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Trouw  / 05-01-1960 
 
Mis 'n maaltijd!  
De M.E.M.-actle van „Jeugd en Evangelie" gaat 
onverminderd door.  
Via het J. en E.-blad, dat 600 abonnees telt, is - mede op 
initiatief van wlka Van Ginkel uit Driebergen, de hulpactie 
M.E.M.: „Mis Een Maaltijd", thans gericht op de 
melkvoorziening van kinderen in twee dorpen in Pakistan. 
Het betreft hier twee gemeenschappen van Christenen, die 
zich in een moeilijke positie bevinden te midden van een 
Mohammedaanse meerderheid. De eerste fase van deze 
actie betrof hulpverlening aan Rayatsema, een 
ledencoöperatie in India, waar een Amerikaanse predikant, 
ds. Harold Vandenberg  werkzaam ls.  
Men wil door het stichten van leerlooierijen het 
welvaartspeil ln dit hongergebied opvoeren. Dank zij de 
M.E.M.-actie is een bedrag van f 4500.- overgemaakt op 
giro no. 5261 ten name van de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen ln Rotterdam. Tal van J, 
en E.-ers hebben het motto letterlijk opgevat en ervaren 
wat het betekent om niet te kunnen eten als je dat wilt.... 
Niet alleen J. en E.-ers werkten aan de actie mee. De 
Geref. kerkbode van Zaandam sloot zich bij de actie aan 
en nam regelmatig de berichten van J. en E. over.  
 

Het Parool / 08-01-1960  
 
Waar ging het geld naar toe?  
Interessante cijfers over internationale diaconale hulp. 
Een navolgenswaardig voorbeeld van financiële openheid 
geeft “Diakonia”, het fiks en fris geredigeerde maandblad 
ten dienste van het diaconaat in de hervormde kerk.  
Scan incompleet, enkele details uit het stuk: 
Jonge kerken in Oost-Azië  ontvingen f 2,642. Een 
Nederlandse “fraternal worker” in Kenya kreeg voor zijn 
werk in de ontredderde Mau-Mau gebieden f 9.000. Enz.  
 

Leeuwarder courant / 18-01-1960  
 
Zin en betekenis oecumenische beweging worden 
duidelijker  
Deze week zullen Christenen uit verschillende kerken over 
de hele wereld bidden om eenheid. Hoe is op het ogenblik 
de situatie van de oecumenische beweging in de wereld? 
Op deze vraag heeft dr. Roswell P. Barnes secretaris van 
het bureau in New Vork van de Wereldraad van Kerken, in 
een terugblik op 1959 een antwoord trachten te geven Aal 
scheen de openbare discussie over de kwestie van de 
christelijke eenheid in het jaar 1959 ook vaak erg verward, 
toch heeft dit laar meer klaarheid verschaft zowel over de 
zin als over de betekenis van de oecumenische 
beweging", adus dr. Barnes Positief beoordeelde de 
spreker in dit verband de informele gesprekken tussen 
orthodoxe, rooms-katholieke en protestantse Christenen, 
die de drie groeperingen sterker dan ooit tevoren hadden 
overtuigd van de dringende noodzaak, elkaar beter te 
leren kennen en begrijpen Dr. Barnes waarschuwde er 
echter voor, „beter wederzijds begrip en 
„overeenstemming" met elkaar gelijk te stellen. Volgens 
spreker is het beter wederzijds begrip in 1959 vooral door 
de samenwerking tussen orthodoxe en protestantse 
kerken in de Wereldraad verder versterkt. Ook het door 
paus Johannes XXIII aangekondigde conalie zou een 
belangrijke bijdrage tot deze ontwikkeling kunnen leveren, 
wanneer het de houding van de RK Kerk tegenover het 
protestantisme en de orthodoxie zou verhelderen. „De 
tweeslachtige souding, die het rooms-katholicisme 
tegenwoordig aanneemt, doet afbreuk aan het vertrouwen 
in de RK Kerk. aldus dr. Barnes Wij kunnen de broederlijke 
houding van de rooms-katholieken in Frankrijk en 
Duitsland bijvoorbeeld niet met de onderdrukking - en vaak 
vervolging - van de protestanten in Columbia en Spanje in 
overeenstemming brengen" Dr. Barnes vestigde de 

aandacht op het vele werk. dat de afdeling voor 
Interkerkelijke Hulp en Vluchtelingendienst van de 
Wereldraad in 1959 heeft gedaan. In de eerste tien 
maanden van 1959 kon voor bijna 10.000 vluchtelingen in 
meer dan dertig landen een nieuwe woonplaats worden 
gevonden.  
 

Algemeen Handelsblad / 22-01-1960  
 
De Presbyteriaanse Kerk van ZuidKorea, die bij 
gelegenheid van de synode in september  een scheuring 
onderging, doet thans weer pogingen om tot eenheid te 
komen.  
Het schijnt dat de oecumenische gezindheid van de 
Presbyteriaanse kerk in de Verenigde Staten, die met 
enkele zusterkerken via het zendingswerk de kerk van 
Korea steunt, een rol heeft gespeeld bij de moeilijkheden 
die hier rezen. Evenals het politieke is ook het kerkelijke 
klimaat in Korea vrij scherp rechts georiënteerd, waarbij 
men in deze kerkelijke kring zeer beducht schijnt te zijn 
voor alles wat op nieuwlichterij zou kunnen lijken. De 
afdeling Interkerkelijke Hulp aan vluchtelingen (Wereldraad 
van Kerken) heeft sedert de oorlog 200.000 vluchtelingen 
onder dak kunnen brengen. In 1959 werden bijna 60.000 
vluchtelingen uit 25 landen in 38 andere landen aan een 
nieuw bestaan geholpen.  
De leden van de Wereldraad, 172 kerken in het geheel, 
zijn thans - halverwege het wereldvluchtelingenjaar - 
opgeroepen om hun inspanning zo mogelijk nog te 
vergroten.  
 

Trouw / 22-01-1960 
 
IN VIER KERKEN OP 7 FEBRUARI „Oecumenische Hulp” 
houdt weer een inzameling Vluchtelingen-collecte op of 
rond 1 mei . 
(Van onze Haagse redacteur)  
In de zes bij de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 
en Vluchtelingen aangesloten kerken (Ned. herv. kerk, 
evang. luthersche kerk, doopsgezinde broederschap, 
remonstrantse broederschap, oud-katholieke kerk en Unie 
van baptisten gemeenten) wordt, zoals elk jaar, weer een 
inzameling gehouden voor de internationale hulpverlening.  
Vier van deze kerken zullen deze collecte houden op 7 
februari, de doopsgezinden doen het met Pinksteren en de 
remonstranten zullen op Palmzondag deze inzameling 
houden. Naar alle waarschijnlijkheid zal op of rond 1 mei 
a.s. in alle kerken hier te lande - naar verwacht wordt dus 
ook In de rooms-katholieke en gereformeerde kerken - 
gecollecteerd worden voor het wereldvluchtelingenjaar. 
Ten aanzien van de stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen kan worden opgemerkt, dat de 
arbeid van deze stichting met de dag uitbreidt. Naast het 
„normale" werk komt b.v. sterk naar voren de zorg voor 
hen die getroffen werden door natuurrampen en voor hen 
die lijden door honger. Enerzijds uit zich dit in de hulp, die 
vanuit Nederland geboden werd voor de overstromingen 
op Madagascar, in de Cevennen en in Japan, anderzijds in 
het feit, dat de wereldraad van kerken uitdrukkelijk gesteld 
heeft, dat de bestrijding van de honger en zijn oorzaken 
een uitdaging is voor het christelijke geweten, een 
uitdaging die een positief antwoord vraagt. De kerken 
zullen in de in 19fil te starten „Wereld Anti-Honger 
Campagne'' dan ook een belangijke rol gaan spelen.  
Hulp voor Tibetanen  
Enkele gebeurtenissen in het afgelopen jaar maakten 
snelle hulp aan enige groepen vluchtelingen in Azië 
noodzakelijk.  
Zo bracht de stichting Oecumenische Hulpverlening f 
21000 bijeen voor de Tibetanen, die uitweken naar India 
en Nepal. Maar de stichting heeft nog veel meer gedaan. 
Diverse herstellende predikanten werden ook ditmaal in de 
gelegenheid gesteld een maand lang gratis te verblijven in 
„Cassa Locarno". Studenten ontvingen beurzen en kerken 
in landen als Polen, Hongarije. Joegoslavië, Italië en 
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Spanje ontvingen de steun, die zij in hun moeilijke positie 
behoeven. Theologische studieboeken vonden hun weg 
naar verschuilende Oost-Europese landen. 
 
 

Het Parool / 29-01-1960 
 
Nederlandse kerken gaan vluchtelingen helpen  
Twee grote inzamelingen op komst  
(Van een medewerker)  
HERVORMDEN, Lutheranen en Baptisten zullen op 7 
februari, de Remonstranten op Palmzondag en de 
Doopsgezinden met Pinksteren in hun kerken een extra-
inzameling houden voor hulp aan vluchtelingen. Men 
hoopt, dat deze inzameling in al die kerken tezamen een 
half miljoen zal opbrengen.  
Aldus deelde mr. R. W. KijIstra van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, ons 
mede.  
Mr. R. W. Kijlstra vertelde waar het geld van vorige 
collecten zoal heen is gegaan en dat was een 
indrukwekkend relaas van menselijke jammer, die mede 
dank zij Nederlands-kerkelijke offervaardigheid leniging 
heeft gevonden.  
Men hielp Madagascar, de Cevennen en Japan, alle drie 
door overstromingen getroffen.  
Men hielp uitgeweken Tibetanen en Russische oud-
gelovigen, die in Brazilië na lang omzwerven een tweede 
tehuis vonden. Men zond kuikens (6400!) en koeien naar 
het Nabije Oosten en naar Sardinië.  
Men is doende om de emigratie naar Amerika van 
tienduizend Indische Nederlanders mogelijk te maken: aan 
de hand van door de Stichting Oecumenische Hulp 
opgemaakte dossiers trachten de Amerikaanse kerken 
gemeenten en gemeenteleden te vinden, die bereid zijn 
voor de toekomstige immigranten een garantieverklaring af 
te geven; voor 7448 personen werden reeds dossiers 
doorgestuurd, borgstellingen voor 4148 personen werden 
bereids ontvangen.  
Men steunt het hulpwerk ten bate van de 
plattelandsbevolking in het armste Griekenland, het armste 
Zuid-Italië, - hulpwerk waarbij ook veel Nederlanders zijn 
ingeschakeld: zo vertrekt in maart het echtpaar Koksma-
Lagendijk naar Kythera, om dat Griekse eiland op 
deskundige wijze uit kwalijke erosiegevolgen te redden, 
zodat daar waar ééns Aphrodite geboren werd, straks in 
plaats van 5000 weer 25.000 mensen kunnen leven.  
Andere initiatieven  
Mr. Kijlstra prees allerlei initiatief, door kerkelijke jongeren 
los van de grote jaarlijkse collecte ontplooid. Er zijn jonge 
mensen, die onder het motto „Mis een maaltijd" wekelijks 
een keer niet eten, ten einde op die manier de honger in 
Pakistan en India te lenigen: voor een leerlooierij in India 
die een aantal mensen een vaste bron van inkomsten 
verschaft, brachten zij op die manier ƒ 4500 bijeen en voor 
een melkproject in West-Pakistan reeds ƒ 1.000.  
Straks, zei mr. Kijlstra, is het Vluchtelingenjaar van de 
Verenigde Naties weer voorbij, maar de nood blijft, een 
prachtige actie als „Redt een kind" ten spijt. Nog altijd is er 
Hongkong met één miljoen, nog altijd is er het Nabije 
Oosten met eveneens één miljoen vluchtelingen; nog altijd 
zijn er de 250.000 Algerijnen die naar Tunesië en Marokko 
uitweken, nog altijd zijn er in Algerije zelf 1.200.000 
„verplaatste" personen. Ook voor hen is de kerkelijke 
inzameling van 7 februari, resp. van Palmzondag en 
Pinksteren, bedoeld. Los van die collecte, zo vernamen we 
ten slotte, zal er naar alle waarschijnlijkheid rond 1 mei a.s. 
een tweede kerkelijke inzameling plaats vinden. Deze 
tweede collecte ls een soort afsluiting van het 
Wereldvluchtelingenjaar en de opbrengst ervan komt ten 
goede aan het algemene „Comité 
Wereldvluchtelingenjaar'*, dat zich, zoals men weet, o.m. 
de sanering (opheffing) van de vluchtelingenkampen te 
Ohmstede en in Friedrichsfeld ten doel stelde.  

Deze tweede collecte zal, naar men hoopt, in letterlijk alle 
Nederlandse kerken gehouden worden en dus ook in de 
niet bij de Stichting Oecumenische Hulp aangesloten 
kerken, zoals de roomskatholieke en de gereformeerde 
kerken.  
Gaat dat door, dan zal zich straks het even opmerkelijke 
als verheugende feit voordoen, dat voor het eerst i n de 
rooms-katholieke kerken zal worden ingezameld voor een 
buiten die kerk gelegen algemeen doel. Voorlopig echter 
vroeg mr. Kijlstra de aandacht voor de meest nabije actie, 
die dus 7 februari begint, wanneer bij Hervormden, 
Lutheranen en Baptisten de collectezakken rondgaan voor 
het reeds tien jaar regelmatig doorgaande werk. Dat van 
de hulp aan alle naasten over heel de wereld. Dat van het 
wereld-diakonaat.  
(Voor die paar mensen die op 7 februari niet naar de kerk 
zouden gaan: het gironummer is 5261, ten name van 
Stichting Oecumenische Hulp te Rotterdam).  
 

Nieuw Guinea koerier / 01-02-1960 
 
Hulp aan vluchtelingen  
Een aantel protestantse kerken in ons land, de Hervormde, 
Lutherse. Remonstrantse, Doopsgezinde en de Baptisten 
kerk zullen in de komende maanden speciale collecten 
organiseren voor hulpverlening aan vluchtelingen- Dit4 
initiatief gaat uit van de Stichting Oecumenische hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen waar in deze kerken 
samenwerken.  
In het verleden zijn al soortgelijke inzamelingen gehouden, 
die ten goede kwa men aan slachtoffers van 
natuurrampen, op ojj Madagascar en in Japan en aan 
Tibetanen en andere vluchtelingen in diverse werelddelen- 
Waarschijnlijk komt er nu nog een andere inzameling ter 
afslui4ing van het wereldvluchtelingenjaar. Dan zullen nog 
de Gereformeerde en de Katholieke Kerk meedoen. 
 
 

Het Vrije Volk / 01-02-1960 
 
In kerken inzameling voor 'werelddiaconaat'  
Voor vluchtelingen in uongsong, hongersnoodslachtoffers 
in India en straatarme boeren in onderontwikkelde 
gebieden wordt op zondag 7 februari in honderden 
protestantse kerken in ons land de jaarlijkse inzameling 
gehouden van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen. -  
Een groot deel van het bedrag van zes cijfers (vorig jaar 
een half miljoen), dat elk jaar voor dit werk door de 
Nederlandse kerken wordt bijeengebracht, moet van deze 
speciale collecte komen.  
De gedachte, die achter deze vorm van 'werelddiaconaat' 
steekt, Is het besef, dat men als christenen 
medeverantwoordelijk is voor de nood in de wereld. In dit 
besef werden vorig jaar de volgende projecten gesteund: 
hulp aan overstromingsslachtoffers of Madagascar, de 
Cevennen en in Japan (resp. 23.000, 13.000 en 26.000 
gulden); . .. de stichting van een leerlooierij in Pakistan, 
waarvoor jongeren van de groep Jeugd en Evangelie elke 
week een maaltijd oversloegen; voedsel en kleding voor 
uitgeweken Tibetanen (21.000 gulden); | emigratie van 
Europese vluchtelingen in China naar Brazilië ( 39.000 
gulden); de aankoop van 6400 kuikens en acht koeien 
voor boeren op Sardinië en mond- en klauwzeervacoin 
voor  
Turkije. hulp by de emigratie en vestiging in de VS van 
10.000 Indische Nederlanders, t.b.c.-patiënten inbegrepen.  
Deze hulpverlening loopt geheel via de hulporganisatie 
van de Wereldraad van Kerken in Genève en zal zich dit 
jaar nog belangrijk uitbreiden. Onverminderd moet ook 
aandacht geschonken worden aan de activiteiten in het 
kader van het Wereldvluohtelingenjaar.  
Verder sturen de Nederlandse ker-; ken binnenkort drie 
mensen uit om agrarisch achtergebleven gebieden in 
Griekenland landbouwkundige voorlichting te geven.  
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Zo gaat het echtpaar J. M. Koksma-Lagendijk (de heer 
Koksma is bouwkundig en civiel ingenieur) naar het 
Griekse dorp Kythera en de waterstaatsdeskundige J. 
Akkerman, die de leiding heeft gehad by het Braakman-
project in Zeeuws-Vlaanderen, vertrekt naar Vigla. In Zuid-
Italië en Griekenland werken al andere Nederlanders. Niet 
als moderne zendelingen, maar als: sociaal werkers en 
experts op veeteelt-  en landbouwgebied.  
 
 

Algemeen Handelsblad / 06-02-1960 
 
Werk voor Wereld-diaconaat  
Na vluchtelingenjaar de anti-honger campagne  
Nog altijd miljoenen vluchtelingen  
In juni van dit jaar loopt het „Wereldvluchtelingenjaar van 
de V.N. ten einde. De kerken die in dit verband zich 
geroepen voelen mede te werken, zullen op 1 mei a.s. in 
een bijzondere collecte offergaven verzamelen voor deze 
hulp. Zondag a.s. zullen de kerken, die samenwerken in de 
stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen" echter een collecte houden voor het 
gewone werk van deze instelling. De stichting dient reeds 
gedurende tien jaren in ons land het werelddiaconaat in 
het kader van de Wereldraad vin Kerken. Zij verleent 
regelmatig en incidenteel hulp bij natuurrampen, honger, 
vluchtelingenhulp en bij het werk in sterk achtergebleven 
landstreken. In de Nederlandse stichting werken samen de 
Ned. Herv. Kerk, de Ev. Luth. kerk, de Doopsgez. 
Broederschap, de Remonstr. Broederschap, de Oud-
katholieke Kerk en de Unie van Baptisten gemeenten. 
Daar de Wereldraad van Kerken gesteld heeft, dat de 
bestrijding van hongertoe standen in de wereld  en van de 
oorzaken daarvan, een uitdaging is voor het christelijk 
geweten, zullen deze kerken ook een actieve rol gaan 
spelen in de 5-jarige campagne tegen de honger die 
volgend jaar begint op initiatief van de F.A.O., de Wereld-
voedselorganisatie van de V.N. Men ontveinst zich in 
kerkelijke kring echter niet, dat het vluchtelingenvraagstuk, 
met alle nood daaraan verbonden, straks met de afsluiting 
van het wereldvluchtelingenjaar niet definitief is opgelost. 
Men vreest hier zelfs dat de publieke belangstelling zich na 
het „vluchtelingenjaar" te zeer op andere doelstellingen zal 
richten. Er zijn totaal tientallen miljoenen vluchtelingen in 
de wereld, van wie reeds een miljoen in Hongkong alleen 
en in Algerije en in net Nabije Oosten.  
 
 

Friese Koerier / 03-03-1960 
 
Giften gevraagd voor Agadir  
UTRECHT (ANP) De Wereldraad van Kerken heeft 
telegrammen doen uitgaan naar de kerkelijke 
hulpverleningsorganen in de verschillende landen.  
Giften worden gevraagd om een effectieve hulp door het 
team, dat onmiddellijk in het rampgebied is ingezet, 
mogelijk te maken. De stichting Oecumenische hulp zegde 
voorlopig reeds een bedrag van drieduizend dollar toe. 
Giften van particulieren worden gaarne ingewacht op giro 
5261 ten name van de stichting Oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen te Rotterdam. Voor snelle 
doorzending naar Marokko zal worden zorggedragen.  
 
 

Nieuwwsblad van het Noorden / 03-03-1960 
 
Geen Nederlanders omgekomen in Agadir  
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van de 
Nederlandse ambassade in Rabat bericht ontvangen, dat 
alle Nederlanders in Agadir wel behouden zijn.  
Rode Kruis hulp  
Naar aanleiding van een ontvangen verzoek van de Liga 
van Rode Kruisverenigingen te Genève heeft het 
Nederlandsche Roode Kruis besloten per eerste 

gelegenheid naar Agadir uit te zenden zuster M. A. A.  uit 
Den Haag, verbonden aan het mobiele instructieteam van 
het Roode Kruiskorps. Ook van andere aangesloten 
landenorganisaties heeft het Ligabestuur 'n dergelijke 
oproep verstuurd. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft 
voorts ter vervolg op zijn zending bloedplasma van 
dinsdag aangeboden onmiddellijk een nieuwe hoeveelheid 
naar het getroffen gebied te zenden.  
Behalve op het gironummer 777 van het Rode Kruis kan 
men ook giften storten op giro 5261 t. n. v. Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Rotterdam.  
 

Algemeen Handelsblad / 03-03-1960 
 
Meer bloedplasma naar Agadir  
Zo spoedig mogelijk zal het Nederlandse Rode Kruis nog 
460 sets van 400 cc bloedplasma met een totaal gewicht 
van 1012 kg per vliegtuig naar Agadir verzenden. De 
zending bloedplasma zal met een transportvliegtuig van de 
Koninklijke luchtmacht naar Agadir worden vervoerd. De 
wereldraad van kerken heeft intussen telegrammen doen 
uitgaan naaide kerkelijke hulpverleningsorganen in de 
verschillende landen. Giften worden gevraagd om een 
effectieve hulp door het team, dat onmiddellijk in het 
rampgebied is ingezet, mogelijk te. maken.  
De stichting oecumenische hulp zegde voorlopig reeds 
een bedrag van drieduizend dollar toe. Giften van 
particulieren worden gaarne ingewacht op giro 5261 ten 
name van de stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen te Rotterdam.  
 
 

Trouw / 03-03-1960 
 
AGADIR zoekt in puinhopen maar overlevenden  
Aardschok eiste 3.500 levens  
Agadir, de eens welvarende stad aan de Atlantische 
Oceaan, is thans een lege, troosteloze dodenstad, waar 
alleen nog maar reddingsploegen werken, die zoeken naar 
overlevenden, maar meestal doden aantreffen onder de 
reusachtige puinhopen en in de diepe gaten die door de 
aardbeving van maandagavond zijn veroorzaakt. In de 
nacht van dinsdag op woensdag was nog het gesteun van 
de gewonden hoorbaar, terwijl overdag het geluid van de 
luchtdrukboormachines overheerst. Reddingsploegen 
dringen hiermede door in de bergen puin. Algemeen wordt 
aangenomen, dat de aardbeving die de stad heeft 
verwoest, aan 3.500 mensen het leven heeft gekost. Het 
hoofdkwartier van de Amerikaanse vloot te Londen heeft 
medegedeeld dat marinepersoneel in de nacht van 
dinsdag op woensdag vijftien Marokkanen levend uit de 
puinhopen van Agadir heeft bevrijd. Hoeveel honderden of 
duizenden er nog onder de puinhopen van ingestorte 
huizen en hotels liggen valt slechts te raden.  
Een hangar  op de Franse marinebasis bij Agadir is 
ingericht als noodhospitaal 
Hotel 
Gisteren haalden de reddingsploegen 22 overlevenden die 
nauwelijks meer ademhaalden, uit de puinhopen van wat 
eens het luxueuze hotel Saada was.  
Het hotel was stampvol toeristen toen de aardbeving de 
stad teisterde, en werd door de daaropvolgende vloedgolf 
overspoeld. Honderden gewonden wachten op de marine-
luchtbasis buiten Agadir op vervoer per vliegtuig. Op hun 
gezichten zijn de sporen te lezen van de verschrikkingen, 
die zij moesten doormaken.  
Men meent dat zich nog vele levenden onder het puin 
bevinden. Tussen de puinhopen bewegen zich huilende 
mensen, die vol hoop tegen ineengestorte muren kloppen, 
in de hoop antwoord van bloedverwanten te ontvangen, 
die ter plaatse zijn bedolven. 
Kraters  
In de Marokkaanse wijk Talbordj staat vrijwel geen 
onbeschadigde woning meer. Sommige huizen zijn vrijwel 
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spoorloos in een krater verdwenen, andere zijn in delen uit 
elkander gevallen, En nog andere huizen «hangen" in een 
of andere onmogelijke hoek, nog overeind. Boven de 
vernielde stad hangt thans een andere dreiging: het 
gevaar van een pest-epidemie. De stad is geheel zonder 
vers water en vele riolen liggen open. Grote ratten, die in 
het zonlicht op katten lijken, zoeken in de ruïnes naar 
voedsel. Wegens het gevaar van de pestilentie en ook 
omdat er in de stad geen enkel huis is, dat nog een veilige 
beschutting biedt, hebben de Marokkaanse autoriteiten 
totale ontruiming gelast. Langs de wegen trekken de over. 
levenden van de 50.000 zielen tellende bevolking per auto, 
te paard of ezel en zelfs op kamelen, naar elders.  
Vernield  
Een Fransman verhaalde hoe hij zich op de avond van de 
ramp in een bioscoop in Talbordj bevond, De bioscoop 
werd bijna geheel vernield.  
Bij de eerste, zeer hevige schok. scheurde het doek. Mijn 
stoel begon heen en weer te zwaaien. Er werd in de 
donkere bioscoopzaal gegild en iedereen probeerde buiten 
te komen.  
Gelukkig waren de grote deuren door de schok 
opengeslagen. Toen stortten, voor zover ik kon kijken, alle 
gebouwen met een donderend geweld in. De Franse 
consul te Agadir, Jeudl, wiens zoon het leven liet, 
verklaarde tegenover een correspondent van Reuter: „Er 
zijn mogelijk 1.500 Fransen om het leven gekomen", 
waarop hij voortging met graven in de puinhopen, om 
eventuele overlevenden te bereiken. Reddingswerkers, die 
slechts over primitieve gereedschappen beschikten, 
poogden gisteren in de Marokkaanse wijk met man en 
macht een meisje van vier of vijf jaar te bevrijden, dat 
vastgeklemd zat onder een stalen plaat en onophoudelijk 
„mama, mama" riep.  
De Wereldraad van Kerken heeft telegrammen doen 
uitgaan naar de kerkelijke hulp-verlenlngs-organen in de 
verschillende landen. Giften worden gevraagd om een 
effectieve hulp door het team, dat onmiddellijk in het 
rampgebied is ingezet, mogelijk te maken.  
De stichting oecumenische hulp zegde voorlopig reeds 
een bedrag van drieduizend dollar toe. Giften van par. 
ticulieren worden gaarne ingewacht op giro 5261 ten name 
van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Rotterdam. Voor snelle doorzending naar 
Marokko zal worden zorggedragen. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft van de 
Nederlandse ambassade in Rabat bericht ontvangen, dat 
geen Nederlanders zijn omgekomen.  
 
 

Friese Koerier / 12-03-1960 
 
Voor Agadir  
De wereldraad van kerken heeft telegrammen doen 
uitgaan naar de kerkelijke hulpverleningsorganen in de 
verschillende landen. Giften worden gevraagd om een 
effectieve hulp mogelijk te maken door het team, dat 
onmiddellijk werd ingezet in het rampgebied. De 
Nederlandse Stichting „Oecumenische Hulp" zegde 
voorlopig reeds een bedrag toe van $ 3.000. Giften van 
particulieren worden gaarne ingewacht op giro 5261 t.n.v. 
„Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen" te Rotterdam. Voor snelle doorzending naar 
Marokko zal worden zorg gedragen.  
 
 
Nieuwsblad van het Noorden / 17-03-1960 
 
Kerkelijke hulp Agadir  
Op giro 5261 van de stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen te Rotterdam is tot nu toe ten 
behoeve van de slachtoffers der aardbeving in Agadir, een 
bedrag van ruim f 34.000.- binnengekomen. Er is voorts 15 
ton goederen (meel, melk, suiker en kleding) naar Marokko 
gezonden.  

 
 

Leeuwarder Courant / 17-03-1960 
 
Kerknieuws 
de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Rotterdam kwam tot nu toe ten behoeve 
van de slachtoffers van de aardbeving in Agadir een 
bedrag van ruim f 34.000,- binnen. Voorts kon een 
hoeveelheid van vijftien ton goederen (meel, melk, suiker 
en kleding) naar Marokko worden gezonden. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 17-03-1960 
 
de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Rotterdam kwam tot nu toe ten behoeve 
van de slachtoffers van de aardbeving in Agadir een 
bedrag van ruim f 34.000,- binnen. Voorts kon een 
hoeveelheid van vijftien ton goederen (meel, melk, suiker 
en kleding) naar Marokko worden gezonden. 
 
 

Friese Koerier / 18-03-1960 
 
Hulp voor Agadir  
UTRECHT (ANP) - Op giro 5261 van de Stichting 
Oecumenische hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Rotterdam is tot nu toe ten behoeve van de slachtoffers 
der aardbeving in Agadir, een bedrag van ruim ƒ 34.000,- 
binnengekomen. Er is voorts 15 ton goederen (meel, melk, 
suiker en kleding) naar Marokko gezonden.  
 
 

Leeuwarder Courant / 18-03-1960 
 
Ruim f 34.000 voor Agadir  
Op giro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen te Rotterdam is tot nu toe ten 
behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Agadir 
een bedrag van ruim ƒ 34.000 binnengekomen. Er is 
verder vijftien ton goederen (meel, melk, suiker en kleding) 
naar Marokko gezonden.  
 
 

Trouw / 18-03-1960 
 
HULP VOOR AGADIR  
Op giro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen te Rotterdam kwam tot nu toe ten 
behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Agadir 
een bedraa van ruim f 34 000.- binnen  
Voorts kon een hoeveelheid van i 5 ton goederen (meel, 
melk, suiker en kleding) naar Marokko worden verzonden.  
 
 

Het Vrije Volk / 19-03-1960 
 
RUIM 34.000 GULDEN voor de aardbevingsslachtoffers 
van Agadir is tot nog toe binnengekomen op giro 5261 van 
de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Rotterdam. Ook is er 15 ton meel, suiker, 
en kleding naar. Marokko gestuurd. 
 
 

Trouw / 27-03-1960 
 
Geref. kerken collecteren 8 mei voor vluchtelingen  
 (Van een onzer verslaggevers)  
IN de gereformeerde kerken zal op zondag 8 mei een 
collecte worden gehouden in het kader van het 
„Wereldvluchtelingenjaar". De Geref. synode heeft 
namelijk besloten de kerken te vragen op die zondag - of, 
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indien dit zo snel niet mogelijk zou blijken, zo spoedig 
mogelijk daarna - deze collecte te houden.  
De helft van de opbrengst is voor het doel, waarvoor het 
nationaal comité „wereldvluchtelingenjaar" werkt. De 
andere helft krijgt een „eigen" bestemming: de bouw van 
pastorieën ten behoeve van twee Hongaarse predikanten, 
die in Oostenrijk werken onder de daarheen uitgeweken 
Hongaren en niet over een behoorlijke woning beschikken. 
Uit de gewone middelen kan in deze, dringende, behoefte 
niet worden voorzien.  
Mocht het in te zamelen bedrag, of beter: de helft van het 
totaal der opbrengst, de voor de pastorieën benodigde 
som (zeker ƒ 50.000) overtreffen, dan kan - zo stelde prof. 
dr. D. Nauta in zijn rapport over deze zaak voor - over de 
bestemming van het restant overleg worden gepleegd met 
de stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen voor een ander passend „eigen" object.  
 
 
Trouw / 14-05-1960  
met 6 foto’s (verwijzing in tekst klopt niet meer) 
 

 
de loods 

Buurman die geen varkens heeft krijgt de eerste big  
ENORME loodsen van roestig plaatijzer vormen al sinds 
jaren de trieste verblijfplaatsen van de vluchtelingen in 
Ionanina, in het noordwesten van Griekenland. 
Op de foto hiernaast krijgt men een indruk van zon 
mensenpakhuis. Veertig gezinnen gaan er in zon grauwe 
loods: oude mensen liggen er te sterven van ellende, 
jonge mannen en vrouwen raken er verbitterd. 
 

 
nieuw gebouw 

 
Zij zien geen toekomst meer. en de kinderen: ook die 
zouden zich later niets van hun jeugd herinneren dan 
trieste misère, wanneer de Wereldraad van Kerken voor 
hen niet een fleurig jeugdhuis had gebouwd, waarin ze 
overdag kunnen spelen en leren. De stichting voor 

Oecumenische Hulp van de Wereldraad kan dank zij de 
offervaardigheid van «ie kerken prachtig werk doen in 
Griekenland. Op de grote foto hierboven ziet men een der 
mooie gebouwen, die men speciaal heeft gesticht voor 
zieken en bejaarden en voor mensen die niet meer in de 
maatschappij kunnen worden opgenomen. De nood onder 
de vluchtelingen is groot. Griekenland is het land met het 
oudste vluchtelingenprobleem. Al omstreeks 1923 kreeg 
men ermee te maken toen na de oorlog met Turkije meer 
dan een miljoen vluchtelingen het land binnenstroomden. 
Daarna volgden in de loop der jaren tienduizenden 
 

 
nieuwbouw huis 

 
mensen uit Sovjet-Rusland, daklozen en vluchtelingen 
voor aardbevingen en overstromingen, slachtoffers van 
binnenlandse onlusten en sinds 1952 komen er gemiddeld 
45 vluchtelingen per maand uit landen achter het ijzeren 
gordijn, o.a. Hongarije naar Griekenland. Op de foto rechts 
hiernaast, ziet men een oude vluchteling, die in Saloniki, 
dankzij de hulp van de wereldraad, een goede oude dag 
beleeft. Hij houdt de grond vochtig van een terrasvormig 
aangelegde tuinderij. Er worden aardappels en groente 
verbouwd. 
 

 
tuin sproeien 

Deskundigen van de oecumenische hulp leren hen hoe ze 
kippen moeten houden, of varkens mesten, hoe ze een 
nieuw produkt kunnen kweken. Ze leren ook wat 
naastenliefde en behulpzaamheid is. 
NIET alleen voor het werk onder de vluchtelingen maar 
ook voor de bittere armoede lijdende plattelandsbevolking 
zendt de wereldraad mensen naar Griekenland  
Op de foto hierboven ziet men Wim Blankers, een 
Nederlander met een onderwijzer bij een broeikas, waarin 
ze met succes aardappelen en tomaten hebben gekweekt. 
De bevolking kende deze produkten niet, maar men leert 
ze nu kennen, en verbouwen.  
Op de foto hieronder treft men mevrouw Blankers aan te 
midden van haar naaiklasje: meisjes uit de omgeving, die 
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soms uren lopen om bij haar te leren hoe ze zelf kleren 
kunnen maken.  
 

 
naaiklas 

 
De „papa", de geestelijke van de Griekse kerk in het dorp. 
staat er voldaan bij. Vanzelfsprekend probeert men de 
(vaak weinig ontwikkelde) geestelijken zoveel mogelijk te 
betrekken in het ontwikkelingswerk.  
De oecumenische hulpdienst zorgt dat de mensen een 
koe. een schaap of wat dan ook krijgen om er een 
veestapel mee te beginnen. Maar als de kip kuikens krijgt, 
of de zeug een toom biggen, dan wordt steeds een dier 
afgestaan voor een andere vluchteling, die geholpen moet 
worden.  
OP de foto hierboven ziet men één van de honderd 
huisjes, die voor de vluchtelingen konden worden 
gebouwd in Noordwest-Griekenland, in een moerasachtig 
gebied, een soort polderland. Hier werkt dan ook een 
Nederlandse deskundige, Jan Akkerman. Hij probeert, 
samen met de vluchtelingen die hier nu wonen, een 
volkomen verwaarloosd gebied in cultuur te brengen. De 
heer Akkerman heeft vroeger in Nederland bij Waterstaat 
gewerkt.  
Dat deze huizen hier konden worden gebouwd is mede te 
danken aan de collectie voor vluchtelingenhulp die in 1954 
in Nederland werd gehouden.  
Op deze manier hoopt men te bereiken dat de mensen 
zich op den duur een beter bestaan kunnen opbouwen. 
Deskundigen op het gebied van landbouw en veeteelt, van 
bodemcultuur en waterbouwkunde uit verschillende 
landen, met name uit Amerika, worden door de 
internationale hulporganisatie van de Wereldraad van 
Kerken uitgezonden. Zij werken voor ten gering zakgeld. 
Waarom? Eenvoudig omdat helpen een christenplicht is. 
 

 

 

Het Parool / 30-05-1960 
 
Oecumenische hulp voor Chili  
AMSTERDAM, zaterdag (ANP). - De stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen heeft uit 
Genève een telegram ontvangen met een dringend 
verzoek tot hulpverlening aan het zwaar geteisterde 
gebied in Chili, waar vijf en zestig procent van de 
bevolking door aardbevingen werd getroffen. In het 
telegram wordt gesproken van vierduizend doden en twee 
miljoen daklozen. Genoemde stichting heeft terstond op 
deze noodkreet een bedrag van drieduizend dollar 
toegezegd voor de hulpverlening. (Giften worden 
Ingewacht op gironummer 5261 ten name van de stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen te 
Rotterdam).  
 
 

Trouw / 31-05-1960 
 
WERELDRAAD HELPT CHILI  
De stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen" van de Wereldraad van kerken heeft 
zaterdag uit Genève een telegram ontvangen met een 
dringend verzoek tot hulpverlening aan het zwaar 
geteisterde gebied in Chili, waar vijfenzestig procent van 
de bevolking door aardbevingen werd getroffen. De 
stichting heeft terstond een bedrag van drieduizend dollar 
toegezegd voor da hulpverlening. Giften worden ingewacht 
op gironummer 5261 ten name van de stichting 
„Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" te 
Rotterdam.  
 
 

Het Vrije Volk / 04-06-1960 

 
UIT VELE LANDEN wordt via de Wereldraad van Kerken 
hulp aangeboden voor de slachtoffers van de 
aardbevingen in Chili, waar twee miljoen daklozen zijn. De 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft 3000 dollar toegezegd. Haar giro is: 
5261, Rotterdam. 
 
 

Trouw / 11-06-1960 
 
Snelle hulp van de kerken in Chili en Japan  
Enkele uren nadat de eerste berichten over de aardbeving 
op Chili en de daaruit ontstane vloed- Kolf die de Japanse 
kust teisterde, waren binnengekomen, stond de 
oecumenische hulpdienst van de Wereldraad van Kerken 
in Genève al gereed om te helpen.  
Men slaagde er in om meteen vanuit Amerika een 
luchttransport met 40.000 kilo voedingsmiddelen, 
vitaminetabletten, medicijnen en penicilline naar Chili te 
zenden. De Lutherse kerken en de oecumenische 
hulpdienst in Amerika zorgden verder voor een snelle 
verzending van 55.000 kilo kleding en 1500 wollen dekens. 
Op telegrafische oproepen om financiële hulp die vanuit 
Genève naar alle delen van de wereld werden verzonden, 
werd even snel als royaal geantwoord. Na enkele dagen 
was reeds voor een bedrag van 75.290 dollar 
binnengekomen. Daarvan kwam voor een waarde van 
3000 dollar uit Nederland, voor 48000 dollar uit Duitsland 
en voor 14000 dollar uit Engeland. In Chili wordt de 
hulpverlening geregeld door de directeur van de 
oecumenische hulpdienst, dr. L. Subercaseaux. Men doet 
dit in overleg met het Rode Kruis en andere instanties. 
Ook in Japan wordt door de oecumenische hulpdienst hard 
gewerkt. Hier hebben de kerken zoveel mogelijk zelf 
geregeld, zodat een beroep op de wereldraad in Genève 
achterwege kon blijven. De nationale oecumenische raad 
van Japan rapporteerde dat men korte tijd na de berichten 
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van de ramp reeds grote transporten meel en brood naar 
de getroffen gebieden kon verzenden. Militairen zorgden 
voor de verdeling.  
 
 

Leeuwarder Courant / 15-06-1960 
 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
„Hervormd-Luthers gesprek moet doorgaan na consensus"  
Op de In Amsterdam gehouden generale kerkelijke 
vergadering, ter inleiding van de 155-ste vergadering van 
de evangelisch-lutherse synode, heeft de president der 
synode, dr. C. Riemers, in zijn openingswoord er op 
gewezen, dat na de totstandkoming van de consensus met 
de Hervormde Kerk over het Avondmaal, het gesprek moet 
worden voortgezet. Er is enige samenwerking tussen de 
beide kerken inzake het „open-deur" werk. Spreker wijdde 
aandacht aan de mogelijkheid van meer samenwerking op 
het terrein van het diakonaat, waarvan in de 
oecumenische Stichting voor Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen reeds jarenlang sprake is. Het resultaat van 
de kerkbouwactie voor de Evangelisch Lutherse Kerk is 
zeer bevredigend. Bijzondere aandacht zal moeten worden 
geschonken aan de gemeenschap in de gemeente en 
tussen de gemeenten onderling. Gewerkt zal moeten 
worden aan de innerlijke opbouw, opdat de kerk haar 
apostolaire taak kan vervullen. Spreker opperde het 
denkbeeld, een soort adviesraad voor de kerk in te stellen, 
waarin ook vertegenwoordigers van de verschillende 
bonden en raden zitting hebben.  
Voor de eerste maal was een vertegen-woordiger van de 
hervormde synode op deze vergadering aanwezig. Als 
zodanig werd dr. E. Emmen verwelkomd, die in een 
toespraak nader inging op de verschillende aspecten van 
de oecumenische toenadering.  
In het jaarverslag 1958 over de staat der kerk werd een 
kleinere achteruitgang in ledental geconstateerd dan in de 
laatste jaren. Ds. Th. W. G. Gramberg, kort geleden 
teruggekeerd uit Ceylon, hield een inleiding over de vraag: 
„Wat hebben de jonge kerken aan de oude kerken te 
zeggen?"  
Ds. mr. D. G. Hoevers gaf vervolgens een inleiding over 
het  “werelddiakonaat."  
 

Algemeen Handelsblad / 15-06-1960 
 
EV. LUTH. SYNODE VERGADERT 
G.K.V. getuigde van oecumenische bewogenheid 
(Van een medewerker)  
TER inleiding van de 155ste vergadering van de Evang.-
Lutherse Synode werd maandag te Amsterdam de 
Generale Kerkelijke Vergadering gehouden. Voor deze 
vergadering, gevormd door de leden der Synode, de 
predikanten en de afgevaardigden der gemeenten, 
bestond zeer grote belangstelling.  
De behandelde onderwerpen brachten sterk de 
oecumenische bewogenheid, zoals die ook in de Lutherse 
Kerk leeft, tot uitdrukking. Voor het eerst woonde een 
vertegenwoordiger van de Ned. Hervormde Synode de 
Generale Kerkelijke Vergadering bij. Als zodanig werd dr. 
Emmen, secretaris-generaal der Hervormde Synode, 
welkom geheten. Hij sprak de G.K.V. toe, waarbij hij nader 
inging op aspecten van de oecumenische toenadering. 
Adviesraad voor de kerk?  
In zijn openingswoord wees de president der Synode, dr. 
C. Riemers erop, dat na de totstandkoming van de 
consensus met de Ned. Hervormde Kerk over de 
sacramenten, het gesprek moet worden voortgezet. In het 
Open Deurwerk is hier en daar samenwerking tussen de 
twee kerken. Spreker dacht aan de mogelijkheid van meer 
samenwerking op het terrein van het diakonaat, hoewel in 
de oecumenische stichting voor Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen reeds jarenlang van samenwerking sprake 
is. Met dankbaarheid werd genoemd het voor de Lutherse 
Kerk zeer bevredigende resultaat van de gehouden 

kerkbouwactie. Geen landelijke inzameling heeft tot dusver 
ooit zo'n groot financieel resultaat gehad. Naast de vele 
zorgen, die het leven der kerk kenmerkten, mag gewag 
worden gemaakt van veel bemoedigende ervaringen. 
Steeds meer blijkt, dat bijzondere aandacht zal moeten 
worden gewijd aan de gemeenschap in de gemeente en 
tussen de gemeenten onderling. Bij de leden is nog te 
weinig besef dat zij bij elkaar horen. Aan de innerlijke 
opbouw zal gewerkt moeten worden, opdat de kerk haar 
apostolaire taak kan vervullen. In verband hiermede 
opperde spreker het denkbeeld van de instelling van een 
soort adviesraad voor de kerk, waarin ook 
vertegenwoordigers van de verschillende bonden en raden 
zitting hebben. In het bijzonder moet hierbij gedacht 
worden aan Vrouwenbond, Mannenbond en Jeugdbond. 
Nadat de tweede secretaris, dr. H. J. Jaanus, het verslag 
over de staat van de kerk over 1959 had uitgebracht 
(waarin een kleinere achteruitgang in ledental kon worden 
geconstateerd dan in de laatste jaren het geval was 
geweest), hield ds. Th. W. B. G. Gramberg, zojuist 
teruggekeerd van Ceylon, een inleiding over de vraag: 
„Wat hebben de jonge kerken aan de oude kerken te 
zeggen?". Ervaring  
In een boeiend betoog vatte ds. Gramberg zijn antwoord, 
op grond van bijna dertig jaar ervaring in de 
zendingsarbeid op Oost-Java, Bali en Ceylon, in zes 
punten samen.  
1. Het is voor een kerk een grote zegen om een stichter te 
hebben (zo de Reformatoren voor de Protestantse 
kerken), maar het gevaar bestaat dat teveel wordt 
vastgehouden aan de door de stichter gegane wegen en 
dat de eisen van een nieuwe tijd niet duidelijk worden 
gezien. 
2. De kerk moet open staan voor de nood der wereld en 
ertegen waken dat zij niet „tijdloos" gaat spreken.  
3. Het ambt van de leek is belangrijker dan alle andere 
ambten in de kerk (De kerk op Bali ontstond door het 
getuigenis van eenvoudige gemeenteleden).  
4. De centrale boodschap van het Evangelie, is dat Jezus 
Christus de overwinnaar der demonen is.  
5. Het gebed moet de centrale plaats in het leven van de 
leden en van de kerk innemen. 
6. Er moet meer eenheid zijn. Die eenheid wordt het meest 
bevorderd, wanneer men eerst in één kerk gaat 
samenleven.  
W ereld-diaconaat  
DS. Mr. D G. Hoevers gaf een inleiding over het 
„Werelddiakonaat". Steeds meer gaat de kerk haar taak en 
verantwoordelijkheid tegenover de mens in het algemeen 
verstaan. De kleinburgerlijkheid van de kerk in diakonale 
zaken wordt steeds meer doorbroken. Het kan en mag in 
deze tijd niet langer gaan om hulp aan kerken en leden 
van de kerk alleen. Ook verdraagt de wereld hei niet meer 
dat hulp wordt verleend met bijoogmerken, b.v. dat in hulp 
de aansporing tot bekering zou liggen. De hulp moet 
verleend alleen om Christus' wil, als verkondiging met de 
daad. Steeds meer wordt ook de Lutherse kerk in 
Nederland actief in deze arbeid. De twee landelijke 
collecties, die tot dusver in de kerk werden gehouden, 
toonden een goed antwoord der gemeenten. Spreker 
drong er op aan, dat deze arbeid in de toekomst met 
geestdrift door de diakonieën zal worden gevoerd.  
Synode  
TEN SLOTTE werd nog enige tijd gediscussieerd over een 
aantal vragen over allerlei punten uit het kerkelijk leven die 
uit de vergadering waren gesteld. 's Avonds werd de 
155ste vergadering van de Synode geopend. De eerste 
zitting was aan veel formele zaken gewijd. Dr. C. Riemers 
werd herkozen tot President, Ds C. Pel tot eerste 
secretaris en de heer C. P. J. Bik tot eerste lid van de 
Financiële Commissie en tot lid van de Pensioenraad. In 
Mr. G. H. Douma kreeg de Pensioenraad een nieuw lid.  
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Trouw / 15-06-1960 
 
Uit verslag over synode Ev.Luth. Kerk 
Hulp  
Nadat de vergadering door dr. Emmen was toegesproken 
en er opnieuw een appèl was gedaan op het besef van de 
groeiende eenheidservaring in de christenheid waren deze 
oecumenische klanken ook te beluisteren in de toespraak 
van ds. mr. D. G. Hoevers over de hulp aan kerken en 
vluchtelingen. In deze moderne werelddiakonie heeft de 
barmhartige Samaritaan zijn hedendaagse gestalte 
gevonden. Niet alleen de huisgenoten des geloofs maar 
allen, die in deze wereld in nood verkeren vragen om de 
christelijke barmhartigheid. De hulp van de kerken zal 
belangeloos moeten zijn. Gelukkig blijkt in de lutherse 
gemeenten de aandacht voor deze praktische vorm van 
werelddiakonaat groeiend te zijn.  
 
 

Nieuwsblad van het Noorden / 18-07-196 
 
Kerk- en Schoolnieuws  
Oecumenische hulpverlening  
De inkomsten van de stichting Oecumenische Hulp aan 
kerken en vluchtelingen, zo blijkt uit het jaarverslag over 
1959, zijn gestegen. In totaal werd door middel van de 
radio-actie „Wilde Ganzen" in 1959 f 220.709.61 
bijeengebracht voor projecten van de Wereldraad. In totaal 
werd aan bijdragen aan het buitenland uitgekeerd f 
398.824.43.  
 

Algemeen Handelsblad / 18-07-1960 
 
Oecumenische Hulp heeft veel te danken aan „Wilde 
Ganzen"  
De stichting „Oecumenische Hulp aan Kerken en 
vluchtelingen" te Utrecht  ziet In haar verslag over 1950 
terug op een bewogen jaar. Naast de bijna chronische 
nood van vluchtelingen over de gehele wereld, deed zich 
acuut gelden de nood der slachtoffers van natuurrampen. 
De stichting kon een en ander tegemoet treden met 
versterkte in komsten.  
Vele groepen in individuele contribuanten hebben hiervoor 
gezorgd. Bijzonder was de rol die de „Wilde Ganzen" van 
het I.K.O.R. hierbij gespeeld 'lebben. De bijdrage der 
kerken onderfin? weinig verandering.  
Door de “Wilde Ganzen" werd ruim 220.000 gulden bijeen 
gebracht voor hulpwerk van de Wereldraad van kerken. In 
het geheel werd bijna vier ton door de stichting in 1959 
besteed aan hulpwerk in het buitenland.  
 
 

Gereformeerd gezinsblad / 29-07-1960 
 
BERICHTEN van hier en daar  
De gelden voor Korea  
Van de voor Korea in Nederland ingezamelde gelden werd 
dezer dagen $  5000.- of ongeveer f 19.000,- naar Korea 
overgemaakt.  
(Opmerkelijk dat SOH hier niet genoemd wordt). 
Een behoorlijk overleg was nodig, aldus het I.C.N., om 
vast te stellen in welke nood al vanuit Amerikaanse 
fondsen voorlopig was voorzien. Nadat dit overleg 
gepleegd was met dr. Holdcroft, de oude zendeling, die 
ongeveer 35 jaar in Korea heeft gewerkt en daar dit 
voorjaar geruime tijd vertoefde, werden deze gelden als 
volgt verdeeld:  
$ 2000,- voor het seminarie in Seoul  
$ 2000,-  voor het seminarie inTaegu  
$ 1000,-  voor het Sae Pyell Weeshuis. Sae Pyell betekent 
Morgenster. Er worden hier 70 kinderen verpleegd, die 
bijna alle van de straat zijn „opgeraapt".  
Dr. Holdcroft wees in zijn brieven nog eens op de onjuiste 
berichten, die over Korea worden verspreid. In één zijn 

rapporten verklaarde dr. Nelson Beu, dat van één van de 
seminaries. die tengevolge van de kerkstrijd waren 
gescheurd, 220 studenten de ..oecumenische" groep 
hadden gekozen en slechts ongeveer 70 de 
„conservatieve" groep steunden. De dag vóór dat hij dit 
bericht las had dr. Holdcroft echter voor de „conservatieve" 
groep gesproken. Er waren meer dan 220 studenten onder 
zijn gehoor, die het standpunt en de „conservatieve" groep 
van harte deelden. Dr. Holdcroft werd nog uitgenodigd 
voor een speciaal onderhoud "iet een bijzondere groep. Dit 
bleken voormalige krijgsgevangenen te zijn, die ln de 
communistische legers hadden gestreden. De zendelingen 
van de Indecent Board for Presbyterian Foreign Missions. 
ds. Dwight R. Malsbary en dr. William M. Chisholm. kregen 
toestemming om in hun krijgsgevangenenkamp te preken 
en te evangeliseren. Zeshonderd van deze mensen 
leerden hier Jezus Christus als hun Zaligmaker kennen en 
daarbij waren de 20 theologische studenten, die dr. 
Holdcroft nu ontmoette. Zij vertelden hem dat hun groep 
aanvankelijk 21 man sterk was, maar één van hen was in 
bijzonder moeilijke financiële omstandigheden. Van 
„oecumenische" zijde was hem zoveel hulp beloofd dat al 
zijn moeilijkheden konden worden opgelost en dit had hem 
er toe gebracht naar die zijde over te gaan.  
Syn. kerken willen Chili helpen  
Chili is aangewezen als het eerste noodgebied waarheen 
diaconale hulp van de Synode der syn. geref. kerken 
gezonden zal worden. De deputaten voor het algemeen 
diaconaalbureau van dezer kerken in Nederland hebben 
Chili aangewezen in overleg met de bestaande 
hulporganisaties in dat land. De deputaten zullen zich 
binnenkort tot de diaconieën wenden met het verzoek om 
giften.  
 
 

Leeuwarder Courant / 29-07-1960 
 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
Hulp der kerken geschiedt niet „bij brood alleen" 
In Berlijn zijn rond 140 vertegenwoordigers van 
protestantse, anglicaanse en orthodoxe kerken, die zijn 
aangesloten bij de Wereldraad van Kerken, bijeen geweest 
om te spreken over de kerkelijke hulpverlening. Zij 
maakten deel uit van „Afdeling voor Inter-kerkelijke Hulp 
en Vluchtelingendienst", de „Inter Church Aid" (ICA) van 
de Wereldraad. Uit de Oosteuropese kerken was slechts 
één gedelegeerde, een Hongaarse predikant, aanwezig, 
hoewel ook kerken in Polen, en Tsjechoslowakije deel 
uitmaken van de Wereldraad. 
De ICA, die in haar zegel het oudchristelijke symbool van 
het schip met de kruismast en de woorden „Oikumene" 
draagt, legt er de nadruk op, dat, zij haar hulp overal in de 
wereld wil bieden zonder godsdienstige, politieke of rassen 
vooroordelen. De directeur van de ICA dr. Leslie Cooke, 
deelde in Berlijn in zijn jaarverslag mee, dat de bijdragen 
voor interkerkelijke hulp in Europa, die aan de ICA worden 
gemeld, gemiddeld 1.8 miljoen dollar bedragen Met name 
de hulpverlening aan landen buiten Europa is snel 
gegroeid. Voor 1960 wordt deze hulpverlening - buiten alle 
hulp in goederen - geschat op 1.4 miljoen dollar. Een groot 
deel van dit bedrag komt ten goede aan de 
vluchtelingendienst. De ICA verleent op het ogenblik hulp 
aan 400.000 vluchtelingen, voor wie vaste huisvesting en 
werk wordt gezocht. In de afgelopen elf jaar heeft de 
oecumenische vluchtelingendienst al voor 220.000 
mensen een nieuw vaderland gezocht. Zwaartepunten van 
het vluchtelingenwerk zijn het Midden-Oosten, Afrika, 
India, Pakistan en Hongkong. Verder heeft de ICA sedert 
1954 in 45 landen rond een miljoen ton levensmiddelen ter 
waarde van 195 miljoen dollar uitgedeeld. 
De ICA zoekt de laatste tijd naar grote projecten, die 
kunnen tonen, dat de christelijke diakonia nieuwe 
maatschappelijke en wellicht ook economische vormen 
kan ontwikkelen. Intussen heeft dr. L. zijn jaarverslag 
veelbetekenend gebracht onder de titel: „Niet bij brood 



SOH in de krant, pag. 10 

 

alleen". Hij vestigde er de aandacht op, dat de grondslag 
van alle kerkelijke hulpverlening een geestelijke is. De 
materiële hulp mag slechts een begeleidend verschijnsel 
zijn van de geestelijke hulpverlening. 
 
 

Het Parool / 29-07-1960 
 
KORT KERKELIJK NIEUWS 
Een bedrag van ƒ398.824, door Nederlandse kerken (plus 
de zg. Wilde Ganzen acties van het I.K.0.R.!) bijeen 
gebracht, is blijkens het jaarverslag over 1959 van de 
“Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen" ten goede gekomen aan allerlei hulp-werk 
in Argentinië (overstromingen),  Algerije (vluchtelingen), 
China (vluchtelingen), India (Tibetaanse vluchtelingen), 
Hongkong, Oost-Duitsland. Ethiopië, Frankr{jk. 
Griekenland, Hongarije, Italië, Japan (overstroming), 
Kenya eriz., enz. 
 
 

Friese Koerier / 06-08-1960 
 
HET TOTALE BEDRAG, dat de „Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen" in 1959 heeft 
overgemaakt naar het buitenland beliep f  398.824.43. De 
hulpverlening vindt niet alleen in de vorm van 
geldzendingen plaats: bij tal van projecten zijn 
Nederlanders werkzaam. 
 
 
 

Trouw / 18-08-1960 
 
Zendelingen moeten terugkeren 
Alle 172 kerken die bij de Wereldraad zijn aangesloten 
ontvangen binnen enkele dagen een oproep tot 
medewerking aan deze actie, die wordt geleid door de 
Oecumenische Stichting voor hulp aan kerken en 
vluchtelingen. Deze stichting stuurt ook een man naar de 
Kongo, die daar de hulpverlening moet regelen in 
samenwerking met de kerkelijke instanties. Snelle hulp is 
nodig voor de duizenden zieken en gebrekkigen die in 
grote moeilijkheden verkeren door het vertrek van de 
artsen uit de Kongo. Vanuit Genève zal de Wereldraad 
vervangers voor hen proberen te vinden. Het besluit voor 
deze actie viel nadat men in St. Andrews had geluisterd 
naar de verslagen van drie vertegenwoordigers van de 
wereldraad, die enige dagen in Kongo zijn geweest. Zij 
hebben er besprekingen gevoerd met mensen van de 
zending, de kerken en de regering. Zij legden grote nadruk 
op de verantwoordelijkheid die de niet-roomse christenen 
behoren te tonen voor Kongo. Deze verantwoordelijkheid 
vloeit voort uit het feit, dat de bevolking vijandig staat 
tegenover de r.-k. missie: zij ziet daarin een overblijfsel 
van het r.-k. regime. Er wordt veel gesproken over de 
ziekelijke acties van een man als Loemoemba, maar - zo 
was hun oordeel - er zijn in Kongo ook wel constructief 
denkende mensen. Zij moeten gesteund worden. Niet 
alleen met geld, maar vooral ook door mensen, die bereid 
zijn om naar Kongo te gaan en daar te helpen bij de 
opbouw van goed vakonderwijs voor de jongeren. Ook is 
dringend behoefte aan zendelingen. Volgens de schatting 
der afgevaardigden werd 75 procent der protestantse 
zendelingen gedwongen het land te verlaten. Zij moeten 
terugkeren, maar dan zullen de Kongolese kerken hun 
veiligheid moeten waarborgen. Overigens zullen alleen die 
zendelingen naar Kongo moeten gaan, die niet meer willen 
zijn dan helpers en raadgevers. Men moet bereid zijn de 
leiding over te dragen in Afrikaanse handen, aldus de 
conclusie van de afgevaardigden van de wereldraad. 
 
 

Het Vrije Volk / 20-08-1960 
 
CHILI DANKT NEDERLANDSE KERKEN 
De noodkreet uit het in mei door aardbevingen geteisterde 
Chili heeft ook de Nederlandse christenen tot daden 
aangespoord. Tot nu toe is een bedrag van ruim f 83.000 
bijeengebracht in ons land. Op de giro van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Utrecht (5261) kwam bijna f 74.000 binnen; f 37.000 
hiervan kwam van de 'Wilde Ganzen', de radioactie van 
het IKOR len f 20.000 van de sectie voor Internationale 
Hulpverteming van de Ned. Herv. Kerk. Daarnaast, 
.vergaarden dt Gereformeerde Kerken f 10.000.  
Anderhalf duizend mensen in Chili kwamen -bij de rampen 
om het leven, een miljoen mensen werd dakloos. De totale 
schade wordt op 400 miljoen dollar geschat. 
 

 
 
De toto toont de consul-generaal van Chili te Berlijn, de 
heer Wichmann, op het moment dat hij als teken van 
dankbaarheid van zijn volk jegens Nederland een plaid 
overhandigt-aan.de secretaris van de Oecumenische 
Stichting, mr. Kijlstra. 
 
 

Trouw / 20-08-1960 
 
Nederlandse kerken hielpen Chili al met 83 mille (foto 
als hierboven) 
De noodkreet uit het door aardbevingen verwoeste Chili 
heeft de Nederlandse kerken tot grote hulpvaardigheid 
aangespoord. Tot nu toe ts op giro 5261 van de stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen te 
Utrecht in totaal een bedrag van ƒ 73.659 voor Chili 
binnengekomen. Hiervan kwam ƒ 37.000 van de  „Wilde 
Ganzen", de radioactie van het 1.K.0.R. en ƒ 20.000 van 
de sectie voor internationale hulpverlening van de 
Nederlands Hervormde Kerk. 
Daarnaast hebben ook de gereformeerde kerken eind juli 
een oproep tot hun gemeenteleden gericht om een 
bijdrage voor Chili. Het algemeen diaconaal bureau der 
gereformeerde kerken te Utrecht heeft ƒ 10.000 
ontvangen. De rest van het bedrag is van particuliere zijde 
binnengekomen. 
Tengevolge van twee hevige aardbevingen op 21 en 22 
mei en een daaropvolgende vloedgolf kwamen in de 
bijzonder zwaar getroffen zuidelijke Chileense provincies 
1500 mensen om het leven. Eén miljoen mensen werden 
dakloos. De totale schade die door deze ramp ontstaan is 
bedraagt 400 miljoen dollar. 
Op de foto: de consul-generaal van Chili in Berlijn, de heer 
Wichmann, overhandigt een plaid als teken van 
dankbaarheid van de Chileense bevolking aan de 
Nederlandse kerken. De secretaris van de stichting 
oecumenische hulp, mr. R. W. Kijlstra (rechts), neemt het 
cadeau in ontvangst. 
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Friese Koerier / 27-08-1960 
 
Te Berlijn is van 20-23 juli de jaarlijkse conferentie 
gehouden van de afdeling „Interkerkelijke Hulp en dienst 
aan vluchtelingen" van de Wereldraad van Kerken. Er 
namen 140 afgevaardigden uit 30 landen aan deel. De 
projecten van „Interkerkelijle Hulp" (Interchurch Aid) zijn 
bedoeld als stimulerende voorbeelden en ze dienen óf de 
verheffing van de levensstandaard en het economisch peil 
in gebieden als Afrika, het Midden-Oosten en Azië, óf de 
verbetering van de productie van voedingsmiddelen. Het 
thema van de bijeenkomst was „Naar een nieuwe 
opvatting van de oecumenische diakonie". 
 
 

Het Vrije Volk / 27-08-1960 
 

Kerkelijke attentie voor Russische vluchtelingen 
 

 
 
Voor vele bejaarden in Nederland , worden vele 
boottochten georganiseerd,  maar het uitstapje dat dezer 
dagen door een groep , van twintig mensen tussen 65 en 
85 jaar naar het Brasemermeer werd gemaakt, had een 
heel eigen karakter. Het waren Russische vluchtelingen 
die al meer dan veertig jaar geleden hun land hebben 
verlaten om aan de communisten te ontkomen. Sommigen 
van hen zochten hun toevlucht in China, anderen in de 
Balkanlanden, maar aan het einde van de laatste oorlog 
weken zij opnieuw uit. Vijf jaar geleden stelde prinses 
Wilhelmina Huize Voorhout te Den Haag ter beschikking 
als tehuis voor deze ontheemden. De Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen nu heeft 
er dit keer voor gezorgd dat de bewoners van Huize 
Voorhout een excursie per rondvaartboot vanuit Leiden 
kon worden aangeboden. Bijdragen uit de verschillende 
protestantse kerken maken dergelijke evenementen, 
trouwens ook de verzorging in het tehuis zelf, mogelijk. In 
een grote ketel gingen de geliefde 'Piroggen' (een oud 
Russisch, met gehakt of kool gevuld gebak) mee aan 
boord. Onderweg werden oude Russische liederen 
gezongen, met begeleiding van accordeonspel door een 
der Russinnen. 
 
 

Trouw / 27-08-1960 
 
Deel van verslag over vergadering van de Wereldraad 
van Kerken. 
Over het probleem van de jonge, zelfstandig wordende 
landen in Afrika heeft de wereldraad nadrukkelijk 
uitgesproken, dat volken die nog onderworpen zijn aan 
een buitenlands of een minderheidsbewind in staat moeten 
worden gesteld snel tot een verantwoorde 
onafhankelijkheid te komen, maar „nadat zij voldoende 

voorbereid zijn voor een regeringsvorm, waarin alle 
burgers een rechtvaardig aandeel hebben, ongeacht hun 
ras". In dit opzicht heeft de wereldraad ook weer de daad 
bij het woord gevoegd. Miljoenen dollars, die de kerken 
bijeenbrengen voor hulpin noodlijdende landen, zullen 
worden besteed aan een bijzonder constructief 
hulpprogramma. Honderden mannen en vrouwen zullen 
door de afdeling voor interkerkelijk hulp worden 
uitgezonden om mensen die honger lijden, een vak te 
leren en op voorbeeldbedrijven te tonen hoe ze een 
rendabel boerderijtje kunnen opzetten. 
 
 

Leeuwarder Courant / 30-08-1960 
 
Bij de Stichting oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen is tot nu toe een bedrag van ƒ 73.659,- 
voor hulp aan Chili binnengekomen. Hiervan kwam 
ƒ37.000.- van de radio-actie van het IKOR, de Wilde 
Ganzen en ƒ 20.000.--van de sectie voor Internationale 
Hulpverlening van de Hervormde Kerk. Daarnaast hebben 
de Geref. Kerken een oproep gedaan tot de 
gemeenteleden om een bijdrage voor Chili, welke oproep 
tot nu toe ƒ 10.000.- heeft opgeleverd. 
 

De Telegraaf / 31-08-1960 
 
Prinses Wilhelmina bij de zeer sterken 
De moeder van huize Voorhout is 80 jaar!  
 

 
Uit dit artikel het deel: 
Mooiste dingen 
OP 20 oktober 1956 werd dit paleisgedeelte ter 
beschikking gesteld voor deze ontheemden. Er was geen 
lift, maar die heeft H.K.H. laten aanbrengen. Er was geen 
centrale verwarming, doch daar heeft prinses Wilhelmina 
voor gezorgd. Zij is zelf wezen kijken of alles in orde was, 
zoals zij het graag wilde en zoals het voor de bewoners 
het beste zou zijn. ElK jaar, ais zij in den Haag is, nodigt zij 
de vluchtelingen uit om bij haar te komen praten. „En dan 
praat ze zo gewoon met je, zó gewoon.. ." zegt een der 
bewoonsters. Als Sinterklaas nadert, stellen allen een 
verlanglijst op, en de prinses kiest met zorg de mooiste 
dingen uit. Dan komt de witgebaarde heilige, die voor deze 
gelegenheid zuiver Russisch spreekt en dan weten de 
mensen het al: de mooiste geschenken zijn van de 
prinses. Als een der echtparen een huwelijksfeest viert, 
zorgt de prinses voor prachtige bloemen. Zij leeft helemaal 
met de mensen mee, die zij aan een onbezorgde oude dag 
heeft geholpen. Van alles wat er gebeurt is zij nauwkeurig 
op de hoogte en als er noden zijn, zal zij die lenigen. Geen 
wonder, dat op deze feestdag allen in Huize Voorhout met 
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de grootste dankbaarheid aan haar denken. De stichting 
„Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" heeft 
de paleisbewoners onder haar hoede genomen, velen 
helpen het de ontheemden prettig te maken, door een 
boottochtje, door een bezoek aan een circus, door een 
concert of een liederenavond, maar wat had men moeten 
beginnen als de Prinses niet haar paleis aan de Lange 
Voorhout beschikbaar had gesteld en het gebouw had 
laten inrichten? Een huis, een woning, én liefdevolle 
verzorging in de eigen sfeer, dit was het wat deze bejaarde 
vluchtelingen behoefden en dat hebben ze gekregen. 
Dank zij prinses Wilhelmina. 
 
 
Friese Koerier / 03-09-1960 
 
Vrolijke uren voor oude Russische vluchtelingen 
„Het vluchtelingenprobleem in de gehele wereld is nog niet 
opgelost. Het blijft een bron van voortdurende zorg. 
Aan deze waarschuwing van de Wereldraad van Kerken, 
één dezer dagen uitgesproken in St. Andrews, zal menige 
voorbijganger gedacht hebben, toen een groep niet 
alledaagse passagiers bij de Haarland Rederij in Leiden 
met enige moeite aan boord van een rondvaartboot 
stapten. Het waren de twintig bewoners van Huize 
Voorhout in Den Haag, die door de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, in het kader van haar hulpverlening aan 
ontheemde oude mensen, uitgenodigd waren voor een 
tocht over het Brasemermeer. Deze mensen, allen in de 
leeftijd van 65-86 jaar, zijn Russische vluchtelingen, die 
reeds meer dan 40 jaar geleden Rusland verlaten hebben. 
Na de eerste wereldoorlog moesten zij vluchtenvoor de 
communistische terreur. Sommigen hebben in China, 
anderen in de Balkanlanden hun toevlucht gezocht, waar 
zij aan het eind van de tweede wereldoorlog opnieuw de 
vlucht moesten nemen voor de opdringende communisten. 
In Huize Voorhout, een klein paleis, dat Prinses 
Wilhelmina vijf jaar geleden ter beschikking stelde en voor 
dat doel in orde liet brengen, hebben deze ontheemden 
weer een thuis gevonden. Regelmatige schenkingen van 
de zijde van verschillende protestantse kerken maken het 
mogelijk, dat de bewoners van Huize Voorhout goed 
verzorgd worden. Als ze ziek zijn, worden ze liefdevol 
verpleegd. Een landgenote, die de taak van kookster op 
zich genomen heeft, stelt alles in het werk om, door hen 
originele Russische gerechten voor te zetten, weer iets 
van de Russische sfeer op te roepen. Maar wil men de 
wonden, die door een heel leven vol ontberingen geslagen 
zijn, genezen, dan is het niet voldoende deze mensen te 
voeden en te kleden. Daarom zijn in de gaven van de 
kerken extra bedragen inbegrepen, die zo nu en dan een 
bijzondere verrassing, een culturele avond of een uitstapje, 
zoals deze tocht naar het Brasemermeer toestaan. 
Evenals in lang vervlogen tijden, wanneer men zich thuis 
voor een lange reis door het wijde Russische land terdege 
voorbereidde, had de kookster ook voor deze boottocht 
rijkelijk in alles voorzien. En om de zo geliefde „Piroggen", 
een oud Russisch, met gehakt of kool gevuld gebak, goed 
warm te houden, had men een grote blauwe wasketel 
meegenomen, die behoedzaam van de tramhalte naar de 
aanlegsteiger gedragen werd.  
Als Russen op reis gaan dan hoort daar muziek bij. Toen 
men de “Piroggen" verorbert had, haalde een 70-jarige 
Russin, afkomstig uit Petersburg haar accordeon te 
voorschijn en onder de tonen van oude Russische 
melodieën het  beroemde lied van de vermetele 
roverhoofdman „Stenker Rasin" en “Kostjer", hetgeen 
betekent  „Lied bij de open haard , gleed de boot 
geluidloos door het water, dat glinsterde in de zon.  
Een paar vreugdevolle uren voor mensen, die de 
herinnering aan veel verdriet met zich meedragen, 
mensen, die men daarmee niet helpen kan. Waarmee zou 
men ook de 80-jarige Kozak uit het Kubangebied, wiens 
familie door de communistische horden werd vermoord, 
nadat hij zich in 1918 via de Zwarte Zee in veiligheid had 

gesteld om aan de rode overmacht te ontkomen, weer 
vrolijk kunnen maken? Maar men kan deze mensen zó 
helpen, dat zij weer op de liefde van de naaste willen en 
kunnen vertrouwen. 
 

Trouw / 24-09-1960 
 
Uit artikel “Gereformeerde kerken en de Wereldraad”: 
Ook moet de medewerking vermeld worden van de 
gereformeerde kerken aan de arbeid van de wereldraad 
inzake interkerkelijke hulp aan vluchtelingen, waartoe onze 
laatste synode het besluit nam. En last but not least kan 
vermeld worden, hoe in vele plaatsen in ons land 
gereformeerde predikanten en jeugdclubs, weliswaar 
steeds als gastlid, meespreken en -doen in het verband 
van een plaatselijk oecumenische raad of jeugdraad. Dat 
„gastlid" is vaak alleen maar een wassen neus, omdat aan 
hun stem evenveel waarde wordt gehecht als aan die van 
officiële leden. 
 

Leeuwarder Courant  / 28-09-1960 
 
Uit artikel “Gereformeerde kerken steeds dichter bij de 
Wereldraad”: 
Ook moet de medewerking worden vermeld van de 
Gereformeerde Kerken aan de arbeid van de Wereldraad 
inzake interkerkelijke hulp aan vluchtelingen, waartoe de 
laatste synode het besluit nam. 
 

Het Vrije Volk / 30-09-1960 / 30-09-1960 
 
Uit artikel “Wereldraad steeds rechtzinniger”: 
(N.a.v. artikel geschreven door P. Tremie in het 
gereformeerde blad “De strijdende kerk”) 
Ten slotte constateert de schrijver met voldoening, dat de 
gereformeerde kerken: 'via listig  gevonden achterdeurtjes' 
(Internationale Zendingsraad en interkerkelijke hulp) al 
meer mee gaan spelen in de oecumenische beweging. 
 
 

Het Vrije Volk / 14-10-1960 
 
Vijf koeien naar Jordanië  
Van de Levantkade in Rotterdam vertrokken vandaag vijf 
koeien naar Jordanië. De oecumenische 
hulpverleningsorganisatie ;in dit land heeft een boerderij 
opgezet in het kader van het wereldvluchtelingenjaar. 'De 
koeien zullen deel uitmaken van de levende have van dit 
gemengd bedrijf.  
Beoogd wordt werk en opleidings-mogelijkheden te 
verschaffen aan een aantal Arabische 
vluchtelingengezinnen. De stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen zorgde voor het leggen van 
de nodige contacten met een Nederlandse firma. De 
installatie om de melk te pasteuriseren zal worden 
aangeschaft ten einde het beter distribueren  van de melk 
mogelijk te maken. 
 
 
 

De Tijd de Maasbode / 14-10-1960 
 
Gereformeerden en Oecumene  
Zolang de gereformeerde kerken In Nederland zich buiten 
de Wereldraad en de Oecumenische Raad van kerken in 
Nederland houden, kan van een inbreng uit de 
gereformeerd hoek geen sprake zijn, schrijft P. Tremie in 
„De strijdende Kerk", het blad van de gereformeerde 
kerken. Daarmee berokkenen zij zichzelf groot nadeel. 
Maar hierdoor maken zij zich ernstig schuldig tegenover de 
kerken, die in de Oecumenische Raad tot samenspel 
gekomen zijn. Deze Raad lijkt wel met lamheid geslagen. 
Men is vriendelijk tegen elkaar en vooral begrijpend, maar 
gebeuren doet er beslist niets. De Luthersen zijn zelfs 



SOH in de krant, pag. 13 

 

verschrikkelijk geschrokken van hun Avondmaal-
consensus met de hervormde kerk en schijnen zich 
voorgenomen te hebben om de volgende stap beslist nooit 
te doen. Remonstranten en Doopsgezinden tappen uit 
hetzelfde, theologische vaatje, maar zij komen niet tot 
daden. Baptisten weten eigenlijk helemaal niet wat ze in 
de Oecumenische Raad moeten doen. De Oud-
Katholieken zijn weer een hoofdstuk apart.  
“Daarmee willen w(j geen kwaad zeggen van de 
Interkerkelijke hulp aan kerken en vluchtelingen en het 
IKOR. Dat is voortreffelijk werk in naam van de 
gezamenlijke kerken". Maar dat is „Life and Work" en geen 
«Faith and Order".  
De gereformeerde kerken staan dit alles aan te zien en 
steken vooralsnog alleen maar één vinger uit. In plaats van 
dat ze erin springen om althans te proberen uit de Impasse 
te helpen komen.  
Dit alles behoeft gereformeerden individueel niet te 
beletten een nootje mee te zingen. Dat gebeurt gelukkig in 
vele plaatsen al. Maar het koor moet uitgebreid worden. Er 
zijn verschillende mogelijkheden daartoe, speciaal voor 
Jongeren. Tremie wijst dan op het maandblad  “De 
gemeenschap der kerken", op de verschillende 
oecumenische raden, Jeugdraden en gesprekskringen en 
is van mening dat de gereformeerden vooral aan het 
plaatselijk werk gaan meedoen. Als dit van onderop in 
allerlei plaatsen gebeurt komt, zegt hij, de grote 
gereformeerde kolos misschien wel in beweging. Behalve 
oecumenische studie beveelt hij tenslotte ook zeer de 
oecumenische conferenties, werkkampen, jeugddiensten 
en het werk voor scholieren aan middelbar* scholen aan.  
En als er ergens nog geen spoor van oecumenisch werk te 
vinden is, laat men er dan zelf mee starten. Zo kunnen, 
aldus besluit Tremie, de gereformeerden steeds meer hun 
partijtje gaan meeblazen in het oecumenisch concert. De 
kakofonie zal er misschien alleen nog maar groter door 
worden, maar oefening baart kunst De symfonie die de 
“éne, evangelische kerk in Nederland" heet zal eenmaal 
welluidend ten gehore worden gebracht.  
 
 

Gereformeerd Gezinsblad / 18-10-1960 
 
Uit “Van Binnenlands Gebeuren”: 
Grappig spel?  
Zal de syn. ger. kerk binnen niet lange tijd toetreden tot de 
Wereldraad van kerken? Daar is in die kring nog 
tegenstand, maar van grote kracht schijnt hij niet. Als men 
bijv. let op het voorbeeld van een oud-hoogleraar in een 
synodale vergadering; die eerst een fors pleidooi uitsprak 
tegen de aansluiting, maar vlak daarop de hand warm 
drukte van een voorstander, zeggende: U is even 
gereformeerd als ik. 't Was warempel ook zo, want het 
getuigde van de standvastigheid van het: hier sta ik, ik kan 
ook anders. Overigens wordt de weg tot aansluiting ook 
rustig gebaand. Aansluiting bij de I.C.C.C., dat gaat niet 
best, zegt prof. H. Ridderbos, want, doen wij zulks, dan 
kunnen wij niet meer naar de wereldraad. Dan wordt 
gewezen op de werkgemeenschap van gereformeerde 
jongeren, die meedoen in de oecumenische jeugdraad in 
Nederland. Vervolgens is er „Jeugd en Evangelie", 
„gastlid" van die raad. Op stapel staat, wij citeren nog 
steeds een voorstander der aansluiting, de integratie van 
de wereldraad en de internationale Zendingsraad en dat is 
weer een geduchte stap verder. Ook doen de 
gereformeerden mee aan de internationale hulp aan 
vluchtelingen en stilling van de wereldhonger. In Nyborg 
ook een gewichtig ding. In vele plaatsen van ons land zijn 
jeugdclubs, die weer als „gastlid" meespreken en besluiten 
in verband van de oecumenische raad of jeugdraad. Ja - 
de „wilde ganzen" - vliegen overal. De man, die deze feiten 
met blijdschap constateert, noemt het een grappig mee 
gaan spelen, soms door listig gevonden achterdeurtjes. Nu 
- de smaken verschillen, want wij zien hier de grap noch 
het spel. Maar de list? In elk geval de verleiding, die de 

geesten van onze tijd alom aangrijpt. En - wij blijven er in 
vrijgemaakte kring waarlijk niet vrij van. Dat wij toch 
wakend zijn!  
 
 

Leeuwarder Courant / 22-10-1960 
 
Uit andere bladen / Midden in wereldrevolutie  
Wij beleven tegenwoordig niet minder dan een 
wereldrevolutie, constateert prof. dr. W. Banning in „Tijd en 
Taak" (chr. soc). Het naar voren stormen van de gekleurde 
volken blijkt uit het feit, dat de westers-democratische 
volken in de Verenigde Naties thans een minderheid zijn 
geworden. Steeds meer komt het politieke zwaartepunt bij 
de VS en Rusland (en straks bij China?) te liggen. Een 
revolutie voltrekt zich ook op wetenschappelijk-technisch 
gebied en eveneens in de denkbeelden. De schrijver 
onderzoekt hoe in het geheel van deze vraagstukken de 
positie van het (westers-democratische) socialisme en die 
van het christendom is, en concludeert ten aanzien van het 
eerste, dat, terwijl het communisme een macht van 
betekenis is, het socialisme in het internationale koor toch 
geen stem gekregen heeft:  
„Het georganiseerde christendom heeft, gedeeltelijk 
althans, (ik denk aan de oecumenische beweging, ten dele 
ook aan de Kerk van Rome), een voorsprong op het 
georganiseerde socialisme: het heeft op een paar 
belangrijke samenkomsten in wereldverband (Amsterdam, 
Evanston, aanstonds New Delhi) de aandacht der volken 
en hun regeerders gericht op het fundamentele feit dat 
elke samenleving, óók die der volken, een zedelijke 
grondslag behoeft. Men heeft de moed gehad (elke insider 
weet, dat hiervoor inderdaad moed nodig was) om duidelijk 
uit te spreken (bij monde van haar commissie voor 
internationale zaken) dat men de risico's van coëxistentie 
aanvaardt boven die van oorlog, maar tegelijk dat dan een 
intensief contact en samenwerking nodig zijn, waarbij men 
elks beginsel aanvaardt als gegeven. Ik ga niet in op 
daadwerkelijke hulp die de kerken bewijzen, hier en daar. 
Het is inderdaad wel wat, maar toch niet veel meer dan de 
druppel op de gloeiende plaat. Alles overwegende lijkt het 
mij. dat de wereldrevolutie, die zich over ons, door ons 
heen, in ons voltrekt, het christelijke denken dieper beroert 
en bevrucht dan het socialistische."  
 
 

Nieuwsblad van het Noorden / 28-10-1960 
 
DE KERKEN HEBBEN HET WOORD  
Het kan niet worden ontkend, dat na de laatste 
wereldoorlog een niet geringe exodus uit de kerken heeft 
plaatsgevonden. Het behoeft echter ook niet te worden 
ontkend en het mag allerminst worden gecamoufleerd: de 
kwantitatieve achteruitgang is zeker geen bewijs van 
kwalitatief verlies. Integendeel: door de kerk gaat een 
frisse wind waaien. Christenen zoeken elkaar meer dan 
ooit tevoren, en allerwege is een oecumenische 
gezindheid aan het groeien, die, vanuit het Evangelie 
gezien, ronduit verblijdend is. De tijd is blijkbaar 
aangebroken, dat men ten aanzien van de kerk, duidelijk 
stelling moet nemen. Men is voor of men is tegen. Zij die 
voor zijn zullen dankbaar zijn voor het berichtje in het r.k. 
blad „De Bazuin" dat ons op de hoogte stelt van een 
Bezinningsweek van Christelijke Kerken „In de laatste 
week van oktober zullen de onderstaande christelijke 
kerken in Alkmaar en Oudorp een bezinningsweek 
houden. De bedoeling van deze week is: bezinning van 
elke kerk op eigen geloofsinhoud en geloofsbeleving. 
Waarbij vanzelf vragen naar voren komen als: „Hoe ligt de 
band tussen geloof en dagelijks leven?" en „Hoe geven wij 
het geloof gestalte in een zo sterk en snel veranderende 
wereld?" Kortom: het moet zijn een week van hernieuwd 
bewustzijn voor elke kerk. Het algemeen thema is: „Naar 
God door Christus". Dit nader uit te werken is een louter 
interne aangelegenheid voor elke kerk. Is er dan niets 
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gemeenschappelijks? Wel zeker.' Niet, dat er gezamenlijke 
diensten zijn. Maar wel het feit, dat deze week door 
onderling overleg van de deelnemende kerken tot stand 
komt. Het gemeenschappelijke is dus vooreerst dat alle 
kerken hetzelfde doen en dat zij dit van elkaar weten. 
Bovendien zal naar buiten, in raamaffiches, kranten-
advertenties en bios* coop-reclame een gezamenlijke 
aankondiging gedaan worden. Zulk een 
gemeenschappelijke propaganda voor deze 
bezinningsweek kan een teken zijn voor de niet-kerkelyke 
wereld. Zeker, een teken.' Maait ook niet meer dan dat. 
Want de bedoeling van deze week ligt niet in evangelisatie 
naar buiten of in een zending naar de niet-gelovendo of 
niet-kerkelijke mens, maar beoogt slechts bezieling van de 
eigen geloofsgenoten. Het betreft hier een praktische 
interkerkelijke samenwerking. De deelnemende kerken 
zijn: de Baptistengemeente, de Doopsgezinde gemeente, 
de Evangelisch Lutherse kerk, de Gereformeerde kerk, de 
Nederlands Hervormde kerk, de Oud-Katholieke kerk, de 
Remonstrantse gemeente en de Rooms-Katholieke kerk. 
Bovendien zal ook het Leger des Heils (W. BoothJ aan 
deze bezinningsweek deelnemen." Wij hopen, dat de 
bezinningsweek, in Dovengecïteerd bericht, door zal 
blijve.i klinken in de toekomst en niet op 29 oktober 
geluidloos afloopt... Het blad „Gemeenschap der kerken" 
wijst er op, dat er activiteiten in de kerk gaande zijn, die 
voortdurend moeten worden gevoed en gestimuleerd en 
waarin de bezinning uit moet groeien tot de daad. De 
kerken zijn n.l. onophoudelijk geroepen tot Oecumenische 
hulpverlening „Te midden van het grote aantal 
oecumenische conferenties, dat deze zomer heeft 
plaatsgevonden, is de jaarlijkse samenkomst van de 
afdeling van oecumenische hulpverlening in Berlijn 
gehouden, niet de meest opvallende geweest. Toch zal 
deze consultatie ongetwijfeld in de geschiedenis van de 
oecumenische hulpverlening een belangrijke plaats blijven 
innemen. In het bijzonder de problemen van de minder 
ontwikkelde gebieden in Azië, Afrika, 't Nabije Oosten en 
Latijns Amerika hebben daarbij op de voor. grond gestaan. 
De grondslag is hier gelegd voor een gemeenschappelijke 
aanpak van de oorzaken van onderontwikkeldheid, 
honger, ziekte, analfabetisme enz. Juist waar wij als 
kerken geconfronteerd worden met de snelle politieke 
ontwikkeling zullen de kerken zich moeten realiseren, dat 
het onmogelijk is „bij brood alleen" te leven. Naast 
veelzijdige demonstratieprojecten in zorgvuldig daarvoor 
uitgezochte gebieden zal de materiële hulpverlening 
worden uitgebreid teneinde de nodige middelen te 
verschaffen totdat de projecten zelf op gang gekomen zijn. 
Tenslotte is besloten, Christenmannen en -vrouwen met 
technische kennis te zoeken en op te leiden voor dienst in 
deze gebieden. De inheemse kerken in de Kongo zullen 
moeten worden bijgestaan in het vormen van eigen 
leiders. Hiervoor dienen krachten en fondsen 
gemobiliseerd te worden. Ook medische hulp is thans 
dringend nodig. Juist in dit ogenblik van een ernstige 
noodsituatie zullen de kerken niet afzijdig mogen blijven.  
 
 

Het Vrije Volk / 12-11-1960 
 
Kerken helpen bij emigratie  
In de komende twee jaar zullen de Amerikaanse 
protestantse kerken, samenwerkend in Church World 
Service, nog aan ruim 7ooo personen hulp verlenen bij 
emigratie naar de Verenigde Staten. Onder zekere 
voorwaarden komen hiervoor uit Indonesië 
gerepatrieerden in aanmerking, die hier niet of 
onvoldoende aan de slag kunnen komen. 
In de afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten al 3136 
gezinsvisa afgegeven aan Nederlanders, die in het kader 
van zgn. Pastore-Walter Act kunnen emigreren. 
Dagelijks  ontvangt  de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen te Utrecht, die bemiddelt bij deze 
nieuwe aanvragen. 

Veertienhonderd Nederlanders hebben zich al in de V.S. 
kunnen vestigen met hulp van de Wereldraad van Kerken. 
De nauwe samenwerking tussen de Amerikaanse en 
Nederlandse kerken heeft bij dit emigratieprogramma 
goede vruchten afgeworpen. Terwijl Amerikaanse kerken 
voor de vereiste borgstellingen zorgen en financiële en 
andere hulp verlenen tijdens de eerste weken in het 
vreemde land, helpen de Nederlandse kerken bij het 
afdoen van de vaak langdurige formaliteiten, die aan de 
emigratie voorafgaan. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 03-12-1960 
 
TER OVERDENKING 
   GAAN DE OGEN OPEN?  
Want tegenover deze wereld heeft de kerk een taak te 
verrichten  
MORGEN zijn er weer vele mensen samen in de kerken 
met de dikke muren en de hoge ramen zó hoog, dat je 
alleen maar naar de lucht - naar de hemel?) kunt kijken, 
maar nooit naar de wereld en nooit naar die andere 
kerken. Het is immers maar zelden, zoals in die Utrechtse 
kapel, waar de kerkgangers door het raam een fraai 
uitzicht op de Dom - de toren-van-een-andere-kerk – 
hebben. “Oecumenisch uitzicht" noemen we zoiets dan 
wel eens glimlachend. maar de mensen blijven rustig 
zitten, waar ze zitten. Morgen gebeurt er echter toch iets 
bijzonders met veel kerken en kerkgangers in Nederland. 
Heel wat pastoors en dominees zitten juist nu te werken 
aan hetgeen ze bij dat wonderlijke gebeuren moeten 
zeggen. Het is geen nieuw gebeuren - het is wel vaker 
voorgevallen. Haast zó vaak, dat de nieuwigheid er al echt 
weer af schijnt te  
mensen nauwelijks meer opkijken, als ze erover horen. 
Morgen gaan de kerkmuren omlaag! Morgen worden de 
kerkramen verdroot! Dan kunnen de kerken bij elkaar naar 
binnen kijken. Dan is het niet alleen meer een ,,geestelijk 
gevoelde eenheid" met de mensen achter die andere 
muren, maar komen ze echt tastbaar en zichtbaar samen. 
In de ..eigen" diensten wordt aandacht gegeven aan de 
zaak van de “.oecumene", de zaak van heel de kerk voor 
heel de wereld, maar ook de zaak van de eenheid-der-
kerk. In de avond zijn er op veel plaatsen „oecumenische 
diensten". Een flink grote kerk is uitgekozen, om zoveel 
mogelijk kerkgangers van zoveel mogelijk verschillende 
kerken samen te hebben. Soms is dat tot in het aantal 
dommees en pastoors doorgetrokken. Morgen is het 
tweede Adventszondag èn tevens de jaarlijkse 
"Oecumenische zondag". Het is een - kleine - manifestatie 
van het groeien van de kerken naar elkaar. Dat woordje 
..klein" moet er beslist nog wel bij. Want de belangstelling 
is tanend (de ,,kerstzang" doet het al veel beter!) en de 
volgende week zitten we immers weer in onze eigen 
kerkbank. Zo zijn we dan ook wel weer: belangstellend 
voor de ander, maar behoudend voor onszelf.  
Morgen kan echter toch wel iets heel goeds brengen: dat 
verlagen van die kerkmuren en dat vergroten van die 
kerkramen maakt, dat de wereld ook meer in zicht komt. 
De wereld, waar twee-derde van de bevolking honger lijdt, 
waar talloze vluchtelingen rondzwerven, waar enorme 
spanningen de volkeren uiteentrekken en tegen elkaar 
opjagen. Dat uitzicht is niet lieflijk, maar wel erg heilzaam. 
Want tegenover deze wereld heeft de kerk een taak te 
verrichten. Het samengroeien der kerken gaat hand-in-
hand met het zien èn aanvatten van deze taak. Wat een 
kerk alleen niet kan, kunnen de verschillende 
denominaties samen wel uitvoeren: het zgn. 
werelddiaconaat. Daarbij kan men met woorden niet veel 
beginnen: het komt er op de helpende handen aan. Die 
handen zijn er. Natuurlijk nog veel te weinig, maar er is 
een groeiend hulpbetoon, dat zo modern mogelijk wordt 
opgezet. Over de kerk- en landsgrenzen heen reiken de 
handen in wondere samenwerking het brood en de hulp 
aan, waaraan elders een  
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schreeuwende behoefte bestaat. Morgen blijven we 
misschien nog wel wat somber gestemd over al de 
dogmatische en andere verschillen tussen de kerken. 
Daarom zijn de muren zo dik en de ramen zo hoog. Maar 
morgen kunnen de ogen opengaan. Want Christus, de 
Heer der kerk, heeft gebeden, dat Zijn volgelingen één 
mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Hij door God 
gezonden is. Wie met belangstelling het gezamenlijke 
werk der kerken volgt en wie leest, wat er in de loop der 
jaren door de Wereldraad van Kerken is verricht op allerlei 
terrein en tot heil van ieder, die wordt stü van vreugde en 
dankbaarheid Dit gebed wordt waarheid, waar de eenheid-
in-de-hulp groeit. Daarmee richten we het oog op Christus 
Zelf die dit tot stand bracht in een wereld, die sterft aan 
eigen verdeeldheid. Morgen gebeurt er daarom iets moois. 
Want die oecumenische zondag 1960 kon wel eens een 
belangrijk schakeltje zijn in de plannen van Christus met 
ieder onzer.  
Utrecht. J. BROERTJES  
 
 

Algemeen Handelsblad / 10-12-1960 
 
EEN WONDER IN DE OECUMENE  
Uit eendeëieren kwamen WILDE GANZEN  
NUCHTERE BARMHARTIGHEID NAM GROTE VLUCHT  
 
„Hiervoor zullen wij een wilde gans oplaten", zegt de beer 
G. Kanneworff als de nood aan de man komt. Voor hem Is 
dat een heel gewone uitdrukking geworden. Wij keken er 
even vreemd bij op, maar het went snel. De beer 
Kanneworff  heeft het allemaal meegemaakt bij het IKOR, 
van het begin af aan. De eerste giften naar aanleiding van 
een kerkdienst, de eerste bewuste acties en ten slotte de 
Wilde Ganzen met de sobere oproep. Maar dat woord 
„oproep" ligt hem blijkbaar niet. Hij laat - nog simpeler - 
een gans op. En dan komt het in orde. Of het routinewerk 
is geworden - een administratie en daarmee uit? De man 
door wiens handen bijna al een miljoen ganzengeld is 
gegaan, kijkt nu zelf vreemd op. „Neen", zegt hij. Elke dag 
en elke week is er weer de spanning natuurlijk: zou het 
binnenkomen wat nodig is? Soms is er de verrassing: 
meer dan we verwacht hadden. hulp en het resultaat. Maar 
wat ons hier tussen de cijfers en de papieren telkens weer 
doet meeleven, dat zijn vooral de mededelingen die de 
giften vergezellen, de bijschriften op de girostrookjes. Er is 
de zorg en de nazorg, de Van een gezin bijvoorbeeld, dat 
een week lang alleen brood gegeten heeft om de 
voorgenomen gift te kunnen doen. Zoiets gebeurt als je 
een Wilde Gans oplaat. Neen, het zijn geen dode cijfers 
waarover de heer Kanneworff  zich dagelijks buigt. Het is 
levend geld dat door zijn handen gaat. Hij staat met zijn 
werk, nuchter en accuraat, steeds tussen twee mensen, 
tussen de offerende en de lijdende mens. En daar kan 
men nooit geheel onbewogen staan.  
 
Bij de IKOR, het „interkerkelijk overleg in radio-
aangelegenheden", gebeuren vreemde dingen. Deze 
gezamenlijke omroep van een groot aantal Nederlandse 
kerkgenootschappen houdt er wilde ganzen op na. Zij 
vliegen af en aan met giften - van de luisteraars en naar 
mensen die in nood verkeren, overal. Hun zilveren 
wiekslag brengt nu reeds elke dag duizend gulden over. 
En binnenkort zal het eerste miljoen vol zijn.  
OVERIGENS is de vlucht van deze wilde ganzen niet 
spectaculair. Per saldo is een gans maar een heel gewoon 
beest. De „actie" van het IKOR, die Wilde Ganzen heet, is 
ook heel gewoon. Meer gespitst op het geven dan op het 
ontvangen. Want - en dat mag wel wonderlijk schijnen: het 
geld komt eenvoudig. Er is geen (tegen) houden aan. Dat 
bleek toen men de actie een ogenblik stop zette om ruimte 
te geven aan de hulpverlening voor Tuindorp Oostzaan. 
De Wilde Ganzen vlogen die week rustig door.  
HET meest wonderlijke is wel, dat het vijf jaar geleden 
eigenlijk al begon met.... eendeëieren, 15.000 eendeëieren 

voor Korea, die er toen met een vliegtuig naar toe gebracht 
werden. En om helemaal bij het begin te beginnen: Er 
kwamen eerder bij het IKOR al telkens giften binnen van 
luisteraars, die daarmede een passend antwoord gaven op 
hetgeen dat hun door de radio verkondigd was uit het 
Evangelie. Het is de dienst van het Woord, die de Wilde 
Ganzen onderhouden, van Woord en antwoord, van 
verbondenheid en barmhartigheid. Meer niet, maar toch 
een wonder in de Oecumene.  
OPROEP  
SINDS 1957 strijken de Wilde Ganzen wekelijks - meestal 
aan het eind van een van de zondagse IKOR-programma's 
met een enigszins blikkerig aandoend geraas op het 
Nederlandse erf. een keuterboertje te vullen op Sicilië, een 
vluchteling uit Hongkong of geplunderde kraalbewoner in 
Afrika weer kans op nieuw leven te bieden. De actie Wilde 
Ganzen dankt haar naam aan de Deense theoloog en 
wijsgeer Kierkegaard, die deze uitdrukking gebruikte voor 
Christenen, die het als hun taak zagen, het soms wat al te 
gezapige en zelfvoldane Christendom van zijn dagen 
wakker te schudden. Men vindt de beeldspraak nog 
duidelijk terug in de oproep die de Wilde Ganzen 
aankondigt: ,,De oecumenische beweging is een van die 
wilde ganzen, die God temidden van het gedweeë koppel 
tamme ganzen zendt, om die op te schrikken en op te 
jagen." Daarmee is duidelijk gesteld, dat ook de Wilde 
Ganzen van het Ikor een zaak zijn van de oecumene. De 
giften gaan voor een groot deel naar de Interchurch Aid 
van de Wereldraad van Kerken, die dan de objecten, die 
voor hulpverlening in aanmerking komen, bepaalt. Voor 
Nederland gebeurt dit in samenwerking met de Stichting 
Oecumenische hulp Kerk en Vluchtelingen, die in Utrecht 
haar zetel heeft. 
EENVOUD  
De voornaamste kracht van de Wilde Ganzen ligt in de 
eenvoud en nuchterheid, waarmee een individueel geval 
van menselijk Irjden ons wordt gepresenteerd. Waar 
enkele tien- of zelfs honderdduizenden guldens ondergaan 
in een miljoenenramp, kan een enkel mens of een enkel 
gezin er met veel minder definitief bovenop worden 
geholpen. De luisteraars kunnen de omvang van de nood 
overzien en hebben niet het gevoel, dat hun bijdrage in 
een bodemloze put verdwijnt. De gevallen, waarvoor de 
Wilde Ganzen onze hulp inroepen, hebben bodem èn 
plafond. De ,,Interchurch Aid" gaat van elk geval na, of er 
een redelijke basis is, die hulpverlening zinvol maakt, zij 
bepaalt ook de hoogte van de benodigde hulp. Haar 
gegevens vormen het materiaal, waaruit de oproepen van 
de Wilde Ganzen zijn samengesteld. De tekst is 
suggestief, concreet en zakelijk. Een korte omschrijving 
van het geval en...of de luisteraar er wat aan wil doen.  
REACTIE  
DIE reactie was aanvankelijk van bescheiden omvang. De 
eerste oproep van de Wilde Ganzen, medio 1957 ten 
behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen in 
Turkije in mei van dat jaar, bracht 167 gulden op het giro-
nummer van het Ikor: 40.000. Een schamel bedrag, dat 
desondanks aan de Borneolaan in Hilversum, waar het 
Ikor gevestigd is, geboekt staat als het begin van een 
actie, die haar weg heeft gevonden en nu sympathie 
geniet in alle lagen van de bevolking. Geleidelijk groeide 
het bedrag, dat wekelijks binnenkwam en in december 
1957 werd een eerste top bereikt, toen in één week een 
bedrag van 15.000 gulden werd ontvangen. Het hoogste 
bedrag werd tot nu toe geboekt in het najaar van 1958, 
toen op een oproep wegens  
hongersnood in Brazilië 6400 luisteraars reageerden met 
een totaal aan giften van 54.000 gulden. En vlak na de 
ramp in Chili kon het Ikor al 87.000 gulden overmaken aan 
de slachtoffers van de aardbevingen in dat land. Maar 
deze bedragen zijn toch uitschieters. De ontvangsten 
schommelen de laatste tijd rond de zeven duizend gulden 
per week. Een verheugend teken is echter, dat de 
gemiddelde grootte van de afzonderlijke giften voortdurend 
toeneemt. Zij ligt op het ogenblik tussen de zeven en acht 
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gulden, waaruit blijkt, dat dit werk mededeelt in de 
toenemini de welvaart in ons land. ag van  
SNELHEID  
IN een van de kamers van het Ikorhuis aan de Borneolaan 
staan in een rek de mappen, die de geschiedenis van de 
Wilde Ganzen vertellen. Ze bevat ten opgaven van de 
giften, die werden ontvangen de doeleinden, waarvoor zij 
waren bestemd en de reacties die dê ontvangers zonden. 
Soms komen er twee reacties van een en dezelfde bron. 
En het is vooral die tweede reactie, die de belangstelling 
van de Ikor-mensen heeft. Want het is prettig om te horen, 
dat het geld voor b.v. de Jongensstad van de YMCA in 
Madras goed is aangekomen, het doet nog veel meer 
goed te vernemen dat de plannen door die steun ook 
inderdaad verwezenlijkt konden worden. Trots is men bij 
het Ikor op de snelle wijze, waarop het geld op de plaats 
waar de hulp nodig is, beschikbaar kan worden gesteld. 
Dat is mede te danken aan de efficiënte relaties, die in de 
loop der jaren werden opgebouwd. Daar is als voorbeeld 
het geval van de arts, die uit de binnenlanden van Afrika 
een noodkreet naar Hilversum zond, omdat zijn 
ziekenhuisje zonder vaccin en zonder het geld voor 
medicamenten zat. Drie dagen na ontvangst van de 
noodkreet had de dokter zijn geld (5000 gulden).  
GIFTEN  
DE Wilde Ganzen veroveren zich geleidelijk een plaats in 
de harten van het Nederlandse Volk. Zij bieden een uitlaat 
voor gevoelens, die voorheen vaak gesmoord werden in 
een nutteloos verzuchten wanneer krant of radio lezer en 
luisteraar confronteerden met rampen en ellende veraf of 
nabij. Wanneer dit nu gebeurt, verwacht men als 
vanzelfsprekend een oproep van de Wilde Ganzen en 
dikwijls anticipeert men al op de omroep met een gift voor 
een rampgebied. 
De giften worden op velerlei wijze gegeven. Er zijn 
luisteraars die incidenteel geven, anderen, die wekelijks of 
maandelijks een vast bedrag over maken, en weer 
anderen schenken eenmaal per jaar een grote gift die het 
Ikor over de wekelijkse gevallen kan verdelen. En in een 
enkel geval is het Ikor ook ai benaderd over de 
mogelijkheid, de Wilde Ganzen te  
bedenken met een legaat. Soms wordt het milieu, waaruit 
de gevers voortkomen, bepaald door het geval, dat aan de 
orde wordt gesteld. Zo ging het aantal bijdragen van 
intellectuelen sterk omhoog, toen hulp werd gevraagd voor 
een Oosteuropese geleerde, die uit zijn land was gevlucht 
en onderdak kreeg in een kelder in Oostenrijk. Voor het 
voortzetten van zijn studie was een andere ruimte nodig. 
De oproep, die de Wilde Ganzen daarvoor de wereld 
inzonden, bracht 4000 gulden meer op dan het benodigde 
bedrag.  
NEDERLAND  
ZO'N extraatje gaat in een reservepot, waaruit kan worden 
geput als de bijdragen onder het gestelde doel bleven. 
Ook vormt het soms een welkome aanvulling voor de 
financiering van het werk, dat de radio-pastor ds. Klamer 
nog niet zo lang in Ikor-verband verricht. Ook Ds. Klamer 
Klamer ressorteert onder het Wilde Ganzen-werk: viermaal 
per jaar wordt een oproep uitgezonden voor het fonds van 
de binnenlandse hulpverlening, dat voorziet in de 
middelen, die voor het radio-pastoraat onontbeerlijk zijn in 
gevallen, waar het woord alleen bij de daad kan worden 
gevoegd en niet omgekeerd. Hieruit blijkt dat de Wilde 
Ganzen ook aandacht hebben voor Nederlandse nood, in 
individuele gevallen zo goed als in projecten. 
Beweeglijkheid, vindingrijkheid en vrijmoedigheid 
kenmerken het werk van het IKOR met de Wilde Ganzen, 
dat leeft in een luisterkring die dezelfde geschat keerdheid 
vertoont waarin onze maatschappij ogenschijnlijk is 
opgedeeld. verkondiging van naast liefde met de daad, 
sober en zonder aanzien des persoons wat betreft kerk of 
groep, heeft weerklank gevonden in het Nederlandse volk. 
En daarom is er straks bijzondere vreugde in de Borneo-
laan als de miljoenste gulden binnenvliegt.  
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KERK Wereldraad van Kerken:  
Hulp in Kongo is onvoldoende  
Dr. E. Cooke, directeur van de afdeling hulpverlening van 
de Wereldraad van Kerken, heeft de verschillende 
nationale organen medegedeeld zich zorgen te maken 
over het langzame tempo, waar. in de hulp aan Kongo op 
gang komt. Op eerdere oproepen werd bij de Wereldraad 
tot nog toe slechts 30.000 dollar ontvangen. Hiervoor zijn 
tenten voor 3 êi 4.000 personen verzonden, alsmede een 
aanzienlijke hoeveelheid voedsel en medicamenten. De 
voedselschaarste onder de Baloeba's, van wie er 300.000 
de provincie Kasal ontvlucht zijn, is nu ernstig. Berichten 
hierover zijn niet alleen bij de Wereldraad van Kerken, 
maar ook bij het Roode Kruis en de U.N.O. ontvangen. De 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft 
verklaard dat momenteel dagelijks meer dan 200 personen 
sterven als gevolg van de honger. Volgens schattingen 
van de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse 
Kongolese kerken is dagelijks 120 ton voedsel nodig. De 
tot nog toe ontvangen voorraden zijn ten enenmale 
ontoereikend, zodat men de hulpverlening tot kinderen 
heeft moeten beperken. De heer Cooke heeft daarom 
gisteren in Genève nogmaals een dringend bi gedaan ook 
op de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen in ons land. De Stichting heeft haar 
gironummer 5261 te Rotterdam beschikbaar gesteld voor 
het ontvangen van giften en zegde telegrafisch reeds een 
bedrag van ƒ 20.000 toe. Deze stichting is de hulpver. 
leningsinstantie van de m de Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland samenwerkende 
kerkgenootschappen. Zij onderhoudt nauw contact met de 
Gereformeerde Kerken. 
 
 

Trouw / 27-12-1960 
 
Meer hulp voor de Kongo gevraagd  
De Wereldraad van Kerken heeft de aangesloten kerken 
verzocht hulp te willen bieden aan de slachtoffers van de 
hongersnood die is uitgebroken onder de Baloeba's, die 
vanuit de Kongolese provincie Kasai zijn gevlucht. De 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 
Hammerskjöld, heeft meegedeeld dat dagelijks 200 van 
deze vluchtelingen van de honger sterven. De stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, die dit 
verzoek doorgeeft, stelde reeds 20.000 gulden 
beschikbaar. 
 
 

Het Vije Volk / 30-12-1960 
 
Honger in Congo eist 200 doden per dag  
Elke dag sterven er in Congo meer dan 200 mensen van 
de honger. Vooral onder de Baloeba's, waarvan er 
300.000 de provincie Kasai zijn ontvlucht, is de 
voedselschaarste nu zeer ernstig. Volgens schattingen van 
de protestantse Congolese kerken is er dagelijks 120 ton 
voedsel nodig. De tot nog toe ontvangen voorraden zijn 
ten enenmale ontoereikend, zodat men de hulpverlening 
tot kinderen heeft moeten beperken. ■';■  
Deze mededelingen zijn afkomstig van dr. Leslie E. Cooke, 
directeur van de afdeling hulpverlening van de Wereldraad 
van Kerken te Genève.  
In een brief aan o.a. de Nederlandse Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, waarin 
thans ook de gereformeerde kerken deelnemen, heeft dr. 
Cooke, geschreven, dat men zich in Genève zorgen maakt 
over het langzame tempo van de. hulpverlening aan 
Congo.  
Op eerdere oproepen is pas een bedrag van 30.000 dollar 
ontvangen. Hiervoor zijn tenten voor drie- tot vierduizend 
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mensen verzonden, en een hoeveelheid voedsel en 
medicamenten.  
De Stichting Oecumenische Hulp in Nederland heeft 
telegrafisch een bedrag van 20.000 gulden toegezegd in 
afwachting wat er in de komende weken nog op haar 
girorekening (5261, Rotterdam) zal binnenkomen. 
 
 

Trouw / 02-01-1961 
 

 

 
KERKELIJK LEVEN  
Dit is een groep Baloeba's in de Kongo. Zij zijn gevlucht uit 
het door hen bewoonde Bakwanga-gebied, waar een 
vreselijke, hongersnood heerst en waar een felle 
onderlinge rassenstrijd is uitgebroken. Wat moeten deze 
vluchtelingen beginnen? Zij weten het niet. De Wereldraad 
van Kerken ontfermt zich over hen. Voor directe hulp wordt 
van Amerikaanse kerken een miljoen dollar verwacht. Ook 
in Nederland vond de oproep van de wereldraad 
weerklank.  
Bij de stichting voor Oecumenische Hulp te Utrecht werd 
van de Nederlands Hervormde Kerk reeds ƒ 10.000 
ontvangen en van het algemeen diakonaal bureau der 
Gereformeerde Kerken ƒ 5.000. Ook kreeg de stichting tal 
van particuliere giften. Dagelijks sterven 200 van deze 
vluchtelingen van honger. De hulpdienst van de 
wereldraad streeft er in de eerste plaats naar om de 
Baloeba's voedsel te verstrekken, maar men kijkt ook 
verder in de toekomst. Men probeert meteen ook een 
aantal scholen te stichten voor lager onderwijs aan de 
vluchtelingen, zodat ze spoedig ergens werk kunnen 
krijgen.  
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