarije” (giro i24631-Utrecht) overleg 
zal worden gepleegd met de stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, 
zomede met het Admiraal de Ruyterfonds, dat zich tot 
taak heeft gesteld speciaal hulp te bieden aan 
Hongarije, 
 
 

Leeuwarder courant / 22-11-1956 
 
Nieuwe vluchtelingenproblemen voor Wereldraad 
van Kerken 
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Begin november is In Genève een conferentie 
gehouden van de afdeling voor Interkerkelijke Hulp 
en Vluchtelingendienst van de Wereldraad van 
Kerken. Men besprak o.a. de problemen van de 
Hongaarse vluchtelingen in Oostenrijk en de Arabische 
vluchtelingen in het Nabije Oosten. De hulpactie» van 
de protestantse kerken voor de Hongaarse 
vluchtelingen worden uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met de Wereldraad van Kerken, 
waartoe de meeste van de helpende kerken behoren. 
Met het schenken van geld en goederen alleen is dit 
nieuwe vluchtelingenprobleem niet op te lossen; men 
moet blijvende oplossingen zien te vinden. In dit 
opzicht zijn de aanbiedingen van vele landen om 
vluchtelingen op te nemen en hun onderdak en werk te 
verschaffen, belangrijk. Kerken in Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Zwitserland, Nederland en andere Europese 
landen steunen haar regeringen hierin. De Wereldraad 
van Kerken zorgt o.a. voor het onderbrengen van 
vluchtelingen in Villach en Salzburg. 
In het Nabije Oosten zijn de gevolgen van de jongste 
gebeurtenissen op het werk van de kerken onder de 
Arabische vluchtelingen nog niet te overzien. Men 
heeft voorbereidingen getroffen om de 
vluchtelingenzorg aan inheemsen over te kunnen 
dragen als de toestand het vertrek van het 
internationale personeel nodig zou maken. De afdeling 
voor Interkerkelijke Hulp en Vluchtelingendienst van de 
Wereldraad heeft de kerken der wereld telegrafisch 
gevraagd, rekening te houden met een eventuele 
noodtoestand onder de 215.000 Arabische 
vluchtelingen In het gebied van Gaza. 
Op 31 december a.s. loopt de Amerikaanse wet voor 
vluchtelingenhulp („Refugee Relief Act") die voor 
duizenden vluchtelingen emigratie naar de V.S. 
mogelijk heeft gemaakt, af. De Wereldraad van Kerken 
kon sedert het begin van dit jaar bemiddeling verlenen 
voor het uitgeven van 20.384 visa voor de V.S. In 
oktober alleen al konden in Europa 3.300 personen 
met de steun van de oecumenische 
Vluchtelingendienst emigreren. Gedurende de elf jaar 
van zijn bestaan heeft de Vluchtelingendienst van de 
Wereldraad reeds aan tweehonderdduizend 
vluchtelingen werk en onderkomen verschaft. De 
jaarvergadering van de afdeling voor Interkerkelijke 
Hulp en Vluchtelingendienst van de Wereldraad wordt 
in mei 1957 in de Engelse stad Eastbourne gehouden. 
 
Friese Koerier / 26-11-1956 
 
Ten behoeve van Hongaren  
Om hulp op ruimer schaal verzocht 
DEN HAAG (ANP) — De stichting oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen, het Admiraal de 
Ruyterfonds, het Centraal Diaconaal Bureau der 
Gereformeerde Kerken, de Katholieke Stichting voor 
Hulp aan vluchtelingen en Ontheemden, 't Joods 
Maatschappelijk Werk en de Hervormde Sectie voor 
Internationale Hulpverlening hebben een telegram 
gezonden aan minister-president dr. W. Drees naar 
aanleiding van de oproep van de waarnemende 
minister van Buitenlandse zaken van Oostenrijk. Zij 
geven namens hun kerkelijk organisaties uitdrukking 

om op zo ruim mogelijke schaal steun te bieden en 
doen een dringend beroep op de regering om 
Oostenrijk ter zijde te staan en met spoed op ruimer 
schaal hulp aan de Hongaarse vluchtelingen te 
verlenen. 
 

Nieuwsblad van het Noorden / 28-11-1956 
 
Kerkelijke organisaties willen ruimere hulp aan 
Hongarije 
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
vluchtelingen, het Admiraal de Ruyterfonds. het 
Centraal Diaconaal Bureau der Gereformeerde 
Kerken, de Katholieke Stichting voor Hulp aan 
Vluchtelingen en ontheemden, het Joods 
Maatschappelijk Werk en de Hervormde sectie voor 
Internationale Hulpverlening hebben een telegram 
gezonden aan minister-president dr. W. Drees naar 
aanleiding van de oproep, van de waarnemende 
minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk. Zij 
geven namens hun kerkelijke organisaties uitdrukking 
om op zo ruim mogelijke schaal steun te bieden en 
doen een dringend beroep op de regering om 
Oostenrijk terzijde te staan en met spoed op ruimer 
schaal hulp aan de Hongaarse vluchtelingen te 
verlenen. 
 

De Tijd / 28-11-1956 
 
Telegram aan dr. Drees Kerkelijke organisaties 
vragen meer steun aan vluchtelingen 
De stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, het Admiraal de Ruyterfonds, het 
centraal diaconaal bureau der gereformeerde kerken, 
de katholieke stichting voor hulp aan vluchtelingen en 
ontheemden, het Joods maatschappelijk werk en de 
hervormde sectie voor internationale hulpverlening, 
hebben een telegram gezonden aan minister-president 
dr. W. Drees naar aanleiding van de oproep van de 
waarnemende minister van buitenlandse zaken van 
Oostenrijk. Zij geven namens hun kerkelijke 
organisaties uitdrukking om op zo ruim mogelijke 
schaal steun te bieden en doen een dringend beroep 
op de regering om Oostenrijk ter zijde te staan en met 
spoed op ruimer schaal hulp aan de Hongaarse 
vluchtelingen te verlenen. 
 

Trouw / 28-11-1956 
 
Kerkelijke organisaties pleiten voor meer hulp aan 
Hongaren 
De stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, het Admiraal de Ruyterfonds, het 
centraal diaconaal bureau der Geref. Kerken, de 
katholieke stichting voor hulp aan vluchtelingen en 
ontheemden, het joods maatschappelijk werk en de 
hervormde sectie voor internationale hulpverlening, 
hebben een telegram gezonden aan minister-president 
dr W. Drees naar aanleiding van de oproep van de 
waarnemende minister van Buitenlandse Zaken van 
Oostenrijk. Zij geven namens hun kerkelijke 
organisaties uitdrukking om op zo ruim mogelijke 



 
SOH in de krant, 1950-1959 – pag. 33 

 

schaal steun te bieden en doen een dringend beroep 
op de regering om Oostenrijk terzijde te staan en met 
spoed op ruimer schaal hulp aan de Hongaarse 
vluchtelingen te verlenen. 
 

De Tijd / 21-01-1957 
 
Vluchtelingen uit Shanghai in ons land 
aangekomen  
Acht oude mensen willen nieuw leven beginnen 
Behalve de stroom van vluchtelingen uit Hongarije zij 
de laatste maanden, zij het druppelsgewijs, ook 
vluchtelingen uit communistisch China in ons land 
aangekomen. Om 5 uur zondagmiddag bracht een 
Douglas DC-6b van de SAS er een achttal op 
Schiphol. Wit-Russen, die jarenlang in Shanghai 
hebben gewoond, er oud zijn geworden en die nu in 
Nederland toch nog een nieuw leven hopen te 
beginnen. Ze waren niet de eersten, die hier 
aankwamen. De stichting oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen heeft er reeds een 40 tal 
onder haar hoede. Vier van de acht vluchtelingen 
waren van Joodse afkomst en worden verder verzorgd 
door de stichting Joods maatschappelijk werk. Zij 
worden apart ondergebracht In Joodse tehuizen voor 
ouden van dagen, o.a. in huize Voorhout, dat door 
prinses Wilhelmina voor vluchtelingen beschikbaar Is 
gesteld. Het hoge commissariaat van de V.N. voor do 
vluchtelingen heeft hij de voorbereidingen voor de 
overtocht en het onderbrengen van deze voor het 
merendeel statenloze oudere mensen een leidende rol 
gespeeld, financiële bijstand verleend en de 
besprekingen met de regering gevoerd. Uit 
gesprekken met de vluchtelingen, van wie er diverse 
zich in gebroken Engels konden uitdrukken, bleek, dat 
zij behoren tot de vele honderden vluchtelingen, die 
met officiële toestemming van communistisch China 
enige maanden geleden naar Hongkong mochten 
vertrekken. Van daaruit bracht het toestel van de SAS 
in totaal bijna 70 vluchtelingen naar hun nieuwe 
vaderland. In Istanbul stapten er 80 uit, op Schiphol 8 
en de overigen hebben na een korte onderbreking de 
reis naar Stockholm voortgezet. 
Gevraagd waarom zij China hadden verlaten, 
vertelden zij op de luchthaven: „Wij voelen er ons als 
statenlozen, als niet-Chinezen en als niet-
communisten, weinig populair en in feite ongewenst. 
"Mij namen ze mijn kleine bedrijfje af, dat 
genationaliseerd werd," vertelde een oude man. “Ik 
werd gepensioneerd," zei een ander, „ik hield heel 
weinig geld over en ik mocht niet meer werken, daar 
kan ik niet tegen. Ik wil toch nog werken. Toen ik dus 
de kans kreeg om het land te verlaten heb ik dat 
gedaan." Vier van de acht vluchtelingen waren 
vrouwen, de oudste is 81. Zij reisde met haar 61-jarige 
zoon. 
 
 

Trouw / 21-01-1957 
 
Vluchtelingen uit China in ons land 
Naast de stroom van vluchtelingen uit Hongarije zijn 
de laatste maanden, zij het druppelsgewijs, ook 

vluchtelingen uit communistisch China in ons land 
aangekomen. Zaterdagmiddag bracht een Douglas 
DC-6B van de SAS een achttal op Schiphol: Wit-
Russen, die jarenlang in Shanghai hebben gewoond, 
er oud zijn geworden en die nu in Nederland nog een 
nieuw leven hopen te beginnen. De 
Stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, waarvan zaterdag de heer O. W. 
Heldring als vertegenwoordiger ter ontvangst op 
Schiphol aanwezig was, heeft reeds een 40--tal van 
deze mensen onder haar hoede genomen. 
 

De Volkskrant / 21-01-1957 
 
Vluchtelingen uit China in Nederland 
(Van onze verslaggever)  
SCHIPHOL, 20 jan. — Acht Wit-Russische 
vluchtelingen, onder wie vier vrouwen, kwamen 
vandaag vanuit Hongkong op Schiphol aan. Zij hopen, 
nu zij uit communistisch China zijn verdreven in 
Nederland een nieuw vaderland te vinden. Zij behoren 
tot een groep van 70 vluchtelingen, die met een SAS-
vliegtuig uit Hongkong zijn gehaald. Vijftig van hen zijn 
in Istanboel uitgestapt, twaalf zijn vanavond 
doorgereisd naar Stockholm. Ze vertelden dat zij als 
niet-Chinezen en niet-communisten in China feitelijk 
ongewenst waren en van hun middelen van bestaan 
zijn beroofd. Reeds zijn honderden van hun lotgenoten 
met toestemming van de Chinese regering naar 
Hongkong vertrokken, waar het Hoge Commissariaat 
voor de vluchtelingen zich over deze meest oude 
mensen ontfermt. In Nederland is reeds eerder een 
dertigtal van deze vluchtelingen aangekomen. Zij 
worden geholpen door de Stichting oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen. Vier van de acht 
vluchtelingen zijn van joodse afkomst en zullen door 
de Stichting joods maatschappelijk werk worden 
ondergebracht in joodse tehuizen voor ouden van 
dagen onder andere in huize Voorhout, dat prinses 
Wilhelmina voor vluchtelingen beschikbaar heeft 
gesteld. 
 

Leeuwarder courant / 21-01-1957 
 
Weer een kleine groep Witrussen als vluchtelingen 
in ons land 
Behalve de stroom van  vluchtelingen uit Hongarije zijn 
de laatste maanden, zij het druppelsgewijs, ook 
vluchtelingen uit communistisch China in ons land 
aangekomen. Om vijf uur zondagmiddag bracht een 
vliegtuig van de Scandinavische S.A.S. er een achttal 
op Schiphol: Witrussen, die jarenlang in Shanghai 
hebben gewoond, er oud zijn geworden en nu in 
Nederland toch nog een nieuw leven hopen te 
beginnen. Zij waren niet de eersten, die hier 
aankwamen. De stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen heeft er reeds een 
veertigtal onder haar hoede. Vier van de acht 
vluchtelingen, die zondagmiddag arriveerden, waren 
van Joodse afkomst en worden verder verzorgd door 
de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Zij worden 
apart ondergebracht in Joodse tehuizen voor ouden 
van dagen. Het hoge commissariaat van de Verenigde 
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Naties voor de vluchtelingen heeft bij de 
voorbereidingen voor de overtocht en het 
onderbrengen van deze voor het merendeel stateloze 
oude mensen een leidende rol gespeeld, financiële 
bijstand verleend en de besprekingen met de regering 
gevoerd. Uit gesprekken met de vluchtelingen, van wie 
verschillenden zich in gebroken Engels konden 
uitdrukken, bleek, dat zij behoren tot de vele 
honderden vluchtelingen, die met officiële 
toestemming van communistisch China enige 
maanden geleden naar Hongkong mochten 
vertrekken. Van daaruit bracht een chartervliegtuig van 
de SAS in totaal bijna zeventig vluchtelingen naar hun 
nieuwe vaderland. In Istanboel stapten vijftig uit, op 
Schiphol acht en de overigen zetten na een korte 
onderbreking de reis voort naar Stockholm. Vier van 
de acht vluchtelingen waren vrouwen; de oudste is 81 
jaar en zij reisde met haar 61-jarige zoon. 
 
Algemeen Handelsblad / 23-03-1957 
 
NIEUWE DIRECTEUR HULP VOOR ONBEHUISDEN 
Tot directeur van de vereniging Hulp voorf 
Onbehuisden te Amsterdam is benoemd de heer O. 
W. Heldring te Utrecht. De functie van directeur van de 
vereniging komt in de plaats van de functie tot voor 
kort bekend als die van de „hoofddirecteur". De heer 
O. W. Heldring was directeur van het bureau van de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen. In die hoedanigheid heeft hij zijn 
zorgen gewijd aan vluchtelingen afkomstig uit Oost-
Europese landen en uit China en de laatste tijd aan die 
uit Hongarije. De heer Heldring is in 1919 te Zetten 
geboren waar zijn vader jaren' lang directeur van de 
Heldring-gestichten was. Hij studeerde te Amsterdam 
economie. 
 

Het vrije volk / 04-05-1957 
 
Internationaal Diaconaat door L. H. RUITENBERG 
Wat een hoon is niet uitgestort over de diaconieën, 
sinds Hildebrand in de Camera Obscura over Keesje, 
het diakenhuismannetje schreef. Dat was in 1839. En 
hoeveel herinnering hebben duizenden niet aan 
vernedering, de bedillerij, de slechte filantropie, door 
diakenen bedreven! Wie de geschiedenis van het 
diaconaat bestudeert, komt natuurlijk ook wel wat 
anders tegen, en ziet hier en daar zeker onder het stof 
wel tekenen van echte christelijke naastenliefde. Maar 
het woord is door de praktijk zo beduimeld, dat het 
haast niet meer gebruikt kan worden. 
En toch gaat men thans spreken over een 
internationaal diaconaat. 
Een dezer dagen verscheen het jaarverslag 1956 van 
de stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen Hier zien wij de eerste tekenen van een 
groeiend besef, dat de naaste in nood niet alleen de 
armlastige weduwe in het dorp is — gelukkig zijn er nu 
overheidsmaatregelen, die deze nood terugdringen — 
maar dat het ook de gevluchte Chinese boeddhist in 
Hongkong kan zijn, die geholpen moet worden. De bij 
de Oecumenische Raad aangesloten kerken hebben 
een stichting in het leven geroepen, die thans zeven 

jaar werkt. Vluchtelingen, die naar Nederland kwamen, 
vroegen om hulp. Bij welke kerk? De meeste van deze 
kerken zijn echt Nederlands. Slechts de luthersen en 
de baptisten hebben een groot kerkelijk achterland. 
Voor de orthodoxe vluchteling uit Bulgarije b.v. is 
nauwelijks een kerk, die hem vertrouwd voorkomt. Dat 
geldt zelfs voor de protestantse Hongaar. 
Geschiedenis en ruimte scheppen afstand. Dit drijft de 
kerken naar elkaar toe. Zo wordt een stuk christelijke 
eenheid uit de praktijk der hulpverlening geboren. 
Wat is in 1956 gedaan? Och, wie de lijst doorneemt, 
vindt het nog maar weinig. Toch is het voor die 
weinigen zeer veel. 
Ziehier: 1710 kinderen uit vluchtelingenkampen in 
Duitsland en Oostenrijk verbleven hier zes weken. In 
Friesland, het Gooi en Arnhem werden ze 
ondergebracht. Een aantal anderen kwam hier met 
vakantie om, van de beklemming van de kampen een 
tijdje uit te rusten. In totaal 52 personen. Uit Triest, 
overvol van vluchtelingen, kwamen 70 mannen en 
vrouwen. Uit het verre oosten kwamen 37 personen, 
waar de stichting zorg voor heeft. Het zijn meest 
Russische emigranten, die naar China gevlucht waren 
en nu wéér verjaagd werden. Een deel van hen, 
bejaarden, vonden onderdak in huize Voorhout in Den 
Haag, dat door prinses Wilhelmina ter beschikking 
werd gesteld. 
Met velen van de ongeveer 2900 Hongaarse 
vluchtelingen had de stichting uiteraard veel 
bemoeienis. Ook bemiddelde de stichting bij de 
emigratie van 8700 Indische Nederlanders naar de 
Verenigde Staten. Maar dat niet alleen: in Berlijn 
werkt, bekostigd door deze stichting, een team in de 
vluchtelingenbarakken. In Griekenland is een team 
werkzaam in de dorpen aan de Albanese grens. Zij 
verzorgde verder beurzen voor acht theologen, die aan 
een buitenlandse universiteit studeerden en gaf 
bemiddeling voor rust behoevende predikanten in 
Zwitserland. 
Het blijkt, dat wil dit werk behoorlijk kunnen gebeuren, 
er per jaar minstens ƒ700.000 nodig Is. 
Nu is er een hoopvol perspectief: door deze activiteiten 
begint in de aparte kerken het besef te leven, dat er 
méér gedaan moet worden. In de Hervormde Kerk 
werd bij de Algemene Diaconale Raad een sectie voor 
Internationale Hulpverlening ingesteld. Waarom zou 
men wél geld inzamelen voor de armen der gemeente 
en niet voor de lijdenden over de gehele aarde? Ook in 
de Doopsgezinde Broederschap bestaat zulk een 
stichting voor bijzondere noden, terwijl ook de 
Remonstrantse Broederschap tot oprichting ervan 
besloot. 
Dit alles dringt tot samenwerken. Het dringt ook tot een 
nieuwe mentaliteit. Men gaat leren, dat het niet alleen 
een zaak is van dubbeltjes collecteren en een cheque 
uitschrijven naar een buitenlandse instantie; maar men 
zal ook mensen moeten leveren, die het werk doen. 
Zie, zo worden mannen, die in vroeger periode alleen 
dachten aan de nooddruft in de onmiddellijke 
omgeving, nu, in toenemende mate gesteld voor de 
nood in verre gewesten. De verandering van 
mentaliteit, die daaruit voort moet vloeien, zal ook de 
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eigen gemeente beïnvloeden. Het begint klein. Maar 
internationaal diaconaat is een grote zaak. 
 
 

Leeuwarder courant / 14-06-1957 
 
Vluchtelingenprobleem vergt het uiterste van 
Westduitse kerken 
West-Duitsland verwacht in de loop van dit jaar 
385.000 vluchtelingen. Er leven op het ogenblik nog 
200.000 vluchtelingen uit Oost-Duitsand in kampen in 
West-Duitsland en West-Berlijn. Ongeveer 235.000 
mensen hebben in zogenaamde „woonkampen" 
onderdak gevonden, onder wie 135.000 uit de 
vroegere Duitse gebieden in het Oosten, 27.000 
buitenlanders, die geen vaderland meer hebben 
(Hongaren niet meegerekend) en 20.000 uit Oost-
Duitsland. Meer dan 35 procent van deze mensen leeft 
al sedert meer dan acht jaar in kampen. Deze 
mededelingen heeft mevrouw Elisabeth Urbig als 
vertegenwoordigster van het Duitse evangelische 
hulpwerk gedaan op de jaarlijkse conferentie van de 
afdeling voor Interkerkelijke Hulp en 
Vluchtelingendienst van de Wereldraad van Kerken 
in de Engelse stad Eastbourne, Het thema van deze 
conferentie luidde: „Interkerkelijke hulp als uitdrukking 
van de gemeenschap der kerk". In Eastbourne waren 
van 31 mei tot 5 juni in totaal 150 vertegenwoordigers 
van kerken uit 35 landen bijeen. Op deze jaarlijkse 
conferenties worden de richtlijnen vastgesteld voor het 
oecumenische hulpwerk. „De kerken van West-
Duitsland", zo verklaarde mevrouw Urbig op deze 
conferentie „verlangen geen geld voor haar eigen 
huizen of kerkbouwprogramma's. Maar zij hebben 
materiële hulp nodig, voedingsmiddelen e- kleding, 
voor deze vluchtelingen." De toch al moeilijke 
verzorging van de vluchtelingen wordt volgens 
mevrouw Urbig nog vergroot door de uittocht van 
Duitse gezinnen uit Polen, die steeds groter omvang 
aanneemt. In de eerste zes maanden van 1956 
kwamen dagelijks gemiddeld 29 personen uit Polen in 
West-Duitsland aan. In de tweede helft van 1956 
waren het per dag al tachtig. In januari 1957 waren het 
reeds 219 per dag en in februari 400. Op grond van 
deze getallen verzocht mevrouw Urbig met nadruk om 
voortzetting van de interkerkelijke hulp in West-
Duitsland. „De Westduitse kerken", zo zei de 
spreekster, „doen het uiterste voor de geestelijke, 
financiële en materiële hulp aan de Oostduitse 
kerken". Terwijl in 1956 kerken buiten Duitsland twee 
en een half miljoen mark gaven voor de kerk in Oost-
Duitsland brachten Westduitse kerken twaalf miljoen 
mark op. Dit jaar zal dit bedrag zelfs tot twintig miljoen 
mark worden verhoogd.  
 
 
 
 

Leeuwarder courant / 16-08-1957 
 
In interkerkelijk hulpwerk leeft en groeit oecumene 
Een van de belangrijkste terreinen, waarop de bij de 
Wereldraad van Kerken aangesloten kerken elkaar 

ontmoeten en helpen en ook haar dienst bewijzen aan 
de wereld is wel dat van het oecumenisch hulpwerk. 
Dit hulpwerk is de laatste jaren sterk toegenomen. 
De afdeling voor Interkerkelijke Hulp en 
Vluchtelingendienst van de Wereldraad heeft 
bijvoorbeeld dit jaar de steun aan protestantse en oud-
katholieke kerken in Polen aangevat. Deze kerken 
hebben reeds 23.000 dollar ontvangen, o.a. voor 
kerkelijke en theologische publikaties. bouwplannen en 
steun aan verarmde kerkelijke medewerkers. De 
Hongaarse kerken hebben reeds 100.000 dollar van 
de ledenkerken van de Wereldraad ontvangen. 
Verder houdt het oecumenisch hulpwerk zich bezig 
met het vluchtelingenprobleem. In Oostenrijk zitten 
nog 40.000 en in Joegoslavië nog 9.000 Hongaarse 
vluchtelingen. Men houdt rekening met de groei van de 
vluchtelingenstroom uit Oost- naar West-Duitsland 
Voor 1957 worden in West-Duitsland in totaal vijf tot 
zeshonderdduizend vluchtelingen uit het Oosten 
verwacht; hierbij komen nog 125.000 Duitsers uit 
Oosteuropese gebieden. 
Het verslag van de afdeling voor Interkerkelijke Hulp 
en Vluchtelingendienst stelt vast, dat de 
hulpvaardigheid van de kerken steeds weer alle 
verwachtingen overtreft. De kerken zijn steeds onder 
de eersten die bij een plotselinge noodtoestand ergens 
in de wereld te hulp snellen en vaak- zijn zij ook de 
laatsten. die zelfs dan nog blijven helpen, als de mate 
van hulp verre ten achter blijft bij de behoefte en dat 
de oecumenische hulp bij plotselinge noodtoestanden 
nog steeds ontoereikend is. 
 

Leeuwarder courant / 05-04-1958 
 
38 JAAR GELEDEN ONTVLUCHTTEN ZIJ HUN 
LAND  
BEJAARDE RUSSISCHE ONTHEEMDEN 
OPGENOMEN IN ,HUIZE VOORHOUT' Bewoners 
zijn trots op het huis van prinses Wilhelmina 
Het Russisch is voor ons een gesloten boek en 
daarom schudden we handen, lachen we wat en 
proberen we in gebarentaal de Russen duidelijk te 
maken dat wij hen welwillend gezind zijn en dat wij ons 
er over verheugen dat zij hier een tehuis hebben 
gevonden. Op hun beurt lachen de Russen terug, ons 
vast en zeker niet begrijpend. Bij voorbaat nemen ze 
echter aan, dat wij het goede met hen vóórhebben: 
hoe zouden wij ook anders in hun huis kunnen komen, 
dat eigendom is van prinses Wilhelmina! En op dat 
laatste zijn ze zo trots als maar enigszins mogelijk is. 
Wij bevinden ons in Huize Voorhout te Den Haag. In 
dit huis is thans een aantal zeer bejaarde oud-Russen 
gehuisvest. De voertaal hier is Russisch. Doch wie 
Chinees kent kan er ook terecht. En we zouden ons al 
heel sterk moeten vergissen als er nooit eens Pools, 
Hongaars of Roemeens gesproken wordt. Ons 
Nederlands is voor deze mensen abacadabra, ook al 
doen ze er wel een klein beetje hun best voor: ze 
kijken iedere avond naar de televisie en amuseren er 
zich mee, zo goed en zo kwaad als dat gaat. 
Zij kijken ook in de krant. Uiteraard hebben vrijwel 
alleen de plaatjes hun aandacht. Ze gaan er met 
elkaar over discussiëren wat de foto's voorstellen, 
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totdat de pienterste onder hen soms kan zeggen wat 
ze wel of in ieder geval niet voorstellen. Komen ze er 
helemaal niet uit en is de nieuwsgierigheid groot, dan 
is er altijd nog het directie-echtpaar Stoffel, van wie 
mevrouw Stoffel-Barnel nog radder Russisch spreekt 
dan Hollands. 
Het zijn aardige mensen die in Huize Voorhout wonen. 
Behalve met mevrouw Stoffel hebben wij met enkelen 
hunner die ook wat Duits en Frans kennen, een tijdje 
gesproken. Toen liepen koude rillingen over onze rug, 
want de levensweg van deze mensen is meer met 
doornen bezaaid dan met rozen versierd. 
ven. 
Zij kwamen uit Rusland. Zij ontvluchtten dat land in 
1920 toen de revolutie rondging en van dat grote rijk 
een heksenketel maakte. Een deel ging over Siberië 
naar China, een ander deel door de Balkan naar 
Duitsland. Zij waren toen nog in de kracht van hun 
jaren, zij geloofden in de toekomst, in God, in hun zelf. 
En als zij het niet onder woorden brachten dan hebben 
zij het gedacht: het zal waarachtig wel gaan. Doch het 
ging niet. Dat is de tragiek van hun leven. Ze werden 
kampmensen, ze werden gedirigeerd, ze moesten dit 
en ze moesten dat. Niemand had het over hun 
menselijke waardigheid, die werd meedogenloos met 
de voeten getreden. Het beetje geluk dat ze hier en 
daar nog hadden, kon niet in de schaduw van hun 
bekommering staan. 
Ons leven is druk, onze agenda is iedere dag. vol. 
Moeten wij ook nog tijd vrijmaken om ons met deze 
ontheemden — wie zal hun aantal bepalen — bezig te 
houden? Gelukkig zijn er mensen die dat wel doen en 
in dit verband denken wij aan de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. 
Deze stichting heeft ervoor gezorgd, voor zover dat in 
haar vermogen lag, om enkelen hunner de helpende 
hand te bieden. En nu denken wij ook aan prinses 
Wilhelmina die door het lot van deze mensen bewogen 
haar huis Lange Voorhout 78 zonder lasten aan deze 
stichting aanbood, helemaal gerestaureerd met zelfs 
een voor dit doel speciaal gemaakte personenlift erin. 
En zo verblijven op het ogenblik in dit mooie en 
uitstekend geschikte huis zeventien bejaarden (zestien 
van Russische en één van Hongaarse afkomst); onder 
hen zijn vier echtparen. Een deel is uit China naar ons 
land gekomen, een ander deel uit Duitsland. 
Binnenkort worden uit China nog drie personen 
verwacht. 
De jongste van al deze mensen, de benjamin, is 
zeventig jaren. Of hij daarom door iedereen vertroeteld 
wordt, weten we niet, maar een feit is wel dat de 
mensen het gezellig met elkaar hebben. Iedere 
gelegenheid om feest te vieren, wordt gretig 
aangegrepen. En officiële feestdagen zijn er vele: niet 
alleen de Nederlandse en onze christelijk erkende 
feestdagen krijgen een feestelijk karakter, maar ook de 
talrijke hoogtijdagen die de Russische orthodoxe kerk 
heeft. Voeg daarbij de verjaardagen, dan scheelt het 
niet veel of de bewoners vallen van het ene festijn in 
het andere. Wij gunnen iedere afleiding deze mensen 
graag. 
In de conversatiekamer van „Huize Voorhout" te Den 
Haag kan men elke dag wel een aantal Russische 

ontheemden gezellig bijeen vinden. Zij bekijken 
plaatjes in de krant en kijken 's avonds naar de 
televisie. Zij verstaan weliswaar vrijwel geen 
Nederlands, maar zij discussiëren graag met elkaar 
over de betekenis van bepaalde foto's en beelden. 
 

Trouw / 21-05-1958 
 
Piepende hulp van de kerk /  klein beeld 
Vertederd keek ik in de dozen. Honderden donzige 
kuikentjes krioelden levensdriftig piepend in het karton. 
„Die gaan naar Italië. Naar Sardinië", zei mevrouw Rot, 
naast mij. „Het zijn er 5000. Later sturen we nog eens 
500. Ze worden geschonken door de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. 
Drie vluchtelingengezinnen op Sardinië beginnen er 
een pluimveebedrijf mee". Voorzichtig legden 
werklieden deksels met luchtgaten op de dozen. En ze 
plakten er etiketten op met het opschrift „Trattare con 
cura — pulcini vivi". Hetgeen betekent: voorzichtig — 
levende kuikens! Ik was in Woudenberg op de 
kuikenbroederij van de heer J. M. Verkuil. Daar 
maakte ik vluchtig kennis met een apart soort 
kerkewerk: verzending van kuikens. Een 
vredelievende activiteit, die precies tegengesteld is 
aan het voeren van oorlog. Kuikens, waarmee 
vluchtelingen zich een bestaansmogelijkheid kunnen 
scheppen. 
Heifer project 
„Die kuikenverzending is een onderdeel van het Heifer 
Project", vertelde mevrouw Rot me. „Het is een 
internationale organisatie van kerken en liefdadige 
instellingen. Het doel is vluchtelingen en andere 
behoeftigen een drachtige vaars te geven. De 
ontvanger verbindt zich het eerstgeboren vrouwelijke 
kalf af te staan aan een lotgenoot. Maar niet alleen 
koeien. Ook ander vee geeft het Heifer Project. Zo 
geeft nu Nederland kuikens aan Joegoslavische, 
Tsjechische en Spaanse vluchtelingen op Sardinië. 
Die gaan daar nu een bedrijf mee beginnen. Sommige 
van die mensen hangen al tien jaar in allerlei kampen 
om. Ze waren gedwongen tot nietsdoen. Italië zelf 
kampt met armoede en werkloosheid". 
Filmster 
Mevrouw Rot liet me een brief uit Italië lezen over de 
vluchtelingen. „Geleidelijk ontstond door de 
omstandigheden in het kamp een geheel nieuw begrip 
van wat „normaal" is, en als normaal werden geacht 
ledigheid, onzedelijkheid, armoede, achterdocht en het 
ontbreken van de wens of de stimulans om te leven en 
de toekomst onder ogen te zien", las ik. Mevrouw Rot 
vertelde me ook iets meer over Sardinië. De filmster 
Don Murray werd zeer getroffen door de hopeloze 
situatie van de vluchtelingen in Zuid- Italië. Hij werkte 
tussen deze mensen. En toen ontstond het project 
Sardinië. Don Murray is nu weer in Hollywood, Maar 
de helft van zijn inkomen staat hij af voor de 
vluchtelingen op Sardinië. De Wereldraad van Kerken 
betaalt de rest." 
Vijfhonderd piepjonge kuikens reisden gisteren per 
vliegtuig naar Italië, 'n Geschenk van Nederland aan 
vluchtelingen op Sardinië, die er een pluimveebedrijf 
mee beginnen. Flex was op het bedrijf in Woudenberg, 
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waar de diertjes enkele uren voor het vertrek uit het ei 
kropen. 
Flex 
P.S. Het adres van de Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen Is Achter St. Pieter 14, 
Utrecht. 
 

Trouw / 07-06-1958 
 
Oecumenische hulpverlening: „Materialisme” met 
een geestelijke achtergrond 
SINDS 1945 is er in de interkerkelijke hulpverlening 
een groei waar te nemen. In de eerste jaren waren er 
slechts een klein aantal „gevende" landen; Amerika, 
Engeland, Zweden en Zwitserland. Men meende, dat 
alleen de grote en rijke kerken konden geven en de 
arme kerken konden ontvangen. Maar zeker in die tijd 
heeft men de waarheid van het gezegde ervaren: het 
is schoner te geven dan te ontvangen, met hoe grote 
liefde ook de gaven geschonken werden. 
In 1948 konden de Nederlandse Kerken op hun wijze 
reeds bijdragen in de nood, door hongerige kinderen 
uit Oostenrijk, Hongarije en Duitsland op te nemen. Wij 
hadden voor miljoenen guldens in onze moeilijkste 
jaren uit het buitenland ontvangen, doch wanneer men 
de hulp aan hongerige kinderen in geld mag 
uitdrukken, gaven ook wij door deze hulp voor een 
paar miljoen gulden weer terug. Vanaf dat ogenblik 
konden de Nederlandse Kerken gerekend worden 
onder de zich uitbreidende groep van „gevende" 
kerken. Duidelijker werd echter de gedachte van 
interkerkelijke hulp tot uitdrukking gebracht na de 
watersnood, toen Nederland opnieuw „ontvangend" 
werd en giften ontving ten bedrage van 2,5 miljoen 
gulden, geschonken door kerken over de hele wereld. 
Deze zelfde lijn van wisselend „geven" en „ontvangen" 
is ook zichtbaar in de kerken in vele andere landen. 
leder jaar ontvangen de nationale Comités — in dit 
land: de Stichting Oecumenische hulp aan Kerken 
en Vluchtelingen — de lijsten, waarop de projecten, 
die geholpen moeten worden, vermeld staan. Thans 
zijn deze lijsten zo uitgebreid, dat zij een boekdeel 
beslaan. De totale bedragen voor Europa en de 
verdere wereld gezamenlijk zijn voor 1958: 15 miljoen 
gulden. In 1957 werden er slechts een paar miljoen 
minder gevraagd. Voor zover bekend, kan thans 
meegedeeld worden, dat 7 pct. van het gevraagde in 
1957 gegeven werd. (Wij mogen hier aantekenen, dat 
bij plotselinge noden, spontane hulp werd gegeven, 
die niet in de projectenlijst zijn opgenomen en dus niet 
in deze 7 pct. zijn verantwoord). 
De projecten 1958 zijn thans aan de nationale Comités 
voorgelegd. Wat zal de reactie van de gemeenten 
hierop zijn? Zou het percentage in 1958 boven de 7 
pct. van het vorig jaar uitkomen? 
WANNEER men de lange lijsten bekijkt, die beginnen 
met: ploegen, zaden, pluim- en fokvee, om dan via 
auto's, fietsen, kleding en voedsel te belanden bij: 
noodkerken, togastof, theologische literatuur en de 
Bijbel, dan zullen degenen, die niet met deze zeer 
uiteenlopende artikelen moeten werken, zich wel eens 
afvragen, wat deze zaken met elkaar te maken 
hebben. 

Toch hoort dit alles bij elkaar: het zijn goederen, die 
het Oecumenisch Hulpwerk over de hele wereld 
verzendt. Het is voor hen, die als vertegenwoordigers 
van de diverse kerken met elkaar dit werk verrichten 
soms niet eenvoudig zich de geestelijke achtergronden 
bewust te blijven. Waar is die geestelijke achtergrond, 
wanneer men zich moet bezig houden met de vraag, 
hoe men de aankoop van 60.000 eendeeieren moet 
financieren, die voor de broedmachines van Korea 
bestemd zijn, of wanneer men overweegt 1000 
kuikens aan te kopen voor Sardinië? Zou de predikant, 
die onlangs van New Vork naar Nepal vloog als 
verzorger van 57 schapen, 20 kalveren en 5 varkens 
zich nog erg van zijn predikantschap bewust zijn 
geweest? 
Over deze oecumenische hulpverlening schrijft in het 
maandblad van de Oecumenische Raad van Kerken in 
Nederland mevr. M. Hooykaas-Schiff, die als 
bestuurslid van „Interchurch Aid" van de Wereldraad 
van kerken te Genève werkzaam Is. 
 

Leeuwarder courant / 12-06-1958 
 
Interkerkelijke hulp als uitdrukking van 
gehoorzaamheid  
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de 
Wereldraad van Kerken is geconcentreerd in het 
oecumenisch hulpwerk, waarvoor een speciale 
afdeling voor Interkerkelijke Hulp en 
Vluchtelingendienst is ingesteld. In dit practische 
hulpwerk krijgt de interkerkelijke samenwerking 
gestalte en kunnen de kerken elkaar vinden over 
allerlei dogmatische scheidsmuren heen. Sommigen 
zijn echter van oordeel, dat het practische werk („Life 
and Work") in de Wereldraad de laatste jaren te veel 
nadruk krijgt tegenover de theologische en 
dogmatische vraagstukken („Faith and Order") 
In de Franse plaats Bad Evian heeft deze maand de 
afdeling voor Interkerkelijke Hulp en 
Vluchtelingendienst haar jaarlijkse vergadering 
gehouden onder het thema: „Interkerkelijke hulp als 
uitdrukking van christelijke gehoorzaamheid". De 
direkteur van de afdeling, dr. Leslie E. Cooke, - zag de 
toekomstige taken van het oecumenisch hulpwerk 
vooral in Afrika en Latijns Amerika liggen. Op deze 
beide kontinenten staat men wantrouwend tegenover 
de oecumenische beweging en dit wantrouwen kan 
gebroken worden door de hulp van kerk aan kerk en 
door dienst in menselijke noden. Dr. Elfan Rus 
vestigde de aandacht op de buitengewoon grote nood 
van de niet-Europese vluchtelingen, met name in 
India, in West-Duitsland, waar elke nacht 700 
vluchtelingen uit Oost-Duitsland aankomen en in 
Hongkong, waar duizenden vluchtelingen in de 
openlucht moeten verblijven. In Hongkong waren 
vorige maand 846 Russische vluchtelingen, die een 
visum voor het buitenland hadden. Het hulpcomité had 
echter slechts middelen om voor 510 van hen de 
vervoerskosten te betalen. Dat betekent, dat 336 
mensen in Hongkong moeten achterblijven, omdat 
men geen geld heeft om ze naar de landen, waarvoor 
ze een visum hebben, over te brengen. Nog tragischer 
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is het feit. dat in China 10.300 Wit-Russen verkeren, 
van wie 5000 een visum voor een ander land hebben. 
 

Trouw / 26-07-1958 
 
Landbouw: theologisch leervak 
BISSCHOP Chrysostomos van Messina in de 
Peloponesos is een vooruitstrevend man en onder zijn 
leiding wordt veel en goed werk verricht door de 
Grieks Orthodoxe kerk in dit bisdom. De 
merkwaardigste onderneming van de bisschop is wel 
het organiseren van landbouwcursussen in het 
seminarie voor de priesteropleiding. In het -maandblad 
van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland 
„Gemeenschap der Kerken" vertelt mevrouw Joh. C. 
Rot in het juli-augustus-nummer iets van dit 
„theologisch leervak". 
Het seminarie werd elf jaar geleden opgericht en kan 
45 studenten herbergen. De opleiding duurt twee jaar, 
waarna de priesters hun werk beginnen in de Griekse 
dorpen. In de hechte agrarische dorpsgemeenschap is 
de priester de centrale figuur, die leiding moet geven 
op alle terreinen van het dagelijks leven. Het is daarom 
goed gezien van bisschop Chrysostomus dat hij zijn 
studenten naast de theologie ook de landbouw en 
veeteelt laat beoefenen. Dat kan, want bij het 
seminarie en het nonnenklooster horen uitgestrekte 
landbouwgronden en boomgaarden. Elke woensdag 
en zaterdag krijgen de seminaristen theoretisch en 
praktisch landbouwonderwijs van de aan het seminarie 
verbonden landbouwdeskundige en Dallas Johnson, 
vertegenwoordiger van de lutherse kerken in Amerika. 
Enkele jaren is de bisschop zijn diocees doorgereisd 
en heeft alle oudere priesters opgezocht. Dat 
betekende soms urenlange tochten op een muilezeltje 
naar de afgelegen bergdorpen. De priesters zijn er al 
even arm als de rest van de bevolking en moeten van 
de opbrengst van hun stukje land leven. Persoonlijk 
nodigde de bisschop hen uit een landbouwcursus op 
het seminarie te komen volgen. Eerst was er niet veel 
animo, maar na een geslaagd experiment komen nu 
geregeld groepen priesters voor een drie weken 
durende „herhalingscursus" naar Kalamata. Via 
„Interchurch Aid" gaven de Amerikaanse kerken de 
nodige leermiddelen: een paar kleine tractors met 
toebehoren, sproeiers voor de fruitbomen, materiaal 
voor de bijenteelt, snoeimessen, harken, schoffels en 
tal van andere zaken. Heifer Project zond koeien van 
een goed ras en een fokstier. Het is nu heel gewoon 
de langgerokte en zwart - gebaarde priesters en 
seminaristen met een sproeier op de rug door de 
boom- en wijngaarden te zien lopen of op de tractor 
door de velden te zien rijden. Ook de nonnen doen 
mee. Het is soms vermakelijk de weekrapporten van 
Dallas Johnson te lezen: Maandag 21 april: Ik had er 
niet veel van verwacht, maar onze eerste 
tractordemonstratie en instructieles verliep erg goed. 
Er konden maar negen studenten komen plus de 
landbouwleraar en ik om de aardappelen te rooien, 
dus ik besloot er twee op de tractors te laten rijden en 
aan allemaal instructie te geven over de onderdelen en 
les in het starten, voor deze eerste keer. We hadden 
een tijdje een soort voorstelling van stuntrijden tot ze 

leerden een beetje af te remmen en zo nu en dan eens 
over te schakelen. 
Vrijdag 30 mei: Vroeg op en naar het veld bij 
Asprohona even buiten Kalamata voor de tarweoogst. 
De naaimachine deed het best en de nonnen waren 
stomverbaasd over de hoeveelheid tarwe die we in zo 
korte tijd maalden. Zestien nonnen in hun zwarte pijen 
werkten achter de machine om de tarwe tot schoven te 
binden. We hadden dikwijls heel wat bekijks." Maar 
niet alleen de priesters en nonnen profiteren van deze 
hulp; door de betere bewerking van de grond worden 
de inkomsten verhoogd, die ten goede komen aan al 
de inrichtingen van de kerk. Een priester van het 
seminarie te Kalamata heeft de theologie even laten 
rusten om de bestrijding van ongedierte ter hand te 
nemen. Als een vakman hanteert hij de sproeier.  
In Kalamata: Eén hartewens van bisschop 
Chrysostomos kon nog niet in vervulling gaan: een 
model melkerij. De koeien zijn er wel, maar ze staan 
nu nog op stal in de voormalige eetzaal van het 
klooster ....  
Ook do bisschop van het eiland Kythera in het uiterste 
zuiden van de Peleponnesos droomt, volgens dit 
artikel, zijn droom over verbetering van da 
levensstandaard op zijn geïsoleerde eiland. De 
directeur van het Griekse team Russell Johnson 
rapporteert: „Hij maakt plannen om een boomkwekerij 
op te zetten waar hij olijven wil kweken ... , Hij vroeg 
om Saanen-geiten, die de inheemse geiten zouden 
moeten vervangen ... Hij heeft ook om 250 kippen en 
enkele konijnen gevraagd ... Men wil graag 
bijenkoninginnen hebben waarbij men getracht heeft 
een langere proboscis aan te kweken. Deze 
verbetering heeft het voordeel van een hogere 
honingproduktie ... Een ander plan is een kleine 
conservenfabriek; ieder jaar gaat een groot deel van 
het fruit verloren daar men niet in staat is alles vers te 
verkopen ..." 
 

Het vrije volk / 04-08-1958 
 
Wereldraad helpt Libanon 
Voor de 11.000 dakloze gezinnen in Libanon is door 
de hulporganisatie van de Wereldraad van Kerken 
(Inter-Church Aid) een bedrag van 90.000 gulden 
beschikbaar gesteld Het verzoek om hulp was in 
Genève binnengekomen van een in Libanon opgericht 
'Noodcomité', waarin dertien kerken en liefdadige 
instellingen in dat land samenwerken. 
Het comité heeft meegedeeld, dat het spook van 
honger en ziekte veel Libanese huizen begint binnen 
te sluipen. Na een onlangs ingesteld onderzoek is 
gebleken, dat 11.000 gezinnen dringend hulp nodig 
hebben. In enkele delen van het land werken ook 
mohammedanen aan de leniging van de nood mee.' 
 
Vooral langs grens 
Het Libanese noodcomité heeft de Wereldraad 
geschreven, dat de kinderen en gezinnen die ver van 
hun huis in erbarmelijke toestanden leven, alle 
mogelijke materiële hulp kunnen gebruiken. Vooral in 
de Jordaanse grensdorpen moet de nood groot zijn. 
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De waarnemend voorzitter van het Libanese comité, E. 
Porter Young, heeft de Wereldraad geschreven: 'Onze 
eigen kerken, die soms samenkomen in gehuurde 
barakken buiten de gevaarlijke zones en soms te 
midden van vuurgevechten, hebben ook een beroep 
om hulp op de bevolking gedaan. En de weerklank is 
nu al bemoedigend.' 
Dr. Leslie E. Cooke, directeur van de Inter-Church 
Aid en de oecumenische vluchtelingenhulp-
organisatie, heeft gezegd, dat het Libanese 
hulpcomité door alle politieke partijen in het land wordt 
gesteund. 
 

Leeuwarder courant / 07-08-1958 
 
NIEUWS UIT DE KERKEN Nederlanders doen mee 
aan oecumenisch hulpwerk 
De organisatie voor oecumenische hulp aan kerken 
en vluchtelingen van de Wereldraad van Kerken 
heeft besloten, een team uit te zenden naar het Zuid-
Italiaanse dorp Falerna. Dit team zal bestaan uit het 
Nederlandse echtpaar W. van der Linden-Klap en de 
zoon van een Italiaanse predikant. Hun opdracht is in 
de eerste plaats, de kleine boeren van Falerna bii te 
staan bij de exploitatie van hun schaarse grond In dit 
gebied heerst grote armoede. Getracht zal worden, 
door irrigatie een vroege tomatencultuur op te bouwen, 
nieuwe geselecteerde zaden te introduceren en het 
land met kunstmest te bewerken. Daarnaast zal 
mevrouw Van der Linde zich toeleggen op het 
maatschappelijk werk, haar verpleegsterscapaciteiten 
aanwenden en de arbeidersbevolking hygiëne 
bijbrengen. 
Reeds enige tijd werkt in Noord-Griekenland een 
dergelijk team. De leider van het team heeft een 
zuivelbedrijf in Californië gehad. Er is een tuinierster 
uit Denemarken, een pluimvee-expert uit Engeland, 
een veeboer uit de Verenigde Staten en een 
Nederlands echtpaar, dat zich heeft toegelegd op de 
landbouw bij. 
Mejuffrouw A. Sybranda. een maatschappelijk 
werkster uit Hilversum, gaat een team van de 
Wereldraad in West-Pakistan versterken. Zij gaat de 
vrouwelijke bevolking hier borduren leren. Het werk 
onder deze vrouwen heeft veel succes opgeleverd, 
niet alleen, doordat de produkten hun weg zelfs op de 
buitenlandse markt hebben gevonden, maar ook, 
omdat het bij de vrouwen de wens naar verdere 
ontwikkeling wakker heeft gemaakt. 
 

Het Parool /08-08-1958 
 
UITZENDING DOOR „WERELDRAAD”  
Nederlanders gaan helpen in Falerna en Lahore 
DRIE jonge Nederlanders gaan binnenkort het aantal 
jonge mensen vergroten, dat over heel de wereld bij 
het sociale hulpwerk van de Wereldraad van Kerken 
betrokken is: werk ten behoeve van vluchtelingen, 
onderontwikkelde gebieden enz. Reeds werken bijv. in 
Arethusa in Noord-Griekenland de heer en mevrouw 
W. Blankers—Boot als leden van een internationaal 
team, dat daar in de „vallei der stinkende meren" 
baanbrekend werk op het gebied van landbouwhulp en 

-voorlichting verricht. Aan een nieuw project in Falerna 
in Calabrië zullen binnenkort de heer en mevrouw W. 
van der Linden-Klap hun beste krachten wijden. In een 
sociaal en economisch achterlijke streek hoopt de heer 
Van der Linden zijn landbouwervaring en zijn 
echtgenote haar ervaring als verpleegster aan een 
bevolking ten goede te doen komen, die de landbouw 
ginds op nog heel primitieve wijze bedrijft en wier 
kleine akkers bij die achterlijke wijze van bebouwen 
onvoldoende opbrengen om permanente nood te 
weren. De Wereldraad van Kerken koos Falerna als 
plaats van daadwerkelijk hulpbetoon, omdat een 
Italiaans comité van protestantse kerken, dat om hulp 
verzocht, hier in een kleine gemeenschap van 80 
„Waldensische" protestanten een aanknopingspunt en 
startpunt vond. De derde jonge Nederlandse, die 
binnenkort voor de Wereldraad van Kerken helpend de 
wereld intrekt is de Hilversumse mej. A. Sybranda. 
Haar standplaats wordt Lahore in West-Pakistan, waar 
zij betrokken wordt bij handwerkonderwijs aan 
Pakistaanse vrouwen: een project dat de West-
Pakistaande Raad van Christenkerken heeft opgezet 
en dat — o.a. door export van handwerken naar 
Canada — reeds belangrijke economische baten heeft 
afgeworpen. In een bijeenkomst, belegd door de 
stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen hebben wij te Utrecht kennis kunnen 
maken met de geestdriftig op hun „uitzending" 
wachtenden. In die stichting, die uiteraard een groot 
aandeel heeft gehad in die uitzending, werken behalve 
de Ned. Hervormde kerk, de Unie van Baptisten 
gemeenten, de Doopsgezinde Broederschap, de Ev. 
Lutherse kerk, de Oudkatholieke kerk en de 
Remonstrantse Broederschap samen. 
 

Trouw / 09-08-1958 
 
Hulpwerk van de Wereldraad Christenen met de 
handen  
NEDERLANDERS PIONIEREN IN ZUID-ITALIË 
(Van een onzer verslaggevers) 
IN een kamer van het bureau van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
te Utrecht troffen we het jonge echtpaar W .van der 
Linden-Klap dat, met de baby over ruim een week naar 
Zuid-Italië zal vertrekken: als leiders van een team dat 
in het raam van het hulpwerk van de Wereldraad van 
Kerken in de armelijke streek Calabrië de bevolking zal 
bijstaan en nieuwe werkmethoden leren om een beter 
levenspeil te krijgen. Daar komt het, kort gezegd, op 
neer. De heer en mevrouw Van der Linden kunnen niet 
met kant en klare plannen op stap gaan, want het is 
pionieren en de vorm en omvang van hun werk zullen 
voor een groot deel van de omstandigheden afhangen.  
Helemaal nieuw is deze soort van kerkewerk niet: in 
Noord-Griekenland werkt al enige tijd een dergelijk 
internationaal team. Daar zijn Wim en Jo Blankers de 
Nederlanders tussen een tuinierster uit Denemarken, 
een Amerikaanse veeboer, een pluimvee-expert uit 
Engeland en, om nog een lid van dit team te noemen, 
een Californiër die zijn zuivelbedrijf achterliet om in dit 
door de oorlog, een economische depressie en een 
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aardbeving getroffen gebied honger en gebrek 
daadwerkelijk en methodisch te lenigen.  
Christenen met de handen willen deze mensen vooral 
zijn. De uitdrukking is uit de folder die over het project 
in Griekenland vertelt. Dit was een proefproject — en 
de uitkomsten bewezen dat de kerk ook langs deze 
wegen hulp kan bieden, dat deze jonge vrijwilligers 
werelddiakenen (het woord is weer uit het foldertje) 
kunnen zijn.  
Wat Italië betreft, het team van de Van der Linden's is 
(nog maar) klein: zij worden voorlopig alleen 
bijgestaan door een enthousiaste Italiaanse 
domineeszoon. Maar ze gaan niet in 't wilde weg 
ergens in Italië zitten. Voor dit project in Calabrië 
vaststond, is er lang en breed gepraat, doch nu is er 
een comité gevormd, dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Italiaanse protestanten — 
methodisten, Waldenzen, baptisten — en dat de 
verantwoording op zich neemt.  
PRIMITIEF  
De heer en meviouw Van oer Linden gaan wonen in 
de plaats Falerna. Zij zijn er al wezen kijken en hebben 
toen gemerkt dat de bevolking open staat voor deze 
hulpverlening. De heer Van der Linden vertelde in 
welke primitieve en ook kommervolle omstandigheden 
de mensen daar en in de hele streek nog leven. Een 
voorbeeld: het is helemaal niet buitengewoon, 
wanneer een baby een oor mist, dat er afgebeten is 
door een varken. Want mens en dier moeten het met 
één vertrek doen — en in het beste geval wordt elke 
dag het huisvuil (het is een vriendelijke aanduiding) uit 
de deur op straat geveegd, waar het rustig blijft liggen.  
Om te beginnen stellen de heer en mevrouw Van der 
Linden zich voor, vooral de kleine boeren te helpen bij 
de exploitatie van hun schaarse grond. De heer Van 
der Linden is ter zake deskundig, want hij was 
onderdirecteur van de landbouwschool in Seroei op 
Nieuw-Guinea, waar hij in dienst was van de 
hervormde zending. Zijn echtgenote was verpleegster, 
óók van Oegstgeest.  
TOMATEN  
Toch gaat de heer Van der Linden ginds zijn hobby's 
niet uitleven, maar hij oordeelt dat, wanneer eerst 
maar de boerenbevolking in deze armelijke, eigenlijk 
eeuwenlang verwaarloosde, streek wat op dreef komt, 
dit tevens de noodlijdende middenstand ten goede 
komt: zijn bezoek aan Calabrië leerde hem dat. Zoals 
gezegd, zullen plannen en projecten pas echt vorm 
kunnen krijgen als men er mee bezig is. Toch heeft de 
heer Van der Linden, na zijn grondig oriëntatie bezoek, 
al wel omschreven ideeën: hij wil bij voorbeeld door 
irrigatie proberen een vroege tomatencultuur op te 
bouwen, hij zal nieuwe geselecteerde zaden 
introduceren en het land met kunstmest laten 
bewerken. 
Wat mevrouw betreft, zij zal graag de handen uit de 
(verpleegsters) mouwen steken, maar zij past er voor 
op de sfeer niet te bederven door betweterig meteen 
grootscheepse hervormingen door te drijven.  
't Is ook een kwestie van beleid” zegt ze. Maar vast 
staat dat zij haar capaciteiten zal aanwenden om de 
arbeidersbevolking de eerste beginselen van hygiëne 
en babyverzorging bij te brengen. Zij heeft goede 

verwachtingen van medewerking van de arts, die zij al 
ontmoette. 
Bovendien zal de woning van het echtpaar een soort 
van ontmoetingscentrum worden: ook voor de leden 
van het internationale team, wanneer dat uitgebouwd 
zal zijn door de komst van meer jonge vrijwilligers. 
Wij allen hebben dit rustig geestdriftige echtpaar, dat 
zonder opsmuk zijn plannen vertelde, graag sterkte 
toegewenst bij het werk dat het vrijwillig voor een paar 
jaar op zich nam. 
BORDUREN 
Er was nog iemand in die Utrechtse kamer, die ons 
land verlaten gaat, mej. A. Sijbranda, hervormd 
maatschappelijk werkster uit Hilversum, die half 
oktober naar West-Pakistan gaat, waar zij lid van het 
technisch hulpcomité (de benaming is vrij vertaald 
naar het Engels) wordt van de raad waarin alle 
protestantse kerken zitting hebben.  
Een van de activiteiten van dit commité bestaat hierin, 
dat men de vrouwen inschakelt om tot betere 
levensomstandigheden te komen. Pakistaansen 
hebben zeer vaardige handen en zo is men er toe 
overgegaan de dames borduren te leren. Het werd een 
succes: voor het borduren organdie vooral was er 
grote belangstelling, en het vorig jaar is er voor ruim 
35.000 gulden uitgevoerd naar Canada.  
Het team, waar mej. Sijbranda gedurende 3 jaar deel 
van uit zal maken, bestaat nu nog uit drie personen, 
twee Amerikanen van Zwitserse origine en een 
Pakistaanse. Mej. Sijbranda zal zich in het geheel van 
“borduuractie" speciaal op het contact met de 
gezinnen toeleggen: dat is waar zij zich nu met zorg op 
voorbereidt. 
 

Trouw / 11-10-1958 
 
Verschenen: Twee uitgaven van het lectuurbureau 
der Ned. Herv. Kerk  
(Prins Hendrikstraat 53, Den Haag).  
„Daar is de kerk" van Leslie E. Cooke verscheen in 
opdracht van de stichting oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen en het boekje vertelt van het 
hoe en waarom van de hulp aan vluchtelingen — en 
dat gebeurt levendig documenterend en overtuigend. 
„Wat mogen wij geloven?" van prof. dr. P. J. Roscam 
Abbing heeft als ondertitel: korte geloofsleer aan de 
hand van ontdekkingen der kerk de eeuwen door. 
In twaalf hoofdstukjes worden evenzovele 
knooppunten uit de geloofsleer behandeld: eerst 
worden enkele Schriftgedeelten genoemd, dan 
bespreekt de auteur die figuur uit de kerkhistorie die 
speciaal dit Bijbelgedeelte in zijn betekenis ontdekte 
en de kerk voorhield, vervolgens wordt getracht de 
boodschap voor onze tijd te verstaan en ten slotte stelt 
de schrijver enkele vragen die kunnen rijzen „Het 
(boek-je) werd geschreven ter wille van het 
gemeentelid dat wil weten wat wij mogen geloven en 
dat een uiteenzetting van de christelijke leer nu eens 
niet aan de hand van de 12 artikelen des geloofs wil 
hebben", zo licht de hoogleraar zijn (geïllustreerd) 
geschrift toe, dat wij om de beknoptheid en helderheid 
graag aanbevelen. 
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In de brochure-reeks van de geref. 
zondagsschoolvereniging „Jachin" (Jachin's 
uitgeversbureau: Meinema te Delft) verscheen: „De 
religieuze beïnvloeding van het kind" door L. 
Kranenborg. In het laatste deel van zijn geschrift 
brengt de auteur naar voren, welke grote 
mogelijkheden men hier, met name in de 
zondagsschoolarbeid, heeft. 
De rede, uitgesproken door prof. dr. P. J. Roscam 
Abbing bij de aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar vanwege de Ned. Herv. Kerk aan de 
rijksuniversiteit te Groningen, is verschenen bij het 
Boekencentrum te Den Haag. De titel is: „Over de 
verhouding tussen theologie en psychologie" 
 

Leeuwarder courant / 15-11-1958 
 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
Een maaltijd overslaan voor hulp aan mensen in 
nood 
De actie om op geregelde tijden een maaltijd over te 
slaan en het geld, dat men aan zulk een maaltijd 
besteed zou hebben, weg te geven ten behoeve van 
hongerende en noodlijdende medemensen, die in het 
buitenland is Ingezet, begint ook in Nederland hier en 
daar al aan te slaan. De r.-k. Pleingroep van pater S. 
Jelsma (s.j.) is vorige maand gestart met een actie 
„Éénmaal geen maal", die beoogt, eenmaal er maand 
een maaltijd uit te sparen. Enkele leden van de 
gereformeerde landelijke werkgemeenschap „Jeugd 
en Evangelie slaan sinds enkele maanden één maal 
per week een maaltijd over. Het geld, dat zij zich 
daardoor besparen, wordt besteed aan hulp voor de 
Christenen in het district Rayalseema in India, waar 
het leven nog dagelijks een gevecht tegen de 
hongersnood is. Men stuurt geen voedsel, maar steunt 
financieel de ontwikkeling van de leerlooierij, die voor 
een deel der bevolking de enige bestaansbron is. De 
Nationale Raad van Kerken in India heeft met steun 
van de Wereldraad van Kerken in Rayalseema kleine 
leerlooierijen gesticht. Het zijn nog uiterst primitieve 
bedrijfjes en de moeilijkheden zijn nog zeer groot. 
„Jeugd en Evangelie" wil nu helpen onder het devies: 
„Mis een maaltijd voor Rayalseema". Het resultaat is 
nog niet overweldigend: tot dusver is ruim 600 gulden 
ontvangen. Toch werden reeds hartverwarmende 
staaltjes van offervaardigheid bekend. De hulp beperkt 
zich overigens niet altijd tot het overslaan van een 
maaltijd. Enkele Zeeuwse jongelui bijvoorbeeld misten 
liever een sigaret dan een maaltijd en stuurden drie 
rijksdaalders aan uitgespaard rookgeld. Een oudere 
buitenstaander, die toevallig iets over de actie gehoord 
had, ging diep onder de indruk met een paar vrienden 
dineren in een restaurant. Ze aten daar voor vijftig 
gulden op en gireerden een geluk bedrag op rekening 
van de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 
en Vluchtelingen in Rotterdam. 
 
 
 

Algemeen Handelsblad / 28-11-1958 
 
Wereldraad van Kerken hielp 200.000 vluchtelingen 

De Wereldraad van Kerken heeft sinds zijn oprichting 
in 1948 al 200.000 vluchtelingen geholpen. De 
Wereldraad, die een speciale afdeling heeft voor 
vluchtelingenhulp, neemt een zeer belangrijke plaats in 
onder de 35 organisaties die zich met 
vluchtelingenhulp bezighouden en die samen per jaar 
ongeveer 200 miljoen dollar uitgeven voor het 
vluchtelingenwerk. Dit verklaarde de secretaris van de 
Stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, de heer R. W. Kijlstra, gisteren te 
Utrecht. Onder de Amerikaanse Refugee Relief Act, 
die bestemd is voor slachtoffers van de oorlog en van 
de watersnood en voor repatrianten, hielp de 
Wereldraad 7022 personen bij hun emigratie van 
Nederland naar Amerika. De nieuwe Pastor Walter 
Wet, die op 2 september j.1. door president 
Eisenhower werd ondertekend, is, wat Nederland 
betreft, uitsluitend bestemd voor uit Indonesië 
repatriërende Nederlanders. De heer Kijlstra 
verklaarde, dat ongeveer 10.000 personen van deze 
mogelijkheid gebruik zullen kunnen maken, hetgeen 
de repatrianten bijzondere kansen geeft, aangezien 
het normale quotum immigranten dat Amerika 
toestaat, zeer beperkt is. De hulp van de Wereldraad 
bestaat voornamelijk uit het vinden van de nodige 
sponsors voor de emigranten. Deze sponsors zoeken 
werkgelegenheid en onderdak voor hen en zij staan er 
garant voor, dat de immigranten niet ten laste van de 
Amerikaanse staat zullen komen. De heer Kijlstra 
deelde mede, dat de stichting oecumenische hulp aan 
vluchtelingen niet alleen aanvragen behandelt van 
mensen die tot een van de bij de Wereldraad 
aangesloten kerken behoren, maar ook van mensen, 
die niet geholpen kunnen worden door een van de 
andere bestaande organisaties op dit gebied. Het lid-
zijn van een kerkgenootschap wordt bovendien niet als 
eis gesteld.  
 

Friese koerier / 13-12-1958 
 
Kirchentag in aug. te München 
De eerstvolgende Duitse Kirchentag zal worden 
gehouden van 12 tot 16 augustus te München onder 
het motto „Gij zult Mijn volk zijn". Er worden tussen de 
50.000 en 60.000 deelnemers verwacht, die zullen 
worden verdeeld over elf studiegroepen. Er zullen 
ongeveer 60 inleidingen worden gehouden. Bovendien 
worden 22 bijeenkomsten voor „groepen van 
deskundigen" belegd, die van gedachten zullen 
wisselen met vooraanstaande figuren uit de wereld 
van wetenschap, regering, industrie en wereldhandel. 
Gedurende de Kirchentag zullen wederom bijzondere 
toneelvoorstellingen en concerten worden gegeven. 
Op een persconferentie heeft de secretaris van de 
stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, de heer R. W. Kijlstra, meegedeeld dat 
de Wereldraad van Kerken sinds zijn oprichting in 
1948 al 200.000 vluchtelingen heeft geholpen. 
 
 

Trouw / 29-11-1958 
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Via de Wereldraad emigreren naar de Verenigde 
Staten  
Hulp aan repatrianten uit Indonesië 
(Van een onzer verslaggevers)  
Een zijtak van het werk van de stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen is 
haar zorg op het terrein van de emigratie — en in dit 
verband kan worden gemeld dat zij op het ogenblik 
440 dossiers op weg heeft naar de Verenigde Staten 
van repatrianten uit Indonesië, die een nieuw bestaan 
in Amerika willen opbouwen. De Wereldraad van 
Kerken bemiddelt namelijk bij het vinden van sponsors 
in Amerika (en het vinden daarvan houdt in de 
aanwezigheid van werk en huisvesting), waar de 
zusterorganisatie der stichting, de Church World 
Service, hiervoor zeer belangrijk werk doet. 
Men weet dat conform een nieuwe Amerikaanse wet 
aan 3136 personen van Nederlandse nationaliteit met 
hun eventuele gezinnen een immigratievisum voor de 
Verenigde Staten kan worden' uitgereikt. Deze wet, de 
Pastor Walter Act, is — en ook dat is bekend — 
uitsluitend bestemd voor uit Indonesië repatriërende 
Nederlanders. Ongeveer 10.000 personen zullen van 
deze gelegenheid gebruik kunnen maken, als men de 
gemiddelde gezinsgrootte aanhoudt — en de 
stichting oecumenische hulp verwacht dat ongeveer 
de helft daarvan bij haar zal aankloppen. Onder de 35 
organisaties in Amerika, die zich bezighouden met de 
hulp aan vluchtelingen, neemt het orgaan van de 
Wereldraad een heel belangrijke plaats in; sinds de 
oprichting in 1948 werden door de Wereldraad 
200.000 vluchtelingen geholpen.  
De stichting oecumenische hulp neemt aanvragen 
in behandeling van ieder die behoort tot een van de bij 
de oecumenische raad aangesloten kerken én van 
allen die niet door een van de andere bestaande 
organisaties zouden kunnen worden geholpen. Het lid-
zijn van een kerkgenootschap is geen eis; slechts 
degenen die niet gebruik willen maken van de hulp van 
de Wereldraad of van een van de andere particuliere 
organisaties zullen zich voor het vinden van een 
sponsor tot de Nederlandse regeringsinstanties 
kunnen wenden. 
China 
Van de kant van de stichting oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen vernamen wij dat er in 
China nog ongeveer 12.000 Europese vluchtelingen 
verkeren: personen en families die na de Russische 
revolutie in 1917 niet naar het Westen, maar naar het 
Oosten vluchtten. Zij moeten nu dit land verlaten. Zuid-
Amerika is een uitwijkmogelijkheid, maar voor ouderen 
en zieken onder hen is vestiging in Europa alleen maar 
mogelijk. Engeland heeft zich bereid verklaard 114 van 
deze vluchtelingen te ontvangen. De stichting brengt 
de vraag, of ons land hier niet mede een taak heeft, 
met nadruk onder de aandacht. 
 
 

Leeuwarder courant / 05-01-1959 
 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
Hoe moeten de Christenen omgaan met de aarde? 

De mens is tijdens zijn leven op aarde voor zijn 
bestaan aangewezen op stoffelijke goederen. Hoe wil 
God, dat hij daarmee zal omgaan? Deze belangrijke 
vraag wordt aan de orde gesteld in drie artikelen in 
„Fundament en bouwstenen", een uitgave van de 
Gemeenschap van Doopsgezind Broederschapswerk. 
Ds. H. B. Kossen van Berlikum behandelt eerst het 
onderwerp: „Onze omgang met de aarde", ds. N. van 
der Zijpp bespreekt de doperse mijding der wereld en 
het dopers gemeenschapsbesef.  Ds. R. W. Kijlstra 
secretaris van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen schrijft over: „De kerken en 
de onderontwikkelde gebieden". Ds. Kossen gaat terug 
naar het OT. waar verteld wordt, dat Jahwe de „aarde 
Kanaän" schonk aan Israël om er in vrede te leven. 
Volgens de wetten hadden de Joden echter nimmer 
het vrije beschikkingsrecht over de grond, zelfs als ze 
deze „eerlijk" hadden gekocht, omdat ze de „aarde 
Kanaän" slechts in vruchtgebruik hadden ontvangen 
van de Heer en daarom slechts zó met haar mochten 
omgaan, dat Gods bedoeling met deze gave, namelijk 
het heil van alle Israëlieten tezamen, niet doorkruist 
werd door gedragingen, ten gevolge waarvan de ene 
Israëliet ten koste van het welzijn van de andere zou 
gaan leven. Zo moesten deze bepalingen er voor 
waken, dat de belijdenis, dat de aarde des Heren was 
en dat Hij „aarde Kanaän" aan de Israëlieten (in 
vruchtgebruik) had gegeven, opdat zij daar allen 
tezamen in vrede zouden leven, niet maar een vrome 
uitspraak bleef, maar in hun omgang met de aarde ook 
nog op een zeer bepaalde wijze gestalte kreeg..... Lid 
van het uitverkoren volk zijn, betekende daarom 
tevens: aandeel hebben in het beloofde land en zijn 
rijkdommen. Daarom mocht de éne Israëliet niet 
pogen, de ander te onteigenen door huis aan huis te 
voegen en akker aan akker te trekken, want zo 
kwamen zij in strijd met Gods bedoeling, dat n.l. iedere 
Israëliet in vrede (zonder gebrek) „aarde Kanaän" zou 
kunnen bewonen. Wie zo handelden, wilden „alleen" 
blijven in het land, daarmee niet alleen tonend, hun 
broeder niet naast zich te dulden, maar ook God niet 
boven zich Wat God in het OT over de omgang van 
Israël met „aarde Kanaän" heeft gezegd, geldt ook 
voor de omgang van de volken met de aarde als 
geheel, aldus ds. Kossen. God heeft de volken en 
mensen bestemd voor een leven in vrede. Daar leven 
in vrede slechts mogelijk is als een leven op en van de 
aarde (in welke vorm ook) heeft elk volk en ieder mens 
een door God gewild recht op vrije toegang tot de 
aarde en haar rijkdommen. De wijze, waarop de 
Israëlieten aan dit besef vorm hebben gegeven, kan 
de onze niet meer zijn, daar deze samenhing met het 
agrarisch karakter van hun samenleving. Omdat het 
karakter van de samenleving echter nimmer het feit 
ongedaan kan maken, dat ieder mens en ieder volk 
ten allen tijde voor zijn materieel bestaan in alle 
opzichten van de aarde en haar rijkdommen 
afhankelijk is. zijn de Christenen geroepen om in 
iedere tijd te zoeken naar die maatregelen, die recht 
doen wedervaren aan de belijdenis, dat de aarde des 
Heren is en door Hem aan alle mensenkinderen is 
gegeven, opdat zij allen tezamen daarop en daarvan in 
vrede zullen leven, aldus ds. Kossen. 
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Het Parool / 21-01-1959 
 
Nog geen Rode-Kruis-hulp  
Halve ton via radio voor hongersnood in Brazilië 
(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM, woensdag. — Het hoofdbestuur van 
het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag heeft reeds 
enige tijd geleden aan het internationale hoofdkwartier 
in Genève gevraagd of er aanleiding bestaat voor een 
internationale — of eventueel wellicht Nederlandse — 
hulpactie ten bate van de slachtoffers van de 
Braziliaanse hongersnood. Tot op heden heeft men op 
deze vraag geen antwoord ontvangen, zodat men zich 
voorstelt haar dezer dagen te herhalen. Wèl is 
inmiddels hulp geboden door de Stichting 
Oecumenische Hulp te Utrecht die, bij wijze van 
uitzondering twee maal, aan het IKOR in Hilversum 
heeft verzocht om in de uitzending „Wilde ganzen" de 
aandacht te vestigen op de hongersnood. Deze actie 
heeft ongeveer vijftigduizend gulden opgebracht. 
 
 

Het Parool / 23-01-1959 
 
Kerken vragen hulp voor een wereld in nood 
Speciale inzameling voor wereld-diaconie op 1 
februari 
Op zondag 1 februari wordt in een groot aantal 
Nederlandse een speciale collecte gehouden. De 
„collecte voor een wereld nood". Waar gaat het geld 
heen, dat op die dag wordt ingezameld? Voor wat bijv. 
de Hervormde Kerk betreft, gaat het naar de Sectie 
Internationale Hulpverlening van de Algemene 
Diaconale Baad dier kerk. Die sectie Internationale 
Hulpverlening werkt weer nauw met de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
waarin niet slechts de Hervormde Kerk, maar ook bijv. 
de Baptisten, de Doopsgezinden, de Lutheranen, de 
Remonstranten en de Oud-Katholieken meedoen. 
Een wereld in nood. In die wereld werkt de Wereldraad 
van Kerken. De Wereldraad streeft naar steeds groter 
eenheid der kerken. De wereldraad beseft, dat men 
het best tot die grotere samenwerking en die grotere 
eenheid komt door iets te doen. 
In Genève, waar de Wereldraad gevestigd is, is dan 
ook het departement van Interkerkelijke Hulpverlening 
en Dienst aan Vluchtelingen een der actiefste 
afdelingen van het grote geheel.  
Via dat departement hebben de kerken over heel de 
aarde een net van hulpwerk opgebouwd, als een 
gevoelig organisme, dat vlug en doeltreffend reageert 
op het leed van een der leden. 
Men zou dat „reagerende netwerk" de Wereld-diakonie 
kunnen noemen. Die Wereld-diaconie is overal actief 
bezig. 
- Watersnood in de Cevennes, het oude 
Hugonotengebied in Frankrijk? De wereld-diaconie 
helpt.  
- Kindersterfte door droogte in Noord Brazilië? Zij 
helpt.  

- Schreeuwen achterlijke Italiaanse 
landbouwmethodes om verbetering? Zij helpt 
- Zou de toezending van broedeieren in Sardinië en 
Griekenland aan een nieuw bestaan kunnen helpen? 
Zij helpt. 
- Moet er een protestantse kerk in Warschau 
herbouwd worden? Zij helpt, 
Honderdduizend vluchtelingen (100.000) heeft deze 
wereld-diaconie sinds 1952 aan een nieuw bestaan 
geholpen. Over het algemeen helpt men de krachtigste 
vluchtelingen en ontheemden het makkelijkst aan een 
nieuw bestaan. Maar de zorgen der wereld-diaconie 
gaan ook naar de „rest" uit: naar de ouden van dagen 
onder de ontheemden, die niet meer tot werken in 
staat zijn; naar de ongeneeslijk zieken onder hen, de 
verminkten, de krankzinnigen. 
Wist u — in dit verband — dat er China nog steeds 
12.000 Europese vluchtelingen wachten om via Hong-
kong naar veiliger landen te worden overgebracht? 
Onder die Europese vluchtelingen zijn ook Russen, die 
om des gewetens wil lang geleden uit Rusland oost-
waarts uitweken en die nu in China al evenmin kunnen 
blijven. Vier miljoen dollar is er nodig om hen naar 
veiliger oorden te brengen. Zo nu en dan komen er 
een paar in Genève per Getuig aan. Van daar gaan zij 
verder. Naar landen die hun gastvrije deuren niet voor 
hen gesloten houden: Zweden, Zwitserland, België, 
Frankrijk, Ierland. Ons eigen land, dat er in het 
verleden ook opnam (huize Voorhout in Den Haag!) 
heeft thans officieel geen plaats meer. 
Over al die nood, die om leniging schreeuwt, vertelt 
een indrukwekkend vlugschrift „Het Schip der Kerk", 
dat vanwege de betrokken kerken tegen de 1-ste 
februari in tienduizenden exemplaren wordt verspreid 
en bv. op de kerkbanken gelegd. Als „propaganda” 
voor en als voorbereiding van de collecte op 1 februari 
voor „een wereld in nood." 
Mocht u op die dag nu eens niet naar de kerk gaan, 
dan kunt u uw goede geld, dat u anders in het 
collectezakje zoudt doen, toch kwijt: giro 124631 van 
de Algemene Diaconale Raad der Ned. Hervormde 
Kerk, Maliesingel 26, Utrecht, of giro 5261 van de 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
te Rotterdam). 
 

Friese koerier / 31-01-1959 
 
Blijvende opdracht 
In de loop der na-oorlogse jaren is men gaan inzien 
dat de oecumenische hulp van de kerken, aan 
elkaar, maar ook aan „de ander", een blijvende 
opdracht is, een karakteristiek kenmerk van de kerk. 
Wanneer men hoort spreken over de “oecumene", 
denkt men in de eerste plaats aan het streven naar 
eenwording op kerkelijk gebied, maar „oecumene" 
betekent de gehele bewoonde wereld. In de 
uitzendingen van het IKOR, de Wilde Ganzen-actie, 
wordt daaraan elke zondag herinnerd. De christenen, 
de kerken, die oecumenisch denken, weten zich 
verantwoordelijk voor de gehele bewoonde wereld. Dat 
is de achtergrond van de langzaam groeiende wereld-
diakonia. De kerk is er niet terwille van zichzelf, maar 
terwille van de wereld. Het spreekt vanzelf dat het 
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wereld-diakonaat meer wil zijn dan een christelijke 
Unicef; het gaat om meer dan om een bijdrage in het 
„wellfare"-streven. Ook op deze wijze wil de Kerk 
getuige zijn van Christus als de Bevrijder der wereld. 
Christus is niet alleen Profeet, Priester en Koning, hij is 
ook de Herder en de Diakonos, zo heeft prof. Kraemer 
opgemerkt. De wereld-diakonia moet volgens hem rijn 
een woordeloos Kerugma (boodschap van het heil) en 
het Kerugma een verwoorde Diakonia. In de zending is 
men er steeds van doordrongen geweest dat het 
brengen van het Evangelie niet mogelijk is zonder de 
daad van christelijke liefde. Onderwijs, medische zorg 
en landbouwonderricht zijn hiervan de voorbeelden. 
Het lag dan ook voor de hand dat er samenwerking 
groeide tussen de Internationale Zendingsraad en de 
afdeling Interchurch Aid van de Wereldraad van 
Kerken. (Zoals men weet is het de bedoeling dat 
Wereldraad en Zendingsraad geheel zullen 
samensmelten). 
 
 

Friese koerier / 31-01-1959 
 
Oecumene bracht in '58 voor hulp drie ton bijeen 
(Van onze correspondent)  
UTRECHT — Ten behoeve van de stichting 
„Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" 
wordt zondag in alle bij deze stichting aangesloten 
kerken een collecte gehouden. Met de opbrengst 
hiervan hoopt de stichting weer een deel van het voor 
dit jaar opgestelde werkprogramma te kunnen 
realiseren. De in de stichting samenwerkende kerken 
zijn: de Unie van Baptisten-gemeenten. de 
Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch 
Lutherse kerk, de Nederlands Hervormde kerk, de Oud 
Katholieke kerk en de Remonstranlse Broederschap.  
Verleden jaar brachten de kerken voor hulpverlening 
omstreeks drie ton bijeen. Ongeveer 45 mille werd 
besteed voor hulp aan vluchtelingen, 50 mille voor 
hulp aan bejaarde ontheemden in Nederland en 24 
mille voor hulp bij rampen. Dit zijn zo maar enkele 
willekeurige bedragen uit de rekening 1958. „We 
kampen eigenlijk altijd met een tekort. Er is zo veel 
nodig om te helpen. De constant dreigende honger in 
grote delen van de wereld, ieder jaar gebeuren er wel 
ergens een of meer rampen, de duizenden, die 
verdreven van huis en hof, nog zijn ondergebracht in 
kampen en wachten op een nieuw tehuis ergens 
anders". Aldus mr. Kijlstra, secretaris van de stichting. 
„Ons helpen mag evenwel nooit worden gezien als een 
soort weldadigheid", voegde Rev. William K. Duval van 
het hoofdbureau van de Wereldraad der Kerken te 
Genève er nog aan toe. „Het gehele Bijbelse 
perspectief van het rentmeesterschap zou dan volledig 
verloren gaan". Het gironummer van de stichting? Dat 
is 5261, t.n.v. Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen te Rotterdam. 
 

Leeuwarder courant / 31-01-1959 
 
1 februari: zondag van het werelddiakonaat  
In de interkerkelijke hulp krijgen Oecumene en 
Christendom gestalte  

Hoe moet Christen als werelddiaken helpen?  
Met koe of kuiken of „Eénmaal géén maal"?  
(Van onze kerknieuwsredacteur) 
Artikel is zodanig gescand dat letters niet goed erkend 
worden, volgend tekstdeel wel goed gescand: 
Morgen, zondag 1 februari, krijgen de Nederlandse 
Christenen in de kerken, aangesloten bij de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
de gelegenheid, metterdaad hun dienende en 
oecumenische gezindheid te tonen. In deze kerken — 
de Hervormde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de 
Oud- Katholieke Kerk, de Unie van Baptisten 
Gemeenten, de Doopsgezinde Broederschap en de 
Remonstrantse Broederschap — houdt de stichting 
dan namelijk een inzameling voor de internationale 
hulpverlening der kerken. 
In ieder van de bij de Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen aangesloten kerken is 
een comité belast met de ondersteuning van dit 
hulpwerk. De vertegenwoordigers van deze kerkelijke 
comités hebben zitting in het interkerkelijke 
stichtingsbestuur dat het hulpwerk van de Nederlandse 
kerken coördineert. De Stichting is tegelijk de 
Nederlandse afdeling en het contactorgaan hier te 
lande van de afdeling voor Interkerkelijke 
Hulpverlening en Dienst aan Vluchtelingen van de 
Wereldraad van Kerken in Genève. Secretaris voor 
Azië en Afrika van deze “Interchurch Aid" is Jhr. U. H. 
van Beijma, een zoon van de vroegere burgemeester 
van Leeuwarden. In Genève wordt plotseling 
opkomende nood onmiddellijk gesignaleerd. De 
Nederlandse stichting ontvangt uit Genève, evenals de 
andere oecumenische contactorganen in de 
verschillende landen, eventuele verzoeken om hulp uit 
de gehele wereld: bijvoorbeeld bij een aardbeving in 
Griekenland, hongersnood in India of Brazilië, 
vluchtelingennood in Hongkong of Berlijn en 
overstromingsrampen in Frankrijk of Japan. Zo wordt 
over onze aarde door de kerken een indrukwekkend 
net van hulpwerk opgebouwd als een gevoelig 
organisme, dat vlug en doeltreffend reageert op het 
leed van een der leden. 

 
Het Parool / 04-04-1959 
 
Wereldraad v.kerken wil hulp bieden aan 
Madagascar 
AMSTERDAM, zaterdag. — De Wereldraad van 
Kerken heeft een dringend beroep gedaan via de 
nationale vertegenwoordigers op de aangesloten 
kerken, hulp te willen bieden aan het door een 
overstroming zo zwaar geteisterde Madagascar. De 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, die een telegram dienaangaande heeft 
ontvangen, heeft terstond de hulpverleningsinstanties 
in de verschillende kerken van dit verzoek op de 
hoogte gebracht. Het I.K.0.R. zal morgen in de zgn. 
“Wilde Ganzen"-uitzending luisteraars in de 
gelegenheid stellen, persoonlijk een bijdrage te geven. 
De Stichting Oecumenische Hulp, giro 5261 te 
Rotterdam, bemiddelt eveneens gaarne bij het 
doorzenden van giften. 
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TROUW / 06-04-1959 
 
MADAGASCAR VRAAGT WERELDRAAD VAN 
KERKEN HULP  
De christenraad van Madagaskar heeft zich tot het 
bureau voor interkerkelijke hulp van de Wereldraad 
van Kerken te Genève gewend en gevraagd om steun 
voor de slachtoffers van de overstromingsramp, die 
het eiland geteisterd heeft. 50.000 mensen zijn door 
deze ramp dakloos geworden. Deze oproep om steun 
is door het bureau te Genève ook doorgegeven aan de 
stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen te Utrecht.  
 

Algemeen Handelsblad / 08-04-1959 
 
HULP AAN TIBETAANSE VLUCHTELINGEN 
De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft van de Wereldraad van Kerken 
een dringend verzoek gekregen hulp te willen verlenen 
aan de Tibetaanse vluchtelingen in India en Nepal, 
circa 18.000 personen, die hun vlucht onder vaak zeer 
moeilijke omstandigheden volbrachten hebben tot nu 
toe deze landen bereikt. 
Via de radio zal het I.K.O.R. door uitzending a.s. 
zondag de luisteraars een bijdrage vragen. Ook de 
Stichting Oecumenische Hulp, giro 5261 te Rotterdam, 
bemiddelt gaarne bij het doorzenden van giften. 
 

 
 

De Tijd De Maasbode / 08-06-1959 
 
Wereld gebed voor de vluchtelingen 
In het door de Verenigde Naties Uitgeroepen 
vluchtelingenjaar, dat op 1 juni is begonnen zullen in 
de gehele wereld de handen ineen worden geslagen 
om het probleem van de vluchtelingen een belangrijk 
stuk nader tot een oplossing te brengen.  
Tijdens het weekeinde van 27 en 28 Juni zullen de 
gelovigen van alle kerken zich tot God richten in een 
gebed voor het welslagen van deze poging, aldus 
deelt de „Stichting oecumenische hulp aan kerken 
en vluchtelingen" te Utrecht mede. Protestanten, 
orthodoxen, Joden en rooms-katholieken en naar 
gehoopt wordt ook boeddisten en mohammedanen, 
zullen hieraan deelnemen. De paus, de presidenten 
van de wereldraad van kerken, en opperrabbijnen van 
vele landen hebben reeds toegezegd bekendheid aan 
deze gebedsdag te geven. 
 

Het Parool / 14-08-1959 
 
KORT KERKELIJK NIEUWS 
In nauw contact met de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht heeft 
de Christenraad van Kenya de Nederlandse Wika J. 
Windig als assistent-leider van het vormingswerk 
aldaar aangesteld. Na in een oecumenische kerkdienst 
te Rotterdam te zijn “afgevaardigd", is de heer Windig 
dezer dagen met zijn echtgenote naar Kenya 
vertrokken. 
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