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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.  

Nieuwsblad van het Noorden / 05-01-1961 

 
Kerk- en Schoolnieaws Honger in Kongo 
Op giro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht kwam naar 
aanleiding van de oproep tot hulp aan de slachtoffers 
van de honger in Kongo tot nog toe een bedrag van f 
45 000 binnen. De oproep werd gedaan op verzoek 
van de Wereldraad van Kerken, die van de 
hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerken 
in Kongo berichten had ontvangen, dat dagelijks meer 
dan 200 van de ruim 300.000 uit de provincie Kasai 
gevluchte Baloeba's de hongerdood sterven. De 
verstrekking van voedsel per dag is ongeveer 120 ton 
nodig — vindt plaats in nauw contact met de 
Verenigde Naties en het Rode Kruis. Behalve door de 
honger worden de vluchtelingen thans ook door ziekte 
bedreigd. 
 

Friese koerier / 05-01-1961 

Nederlandse hulp voor hongerende Kongolezen 
AMSTERDAM (ANP) — Op gironummer 5261 van de 
stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen" te Utrecht is naar aanleiding van de 
oproep tot hulp aan de slachtoffers van de honger in 
Kongo tot nu toe een bedrag van ƒ 45.000,— 
binnengekomen. De oproep werd gedaan op verzoek 
van de Wereldraad van Kerken, die van de 
hulpverleningsorganisatie van de protestantse kerken 
in Kongo berichten had ontvangen, fiat dagelijks meer 
dan 200 van de ruim 300.000 uit de provincie Kasai 
gevluchte Baloeba's de hongerdood sterven. De 
verstrekking van voedsel — per dag is ongeveer 120 
ton nodig — geschiedt in nauw contact met de 
Verenigde Naties en het Roode Kruis. 
 

Trouw / 05-01-1961 

 
REEDS 45 MILLE VOOR BALOEBA'S 
Op gironummer 5261 van de stichting Oecumenische 
hulp te Utrecht is naar aanleiding van de oproep tot 
hulpaan de slachtoffers van de honger in Kongo tot 
nog toe een bedrag van ƒ 45.000,— binnengekomen. 
De oproep werd gedaan op verzoek van de 
Wereldraad van Kerken, die van de hulpverlenings- 
organisatie van de protestantse kerken in Kongo 
berichten had ontvangen, dat dagelijks meer dan 200 
van de ruim 300.000 uit de provincie Kasai gevluchte 
Baloeba's de hongerdood sterven. De verstrekking van 
voedsel — por dag is ongeveer 120 ton nodig  
 

Leeuwarder courant /06-01-1961 

 
Hulp voor slachtoffers van hongersnood in Kongo 
Op gironummer 5261 van de Stichting „Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen" te Utrecht is naar 
aanleiding van de oproep tot hulp aan de slachtoffers 
van de honger in Kongo tot nog toe een bedrag van f 
45.000,— binnengekomen. De oproep werd gedaan 
op verzoek van de Wereldraad van Kerken, die van de 
hulpverleningsorganisatie van de protestantse kerken 
in Kongo berichten had ontvangen, dat dagelijks meer 
dan 200 van de ruim 300.000 uit de provincie Kasai 
gevluchte Baloeba's de hongerdood sterven. De 
verstrekking van voedsel — per dag is ongeveer 120 
ton nodig — geschiedt in nauw contact met de 
Verenigde Naties en het Rode Kruis. 
 

Het Vrije Volk / 09-01-1961 

 
Hulp voor Baloeba's 
ROME (Reuter) De voedsel- en landbouworganisatie 
van de VN in Rome heeft een hulpprogramma 
opgesteld voor de Baloeba-vluchtelingen in Congo. De 
hulp zal 23 miljoen gulden kosten voor het 
eerstvolgende halfjaar.  
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Reeds heeft de plaatsvervangende directeur-generaal 
van de organisatie de laatste dagen besprekingen 
gevoerd met vertegenwoordigers van 28 ! landen die 
voedsel ter beschikking willen stellen. 
De VS hebben maïs en melkpoeder aangeboden, 
Noorwegen gedroogde vis en melkpoeder. In Den 
Haag heeft de Nederlandse stichting voor 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen tot nu 
toe 45.000 gulden ontvangen voor hulp aan de 
Baloeba's. Verwacht wordt dat ook het Nederlandse 
Rode Kruis hulp zal aanbieden.  
De eerste voedselvoorraden zullen per vliegtuig naar- 
Congo worden overgebracht, de rest wordt per schip 
en trein aangevoerd. 
 

Het Vrije Volk / 10-01-1961 

 
Van alpha tot omega 
IN RECORDTIJD is een bedrag van 45.000 gulden op 
het gironummer 5261 van de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht 
binnengekomen voor de hulp aan hongerslachtoffers 
in Congo. Dit bedrag was eind vorige week binnen.  
 

Friese Koerier / 14-01-1961 

 
‘Operatie Dokter’ hulpactie - van Wereldraad van 
Kerken - voor de Kongo 
Onder de naam „Operatie Dokter" bereidt de 
Wereldraad van Kerken een grootscheepse hulpactie 
voor ten behoeve van het gebied van voormalig 
Belgisch Kongo. Volgens betrouwbare schattingen 
bevinden zich in het gehele land nog slechts ongeveer 
225 artsen, onder wie rond 100 Belgen met particuliere 
practijk. Men begint het gebrek aan artsen en 
verplegend personeel erg te voelen, zo melden 
medewerkers van protestante hulporganisaties: een 
aantal ziekenhuizen moet het al sedert weken of zelfs 
sedert maanden zonder enige vorm van doktershulp 
stellen. De geldbedragen, die de kerken voor dat doel 
aan de Wereldraad ter beschikking hebben gesteld, 
zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor het 
uitzenden van ongeveer 100 artsen, die aan 
overheidsziekenhuizen of ziekenhuizen van missie of 
zending te werk gesteld zullen worden. Daarnaast zijn 
medicamenten en voedingsmiddelen nodig. Met het 
hulpprogramma voor Kongo op lange termijn gaan 
hulpmaatregelen tot verzachting van de directe nood 
hand in hand. De verstrekking van voedsel voor de 
300.000 uit Kasai gevluchte Baloeba's en vooral aan 
de kinderen onder hen, door de 
hulpverleningsorganisatie van protestante kerken in 
Kongo geschiedt in nauw contact met Rode Kruis en 
Verenigde Naties. Op giro 5261 van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen was 
verleden week al ƒ 50.000 binnengekomen voor dit 
doel. 
 

Trouw / 14-01-1961 

 
 
Foto's 
Toen kwamen er de foto's in de kranten. In het NTS-
journaal werden deze week ook aangrijpende beelden 
getoond. Donkere kinderogen staarden ons niet 
begrijpend aan in de krant en van het beeldscherm. Ik 
weet niet of u er onbewogen onder kon blijven. Dat 
jongetje van die twee rijksdaalders begreep wat hij 
doen moest. Overal op de wereld zijn de foto's en 
filmbeelden van de hongersnood verspreid. Het was 
een aanklacht en een oproep om te helpen. Overal zijn 
thans acties aan de gang. Noorwegen, Engeland, 
West- Duitsland, Amerika, overal zijn mensen bezig 
geld te verzamelen voor voedsel. Het Nederl. Roode 
Kruis stelde deze week het bijzondere giro-nummer 
777 open. Hoeveel geld er al is binnengekomen kon 
men mij gisteren nog iet vertellen. Maandag verwacht 
het Roode Kruis de eerste afrekening van de PTT. 
Met Kerstmis zijn de kerken in ons land al begonnen. 
Bij de Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht kon 
men mij gisteren vertellen dat op het gironummer 5261 
al 60.000 gulden is gestort. Op 't ogenblik is men bezig 
voedsel voor dat geld in ons land te kopen. Blikjes vis, 
tapioca en blikjes melkpoeder. Druk was men gisteren 
bezig met pogingen om een vliegtuig te charteren, die 
het voedsel de volgende week snel naar het 
hongergebied in Kongo kan brengen. Het vervoer is 
een groot probleem. Er moet vooral snel geholpen 
worden. Minstens 150.000 Baloeba-vluchtelingen zijn 
de hongerdood nabij. Het Internationale Rode Kruis is 
in actie. De Verenigde Naties hebben een beroep op 
het wereldgeweten gedaan. Het zou een schande zijn 
voor de mensheid, wanneer nier niet snelle hulp 
geboden werd. 
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Friese koerier / 17-01-1961 

 

 
 
HULP AAN KONGO 
UTRECHT (ANP) — Bij de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Rotterdam (giro 
5261) blijven de bijdragen voor de hongersnood in 
Kongo binnenkomen. Ontvangen ot toegezegd is tot 
nu toe een bedrag van ongeveer ƒ 90.000. De 850 
leerlingen van het Chr. Lyceum Buitenveldert in 
Amsterdam, brachten in een bliksemactie „rijst voor 
Kongo" meer dan ƒ 15.000 bijeen. In Zaltbommel 
zullen a.s. woensdagavond vrachtauto's rondrijden 
voor het in ontvangst nemen van goederen in natura. 
Levensmiddelen komen bij het bureau van de stichting 
in toenemende mate binnen. Op fabrikanten, grossiers 
en particulieren is een beroep gedaan om 
gecondenseerde melk, bonen, tapioca en 
visconserven naar het bureau (Achter St. Pieter 14) te 
Utrecht te sturen. 
De Kongolese provincie Kasai wordt geteisterd door 
een rampzalige hongersnood, welke alleen door 
grootscheepse hulp kan worden opgeheven. Is er een 
schrijnender noodkreet denkbaar dan dit geteisterde 
gezichtje van een Kongolees meisje, van wie de 
oogjes door de gevolgen van de honger 
dichtgezwollen zijn....? Geld kan worden gestort op 
giro 777 van 't Rode Kruis in Den Haag 

 

Algemeen Handelsblad / 17-01-1961 

 
Giro 5261: Hulp aan KONGO 
Bij de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Rotterdam (giro 5261) blijven de 
bijdragen voor de hongersnood in Kongo 
binnenkomen. Ontvangen of toegezegd is tot nu toe 
een bedrag van ongeveer f 90.000. Te Zaltbommel 
zullen a.s. woensdag des avonds vrachtauto's 
rondrijden voor het in ontvangst nemen van goederen 
in natura. Levensmiddelen komen bij het bureau van 
de stichting in toenemende mate binnen. Op 
fabrikanten, grossiers en particulieren is een beroep 
gedaan om gecondenseerde melk, bonen, tapioca en 
visconserven naar het bureau (Achter St. Pieter 14) te 
Utrecht te sturen. Voor een spoedige verzending zal 
worden zorg gedragen. 
 

Algemeen Handelsblad / 19-01-1961 

 
Ned. regering steunt Kongo tot een bedrag van één 
miljoen gld. 
(Van onze parlementaire redacteur)  
Den Haag, 19 januari  
De regering heeft besloten, de hulpactie van de 
voedsel- en landbouworganisatie van de Ver. Naties 
tot leniging van de hongersnood in Kongo te steunen 
tot een bedrag van één miljoen gulden. Over de 
uitvoering en over de keuze van de produkten heeft 
uiteraard nauw overleg met genoemde organisatie 
plaats. Aldus deelde de minister van landbouw en 
visserij, mr. Marijnen, vanmiddag in de Tweede Kamer 
mede, in antwoord op een mondelinge vraag van prof. 
Patijn (p.v.d.a.) Voor leniging van de directe nood 
wordt gedacht aan duizend è. 1500 ton rijst, die 
mogelijk uit Suriname zal worden betrokken. Een 
ander mogelijk produkt is melkpoeder. De minister had 
zo juist nog het bericht ontvangen, dat de Surinaamse 
regering zelve reeds honderd ton rijst zou zenden. De 
minister legde er de nadruk op, dat de regering veel 
waardering heeft voor de particuliere acties, die o.a. 
door het Rode Kruis en de stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen zijn ondernomen. 
Verder hebben ook verscheidene grote concerns 
bijdragen toegezegd o.a. van 250 ton palmolie. Tot de 
particuliere giften behoort o .a. ƒ 50.000 aan ingeblikte 
levensmiddelen. De onmiddellijke behoefte aan 
voedsel voor Kongo voor de periode februari tot juli 
1961 worden getaxeerd op: 10.000 ton maïsmeel, 
10.000 ton rijst, 3250 ton gedroogde vis, 1600 ton 
palmolie. 1250 ton melkpoeder en 10 ton zout. De 
minister gaf vervolgens een overzicht van hetgeen de 
Ver. Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk en 
Noorwegen reeds hebben toegezegd. Prof. Patijn 
toonde zich tevreden en noemde het bedrag van een 
miljoen gld. aan produkten „inderdaad niet weinig". 
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Friese koerier / 20-01-1961 

 
Regering geeft miljoen gld voor hulp aan Kongo 
DEN HAAG (ANP) — De regering heeft een bedrag 
van één miljoen gulden beschikbaar gesteld van de 
voedsel- en landbouworganisatie van de Ver. Naties 
als bijdrage tot de leniging van de hongersnood in 
Kongo. Dit heeft de minister van landbouw en visserij, 
mr. V. G. M. Marijnen, donderdagmiddag in de 
Tweede Kamer meegedeeld in antwoord op een 
desbetreffende vraag van de heer Patijn (PvdA). Voor 
leniging van de directe nood wordt gedacht, zo ging de 
minister verder, aan 1000 â 1500 ton rijst, die mogelijk 
uit Suriname zal worden betrokken. Een ander 
mogelijk produkt is melkpoeder. Suriname zelf zal 100 
ton rijst beschikbaar stellen. 
De heer Patijn toonde zich voldaan over de 
mededeling van de minister, waaruit volgens hem 
blijkt, dat de rej gering deze zaak met goede wil 
bekijkt.  
„Eén miljoen is bepaald niet weinig", zei de heer Patijn, 
die bij de minister aandrong op spoed, vooral wat de 
Surinaamse rijst betreft. Minister Marijnen betoogde 
dat de regering zich bewust was, dat vooral in dit geval 
geldt, dat wie snel helpt, dubbel helpt. Hij zegde toe 
alles te zullen doen om de hulp zo snel mogelijk te 
verstrekken. Over de uitvoering en over de keuze van 
de produkten heeft uiteraard nauw overleg met de 
voedsel- en landbouworganisatie van de Ver. Naties 
plaats. Veel waardering heeft de regering, aldus 
minister Marijnen, voor de particuliere acties, die onder 
meer door het internationale rode kruis en de stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen zijn 
ondernomen. Ook wees de bewindsman er op, dat 
verschillende grote concerns bijdragen hebben 
toegezegd. De gift van de regering is geschonken naar 
aanleiding van een verzoek van de directeur-generaal 
van de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van 
de Ver. Naties). 
 

De Tijd De Maasbode / 20-01-1961 

 
GROOTSCHEEPSE HULP AAN HONGEREND 
CONGO  
Eén miljoen van Nederland 
(Van onze parlementaire redacteur)  
DEN HAAG, 10 Jan. — Onder het motto „Wie anel 
helpt, helpt dubbel", zal ook Nederland zijn aandeel 
leveren In de leniging van de hongersnood die Congo 
ernstig heeft getroffen, zo heeft de minister van 
Landbouw, mr. Marijnen, vanmiddag In de Tweede 
Kamer meegedeeld. Nederland zal de hulpactie van 
de F.A.O. steunen met levensmiddelen tot een bedrag 
van een miljoen gulden, maar er is meer. Suriname, 
dat o.m. de rijst zal leveren, die de regering van het 
koninkrijk naar Congo zal sturen, heeft op eigen 
initiatief daaraan nog honderd ton toegevoegd.  
Voorts heeft het Nederlandse bedrijfsleven reeds 
belangrijke initiatieven genomen. Een Internationaal 
concern heeft 230 ton palmolie toegezegd. Voorts Is 
honderd ton kunstmest aan de lijst toegevoegd terwijl 

een andere maatschappij ingeblikte levensmiddelen tot 
een bedrag van ƒ 50.000 zal schenken. Daar komen 
nog bij de acties, die o.m. het Internationale Rode 
Kruis en de Stichting Oecumenische hulp aan kerken 
en vluchtelingen hebben ondernomen.  
Voor dit alles heeft de regering vanmiddag voorlopig 
reeds haar grote erkentelijkheid uitgesproken. De 
minister voegde hier zijn grote deelneming aan toe met 
de bevolking van Congo. die zo zwaar te lijden heeft 
onder de zeer ernstige moeilijkheden en de 
hongersnood.  
De onmiddellijke behoefte aan voedsel voor Congo 
wordt voor het komende half jaar getaxeerd op 10.000 
ton maïsmeel, 10.000 ton rijst, 3.250 ton gedroogde 
vis 1.600 ton palmolie. 1.250 ton melkpoeder en 10 ton 
zout. Behalve aan de Surinaamse rijst wat de 
Nederlandse hulp betreft is ook gedacht aan het 
produkt melkpoeder.  
Tot dusver heeft de F.A.O. reeds op vijfentwintig 
landen een beroep gedaan om te helpen. De volgende 
toezeggingen zijn gedaan: Verenigde Staten 750 ton 
melkpoeder en 8.000 ton mals. Verenigd Koninkrijk 
3.000 pond sterling aan zaden, te kopen in de 
omringende Afrikaanse landen en 27.000 pond sterling 
uit particuliere fondsen. Duitsland 250 ton melkpoeder. 
Frankrijk 100 ton maïsmeel, Noorwegen 48 ton 
gedroogde vis.  
Er worden nog veel meer toezeggingen verwacht. 
Getracht wordt de hele hulpactie zoveel mogelijk te 
coördineren en het voedselpakket zo efficiënt mogelijk 
samen te stellen.  
Dr. C. L. Patijn heeft namens de oppositie vragen over 
deze hulpactie gesteld. Na het antwoord van de 
regering bleek de oppositie bevredigd te zijn. 
 

Trouw / 20-01-1961 

 
„Zo snel mogelijk helpen”  
Regering: miljoen gulden voor Kasai  
Duizend ton rijst voor ergste nood 
(Van onze parlementaire redacteur)  
De Nederlandse regering heeft spontaan besloten de 
hulpactie van de Wereld Voedsel Organisatie in de 
Kongolese provincie Kasai met één miljoen gulden te 
steunen.  
Voor dit bedrag zullen produkten worden aangekocht 
in nauw overleg met de FAO, waarvan de directeur-
generaal eind december een aantal landen heeft 
verzocht om een bijdrage in geld, goederen of 
transportfaciliteiten.  
Voor leniging van de eerste nood denkt de regering 
duizend a vijftienhonderd ton rijst te zenden. Deze zal 
zo mogelijk uit Suriname worden betrokken.  
Een ander produkt, dat Nederland mogelijk naar Kasai 
zal sturen, is melkpoeder.  
Ook de regering van Suriname zal de hulpactie 
steunen en honderd ton rijst beschikbaar stellen.  
Minister Marijnen, die dit gistermiddag in de Tweede 
Kamer meedeelde naar aanleiding van vragen van 
prof. dr. C. L. Patijn (Arb.). getuigde van de bijzondere 
waardering van de regering voor de particuliere 
hulpacties, die onder meer door het Internationale 
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Rode Kruis en de stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen zijn ondernomen.  
Ook enige grote concerns hebben hulp toegezegd. Zo 
zal onder meer tweehonderdvijftig ton palmolie, een 
hoeveelheid kunstmest en vijftigduizend gulden aan 
ingeblikte levensmiddelen worden verzonden.  
Ook andere landen springen hongerend Kasai bij. In 
deze provincie van zwaar getroffen Kongo sterven 
dagelijks 200 mensen de hongerdood. Amerika, 
Engeland, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen hebben 
al toezeggingen gedaan voor hoeveelheden 
melkpoeder, mais en gedroogde vis.  
Ook is uit Engelse particuliere fondsen 27.000 pond 
beschikbaar. Andere landen hebben de zaak nog in 
overweging.  
Prof. Patijn was dankbaar voor het in het kader van 
deze hulpactie niet geringe bedrag van f 1 miljoen. Hij 
verzocht de minister de grootste spoed met de 
verzending van de rijst. Minister Marijnen zegde dit 
toe. De regering is er zich van bewust, dat hier snelle 
hulp dubbele hulp betekent. Ook de heren Beernink 
(c.-h.) en De Kadt (Arb.) stelden nog vragen over deze 
zaak. 
 

Het Parool / 20-01-1961 

 
Geen vliegtuig voor voedsel naar Congo 
Hulpacties in hele land  
(Van een onzer verslaggevers)  
AMSTERDAM, vrijdag. — De levensmiddelen, 
bestemd voor de Congo, die zijn gekocht voor de 
dertigduizend gulden van de leerlingen van het 
christelijk lyceum Buitenveldert te Amsterdam, liggen 
nog steeds op Soesterberg. Er wordt op het ogenblik 
hard gewerkt om het vervoer te regelen. Aanvankelijk 
hoopte men, dat de Amerikaanse luchtmacht dit zou 
doen, maar de officiële toestemming uit Washington 
zou vermoedelijk te lang op zich laten wachten. 
Derhalve stelde men zich met de KLM in verbinding 
teneinde een vliegtuig te charteren. De directie van 
Het Parool zegde de organisatoren een bijdrage in de 
kosten toe van duizend gulden. Een chartervlucht naar 
de Congo bleek echter f 60.000 te kosten, een tarief 
waaraan de KLM door de bepalingen van de 
internationale organisatie van 
luchtvaartmaatschappijen is gebonden.  
Intussen blijven berichten over hulpacties 
binnenkomen. Nu hoorden wij o.a. van de prof. Vening 
Meineszschool (vglo), dat de 295 leerlingen een 
hulpactie zijn begonnen. Zij zijn met intekenlijsten op 
stap en de meisjes van de kooklessen hebben koek 
gebakken en jam gemaakt, die voor dit doe] worden 
verkocht.  
Verder kregen wij nog mededelingen over 
inzamelingen in Zaltbommel, waar de interkerkelijke 
jeugdraad spontaan tot daden overging en niet auto's 
in korte tijd een paar ton voedsel en een flink bedrag 
aan geld bijeen bracht, uit Amersfoort, waar 
aanstaande dinsdag met man en macht wordt gewerkt, 
uit Delfzijl, Laren, Loosdreeht, Eindhoven en Utrecht. 
Op het gironummer 5261 van de stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken werd in enkele dagen 

meer dan f 140.000 overgeschreven voor hulp aan 
Congolese vluchtelingen. In Utrecht, waar de 
Margriethal van de Jaarbeurs beschikbaar is gesteld 
voor opslag, staan al meer dan twintig ton 
levensmiddelen en geneesmiddelen voor verzending 
klaar. 
 

Het Parool / 20-01-1961 

 
Kerkelijk nieuws 
Onder de naam „Operatie Dokter" is de Wereldraad 
van Kerken een grootscheepse hulpactie voor Congo 
begonnen. De bedragen die de bij de Wereldraad 
aangesloten kerken ter beschikking hebben gesteld, 
zullen in de eerste plaats worden aangewend voor het 
uitzenden van ongeveer honderd artsen naar Congo. 
De Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen zegde twintigduizend gulden 
toe.  
De gereformeerde kerkeraad van Oss besloot, dat dè 
diaconale collecte voortaan eenmaal per maand zal 
worden bestemd voor internationale hulpverlening, 
zoals vluchtelingennood in Hongkong en hulp aan 
West-Pakistan. 
 

Gereformeerd gezinsblad / 21-01-1961 

 
Uit het Parlement  
De hongersnood in Kongo 
In de Tweede Kamer heeft de heer Patijn (P.v.d.A.) 
aan de minister van landbouw en visserij gevraagd of 
de Nederlandse regering bereid is terstond een 
bijdrage aan de F.A.O. te doen toekomen? De minister 
van landbouw, mr. v. Marijnen zei dat in Katanga en 
Kasai 300.000 mensen honger lijden. De toestand van 
20.000 kinderen, die aan hongeroedeem lijden is 
ernstig. Dagelijks sterven 200 mensen van honger. De 
minister deelde mede, dat de regering een miljoen 
gulden voor de hulpactie van de wereld-voedsel-
organisatie F.A.O. van Kongo beschikbaar stelt. Voor 
leniging van de directe nood wordt gedacht aan 1000 
tot 1500 ton rijst, die mogelijk uit Suriname zal worden 
betrokken. Een ander mogelijk produkt is melkpoeder. 
De minister zeide voorts, dat Suriname zelf 100 ton 
rijst beschikbaar zal stellen. De regering, aldus 
minister Marijnen, heeft grote waardering voor 
particuliere acties, die o.m. door het internationale 
Rode Kruis en de Stichting Oecumenische Hulp aan 
kerken en vluchtelingen zijn ondernomen. Hij wijst 
voorts op Nederlandse giften van kunstmest en 
voedsel in blik.  
Aan 25 landen is tot dusver hulp voor Kongo via de 
F.A.O. gedaan. De onmiddellijke behoefte in Kongo tot 
juli is 10.000 ton maismeel, 10.000 ton rijst, 3250 ton 
melkpoeder en 10 ton zout. De Ver. Staten hebben 
750 ton melkpoeder en 6000 ton mais toegezegd, het 
Ver. Koninkrijk stelde ƒ 50.000 beschikbaar voor 
aankoop van zaden in omringende Afrikaanse landen 
en ƒ 270.000 uit particuliere fondsen. Duitsland 
schenkt 250 ton melkpoeder, Frankrijk 100 ton 
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maismeel als eerste bijdrage en Noorwegen 46 ton 
gedroogde vis, terwijl verdere toezeggingen verwacht 
worden. „Natuurlijk zal zo snel mogelijk geholpen 
worden", zo zeide minister Marijnen. „Wie snel helpt, 
helpt dubbel". 

Leeuwarder Courant / 23-01-1961 

 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
Spontane hulpacties van jeugd voor hongerenden in 
Kongo 
Oproepen en berichten over de hongersnood in Kongo 
hebben in het hele land bij oud en jong een 
onverwachte activiteit en bereidheid tot hulpverlening 
opgewekt. In enkele dagen is. uit grote en kleine 
bijdragen op het gironummer 5261 van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Rotterdam meer dan ƒ140.000 voor de onmiddellijke 
hulp aan de Kongolese vluchtelingen bijeengebracht. 
Bovendien staan in Utrecht reeds meer dan twintig ton 
levensmiddelen (meel visconserven, gecondenseerde 
melk, tapioca, koekjes en bonenpuree) als ook 300 kilo 
kinine klaar, die zo snel mogelijk naar het noodgebied 
vervoerd zullen worden. Het verheugende van deze 
hulpactie is het spontane initiatief van de jonge 
generatie. In vele plaatsen is de ]eugd, na de 
verschrikkelijke berichten uit de Kongo gehoord te 
hebben, uit zichzelf grote inzamelingsacties begonnen. 
Een bijzonder mooi voorbeeld hebben de 850 
scholieren van het Christelijk Lyceum Buitenveldert in 
Amsterdam gegeven. In korte tijd hadden ze het 
fantastische bedrag van ruim ƒ 30.000 bij elkaar, 
hetgeen betekent, dat iedere leerling gemiddeld ƒ 
40,— bij elkaar gebracht heeft. Eén van hen had 
bijzonder veel succes: binnen twee dagen stond er op 
zijn lijst 1 750,—! Zoveel activiteit dwingt bewondering 
af. Maar deze bereidheid tot hulp van de jeugd bleef 
niet tot Amsterdam alleen beperkt. Ook een U.L.O. in 
Utrecht bracht een bedrag van ƒ 550,--bijeen. Andere 
scholen hebben hun actie voor Kongo nog niet 
afgesloten. In Zaltbommel heeft de Interkerkelijke 
Jeugdraad onder het motto: „Rijst voor Kongo" een 
bliksemactie gehouden. De jeugdige helpers hebben 
na een inleidend woord van de burgemeester, huis 
aan huis de gaven in ontvangst genomen, die per 
bestelwagen werden ingezameld en verder 
getransporteerd. 
Het personeel van het bureau van de Stichting 
Oecumenische Hulp in Utrecht heeft in deze dagen 
handenvol werk, om de giften voor Kongo in ontvangst 
te nemen. Talloze huisvrouwen komen met volle 
boodschappentassen hun bijdragen voor de 
hongerenden direct afleveren. 
Ook de stroom postpakketten houdt niet op en de 
Utrechtse grossiers en particulieren droegen hun 
aandeel bij om de levensmiddelen, die klaar staan 
voor de verzending naar de hongergebieden, dagelijks 
groter te doen worden. De innerlijke bewogenheid uit 
zich in vele spontane gaven. Een werkman uit Utrecht, 
die bij een arbeidsongeval door een grijper geraakt 
was en daarbij als door een wonder met een gebroken 
arm af gekomen was, bracht uit dankbaarheid hiervoor 

een bedrag van tien gulden voor hen, die zo dringend 
hulp nodig hebben. 

Het Vrije Volk / 24-01-1961 

 
VOEDSEL VANDAAG NAAR KASAI 
(Van een onzer verslaggevers)  
Het voedsel voor de hongerende bevolking in Kasai, 
dat leerlingen van het chr. lyceum in de Amsterdamse 
stadswijk Buitenveldert na een bliksemactie (die 
dertigduizend gulden opbracht) hebben gekocht, zal 
vandaag worden overgevlogen.  
Dit betekent, dat er eindelijk een oplossing is 
gevonden voor het vervoersprobleem. Een 
chartermaatschappij te Rotterdam, Titan-Air, heeft 
aangeboden zeven ton levensmiddelen naar Congo te 
vliegen tegen kostprijs: dat is ongeveer veertigduizend 
gulden. De machine, een DC-4, vertrekt vanmiddag 
om twee uur van Zestienhoven.  
De voedingsmiddelen zouden aanvankelijk door de 
Amerikaanse luchtmacht vanaf Soesterberg worden 
getransporteerd, maar op de basis wacht men nog 
steeds op toestemming uit Washington. De nu bereikte 
oplossing is te danken aan de Stichting Oecumenische 
Hulp, die voor de leniging van de nood van de 
slachtoffers van de honger tot dusverre 180.000 
gulden heeft binnen gekregen. 
 

Leeuwarder Courant / 24-01-1961 

 
Toch charter-vliegtuig van  
Oecumenische Hulp naar Kongo 
Artikel niet goed gescand (bericht ongeveer als 
hierboven). 
Tweede artikel in hetzelfde blad:: 
Vliegtuig met voedsel van Zestienhoven naar Kongo 
Van het vliegveld Zestienhoven vertrekt vandaag, 
onder auspiciën van de stichting oecumenische hulp, 
een vliegtuig met levensmiddelen en medicijnen war 
Kongo. Voor de leniging van de nood van de 
slachtoffers van de honger is tot nog toe bij deze 
stichting een bedrag van 180.000 gulden 
binnengekomen. 

De Tijd De Maasbode / 24-01-1961 

 
180.000 gulden voor hulp aan Congo 
ROTTERDAM. 24 Jan. — Van het vliegveld 
Zestienhoven is vandaag, onder auspiciën van de 
Stichting oecumenische hulp, een vliegtuig met 
levensmiddelen en medicijnen naar Congo vertrokken. 
Voor de leniging van de nood van de slachtoffert van 
de honger, is tot nog toe bij deze stichting een bedrag 
van 180.000 gulden binnengekomen. 

Trouw / 24-01-1961 

 
Vliegtuig brengt Ned. voedsel naar Kongo 
Artikel niet goed gescand (bericht ongeveer als 
hierboven). 
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Friese Koerier / 25-01-1961 

 
Schooldeputatie bij vertrek  
Vliegtuig met voedsel naar de Kongo 
ROTTERDAM (ANP) — Van het vliegveld 
Zestienhoven is gistermiddag een DC-4 van de Britse 
luchtvaartmaatschappij „Starways" vertrokken met 
zeven ton voedsel en medicamenten voor de 
bevolking van Kongo. 
Het transport geschiedt onder auspiciën van de 
Stichting Oecumenische Hulp aan kerk en 
vluchtelingen, bij welke stichting tot dusverre een 
bedrag van 180.000 gulden is binnengekomen ter 
leniging van de hongersnood in Kongo. Het geld voor 
deze eerste zending — 5 ton melk in blik, 2 ton 
visconserven en 400 kilo kinine — was ingezameld 
door leerlingen van het christelijk lyceum Buitenveldert 
in Amsterdam-Zuid, waarvan een deputatie bij het 
vertrek aanwezig was. Initiatiefneemster Gerda 
Blaauw (14) bracht zelf de eerste doos aan boord. 
Binnenkort zal een tweede zending, met een waarde 
van ongeveer 20.000 gulden, per schip naar Kongo 
worden gebracht. Het resterende bedrag wordt door 
de stichting overgemaakt aan de Wereldraad van 
Kerken in Genève, die de actie coördineert. 

De Tijd De Maasbode / 25-01-1961 

 
Medicamenten en voedsel naar Congo  
Actie van scholieren uit Buitenveldert 
ROTTERDAM, 23 Jan. — Enkele tientallen 
Amsterdamse jongens en meisjes hadden 
gisterenmiddag de bijtende kou getrotseerd om op de 
Rotterdamse luchthaven Zestlenhoven een 
vrachtvliegtuig „vaarwel" te zwaaien.  
Zij hadden er ijskoude voeten en handen voor ever, 
want met het vliegtuig werden vijf ton melk, twee ton 
conserven en 350 kilo medicamenten, gekocht van het 
door hen en door hun kameraadjes Ingezamelde geld, 
naar de hongerende bevolking van de Congo 
gebracht. 
Tussen het groepje Juichende jongelui stond een 
bescheiden meisje met blond haar en donkerbruine 
ogen: de veertienjarige Gerda Blaauw. Voor haar had 
het vertrek van het toestel, waarvan wij gisteren in een 
deel onzer edities reeds melding maakten, meer dan 
bijzondere betekenis, want zij is de initiatiefneemster 
van de bliksemactie van tien dagen op het christelijke 
lyceum Buitenveldert te Amsterdam-zuid waaraan ruim 
achthonderd leerlingen enthousiast hebben 
meegedaan en die in drie dagen ruim dertigduizend 
gulden heeft opgebracht. 
De Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, die de verdere organisatie overnam, 
kocht voor tienduizend gulden melk, conserven en 
medicamenten, maar wist tot maandagavond nog niet 
hoe zij deze lading snel kon transporteren. Een 
telefoontje uit Rotterdam bracht d« oplossing. De 28 
jarige directeur J. M. V. v. d. Hart van het enkele 
dagen geleden opgerichte luchtvaartbedrijf Titan 
Airways, die van de sympathieke actie had gehoord, 

bood aan de lading met een charter-vliegtuig tegen 
kostprijs te vervoeren. 
Dank zij dit spontane gebaar was het mogelijk, dat 
gisterenmiddag reeds, nog geen twee weken na het 
begin van de actie, de eerste tonnen voedsel naar de 
Congo werden gevlogen. Ook het bedrag van 
twintigduizend gulden, dat nu nog over ls. zal worden 
besteed om melk en conserven te kopen. Deze lading 
wordt waarschijnlijk per schip getransporteerd. 

De Telegraaf / 25-01-1961 

 

 
 
SCHOLEN ZENDEN KONGO VOEDSEL 
Van een onzer verslaggevers  
AMSTERDAM, woensdag:  
DE 14-jarige Amsterdamse lyceumleerlinge GERDA 
BLAAUW kreeg vijf dagen geleden bij het zien van een 
foto van een hongerend Kongo-kind een inval, die de 
inwoners van dit rumoerige en noodlijdende deel van 
Afrika vandaag een presentje van ruim 7 ton voedsel 
en geneesmiddelen bezorgt. En dat is nog maar het 
begin: er ligt nog 28 ton melk, kinine en visconserven 
op verzending te wachten. 
Vandaag zal naar alle waarschijnlijkheid het vliegtuig 
van de pas opgerichte Rotterdamse maatschappij 
„Titan Airways" op een vliegveld in Kasai landen met 
het voedsel en de kinine aan boord. De waarde van de 
lading is ƒ30.000. In vier dagen tijds brachten Gcrda 
Blaauw en haar medeleerlingen van het Amsterdamse 
Chr. streeklyceum Buitenveldert dit bedrag bijeen. Een 
groep leerlingen, samengesteld uit de kinderen die het 
hardst hadden gewerkt (de 15-jarige Kees Verhoef 
legde in vier dagen 240 bezoeken af!) deed de lading 
uitgeleide op het vliegveld Zestienhoven. 
KETTINGREACTIE 
HET initiatief van Gerda Blaauw en haar school, 
gesteund door de leraren, heeft echter in vele plaatsen 
ln Nederland een kettingreactie van dergelijke 
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hulpacties ontketend. In totaal is alleen onder 
auspiciën van de Stichting Oecumenische Hulp reeds 
voor 120.000 gulden aan contanten door leerlingen en 
leden van verenigingen opgehaald in een twintigtal 
steden. Ook het Nederlandse Rode Kruis leidt 
dergelijke acties. Men beschikt thans reeds over 
ƒ220.000.—. Vrijdag zal er vermoedelijk door beide 
instellingen een lading van 28 ton voedsel en 
medicamenten naar Kongo worden verscheept. 
Juichend klonk gisteren op Zestienhoven het vaarwel 
van de' Amsterdamse schoolkinderen toen de 
Skymaster zich in beweging zette. Een groot deel van 
de eerste Nederlandse hulp aan hongerlijdend Kongo 
komt ten goede aan een ziekenhuis in Zuid-Kasai, dat 
onder beheer staat van een Oecumenische 
organisatie. De overige goederen Worden eventueel 
met hetzelfde vliegtuig door piloot J. B. Tickle verder 
Kongo Ingevlogen. Titan Airways berekent slechts de 
kostprijs voor het vliegtuigtransport. 

Trouw / 25-01-1961 

 
Van Zestienhoven naar Leopoldville  
Buitenvelderts zending op weg naar Kongo  
 

 
Hier brengt initiatiefneemster Gerda Blaauw  

de eerste doos met voedsel voor Kongo  
aan boord van het chartervliegtuig. 

 
Lvceïsten laadden chartervliegtuig 
DINSDAGMIDDAG is een chartervliegtuig van de Tital 
Airway Ltd van het. vliegveld Zestienhoven in 
Rotterdam opgestegen met 350 kilo geneesmiddelen 
en zeven ton levensmiddelen voor de Kongolese jeugd 
in de provincie Kasai. De chartervlucht wordt 
uitgevoerd in opdracht van de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen uit Utrecht; de 
lading was bijeen gebracht door leerlingen van het chr. 

lyceum „Buitenveldert" in Amsterdam. In de loop van 
vanmorgen zou het toestel in Leopoldville arriveren. 
Donderdag 12 januari nam de veertienjarige Gerda 
Blaauw (tweede klas van de h.b.s.-afdeling van het 
lyceum) het initiatief tot een actie voor de 
hongerlijdende kinderen in Kongo. Er werden lijsten 
aangelegd waarmee de leerlingen familieleden en 
kennissen afgingen. Op de eerste dag was er al 600 
gulden bijeen. Een dag later was het bedrag gestegen 
tot niet minder dan 25.000 gulden. De driedaagse actie 
sloot met een saldo van 30.000 gulden. Dit bedrag, 
door ruim 800 jongelui ingezameld, is hoofdzakelijk 
bijeen gebracht door kleine en enkele grote giften, 
maar buiten het bedrijfsleven om. Na de inzameling 
nam de rector van het lyceum, de heer H. M. S. 
Spiegelberg, contact op met de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen voor 
een snelle en goede besteding van het geld. Voor een 
derde van het bedrag werden medicamenten, melk en 
conserven Ingeslagen. Voor het transport bleek de 
heer J. M. W. van der Hart, directeur van de Titan 
Airway, een oplossing te weten. Via de televisie had 
deze van de actie kennis genomen; hij stelde de 
stichting voor, een chartertocht tegen de kostende prijs 
uit te voeren. Het vliegtuig, dat door enkele tientallen 
leerlingen van het lyceum werd geladen, vertrok 
omstreeks vier uur van Zestienhoven; zeventien uur 
later zou het landen op het vliegveld in Leopoldville. 

Trouw / 27-01-1961 

 
Op zondag 5 februari  
KERKEN COLLECTEREN VOOR  
NOODLIJDENDE GEBIEDEN 
(Van een onzer verslaggevers) 
Zondag 5 februari wordt in de kerken die aangesloten 
zijn bij de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, een collecte gehouden voor het 
werelddiaconaat. Ook de Gereformeerde Kerken 
houden op deze zondag collecten voor hun 
Wereldhulpactie. De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor de noodlijdende gebieden. Het 
werelddiaconaat besteedt de opbrengst hoofdzakelijk 
voor de vele vluchtelingen in de wereld, zoals die ln 
Hongkong en Noord-Afrika, en voor het werk van 
teams van de stichting in de ontwikkelingsgebieden. 
De geref. kerk heeft haar terrein voor de hulpactie in 
Hongkong en West-Pakistan. 
In Hongkong is de toestand op het ogenblik nog 
verschrikkelijk. Mensen huizen in krotten en holen, 
soms zelfs gewoon op straat. Meer dan een miljoen 
vluchtelingen uit Communistisch China leven — 
behalve de eigen bevolking van twee miljoen inwoners 
— op het overbevolkte eiland. Er heersen ziekten en 
werkloosheid. 

Het Parool / 27-01-1961 

 
Internationale hulp  
Kerken willen een miljoen bijdragen 
(Van onze correspondent)  
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UTRECHT, vrijdag. — De zes kerken, die 
samenwerken in de Stichting Oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen, zullen op of omstreeks 5 
februari een inzameling houden voor het internationale 
hulpverleningswerk. Ook de Gereformeerde Kerken 
zullen voor het eerst een dergelijke inzameling 
houden. Zij zijn sinds donderdag door een 
contactpersoon vertegenwoordigd in het bestuur van 
de Stichting, die thans omvat de Nederlands 
Hervormde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk. de 
Doopsgezinde Broederschap, de Remonstrantse 
Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk en de Unie 
van Baptistengemeenten. 
Voor 1961 rekent de Stichting een miljoen gulden te 
kunnen overmaken aan de Wereldraad van Kerken 
voor projecten in vluchtelingengebieden en 
onderontwikkelde landen. Die verwachting baseert de 
Stichting op de stijgende lijn van de sinds 1958 
ingezamelde gelden. Thans wordt o.m. hulp geboden 
aan vluchtelingen (Hong Kong, Noord-Afrika. Kongo, 
Griekenland, Oostenrijk en Berlijn) terwijl teams van 
deskundigen helpen in onderontwikkelde gebieden de 
economie op te bouwen. De thans in gang zijnde actie 
voor de slachtoffers van de hongersnood in Kongo 
heeft reeds meer dan twee ton opgeleverd, terwijl er 
ruim veertig ton aan levensmiddelen is ingezameld. 
Een vliegtuig met bijna acht ton is al in Kongo 
aangekomen. In de toekomst wil de Stichting een 
proefboerderij voor vijftig jongens stichten in het door 
overstromingen geteisterde Madagascar, een 
landbouwproject uitvoeren in Birma en bijdragen in de 
anti-honger-campagne der' kerken. 
 

Algemeen Handelsblad / 28-01-1961 

 
Kerken zamelen in  
INTERNATIONALE HULP VERGT EEN MILJOEN 
De protestantse kerken die in ons land met de 
Oudkatholieke Kerk samenwerken in de stichting 
„Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen", 
zullen op zondag 5 februari a.s. of omstreeks die tijd 
een inzameling houden voor het programma van 
internationale hulpverlening. Voor het eerst houden 
ook de Gereformeerde Kerken in Nederland een 
inzameling van deze aard. De Remonstrantse 
Broederschap en de Doopsgezinde Sociëteit zullen de 
inzameling na 5 februari houden. Het gewone 
internationale hulpverleningswerk zal dit jaar ongeveer 
een miljoen gulden vergen. Naast dit voortgaande 
werk, waarin het optreden van teams in speciale 
projecten uitgebreid zal worden, verleent de stichting 
incidentele hulp bij natuurrampen en acute 
hongersnood, zoals thans in Kongo. Deze 
hulpverlening berust op een besef van 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tegenover 
materiële noden en wordt uitgevoerd als dienst van de 
naaste zonder oogmerk van bijkomstige aard. 
 
VAN HEINDE EN VERRE  
Tussen de stichting „Oecumenische Hulp aan Kerken 
en vluchtelingen" te Utrecht en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland is deze week een nauwe 

betrekking ontstaan door het optreden van een 
contactpersoon van het algemeen diaconaal bureau 
der gereformeerde kerken in het bestuur van de 
Stichting Oecumenische Hulp. In Kringen der 
Gereformeerde kerken gaat men zich bezighouden 
met hulpverlening aan noodlijdende gebieden, waarbij 
Hongkong en Pakistan thans de bijzondere aandacht 
hebben. Het contact met de stichting Oecumenische 
Hulp dient o.a. om het werk te coördineren met de 
programma's van de Wereldraad van Kerken. 

Het Vrije Volk / 31-01-1961 

 
Kerken vragen geld voor hulpverlening 
(Van een onzer verslaggevers)  
Op zondag 5 februari zal er in honderden protestantse 
kerken in Nederland gecollecteerd worden voor 
hongerende kinderen in Congo, vluchtelingen in 
Hongkong, arme boeren in Griekenland en Sardinië en 
honderdduizenden andere behoeftigen voor wie de 
westerse welvaart een gouden droom is, die hun eigen 
ellende alleen maar accentueert.  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, die met de opbrengst van deze massale 
collecte het internationale hulp werk zal kunnen 
uitbreiden, verwacht een bedrag van drie tot vier ton.  
Dat deze verwachting niet ongegrond is blijkt uit het 
feit dat op 5 februari in alle Hervormde, Lutherse. Oud-
Katholieke, Baptiste en (voor het eerst!) 
Gereformeerde kerken voor dit doel geld ingezameld 
zal worden, terwijl de Doopsgezinde en 
Remonstrantse kerken dit op een latere datum zullen 
doen.  
De Stichting Oecumenische Hulp zit op het ogenblik 
middenin de hulpactie voor hongersnoodslachtoffers in 
Congo. 
In de afgelopen weken is hiervoor 200.000 gulden 
binnengekomen, plus veertig ton voedsel en een 
hoeveelheid kinine ter waarde van 180.000 gulden. 
Ruim zeven ton voedsel is al per vliegtuig naar Congo 
verzonden. De rest van de goederen gaat — als men 
spoedig een vliegtuig kan charteren — door de lucht of 
anders per schip. 
De hulp aan Congo is een acuut project, dat “tussen 
de bedrijven door” ter hand moest worden genomen. 
Want het hele jaar door wordt er gewerkt aan acties in 
alle. delen van de wereld.  
Mr. R. W. Kijlstra, directeur van de stichting, heeft ons 
verteld waar de in oecumenisch verband 
samenwerkende kerken in Nederland op het ogenblik 
hulp verlenen. 
Om enkele voorbeelden te noemen: 

 Op het Griekse eiland Kythera werkt een team 
o.l.v. de Nederlander Koksma aan een betere 
bevloeiing van de bodem en 
landbouwhervormingen. Hij heeft dringend 
waterkering-materiaal nodig.  

 Op een andere plaats in Griekenland — Vigla — 
zoekt de Nederlandse waterstaatdeskundige 
Akkerman naar middelen om een te nat gebied in 
vruchtbaar polderland te herscheppen. Hij heeft 
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vooral koeien, eenden, kuikens en... .weckflessen 
nodig. 

 In het Zuiditaliaanse dorp Falerna werkt een 
Wereldraad-team o.l.v, het Utrechtse echtpaar van 
der Linden. Ze bouwen er varkensstallen, een 
riolering, een slachthuis en hebben dringend 
pluimvee nodig.  

In West-Pakistan leert de Hilversumse 
maatschappelijk werkster Aaltje Sijbrandy huisvrouwen 
borduren opdat ze het familieinkomen straks zelf 
kunnen vergroten.  
In Birma, waar een koe een halve liter melk per dag 
geeft en een kip 35 eieren per jaar (!).legt, wordt door 
de Wereldraad gepoogd, betere voorlichting aan de 
boeren te geven. 
Naastenliefde 
Zo kan men doorgaan: in Kenia, Turkije, Marokko, 
Algerië en Hongkong wordt de ellende bestreden. Met 
geld en met mankracht, want zo langzamerhand 
werken er in alle delen van de wereld Nederlandse 
vrijwilligers in opdracht van de Stichting 
Oecumenische Hulp, de Nederlandse tak van de 
hulporganisatie van de Wereldraad van Kerken. 
Vorig jaar vloeide er 625.000 gulden uit collecten en 
andere giften in de kas van de stichting. 
Dit jaar moet dat bedrag een stuk hoger zijn. Te meer 
omdat er naast de voortdurende zorg voor 
vluchtelingen en achtergebleven gebieden telkens 
onmiddellijke hulp geboden moet worden in acute 
gevallen, zoals voor honger in Congo en het door 
overstromingen getroffen Madagaskar. 
Men vertrouwt er echter op, dat de kerkgangers op 5 
februari beseffen wat werkelijke naastenliefde is. 
 

Het Parool / 01-02-1961 

 
Nijpend tekort aan transportmiddelen 
Voedsel voor Kasai ligt opgeslagen in Hangar 
Uitgeteerde kinderen hebben nog geen druppel 
Hollandse melk gehad 
De scan is vervormd, een deel van de tekst kon niet 
worden gelezen door het OCR-programma. 
Enkele delen van de tekst zijn goed gescand: 
In kader:  
VORIGE week woensdag is van het Rotterdamse 
vliegveld Zestienhoven een DC-4 van de Engelse 
maatschappij Starways naar Kongo vertrokken met 
aan boord een partij voedsel en geneesmiddelen, die 
was gekocht van geld, dat Amsterdamse scholieren 
hadden ingezameld. Een onzer verslaggevers is door 
de Stichting Oecumenische Hulp, die het transport 
voor haar rekening nam, in de gelegenheid gesteld de 
reis mee te maken. In nevenstaand relaas geeft hij zijn 
indrukken van het korte bezoek aan Leopoldstad weer. 
Uit artikel:  
Op het vliegveld van Leopoldstad zei de (Belgische) 
manager van het restaurant letterlijk: „De zwarten 
kunnen het niet meer betalen, zulle, en daar komt 
grote ontevredenheid van, let maar op." Een paar uur 
in Leopoldstad is een merkwaardige ervaring. De tijd is 
te kort om een gedegen oordeel te kunnen geven over 
de situatie. Men voert links rechts korte gesprekken, 

men telefoneert — via de V.N.-telefooncentrale die 
door Canadezen is bemand — met een aantal 
functionarissen van de wereldorganisatie, men doet 
indrukken op. 
Het vliegveld, misschien wel het belangrijkste 
steunpunt van de V.N.-troepen in de Kongolese 
hoofdstad: een peloton Congolese soldaten houdt er 
exercitie-oefeningen op het platform. Stram in de maat 
marcheren de soldaten heen en weer. Ze zijn goed 
uitgerust, hun wapens zijn geladen, hun uniformen 
smetteloos. Ze worden bekeken door een groepje 
Marokkaanse V.N.-soldaten, die binnenkort naar huis 
gaan. 
De Marokkanen zijn in rafels gekleed, ze hangen 
ordeloos rond, ze spreken geen woord Engels. 
In het stationsgebouw van het vliegveld doet de 
Kongolese douane z’n werk. 
Twee witte paters en twee nonnen maken hun koffers 
open. Ze zijn op weg naar Nederland. Ze spreken 
aarzelend en schuw met ons. De Kongolezen luisteren 
argwanend naar onze taal, die hen ongetwijfeld 
voorkomt als het Vlaams van de Belgen. 
Uit de Oostprovincie zijn de paters en de nonnen 
gekomen, een reis, die weken heeft geduurd. Voor een 
deel gingen zij te voet door onrustige, gevaarlijke 
gebieden, waar het religieuze kleed niet langer een 
waarborg is voor veiligheid, 
Waar de bevolking de ene dag uiterst vriendelijk is, 
maar de volgende dag de blanke verjaagt. De paters 
en de nonnen willen hun namen niet noemen. Ze gaan 
weg uit Congo, omdat zij er hun taak niet meer kunnen 
verrichten. Ze laten elkaar geen ogenblik alleen, daar 
in de douanehal met zn plafond, dat vol kogelgaten zit. 
Een paar uur geleden werd er, vóór het 
stationsgebouw, nog gevochten en gedood. Troepen 
uit Ghana, die in de omgeving van het vliegveld 
gelegerd waren, sloegen aan het muiten en knalden 
hun commandant, de Britse luitenant-kolonel D. A. 
Hanson, en een sergeant neer. De lijken liggen in de 
Rode-Kruispost van het vliegveld. De muiters zijn 
inmiddels al gearresteerd door andere VN-troepen en 
wachten nu, zwaar bewaakt, in een hangar op de 
komst van een Britannia passagiersvhegtuig, dat hen 
terug moet brengen naar Ghana 
Een Zweedse luitenant, werkzaam in de “operations-
room" van het vliegveld zit op de stoel van een Noorse 
collega, die vorige week stierf, toen Kongolese 
soldaten opeens, zonder enige reden, een schietpartij 
begonnen. 
Amerikanen 
Een VN-jeep, bestuurd door een soldaat uit India, reed 
ons heen en terug naar de stad, waar de 
straatverlichting volop brandt, maar de straten 
uitgestorven loken.  
voor het Stanleyhotel, het hoofdkwartier van de V.N., 
staat een groep in burger geklede • Amerikanen. Ze 
zien er wonderlijk uit. Ze hebben felblauwe sokken aan 
de spierwitte benen en ze dragen vliegerslaarzen, die 
bepaald niet passen bij hun Bermuda-shorts en hun 
vakantieshirts. Op het hebben ze een binnenstebuiten 
gekeerde vechtpet. 
Het zijn USAAF-piloten, die een paar keer per week 
van hun basis in Pisa naar Leopoldstad vliegen, maar 
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die, naar men zegt om de Russen op een dwaalspoor 
te brengen, in de Nigeriaanse stad Kano hun 
uniformen voor burgerkleding verwisselen moeten. 
Hun vliegtuigen zijn ontdaan van de Amerikaanse 
herkenningstekens en dragen nu de letters ONU, de 
Franse afkorting voor UNO. 
Het Stanley-hotel is een kantoorgebouw geworden. 
Alle mogelijke V.N.-afdelingen werken er in de air-
conditioned kamers: militairen, maar ook artsen, 
financiële experts, landbouwexperts, 
inlichtingendiensten, lichtingendiensten, 
vervoersdeskundigen, zelfs de militaire politie is er 
gevestigd en heeft er zn gevangenis geïmproviseerd. 
Elke afdeling beschikt over een aantal tolken: de 
Fransen kunnen niet praten met de Indonesiërs, de 
Engelsen niet met de Marokkanen, de Nigerianen niet 
met de Zweden, de Amerikanen niet met de 
Soedanezen. De spraakverwarring is onvoorstelbaar 
groot en moet ongetwijfeld van invloed zijn op het 
tempo en op de kwaliteit vn het werk. 
Wy spraken er met een lerse voedseldeskundige, 
uitgezonden om de hulpzendingen te coördineren. Wy 
moeten voorkomen, dat wij hier grote voorraden 
volkomen onbruikbare waren krygen", zei hij. „De 
beste hulp, die men kan bieden, is geld' ter 
beschikking stellen. Op die manier kunnen 
bijvoorbeeld ook de Europese landen er toe bijdragen, 
dat wij ry'st en mais krijgen, de meest urgente voeding. 
Melk is heel goed bruikbaar, kindervoeding zou 
prachtig zijn. Maar laat men ons geen partijen ingeblikt 
fruit sturen, zoals is gebeurd." 
Zeven uur 's avonds in Leopoldstad: de blanke V.N.-
functionarissen gaan op weg naar de restaurants voor 
hun schreeuwend dure maaltijd. Ze gaan nooit alleen, 
altijd in groepjes en altijd in gezelschap van een goed 
bewapende soldaat. Op de weg naar het vliegveld 
patrouilleren V.N.-militairen. De jeep doet een half uur 
over de terugtocht. De chauffeur uit India zegt in bijna 
gezongen Engels dat hij niet graag in het donker over 
deze weg zou willen rijden als er geen patrouilles 
waren. 
In de hal van het vliegveld staat Jim Tickle, de 
gezagvoerder van de Starways DC-4, die de lading 
Nederlands voedsel naar Congo heeft gebracht, te 
bedelen om meer benzine voor zijn machine, die 
straks acht uur de lucht in moet om nog deze nacht 
Kano in Nigeria te bereiken. 
Vliegtuigbenzine is schaars in Leopoldstad. Sommige 
piloten vliegen, om aan benzine te komen, naar 
Brazzaville, aan de andere kant van de Congo-rivier. 
Een hal van het vliegveld met bijzonderheden over 
binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen. 
„Starways DC-4 from Rotterdam, 7 tons UN-stuff". Is er 
achteloos op gekrijt. Een Congolese soldaat kijkt naar 
het bord. Of hij Frans sprak, vroegen we. „Non, 
Congo", was het antwoord. We wezen naar het bord 
en zeiden met een vliegtuig te zijn gekomen, dat 
voedsel bracht voor zijn hongerende landgenoten. Hij 
was toen opeens de vriendelijkheid zelve, hij sprak 
zelfs voortreffelijk Frans. Hij vertelde zeven jaar 
soldaat te moeten zijn voor hij een militair pensioen 
zou krijgen, waarvan nij dan wel zou kunnen trouwen. 
De Hollanders waren vrienden, zei hij, ze hadden 

immers oorlog gevoerd met de Belgen. Hij vergeleek 
ons polshorloge met het zijne: een duur horloge, goud 
met gouden band. Het liep vier-en-een-half uur achter, 
maar dat begreep hij niet, want hij kon geen klok 
kijken. 

Friese Koerier / 04-02-1961 

 
Uit de kerken: 
Morgen, 5 februari wordt eendrachtig gecollecteerd 
voor het wereldwijde diakonale werk in de meeste 
plaatsen, waar Baptisten-, Lutherse-, Hervormdeof 
Oud Katholieke kerken zijn. Deze kerken werken 
samen in de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 
en Vluchtelingen. De Remonstranten en 
Doopsgezinden collecteren op een later tijdstip. Dit 
jaar voor het eerst houden ook de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, die met de Stichting in nauw 
organisatorisch contact staan, op 5 februari een 
inzameling. Voor Hong Kong, Tibet, Agadir, Chili, 
Griekenland, Kongo, Falerna, Pakistan en wie weet 
welke andere streken, die in 1961 nog in het nieuws 
kunnen komen? 

Leeuwarder Courant / 04-02-1961 

 
Nederlandse kerken collecteren  
voor internationale hulp 
In Nederland wordt morgen in de hervormde, 
gereformeerde en lutherse kerken de jaarlijkse collecte 
gehouden voor de internationale hulpverlening. De 
Gereformeerde Kerken doen dit jaar ook voor het eerst 
mee aan deze oecumenische collecten. De opbrengst 
van de gereformeerde collecte is dit jaar Bestemd voor 
West-Pakistan en Hongkong. In de Hervormde Kerk 
heeft de februari-collecte elk jaar meer opgebracht. In 
1956 was de opbrengst ƒ64.016,—; in 1957: ƒ 
90.782,—; in 1958: ƒ 190.641,—; in 1959: ƒ 240.175 
en in 1960: ƒ 275.300,— Men hoopt dit jaar de / 
300.000,— te overschrijden. De vastenbrief van de 
bisschoppen van de RK Kerk in Nederland zal dit jaar 
ook in het teken staan van de internationale 
hulpverlening. Er zal een speciale vastenactie worden 
georganiseerd. In de remonstrantse en doopsgezinde 
gemeenten zullen ook nog collectes worden 
gehouden. 

Trouw 04-02-1961 

 
Naastenliefde 
In vele kerken zal morgen van de kerkganger een 
gave worden gevraagd voor hulpverlening aan 
mensen, die buiten onze grenzen een toegestoken 
hand dringend nodig hebben.  
De Stichting voor Oecumenische hulp aan kerken en 
Vluchtelingen hoopt met deze collecte het 
internationale werk belangrijk te kunnen uitbreiden. In 
stilte rekent men op een bedrag van drie 1a vier ton. 
De collecte wordt gehouden in de Hervormde, 
Gereforrneerde, Lutherse, Baptisten en Oud-
Katholieke kerken. Op een latere datum zullen de 
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doopsgezinde en remonstrantse gemeenten nog 
volgen.  
De Stichting voor Oecumenische Hulp heeft reeds 
allerlei acties lopen. In Griekenland in IItalië, in West 
Pakistan. in Birma, in Hongkong (huizenbouw) en op 
vele andere plaatsen in de wereld worden krachtige 
acties gevoerd ter bestrijding van ellende en nood.  
De laatste is daar nog bij gekomen een hulpactie voor 
hongerend Kongo. Deze actie, die „tussen de 
bedrijven door" werd gevoerd bracht reeds 200,000 
gulden op, benevens veertig ton voedsel en een 
hoeveelheid kinine. 
Vorig jaar vloeide er een bedrag van ruim 600.000 
gulden in de kas van de stichting. Doch er is veel meer 
nodig wil de stichting op effectieve wijze hulp blijven 
verlenen aan vluchtelingen en achtergebleven 
gebieden.  
De hulp aan achtergebleven gebieden is de laatste 
maanden in toenemende onder de aandacht van ons 
volk gekomen, Wij kunnen hier niet op een eilandje 
leven met de ogen gesloten voor wat elders in de 
wereld geschiedt. 
Er is dus morgen gelegenheid iets te te doen voor de 
noodlijdende medemens in verafgelegen gebieden. 
Een ieder doe wat zijn hand vindt om te doen, late het 
hart spreken en handele overeenkomstig hetgeen het 
gebod der naastenliefde hem ingeeft. 

Leeuwarder courant / 06-02-1961 

 
Collecte oecumenische hulp:  
Protestantse kerken offerden  
op één zondag bijna miljoen 
De opbrengst van de collectes voor de oecumenische 
hulp in de achtergebleven gebieden, die gisteren in 
Nederland in de protestantse kerken zijn gehouden, 
heeft alle verwachtingen overtroffen. In de Hervormde 
Kerk had men een opbrengst van drie ton verwacht; de 
eerste tellingen wijzen er echter op, dat de totale 
opbrengst dit jaar zeker een ƒ 450.000,- zal bereiken. 
De Gereformeerde Kerken in Nederland, die gisteren 
voor het eerst ook meededen aan de jaarlijkse collecte 
voor oecumenische hulp op de eerste zondag in 
februari, zullen, naar de eerste resultaten doen 
verwachten, een totale opbrengst van dicht bij het half 
miljoen bereiken. In 220 van de 800 Gereformeerde 
Kerken in ons land was de opbrengst gisteren reeds f 
221.000,-, dat is meer dan in het hele 
Wereldvluchtelingenjaar in deze kerken werd 
opgebracht. 
In de hervormde gemeente van Arkel werd gisteren ƒ 
3,40 per kerkganger gegeven. De totale opbrengst 
was hier het dubbele van wat hier in 1960 over het 
gehele jaar voor de diakonie werd geofferd. In 
Hoogeveen was de opbrengst büna twee maal zo 
groot als in 1960. In Sneek was het resultaat ƒ 1618,- 
tegen ƒ 776 - in 1960. 
In een gereformeerde gemeente in de 
Noordoostpolder offerden 600 kerkgangers in totaal ƒ 
1200.—. De diakonie was over dit resultaat zo 
verheugd, dat zij er uit eigen kas f 300,— by deed. Op 
een plaats vond men in de collectezak een briefje van 
duizend gulden met de regels: „Wij mogen geven, 

opdat anderen leven." Er werden gisteren ook 
collectes gehouden in de lutherse en baptisten kerken. 
De doopsgezinden en remonstranten zullen over 
enkele weken nog een collecte voor oecumenische 
hulpverlening houden. Men verwacht, dat de totale 
opbrengst van de collectes in de protestantse kerken 
in Nederland dit jaar een miljoen gulden zal bereiken. 

Trouw / 08-02-1961 

 
Oecumenische hulp in weckflessen 
In Zeeland is een inzameling van weckflessen (met 
ringen en beugels) begonnen voor de Zeeuwse 
mevrouw Blankers. die in het Griekse plaatsje Farakla 
aan vrouwen en meisjes leert hoe ze groente kunnen 
conserveren. Mevrouw Blankers en haar man, die 
werden uitgezonden door de Wereldraad van Kerken, 
werken al jaren in Griekenland om de arme bevolking 
te leren zien hoe ze tot een beter bestaan kunnen 
komen. En hierbij hebben ze ook duizenden 
weckflessen nodig, want grote hoeveelheden groente 
en fruit verrotten in Farakla, omdat de mensen niet 
weten dat ze die kunnen wecken. Ook een andere 
veldwerker van de wereldraad, Jan Akkerman in Viglia 
heeft al om weckflessen gevraagd en men is bij de 
stichting Oecumenische Hulp te Utrecht dan ook 
bijzonder blij dat inmiddels ook een Haagse 
jongerengroep actie voor het inzamelen van 
weckflessen gaat voeren.  
Voor het fonds van de Nederduitse Gereformeerde 
Kerken voor christelijke lectuurvoorziening voor 
nietblanken in Afrika was eind 1960 reeds ongeveer f 
5.000.000 toegezegd. Het doel is f 30.000.000.  

Het Vrije Volk / 11-02-1961 

 
OECUMENISCHE JEUGD HELPT MADAGASCAR 
HET ZIT ÏN DE LUCHT,  
antwoordt ds. H. van Andel, secretaris van de 
Oecumenische Jeugdraad Nederland, op de vraag hoe 
't nu komt dat de februariconferentie in Schiedam zon 
enorme . belangstelling heeft getrokken.  
Er waren ruim duizend jonge mensen van alle kerken 
in Nederland. De sfeer in de grote hal van Wilton 
Fijenoord werd gekenmerkt door elan en realisme. In 
deze omgeving moest het MADAGASCARPLAN wel 
goed vallen. De Oecumenische Jeugdraad wil met alle 
aangesloten jeugdorganisaties en kleinere 
oecumenische jongeren-groepen dit jaar een bedrag 
van 25.000 gulden bijeenbrengen. Dit in het. kader van 
een plan van de Wereldraad van Kerken. Het geld is 
nodig voor de stichting van een modelboerderij bij 
Tananarive, de hoofdstad van het sinds vorig jaar 
onafhankelijke eiland Madagascar.  
Tananarive kampt met ontstellende problemen. Een 
paar jaar geleden is het land (5.5 miljoen inwoners; 1 
miljoen protestanten, evenveel katholieken, verder 
mohammedanen en heidenen) geteisterd door 
cyclonen.  
Duizenden en nog eens duizenden zijn toen, beroofd 
van have en goed, naar de hoofdstad gevlucht. De 
werkloosheid nam daardoor alleen maar toe.  
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Dominee Van Andel vertelt: 'Horden jonge mensen 
zwerven door de straten. Ze gaan onder in honger, 
misdadigheid. Roof is aan de orde van de dag.'  
De Wereldraad helpt en de Nederlandse 
oecumenische jeugd helpt. Vijftig jongens zullen een 
landbouw-opleiding krijgen op een soort 
modelboerderij die er nog komen moet.  
Jeugd en Evangelie, de Evangelisatie-actie van de 
gereformeerde jeugd in ons land, neemt onderdak enz. 
voor haai rekening. De organisatie heeft zich garant 
gesteld voor 10.000 gulden.  
Er moet meer komen: meubilair, melkkoeien, 
trekossen, varkens, kippen, konijnen en ander 
kleinvee, ploegen, eggen, karren, zaaizaden. 
De Oecumenische Jeugdraad wil het project opdelen 
in kleinere taken, waarvan de uitkomsten welkom zijn 
op gironummer 5261 van Oecumenische Hulp 
(Rotterdam), met vermelding. 'Madagascar'. 

Friese Koerier / 15-02-1961 

 
Kinine uit Nederland redt leven van veel kinderen 
UTRECHT (ANP) — Uit Rotterdam vertrekt vandaag 
de „Afrika" met onder andere 53 ton levensmiddelen 
en medicijnen aan boord voor de hongergebieden in 
Kongo. De voorraad, die een waarde heeft van naar 
schatting 80.000 is het resultaat van een inzameling, 
die overal in het land onder auspiciën van de „Stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" is 
gehouden. 
Behalve de gaven in natura is het totale bedrag tot nu 
toe op giro 5261 van deze stichting is binnengekomen 
en nog toegezegd werd ruim ƒ 275.000. De „Stichting 
oecumenische hulp" heeft de leden van de 
verschillende protestantse kerken om hulp gevraagd 
na een dringend verzoek daartoe van de Wereldraad 
van Kerken in Genève. 
Uit Bakwanga is bericht ontvangen dat de voorraad 
kinine, die op 26 januari per vliegtuig uit Nederland 
werd verzonden, goed is aangekomen. De 
Nederlandse arts dokter Blankhart schrijft, dat deze 
Nederlandse zending voor het eerst de stagnatie in de 
aanvoer van medicijnen heeft doorbroken. 
Maandenlang was men verstoken van elke hulp bij de 
bestrijding van malaria. 
De kinine, waarmee zestig polyklinieken konden 
worden bevoorraad, heeft volgens dokter Blankhart 
veel kinderen het leven gered. Ook de door Nederland 
verzonden melk en vis zijn inmiddels in Bakwanga 
aangekomen. De luchtbrug die in verband met 
troepenverplaatsingen een tijdlang niet functioneerde, 
werkt nu weer normaal. 

Het Vrije Volk / 15-02-1961 

 
Recordzending Rode Kruis voor Congo 
(Van èen onzer verslaggevers) 
Het Rode Kruis verzendt deze week de grootste 
hoeveelheid levensmiddelen naar de hohgergebieden 
in Congo sinds het uitbreken van de onlusten in dit 
land. Twee schepen, de Liberiakust en de Afrika, 
vervoeren in totaal meer dan een half miljoen blikjes 

melk. De Afrika, een Deens schip, neemt bovendien 
53 ton andere levensmiddelen en medicijnen mee. 
Deze laatste zending, met een waarde van ongeveer ƒ 
80.000, is een geschenk van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. 
Behalve deze gaven in natura heeft haar 
inzamelingsactie voor Congo aan binnengekomen en 
toegezegde den al een bedrag van ruim f 275.000 
opgeleverd. 
Met inbegrip van de twee nieuwe zendingen heeft Het 
Rode Kruis nu meer dan een miljoen blikjes melk aan 
de hongerlijdende Congolezen geschonken: Ze 
worden alle gedistribueerd door de UNO-
vertegenwoordiger in Leopoldville, de Nederlander J. 
Grün. 
Hij nam ook het initiatief tot het verzenden van 
medicijnen per vliegtuig. Naar het ANP verneemt is de 
voorraad kinine, die op 26 januari per vliegtuig uit 
Nederland naar Bakwanga werd verzonden, daar goed 
aangekomen. 
Zestig poliklinieken zijn inmiddels met deze kinine 
bevoorraad en volgens de in Congo werkende 
Nederlandse arts Blankhart is het leven van vele 
kinderen ermee gered. De zending kinine kwam aan 
nadat men maandenlang verstoken was geweest van 
iedere hulp bij de bestrijding van malaria. 

Leeuwarder Courant / 15-02-1961 

 
Voedsel voor Kongo 
Uit Rotterdam vertrok vandaag de ,Afrika" met onder 
andere 53 ton levensmiddelen en medicijnen aan 
boord voor de hongergebieden in Kongo. De voorraad, 
die een waarde heeft van naar schatting 80.000 
gulden, is het resultaat van een inzameling, die overal 
in het land onder auspiciën van de „Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen" is 
gehouden. 

Trouw / 16-02-1961 

 
KERKELIJK LEVEN  
WEER VERTREKT EEN TRANSPORT 
Kinderen in Kongo gered met Nederlandse kinine 
Vanuit Rotterdam vertrekt vandaag de „Africa" met o.a. 
53 ton levensmiddelen en medicijnen voor de 
hongergebieden in Kongo. De voorraad, die een 
waarde heeft van naar schatting ƒ 80.000, is het 
resultaat van inzamelingen die overal in het land, 
onder auspiciën van de Stichting Oecumenische Hulp 
in Utrecht, zijn gehouden. Buiten de gaven in natura 
kwam op giro 5261 van de Stichting, samen met nog 
toegezegde bedragen ruim ƒ 275.000 binnen. De 
stichting deed een beroep op de leden van de 
verschillende protestantse kerken hulp te willen 
bieden, na een dringend verzoek daartoe van de 
Wereldraad van Kerken in Genève.  
Uit Bakwanga is bericht ontvangen, dat de voorraad 
kinine, die op 26 januari per vliegtuig vanuit Nederland 
werd verzonden, is verdeeld. De Nederlandse arts 
dokter Blankhart schrijft, dat deze Nederlandse 
zending voor het eerst de stagnatie in de aanvoer van 



 
SOH in de kranten van 1961, pag. 18 

 

medicijnen doorbrak. Maandenlang was men 
verstoken .van elk middel ter bestrijding van malaria. 
De kinine, waarmee 60 poliklinieken konden worden 
bevoorraad, is voor veel kinderen levensreddend 
geweest.  
Ook de gezonden melk en vis is inmiddels in 
Bakwanga gearriveerd. De luchtbrug, die in verband 
met troepenverplaatsingen tijdelijk niet functioneerde, 
werkt nu weer normaal. 

Algemeen Handelsblad / 17-02-1961 

 
VAN HEINDE EN VERRE 
Uit Rotterdam vertrok week een schip met 53 ton 
levensmiddelen en medicamenten voor noodlijdende 
gebieden in Kongo tachtigduizend gulden die deze 
zending gekost heeft, werd overal in het land 
bijeengebracht onder auspiciën van de stichting 
„Oecumenische Hulp aan Kerken en vluchtelingen". 
Op de girorekening van deze stichting (nr. 5261) kwam 
samen met de toegezegde bedragen ƒ275.000 binnen. 
Ook gaven in natura ontving deze stichting. In 
Bakwanga is inmiddels een zending kinine verdeeld 
over 60 poliklinieken, nadat men maandenlang 
verstoken is geweest elk middel tegen malaria. Het 
leven van een groot aantal kinderen kon met deze 
kinine gered worden.  

Trouw / 20-02-1961 

 
VOOR WERELDHULP  
Ruim 6 ton van gereformeerden 
Het aandeel van de gereformeerde kerken in de 
oecumenische collecte voor de wereldhulpactie zal 
meer dan 600.000 gulden bedragen. Dat heeft het 
Algemeen Diaconaal Bureau te Utrecht berekend op 
grond van de thans binnengekomen opbrengsten. In 
totaal is al ƒ 430.000 ontvangen. Inmiddels werden 
naar Hongkong gelden gegireerd voor 126 
vluchtelingengezinnen en -kinderen, terwijl binnenkort 
verdere hulp kan volgen. In januari is een bedrag voor 
150 huisjes a ƒ 185 naar Hongkong overgemaakt. 
Deze waren daar dringend nodig na een felle brand. 
Het meeleven komt uit alle sociale lagen der 
kerkleden. Een gift van ƒ 5 door een reeds bejaarde 
werkster en haar bemoedigende woorden staat naast 
een jaarlijkse bijdrage voor een vluchtelingenkind in 
Hongkong. Verschillende giften van ƒ 1000 werden 
ontvangen. De inhoud van heel wat spaarpotten van 
kinderen werd overgemaakt. Zondagsscholen, jeugd- 
en vrouwenverenigingen maakten gelden over. De 
christelijke bond van wasindustriëlen verkocht op haar 
25-jarig jubileum bloemen en maakte de opbrengst ad 
ƒ 707,50 over voor de wereldhulpactie. Het 
gironummer 2211 van het Algemeen Diaconaal 
Bureau inspireerde iemand tot: „Twee, twee, één, één; 
doe het meteen!" 

Friese Koerier / 16-03-1961 

 
Dank zij hulpactie  
Eerste vaarzen naar Vigla in Griekenland 

LEEUWARDEN — Het dorp Vigla in Griekenland telt 
393 inwoners, van wie 263 vluchtelingen uit Roemenië 
en Rusland. Er zijn voor deze mensen honderd huizen 
gebouwd, maar het was voor de boeren onder hen 
heel moeilijk op het lage land de landbouw uit te 
oefenen. Het land stond telkens weer onder water en 
men kreeg geen oogst. Men vroeg tevergeefs om hulp 
b. de Griekse regering, die al zoveel moet doen en 
kwam toen in aanraking met een team van de 
Wereldraad van kerken. Dit slaagde erin de 
Nederlander Jan Akkerman naar Vigla te doen komen, 
een man die veel ervaring had opgedaan met het in 
cultuur brengen van drooggevallen grond in de 
Braakman en de N.O.P. In december j.l. was hij zover, 
dat een hoge waterstand in 24 uur kon worden 
weggewerkt. Het land bij Vigla is weinig geschikt voor 
landbouw op een enigszins behoorlijk peil. Men zal 
zich moeten beperken tot voedergewassen. Overigens 
is men op veeteelt aangewezen. De boeren kunnen er 
zelf geen vee kopen en nu heeft de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond in Nederland een actie 
gevoerd om er Nederlands c.g. Fries vee heen te 
sturen. 
Deze actie is tot stand gekomen door toedoen van de 
„Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen", die ook voor andere hulp zorgde. 
Laarzen, geiteharen sokken zijn er bijv. naar toe 
gestuurd, maar ook leermiddelen, schriften en 
potloden. 
De actie voor het zenden van vee naar Vigla is in 
november/december 1960 begonnen. Er is nu 
ongeveer ƒ90.000,— bijeen en bovendien giften in 
natura. Een christelijke lagere landbouwschool heeft 
de leerlingen op pad gestuurd met papieren pinken a 
ƒ0,50 en die brachten ƒ6OO,— op. Gisteren is de 
eerste zending vee op de trein gebracht in 
Leeuwarden. Het waren 10 drachtige vaarzen en twee 
stieren (van K.I. hebben de boeren daar geen 
verstand). In de loop van de zomer wordt het restant 
gezonden.  

Nieuwsblad van het Noorden / 16-03-1961 

 
Onze boeren schenken vee  
aan réfugiés in Griekenland 
(Van onze Friese medewerker) 
In Vigla, een dorpje van nog geen 300 inwoners in 
Griekenland, waar 263 vluchtelingen uit Rusland en 
Roemenië neergestreken zijn, zullen binnenkort tien 
koeien (drachtige vaarzen) en twee stieren uit 
Nederland aankomen. Dit vee, dat donderdag uit 
Leeuwarden vertrekt, zal de basis vormen voor een 
veestapel, die de vluchtelingen een nieuw bestaan zal 
bieden. Op het ogenblik heeft men daar koeien, die in 
geen drie jaar bevrucht zijn en het dier, dat daar 
onlangs als kampioenskoe werd aangewezen, zou 
door een Nederlandse boer hoogstens in een donker 
hoekje van de stal worden geplaatst. 
Dat de veestapel plotseling deze injectie krijgt (en het 
is nog maar een begin!) is te danken aan een initiatief 
van de Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen en aan een tot nu toe bijzonder 
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geslaagde actie van de Christelijke Boeren en 
Tuindersbond. 
De honderd vluchtelingengezinnen, die in Vigla 
aankwamen, hebben een moeilijke tijd gehad, zo 
vertelde mr. R. W. Kijlstra, secretaris van ge- 
noemde stichting, woensdagmiddag te Leeuwarden. 
De grond verkeert in een erbarmelijke toestand en in 
de droge zomers verschroeien de gewassen. Het 
regenwater dat er valt kan niet in de grond 
doordringen. Gelukkig zond de Nederlandse regering, 
onder auspiciën van de Wereldraad van Kerken, de 
heer Jan Akkerman, die veel ervaring heeft met het in 
cultuur brengen van drooggevallen grond, naar Vigla 
te helpen. 
Op een deel van de bedrijven zal men akkerbouw 
kunnen toepassen, maar de zeer zware kleigrond is 
alleen geschikt voor weiland. De boeren, die al 
verschillende mislukte oogsten hebben gehad, 
beschikken echter niet over geld om vee te kopen. En 
daarom wordt hen nu vanuit Nederland de helpende 
hand geboden. 
De C.B.T.B. brengt daarvoor geld bijeen. Het eerste 
transport, dat binnenkort in Vigla aankomt is slechts 
een bescheiden begin; als de actie zo goed slaagt als 
het zich thans laat aanzien zal er nog heel wat vee 
kunnen volgen. Tot nu toe heeft reeds meer dan 
veertig procent van de bij de C.B.T.B. aangesloten 
boeren voor dit doel iets geofferd. Op een christelijke 
lagere landbouwschool in Drenthe lieten de leerlingen 
in korte tijd zeshonderd gulden bij elkaar brengen. 

Leeuwarder Courant / 16-03-1961 

 
CBTB-boeren belpen Griekse boeren aan vee  
Eerste transport jongvee uit Leeuwarden naar 
Grieks vluchtelingendorp Vigla 
In Leeuwarden is gisteren een zending vee 
overgedragen en op transport gesteld naar het Griekse 
vluchtelingendorp Vigla. Het is een eerste, voorlopige 
zending van jongvee, dat geschonken kan worden 
dank zij een actie, welke onder auspiciën van de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen gevoerd is door de Christelijke Boeren- 
en Tuindersbond. De actie is nog in volle gang en 
deze zomer zal nog een zending volgen. Het doel is, 
met dit jongvee in Vigla, waar de bevolking in zeer 
armoedige omstandigheden leeft, de basis te leggen 
voor een goede veestapel, die de inwoners een 
redelijk bestaan en een nieuwe toekomst kan 
verschaffen. 
Vigla is een dorp met een kleine 700 inwoners. Een 
groot deel van hen bestaat uit vluchtelingen, o.a. uit 
Rusland en Roemenië. Sinds 1957 zyn er honderd 
nieuwe huizen gebouwd met steun van het Hoge 
Commissariaat van de Vluchtelingen. De boeren 
kregen ieder 3 hectare land en een paar are tuin. Er 
staat een klein kerkje en een groene kruisgebouw. Een 
school en een dorpshuis zijn nog in opbouw. 
Nederland heeft veel bijgedragen voor de nieuwbouw 
in Vigla. Zo kan men in het dorp een „Hollandse 
Boulevard" en een „Van Heuven Goedhartplein" 
vinden. 

De ontwikkeling van het dorp werd tot nu toe 
tegengehouden door de erbarmelijk slechte grond, 
waarvan de boeren het moeten hebben, 's Zomers is 
het er zo droog, dat de gewassen verschroeien. 's 
Winters staat alles onder water. De hulporganisatie 
van de Wereldraad van Kerken heeft Nederland te 
hulp geroepen om hier hulp te bieden. De heer Jan 
Akkerman werd onder auspiciën van de Nederlandse 
regering uitgezonden naar Vigla. Hij had de nodige 
ervaring met het in cultuur brengen van grond 
opgedaan in de NOP en de Braakman. Akkerman 
slaagde er met hulp van de boeren in, het land in een 
jaar droog te krijgen, zodat er dit jaar voor het eerst 
geoogst kan worden. 
Een volgende stap is nu, de boeren van Vigla een start 
te geven. Daarvoor is in de eerste plaats jongvee 
nodig. De weinige koeien, die de boeren in Vigla 
hebben, zijn erbarmelijk slecht. Zelf koeien kopen gaat 
niet. Om de boeren van Vigla te helpen is de CBTB 
verleden jaar een actie begonnen onder haar leden 
onder auspiciën van de Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen, waarin de 
Gereformeerde Kerken participeren. Die actie is goed 
aangeslagen. De laatste weken kwam er gemiddeld ƒ 
5000 per week binnen. Er is nu in totaal ƒ 50.000 bij 
elkaar gebracht, terwijl er ook vijftien pinken zijn 
toegezegd. Men hoopt de actie in juni met de 
bondsdagen af te sluiten. In het kader van deze actie 
zijn allerlei aardige initiatieven ontwikkeld. De 
leerlingen van een christelijke lagere landbouwschool 
verkochten bijvoorbeeld papieren pinken en brachten 
zo ƒ 600.- bijeen. Van de leden heeft tot nu toe 41 
procent, iets gegeven: gemiddeld een bedrag van 
ƒ3,75. Enkele boeren hebben zelfs een hele pink 
gegeven. Met dit eerste transport zouden twaalf stuks 
vee gaan: tien vaarzen en twee stieren. Het worden er 
dertien, want gisteren kreeg een van de vaarzen een 
kalf. 
Dit is niet de eerste actie voor internationale hulp van 
de CBTB. Enkele jaren geleden werden eendeneieren 
bijeen gebracht voor Koreaanse boeren. CBTB-
voorzitter, mr. B. W. Biesheuvel, heeft bij herhaling 
verklaard, dat internationale hulpverlening aan 
achtergebleven gebieden één van de taken van de 
CBTB moet worden. 

Algemeen Handelsblad / 16-03-1961 

 
KOEIEN VOOR VIGLA  
Oecumenisch transport vertrok uit Friesland 
(Van onze correspondent) Leeuwarden, 16 maart Voor 
ongeveer 100 vluchtelingengezinnen uit Rusland en 
Roemenië die terecht zijn gekomen in het Griekse 
dorp Vigla, vertrekt uit Leeuwarden een transport van 
tien koeien en twee stieren. Gistermiddag is deze 
zending hier overgedragen. De stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen te 
Utrecht heeft het initiatief genomen om de 
vluchtelingen in dit dorp te helpen. Het betreft 
gezinnen die naar Griekenland terug zijn gegaan. Zij 
kunnen daar echter met geen mogelijkheid een 
bestaan opbouwen omdat de grond in erbarmelijke 
toestand verkeert en de gewassen zomers op het land 
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verschroeien. De sloten slibben in de regentijd dicht en 
de akkers lopen onder water, zodat de oogst ieder jaar 
mislukt. Door deze misoogsten is het de boeren niet 
mogelijk vee te kopen. Er leven slechts enkele koeien 
die er zeer slecht uitzien en soms in jaren niet gekalfd 
hebben. De melkopbrengst is daardoor minimaal. De 
stichting Oecumenische Hulp en de Christelijke 
Boeren en Tuindersbond zorgen er thans voor dat. 
behalve het veetransport van donderdag, er over 
enkele maanden nog een belangrijke hoeveelheid vee 
naar dit gebied kan worden gezonden. Onder de 
eerste 12 dieren zijn tien drachtige vaarsen. De 
kalveren daarvan zullen in Griekenland door de boeren 
die zo gelukkig waren een koe te krijgen, aan hun 
buren kunnen worden overgedragen. Zo hoopt men in 
aansluiting op de verbetering van de grond een 
veestapel op te bouwen die op den duur weer een 
mogelijkheid van bestaan zal vormen voor de 
vluchtelingen. Meer dan 40 pet. van de leden van de 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond heeft tot nu toe 
voor dit doel geofferd. Het ligt in de bedoeling t.z.t. ook 
de andere landbouworganisaties hierbij te betrekken. 

Trouw /16-03-1961 

 
VANAVOND VERTREKT TRANSPORT  
Hulp van C.B.T.B. voor berooide vluchtelingen 
Koeien en stieren naar dorpje in Griekenland 
(Van onze correspondent)  
Dank zij een Initiatief van de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en een actie van de 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond is het mogelijk, 
dat vanavond uit Leeuwarden een transport van tien 
koeien en twee stieren vertrekt voor vluchtelingen in 
het Griekse dorp Vigla. In dit dorpje, dat nog geen 
driehonderd inwoners telt, zijn honderd 
vluchtelingengezinnen uit Rusland en Roemenië 
terecht gekomen; omdat zij daar een kommervol 
bestaan leiden, zullen Nederlandse boeren hen helpen 
weer aan de slag te komen. De vluchtelingen hebben 
daar een zeer slechte veestapel. Het beste dier daar 
zou door een Nederlandse boer in een donker hoekje 
van de stal worden geplaatst. Doordat men nog niet op 
de hoogte is met de kunstmatige inseminatie, komt het 
voor, dat koeien drie jaar lang geen kalveren krijgen en 
de melkopbrengst nihil wordt. Onder auspiciën van de 
Wereldraad van Kerken heeft de Nederlandse regering 
enige tijd geleden de heer Jan Akkerman, die veel 
ervaring heeft met het in cultuur brengen van 
drooggevallen grond, naar Vigla gezonden. 

De Tijd De Maasbode / 23-03-1961 

 
Vee naar Vigla 
Het dorp Vlgla ln Griekenland herbergt vele 
vluchtelingen uit Roemenie en Rusland, die er geen of 
een onvoldoende bestaan kunnen vinden. Ze zijn niet 
gewend aan moderne landbouwmethoden en aan het 
bebouwen van laag liggend land, dat dikwijls onder 
water staat. Ze konden geen hulp krijgen tot ze in 
aanraking1 kwamen met de Wereldraad van Kerken 
en de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen. Deze stuurde er eerst de Nederlander 
Jan Akkerman naar toe, die veel ervaring had 
opgedaan met het In cultuur brengen van pas 
drooggevallen land in de Noord Oost Polder en de 
Braakman. Hij kreeg het zo ver, dat een hoge 
waterstand er nu in vierentwintig uren kan worden 
weggewerkt Het blijkt nu wel, dat de grond bij het dorp 
Vigla ongeschikt is voor landbouw, voedergewassen 
misschien uitgezonderd. Veeteelt heelt er echter zeker 
wel toekomst. De Stichting Oecumenische Hulp heeft 
nu de Christelijke Boeren- en Tulndersbond 
geanimeerd een actie te houden voor net zenden van 
Nederlands vee naar het Griekse dorp. De actie begon 
in december van het afgelopen jaar en heeft nu 
behalve giften in natura een halve ton bijeen. De 
eerste dieren, tien drachtige vaarzen en twee stieren, 
ztjn dezer dagen in Leeuwarden alvast naar de trein 
gebracht. 

Nieuwsblad van het Noorden 

 
Oecumenische hulp 
Het bestuur van de „Stichting Oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen" heeft een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd, waar o.a. de 
bemiddeling bij emigratie naar de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika ter sprake komt. Miss Lucile 
Richards, die de Church World Service en de 
Protestant Episcopal Church vertegenwoordigt, zal op 
deze samenkomsten een causerie houden over haar 
werk voor de gerepatrieerden. De vergaderingen 
zullen o.m. worden gehouden op 25 april te 
Groningen. 

Trouw / 17-04-1961 

 
KERKELIJK LEVEN  
Tranen van dankbaarheid en ik schaam mij er niet 
voor  
Kerken in V.S. ontvangen Indische Nederlanders 
Dank zij de activiteit van Amerikaanse kerken krijgen 
Indische Nederlanders, die in ons volle, kille land niet 
kunnen wennen, nieuwe kansen in de Verenigde 
Staten. Eén der leidsters van dit Amerikaanse 
kerkewerk, miss Lucile Richards komt deze week naar 
ons land om in een reeks bijeenkomsten, uitgaande 
van de stichting Oecumenische Hulp, te vertellen over 
deze arbeid. 
In Los Angeles is miss Richards de centrale figuur 
namens de episcopaalse kerk bij het zoeken van een 
„sponsor" voor Indische Nederlanders, die graag naar 
Amerika willen. Om die sponsors gaat het namelijk. 
Sinds enkele jaren zijn de grenzen van de Verenigde 
Staten geopend, voor mensen uit Indonesië, die zich in 
ons land echt niet thuis kunnen voelen en die dromen 
van een groter land, met meer ruimte, meer 
mogelijkheden, meer toekomst voor de kinderen — 
meer zon. 
Borgstelling 
Een bijzondere immigratiewet stelde visa beschikbaar 
voor ca. 18.000 Nederlanders uit Indonesië op 
voorwaarde, dat iemand in de V.S. zich garant stelt 
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voor de immigrant. Hoe vind je zo’n sponsor, als je er 
niemand kent? Wie zal zich garant stellen voor een 
onbekend gezin en de Amerikaanse staat beloven, dat 
hij werk en huisvesting vinden zal voor een vreemde? 
De Amerikaanse protestantse en oosters-orthodoxe 
kerken, samenwerkend in hun oecumenisch 
hulporgaan, de „Church World Service", hebben in de 
afgelopen jaren al voor meer dan 100.000 
vluchtelingen een borgstelling afgegeven en onder hen 
waren duizenden Nederlanders. Zo’n borgstelling is 
niet zo maar een papier in de stapel paperassen van 
een emigrant. Dat document is het tastbare bewijs van 
de diaconale bewogenheid van Amerikaanse broeders 
en zusters. Het betekent, dat ergens in Amerika een 
gemeente van Jezus Christus zich gereed maakt een 
hun vreemd, Nederlands gezin te ontvangen als goede 
vrienden, dat er gewerkt wordt om geschikte 
huisvesting voor hen in orde te maken, dat men alvast 
uitziet naar werk, zodat de immigrant zo gauw mogelijk 
na aankomst aan de slag kan. 
Zo heel anders 
Het is soms beschamend te lezen, hoe hartelijk de 
„Dutch Indonesian refugees" daar worden ontvangen. 
Een vrouw schrijft: „Bij aankomst konden wij onze 
ogen niet geloven, zoveel belangstelling. De dominee 
en de secretaressen en vele kerkgangers en de familie 
B. Hartelijk was de kennismaking wederzijds. De 
verder trekkende emigranten wisten niet, wat ze 
zagen. Tranen van dankbaarheid, wat mij betreft en ik 
schaam mij er niet voor. ... Ook het kerkelijk leven is 
heerlijk, om 's zondags na de dienst in de koffiekamer 
elkaar de hand te kunnen drukken. Het is zo heel 
anders dan in Holland. Ook heb ik een keer een 
vrouwensamenkomst meegemaakt. Niet zó veel had ik 
het gevoel een vreemde te zijn…..  Mijn man werkt, en 
heeft nog geen groot salaris, ± 60 dollar in de week. 
Wij danken God, dat wij hier zijn gekomen en wij willen 
deze mensen onze dankbaarheid tonen door hard te 
werken...." 
Tijdens de contactbijeenkomsten met miss Richards in 
ons land wordt over allerlei oecumenisch hulpwerk 
gesproken en ieder is dus welkom — maar in het 
bijzonder worden Indische Nederlanders verwacht. De 
bijeenkomsten worden steeds 's avonds om kwart voor 
acht gehouden te Den Haag, 18 april, aula 2e VCL, 
Goudsbloemlaan; Rotterdam, 19 april, Dakpaviljoen 
Groothandelsgebouw; Amsterdam, 20 april, Bos en 
Lommer (De Kolenkit), De Leeuw van 
Vlaanderenstraat 124; Groningen, 25 april, „Het 
Tohuis", Lutkenieuwstraat; Hengelo, 26 april, 
Noodkerk „De Ark", Beethovenlaan; Utrecht, 27 april, 
gebouw Trianon, Oudegracht 252; Maastricht, 28 april, 
paviljoen Fort St. Pieter, Luikerweg 80; Eindhoven, 3 
mei, zaal Hotel Limburgia, Markt 14 en Arnhem, 2 mei, 
Carnegie Hotel, Stationsplein. 

Het Vrije Volk / 29-04-1961 

 
In het nieuws met Bob Nahuisen  
Jan Akkerman heeft zo zijn eigen deltaweken 
De 35-jarige Jan Akkerman, een ferme kerel met een 
regelmatig gezicht, golvend blond haar en een paar 
schrandere ogen achter glimmende brilleglazen, is een 

man over wie men met waardering spreekt in twee 
dorpen, die hemelsbreed 3000 km van elkaar zijn 
verwijderd. 
 

 
 

Het ene is zijn geboorteplaats Noorderhogebrug, een 
dorpje onder de rook van de stad Groningen: Het 
andere is Vigla, een vluchtelingennederzetting in 
Epirus, een landstreek in het noordwesten van 
Griekenland. In het Groninger land bewondert men 
Jan Akkerman om zijn rustige deskundigheid. Men 
vindt hem — en dat kan ik mij levendig voorstellen — 
een prettige man om mee om te gaan, een kerel uit 
één stuk. In Groningen zeggen ze dan: 'Een echte 
Grunniger.'  
In Griekenland, en dan speciaal in Vigla, is men Jan 
Akkerman dankbaar, omdat hij de man is, die de 
boeren van het dorp heeft geleerd, hoe men in een 
polder met water moet omgaan. En zij weten uit bittere 
ervaring, hoe moeilijk dat is.  
Jan Akkerman deed nog meer: het is aan hem te 
danken, dat de boeren in Vigla thans koeien hebben 
gekregen, of nog krijgen, die beter bij hun bedrijven 
passen, prima Fries melkvee.  
DELTA 
Vigla ligt aan zee, op de plaats, waar de rivier de 
Arachtos uitmondt en een delta heeft gevormd, zoals 
wij die hier van Rijn en Maas zo goed kennen. Daar is 
men — naar Nederlands voorbeeld — gaan 
inpolderen.  
En gevluchte boeren, veelal afkomstig uit Roemenië, 
kregen daar een stuk land en een bedrijf, dat met 
Nederlands geld. was gebouwd. Dat geld kwam van 
de actie 'Een halfuur voor een toekomst,' die in 1954 
een flink bedrag opleverde. Ook kregen de boeren een 
koe. Men meende toen, dat het leed geleden was, 
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maar dat bleek een misrekening. De boeren kenden 
de mogelijkheden en moeilijkheden van een polder 
niet. Zij worstelden met het water en konden het niet 
de baas blijven. Hun vakkennis liet ook nog wel eens 
iets te wensen over. Neen, het ging niet goed in Vigla. 
Drie jaar achtereen kregen de boeren misoogsten. Het 
gebied dreigde te verpauperen. Het zag er naar uit, dat 
de gegeven hulp weggegooid geld zou zijn. De 
boerenorganisatie in Nederland, die goede contacten 
onderhoudt met de stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen, hoorde van deze mislukking. 
En dankzij deze organisatie, die Jan Akkerman naar 
Griekenland liet gaan, keerde het getij in Vigla. 
Het is, vind ik, een treffend staaltje Van internationale 
solidariteit en een man als Jan Akkerman, die 
daarginds in Griekenland zulk voortreffelijk werk doet, 
verdient het zeker eens even in het zonnetje gezet te 
worden. Ook weet ik, dat hij er zelf een hartgrondige 
hekel aan heeft. 

Het Vrije Volk / 03-05-1961 

 
Actie voor Madagascar 
De Oecumenische Jeugdraad in Nederland heeft op 
zich genomen op Madagascar een boerderij te doen 
bouwen, die tevens dienst zal doen als 
landbouwschool. 
Op 15 mei begint de Oecumenische Jeugdraad 
Rotterdam met een actie voor dit doel. Men wil binnen 
drie weken ƒ 10.000 als plaatselijke bijdrage 
bijeenbrengen. 
De Rotterdamse actie begint met een forumavond, 
waar gesproken zal worden door vertegenwoordigers 
van de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, de Katholieke Arbeiders Jeugd, de 
Nederlandse Jeugdgemeenschap en een deskundige 
van het Bureau Internationale Technische Hulp. 
De forumavond is op 15 mei om acht Uur in het AMVJ-
gebouw aan de Mauritsweg. 

Nieuwsblad van het Noorden / 13-05-1961 

 
Nog meer Friese koeien naar Griekenland 
In het kader van de actie die de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond in nauwe samenwerking met de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen voert, is gisteravond uit Leeuwarden per 
trein een tweede zending van 36 koeien naar Vigla in 
Griekenland gezonden. Twee verzorgers begeleiden 
het transport. Vigla is een nieuw dorp aan de westkust, 
waar 85 vluchtelingengezinnen onder leiding van de 
Groninger landbouwdeskundige J. Akkerman (uit 
Oosterhoogebrug) een nieuw bestaan opbouwen. 
Dezer dagen zond de Stichting Oecumenische Hulp 
een tweede deskundige naar dit dorp, de heer Th. Kok 
uit Zwollerkerspel, om toezicht te houden op de 
nieuwe veestapel. Gelijk met de 36 koeien werden 10 
geiten (één daarvan wierp gisteren twee lammeren die 
ook mee gaan) gezonden naar Farakla in Zuidoost-
Griekenland, waar net Nederlandse echtpaar Blankers 
werkt onder de dorpsbevolking. 

Leeuwarder Courant / 13-05-1961 

 
Koeien en geiten voor vluchtelingen 
In het kader van de aktie die de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond in nruwe samenwerking met de stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen voert 
is uit Leeuwarden per trein een tweede zending van 36 
koeien naar Vigla in Griekenland gezonden. Twee 
verzorgers begeleiden het transport. Vigla is een 
nieuw dorp aan de westkust, waar 85 
vluchtelingengezinnen onder leiding van de 
Nederlandse landbouwdeskundige J. Akkerman een 
nieuw bestaan opbouwen. Dezer dagen zond de 
stichting een tweede deskundige naar dit dorp, de heer 
Th. Kok uit Zwollerkerspel om toezicht te houden op 
de nieuwe veestapel. Gelijk met de 36 koeien werden 
tien geiten (een daarvan wierp gisteren twee 
lammeren die ook mee gaan) gezonden naar Farakla 
in Zuid-Oost Griekenland, waar het Nederlandse 
echtpaar Blankers werkt onder de dorpsbevolking. 

Het Vrije Volk / 16-05-1961 

 
Oecumenische jeugd:  
Tienduizend gulden in drie weken voor bouw boerderij 
(Van een onzer verslaggevers) 
In drie weken tijd hoopt de Oecumenische Jeugdraad 
te Rotterdam een bedrag van tienduizend gulden bij 
elkaar, te krijgen om zodoende mee te helpen aan de 
bouw van een schoolboerderij op het eiland 
Madagaskar. De landelijke jeugdraad heeft nl. tijdens 
zijn februari-conferentie in Schiedam op zich genomen 
de bouw van een dergelijke boerderij te 
verwezenlijken. 
Dertigduizend gulden is daarvoor nodig. De 
Rotterdammers proberen nu in korte tijd een derde 
deel van dit bedrag op tafel te leggen. 
Er is een erecomité gevormd waarin o.m. zitting 
hebben prinses Irene, mevrouw J. M. van Walsum-
Quispel, echtgenote van de burgemeester van 
Rotterdam, mr. J. W. Peek, burgemeester van 
Schiedam en mr. K. P. van der Mandele.  
Deze actie is maandagavond in het AMVJ-gebouw 
gestart met een forumavond, waarop door een 
deskundig gezelschap verscheidene aspecten van het 
algemeen hulpverleningswerk in minder-ontwikkelde 
gebieden is belicht. Voorzitter van het forum was de 
directeur van het AMVJ-gebouw mr. C. B. Posthumus 
Meyjes. De leden waren mr. R. W. Kijlstra, secretaris 
van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, J. H. te Riele (namens de Katholieke 
Arbeidersjeugd), drs. H. Linnemann van het 
Nederlands Economisch Instituut en drs. J. L. Lagro 
van het Afrika Instituut te Rotterdam. De bijeenkomst 
werd geopend door. de voorzitter van de Rotterdamse 
Oecumenische Jeugdraad, de heer C. G. Bouman. 
Drs. Linnemann zag drie mogelijkheden om deze 
gebieden te helpen: financiële hulp, technische hulp en 
organisatorische hulp in de vorm van een meer 
rechtvaardige , wereldeconomie. De heer Lagro zei het 
duidelijk: „Het zou een ramp zijn als we van hun 
grondstoffen verstoken zouden zijn". Deze spreker 
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wees ook op het - gevaar van communistische 
infiltratie. De heren Te Riele en Kijlstra wezen erop wat 
in hun organisaties reeds voor deze gebieden is 
gedaan. Waarbij de tweede spreker opmerkte: „'t Gaat 
niet alleen om vrijwilligers, maar ook om de 
deskundigen". Bij de dienende taak staat echter de 
belangeloze hulp voorop. De Oecumenische 
Jeugdraad te Rotterdam belegt op 29 mei in de aula 
van Museum Boymans van Beuningen een avond, 
waarop men speciaal op de industriëlen een beroep 
hoopt te doen.  
 

Het Parool / 26-05-1961 

 
OP WEG NAAR DE WERELDRAAD! 
(Eerste deel van de tekst is niet te digitaliseren met 
OCR.) 
De Nederlandse gereformeerde kerken hebben nog 
niet kunnen besluiten zich bij de Wereldraad van 
kerken aan te sluiten. …..toch zijn er symptomen … 
1. Het op handen zijnde lidmaatschap van de 
Gereformeerde kerken bij de Wereldraad via 
Nederlandse Zendingsraad, waartoe de synode der 
Gereformeerde kerken besloot; 
2. De samenwerking tussen de Stichting 
Oecumenische Hulpverlening en de Gereformeerde 
Kerken, in verband waarmee de directeur van het 
Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde 
kerken, dr. J. van Klinken, als contactpersoon in het 
bestuur van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en vluchtelingen is opgenomen.  
3. De aansluiting van de (nogal gereformeerd 
georiënteerde) landelijke werkgemeenschap “Jeugd en 
Evangelie" bij de Oecumenische Jeugdraad in 
Nederland.  
4. De aansluiting van de Kamper theologische 
studenten bij de Oecumenische Jeugdraad in 
Nederland.  
5. De onbekrompen deelname van de Gereformeerde 
Kerken aan de nauw met de Wereldraad verbonden 
Europese Kerkenconferenties.  
6. Het feit dat de meest vooraanstaande 
gereformeerde dogmaticus, prof. dr. G. C. Berkouwer, 
voor de NCRV in ronde taal het pleit heeft gevoerd 
voor de Wereldraad en voor aansluiting van de 
Gereformeerde Kerken bij deze Raad.  
7. Het feit dat de leidinggevende gereformeerde 
hoogleraren en theologen op een enkele rara avis 
(uitzondering) na voor de Wereldraad hebben 
gekozen, blijkens hun publikaties en andere uitingen.  
8. Het feit dat de zending unaniem achter de 
Wereldraad staat.  
9. Het steeds toenemende aantal jongeren, dat 
deelneemt aan de oecumenische jeugdconferenties en 
mee gaat doen in plaatselijke oecumenische 
activiteiten.  
10. Een toenemende aandacht van de gereformeerde 
pers voor de oecumenische beweging, zoals die 
gestalte vond in de Wereldraad van Kerken. 
 

Het Parool / 29-06-1991 

 
LEEUWARDEN, donderdag. — De Nederlandse 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond heeft ƒ 100.000 
bijeen gebracht voor hulp aan het door rampspoed 
getroffen Griekse dorpje Vigla. Met grote dankbaarheid 
sprak de voorzitter van de CBTB, mr. B. W. 
Biesheuvel, op de gisteren te Leeuwarden gehouden 
algemene vergadering van zijn organisatie over de 
offervaardigheid van de ruim 29.000 leden van de 
C.B.T.B. Het bedrag wordt gebruikt voor het kopen van 
een vaars (een jonge koe, die voor het eerst moet 
kalven) voor ieder boerengezin van Vigla. De actie 
„CBTB-ers helpen Vigla" werd een jaar geleden 
begonnen en gisteren afgesloten. Vigla een nieuw 
dorpje van 100 gezinnen, werd in 1956 gesticht voor 
Griekse vluchtelingen uit Rusland. Het ligt in Epirus, de 
armste en onderontwikkelste streek van Griekenland, 
wellicht zelfs van Europa. leder gezin kreeg een lapje 
schrale landbouwgrond van 2,5 ha en een koe. De 
koeien, een Zwitsers vleesras, dat onvoldoende melk 
geeft, waren echter ongeschikt voor deze gezinnen om 
er wat aan te verdienen. Er kwamen nog ernstiger 
tegenslagen: drie winters achtereen overstroomden de 
landerijen; dat betekende evenzoveel misoogsten. Dit 
alles was voor de toch al zeer arme gezinnen van 
Vigla genoeg om er één brok ellende van te maken, 
bedolven onder schulden. Toen zond de Wereldraad 
van Kerken een noodkreet om hulp aan de 
Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp aan kerken 
en vluchtelingen. Die stuurde, in samenwerking met de 
regering, een deskundige voor het in cultuur brengen 
van drooggevallen gronden, de heer J. Akkerman. 
Onder zijn leiding werd de waterbeheersing van Vigla 
in negen maanden in orde gemaakt.  
Vervolgens deed de Stichting Oecumenische Hulp een 
beroep op de C.B.T.B. voor goed Nederlands melkvee 
te willen zorgen. De CBTB bracht een goed 
georganiseerde hulpactie op gang.  
Rest van de tekst niet gedigitaliseerd. 

Algemeen Handelsblad / 15-07-1961 

 
Tweeërlei reizen naar Hellas 
Inspanning...  
EEN groepje van vijftien jonge mensen is uit 
Nederland naar een Grieks dorp vertrokken om de 
bevolking daar te helpen op het gebied van landbouw, 
veeteelt, huishoudkunde, jeugd- en maatschappelijk 
werk «en verpleging. Het dorp heet Viglia en het ligt in 
het landschap Epirus, in noordwest Griekenland. Vijf 
jaar geleden werd het bebouwd ten behoeve van uit 
Rusland en Roemenië gerepatrieerde Grieken. Er 
wonen nu 150 gezinnen, maar die hebben het verre 
van breed, want de bodem is moerassig en sterk 
zouthoudend. Het enige dat men er met enig succes 
kan verbouwen, zijn veevoedergewassen. De 
Nederlandse regering en de Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en vluchtelingen hebben verleden 
jaar iemand naar Viglia gezonden om steun en 
voorlichting te geven. Voorlopig werd van vele zijden 
hulp toegezegd. Die vijftien jonge mensen nu gaan de 
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beloften in daden omzetten. De Prov. Zeeuwse Crt. 
heeft met een hunner, de 21jarige Greet Vrijling, uit 
Breskens een gesprek gevoerd. Greet Vrijling, een 
prettig kordaat meisje, die zelf al vier jaar 
landbouwhuishoudkunde in Wageningen studeert is de 
verzorgster van de groep. Zij vertelde: „de mensen in 
Viglia hebben pas koeien gekregen, maar nu moeten 
ze nog leren hoe ze kaas en boter moeten maken... ze 
moeten trouwens nog heel wat andere dingen leren. 
Wij willen hun voorlichting geven, onze uitzending 
wordt door de Oecumenische Jeugdraad als aen proef 
beschouwd en geloof maar, dat wij ons best zullen 
doen!"  
en ontspanning  
ER gaat nog iemand naar Griekenland, nl. Maarten 
Engwirda uit Grootebroek, die nog maar enkele 
maanden geleden thuiskwam van een onvergetelijk 
jongerenforum in Amerika. Hij schrijft ons: „Nu ik mijn 
einddiploma gymnasium verleden week behaald heb 
kan ik mij weer met andere dingen bezig houden. In 
het kader van de Forumgroep, waarvan ik lid ben 
geworden door mijn trip naar Amerika, zal er in de 
tweede helft van juli een reünie worden gehouden in 
Athene. Ik ga er heen! Zelf weet ik nog niet, waar het 
zwaartepunt zal vallen in deze weken, hetzij in de 
besprekingen, die erop gericht zijn, de oogmerken van 
de thans bijna 500 mensen bevattende Forumgroep te 
bepalen, hetzij in de gelegenheid die ik nu heb om, na 
de Griekse cultuur vanuit het blinde oog van Homeros 
en de scherpe visie van Plato te hebben bestudeerd in 
het dorre klaslokaal, het milieu te bezien, waarin deze 
cultuur zo hoog is opgebloeid, hetzij in de vergelijking 
die ik zou kunnen maken tussen Nieuwe en Oude 
wereld, tussen Sokrates en de robot"  
Maarten zou later graag iets over zijn Griekse reis ln 
Eigen Wijs publiceren. Behalve naar Athene gaat hij 
ook naar het eiland van Sappho, Lesbos; logeren op 
een buiten midden in het verrukkelijke landschap van 
Daphnis en Chloë! Wij hebben hem beloofd, t.z.t. 
plaats te zullen inruimen voor zijn verhalen. 
 

Trouw / 03-08-1961 

 
Een jaar wereld-diakonaat  
Eten voor voddenrapers in Parijs en kuikens voor 
Jordaanse boeren 
Veel hebben de christenen van ons land vorig jaar 
kunnen doen voor vluchtelingen, hongerlijders en 
andere mensen, die overal op aarde een ellendig 
bestaan leiden. Verzamelcentrum en verzendstation 
voor Nederland is de stichting „Oecumenische Hulp", 
waarvan het kantoor aan het Achter St.-Pieter te 
Utrecht steeds drukker en belangrijker wordt. Dit blijkt 
uit het jaarverslag over 1960. Het is een blij en 
dankbaar stemmend geschrift. 
Want wat rapporteert de stichting daarin? Om met het 
voornaamste te beginnen: zij kreeg dank zij collectes 
in kerken en acties van allerlei groeperingen en 
instellingen, (waaronder de IKOR-radio met het „Wilde 
Ganzenfonds") ruim 610.000 gulden ter beschikking en 
daarvan werd in hetzelfde jaar 549.000 gulden 
besteed. Waaraan? 

Chinezen, die vluchtten voor de communisten. Waar 
wacht dit gezin op? In elk geval op een toekomst 
zonder angst. Maar in de vluchtelingencentra van 
Hongkong wacht hen voorlopig ook ellende. Via de 
stichting „Oecumenische Hulp" te Utrecht hebben ook 
de Nederlandse kerken vorig jaar iets bijgedragen om 
de nood onder de Chinese vluchtelingen te bestrijden. 
 
Enige voorbeelden geven een duidelijk beeld: voor 
hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Agadir 
werd 47.000 gulden gegeven; naar Mauritius, dat 
geteisterd werd door een vloedgolf ging 21.000 
gulden; aan het grote, miljoenen dollars kostende 
hulpprogramma van de Wereldraad van Kerken werd 
42.000 gulden bijgedragen; vluchtelingen in China, 
waar Hongkong centrum van de hulpverlening is, 
kregen in totaal 45.000 gulden, en zo kunnen we 
doorgaan: bijdragen voor hulp aan Hongaarse 
vluchtelingen in Oostenrijk (ƒ22.000), aan 
vluchtelingen in Turkije (ƒ20.000), financiering van 
voorbeeld-boerderijen in Griekenland en Italië, 
bestrijding van hongersnood in de Kongo, hulp bij de 
stichting van een ziekenhuis in Birma. Er worden ook 
typische kleine bijdragen genoemd: 500 gulden voor 
een kerstmaaltijd van voddenrapers in Parijs, 58 
gulden voor een hervormde kerk in Kitzbühel, 250 
gulden voor noodlijdende oudkatholieken in Kroatië, 
200 gulden voor boeken bestemd voor Hongarije en 
525 gulden om de zorgen te verlichten van een 
opgejaagde Angolese student uit Portugal. Het is een 
indrukwekkende lijst. 
Kuikens en laarzen 
Ook materiële hulp werd verleend. Naar Jordanië 
gingen 600 kuikens, naar het vluchtelingendorp Vigla 
in Griekenland grote partijen laarzen, sokken, 
schoolbehoeften en toiletartikelen, naar Chili 5000 kilo 
asfalt, 125 closetpotten en duizenden lichtschakelaars. 
Men ziet welke onverwachte, maar onmisbare zaken 
er worden gevraagd. Aparte vermelding verdient de 
actie van de christelijke boeren- en tuindersbond, die 
ieder gezin in het vluchtelingendorp Vigla een 
drachtige vaars wil verschaffen. Van veel kanten krijgt 
„Oecumenische Hulp" steun. Van de kerken, die bij de 
stichting zijn aangesloten, maar ook van de niet 
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aangesloten, maar wel meewerkende gereformeerde 
kerken die speciaal voor Hongkong en Pakistan 
zorgen, van het Leger des Heils, van de Quakers, van 
de vrije evangelische gemeenten, van de 
protestantenbond. Ook in Nederland zelf is hulp nodig. 
Om enkele voorbeelden te geven: de stichting zorgt 
voor 38 Russische ontheemden uit China en voor nog 
tientallen andere vluchtelingen, die in allerlei tehuizen 
vertoeven. Alleen voor de Russen bestemd is het 
paleis aan de Lange Voorhout in Den Haag, aan de 
stichting ten gebruike gegeven door prinses 
Wilhelmina. In Oosterbeek werd een tweede tehuis 
voor bejaarde ontheemden geopend. 
Naar Amerika 
Naar Amerika konden, met hulp van de stichting 6000 
mensen vertrekken om daar een nieuw bestaan op te 
bouwen. Die mogelijkheid is er speciaal voor Indische 
Nederlanders, die hier niet kunnen wennen. Nog een 
groter aantal verwacht men in dit en de komende jaren 
naar Amerika te brengen. Geregeld melden zich aan 
het Achter St. Pieter te Utrecht jonge christenen uit 
ons land voor uitzending naar een van de noodlijdende 
gebieden. Lang niet altijd is er geld voor zon 
uitzending. Vaak echter kan uitzending geschieden 
vanuit de eigen kerkelijke gemeente, soms in 
plaatselijk oecumenisch verband. Inmiddels werken 
tientallen jonge Nederlanders in de hulpacties. In 
Griekse vluchtelingencentra geven op vier plaatsen 
Nederlanders het voorbeeld aan de bevolking hoe ze 
met doelmatige arbeid uit de grootste zorgen kunnen 
geraken. In het arme zuid-italiaanse dorp Falerna 
werkt een Nederlands team, in Pakistan helpt een 
jonge Nederlandse vrouw bij de opbouw van een brei-
industrie voor vrouwen, in Kenya zit een wika bij een 
oecumenisch vormingscentrum, in de Berlijnse 
vluchtelingen-ellende assisteren twee Nederlanders bij 
het evangelische Hilfswerk. Naar Oostenrijkse 
vluchtelingenprojecten gingen vrijwilligers uit ons land.  
„Met blijdschap en dankbaarheid mogen we terugzien. 
Meer dan ooit wordt beseft, dat indien wij de 
broederhand niet reiken, wij als christenen mede 
verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van ziekte 
en ellende", aldus de secretaris van de stichting mr. R. 
W. Kijlstra, die op het ogenblik met een vaste staf van 
tien mensen in Utrecht leiding geeft aan dit centrum 
van Nederlands werelddiakonaat. 

Nieuwsblad van het Noorden / 11-08-1961 

 
Kerk- en schoolnieuws 
Half miljoen voor kerkelijke hulp in het buitenland 
Voor hulp aan het buitenland hebben de in de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
samenwerkende kerken in het afgelopen jaar een 
bedrag van f 610.658,80 bijeengebracht. (Rest van 
artikel niet gedigitaliseerd). 

Het Parool / 11-08-1961 

 
KORT KERKELIJK NIEUWS 
Dank zij de grote activiteit van de bij de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 

aangesloten kerken, het I.K.0.R. en vele groepen en 
personen, werd blijkens het jaarverslag over dat jaar 
door de Stichting in 1960 een bedrag van ruim ƒ 
600.000 bijeengebracht. En grotendeels onmiddellijk 
aangewend. 
 

Nieuwsblad van het Noorden / 12-08-1961 

 
Kerk- en Schoolnieuws  
Ruim ƒ 600.000 Hulp en kerken en vluchtelingen 
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft het vorig jaar aan bijdragen f 
631.294.— ontvangen. Dit betekent een verdubbeling 
van het totaal van 1958. Aldus blijkt uit hei jaarverslag 
over 1960 van de stichting. De binnengekomen gelden 
zijn naar 26 verschillende landen gezonden. 
Bijna f 100.000 ging naar het door een aardbeving 
getroffen Chili, ruim f 64.000 werd besteed aan diverse 
projecten in Italië. Voorts ging ruim f 61.000 naar het 
vluchtelingenwerk in Hongkong en ongeveer f 47.000 
naar de slachtoffers van de aardbeving van Agadir. 
Bedragen tussen f 5000 en f 30.000 gingen naar 
Algerië, Birma, Gaza, Griekenland, India, Japan, 
Jordanië, Kenia, Mauritius en Turkije. 
Op maandag 14 augustus vertrekt een groep 
Nederlanders naar Kongo om voor de Baptist Mission 
Society te gaan werken. Het team neemt grote 
hoeveelheden medicijnen mee, die worden verdeeld 
over verschillende hospitalen. De stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, 
stelde voor de aankoop van deze medicijnen f 50.000 
beschikbaar. 
Onder auspiciën van de Stichting zijn vorige maand 14 
jonge deskundigen naar Vigla (Griekenland) 
vertrokken om gedurende twee maanden de bevolking 
te helpen. Het team bestaat uit landbouw en 
veeteeltspecialisten, een verpleegster, een 
maatschappelijk werkster, een theoloog, een econoom 
en twee bouwkundigen. Zij maken de boeren in Vigla 
vertrouwd met moderne methoden van akkerbouw, 
melkwinning en veeteelt. De hulpactie van de 
Christelijke Boeren- en Tuinders-Bond bracht in een 
jaar f 100.000 op voor Vigla. Dit bedrag maakt het 
mogelijk voor elke vluchtelingenfamilie in deze plaats 
een Nederlandse melkkoe ter beschikking te stellen. 
 

De Tijd De Maasbode / 12-08-1961 

 
AMSTERDAM, 11 aug.  
Voor hulp aan het buitenland hebben de in de stichting 
“Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" 
samenwerkende kerken In het afgelopen jaar een 
bedrag van ƒ810.651,80 bijeengebracht. Hiervan werd 
bijna ƒ549.000 uitgegeven voor allerlei projecten. 
Volgens afspraak ging vijftig pct naar het Nederlands 
Comité Wereldvluchtelingenjaar, terwijl de andere helft 
bestemd werd voor vluchtelingenprojecten van de 
Wereldraad van Kerken. 
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Leeuwarder Courant / 14-08-1961 

 
Ruim zes ton voor hulp aan kerken en 
vluchtelingen 
UTRECHT — De Nederlandse Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
heeft het vorig jaar aan bijdragen ƒ631.294.— 
ontvangen. Dit betekent een verdubbeling van het 
totaal van 1958, aldus blijkt uit het jaarverslag over 
1960 van de Stichting. De binnengekomen gelden zijn 
naar 26 verschillende landen gezonden. Bijna ƒ 
100.000.— ging naar het door een aardbeving 
getroffen Chili en ruim ƒ 64.000.— werd besteed aan 
projekten in Italië. Voorts ging ruim ƒ61.000.— naar 
het vluchtelingenwerk in Hongkong en ongeveer 
ƒ47.000.— naar de slachtoffers van de aardbeving van 
Agadir. Bedragen tussen ƒ5OOO.— en ƒ30.000.— 
gingen naar Algerië, Birma, Gaza, Griekenland. India, 
Japan, Jordanië, Kenia, Mauritius en Turkije. 
Op maandag 14 augustus vertrekt een groep 
Nederlanders naar Kongo om voor de Baptist Mission 
Society te gaan werken. Het team neemt grote 
hoeveelheden medicijnen mee, die worden verdeeld 
over verschillende hospitalen. De Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
stelde voor de aankoop van deze medicijnen 
ƒ50.000.—. beschikbaar. . Onder auspiciën van de 
Stichting zijn vorige maand veertien jonge 
deskundigen naar Vigla in Griekenland vertrokken om 
gedurende twee maanden de bevolking te helpen. Het 
team bestaat uit landbouw- en veeteeltspecialisten, 
een verpleegster, een maatschappelijk werkster, een 
theoloog, een econoom en twee bouwkundigen. Zij 
maken de boeren in Vigla vertrouwd met moderne 
methoden van akkerbouw, melkwinning en vee teelt. 
De hulpactie van de Christelijke Boeren- en Tuinders 
Bond bracht in een jaar ƒ 100.000,— op voor Vigla. Dit 
bedrag maakt het mogelijk voor elke 
vluchtelingenfamilie In deze plaats een melkkoe ter 
beschikking te stellen. 
 

Het Parool / 28-08-1961 

 
In Congo wordt nog honger geleden 
Eerst eten de mannen hun buik vol 
(Van een onzer verslaggevers) 
UTRECHT, maandag. — Nog steeds wordt er honger 
in Congo geleden, hoewel de wereld genoeg voedsel 
stuurt. Aldus de Amerikaan A. D. Graber (61), 
directeur van de protestantse hulporganisatie in 
Bakwanga, die zaterdag in Utrecht, op het bureau van 
de oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, 
verslag uitbracht van zijn werk. De vluchtelingen in 
Bakwanga zijn meest Baloeba's. Ze zijn uit alle delen 
van Congo teruggekeerd naar hun oorspronkelijke 
land, verdreven door de Loeloea's die hen niet meer 
dulden. De vete tussen de twee grote stammen dateert 
van eeuwen her; onder het Belgische bewind kon de 
haat alleen niet tot uitbarstingen komen. De Verenigde 
Naties brengen het voedsel per vliegtuig naar Mwene-
Ditoe. Voor de distributie in Bakwanga willen de 

Verenigde Naties niet zorgen, vertelt de heer Graber, 
omdat hun mensen bij vroegere transporten waren 
gemolesteerd door Baloeba's als vergelding voor de 
dood van hun stamgenoten. Het Afrikaanse Rode 
Kruis houdt zich nu met de distributie bezig, maar het 
heeft veel te weinig trucks. „Erg genoeg rijden er meer 
vrachtwagens in het zuiden van Kassai die bier halen 
dan wagens die voedsel vervoeren," zegt de heer 
Graber. Veertigduizend mensen lijden aan 
hongeroedeem, meest kinderen en vrouwen. De 
mannen zijn er nog het beste aan toe. Van het voedsel 
dat zij krijgen, eten zij eerst hun buik vol, dan zijn de 
jongens aan de beun. en als er wat overblijft, is dan 
voor de vrouwen en de meisjes. De vrouwen 
betekenen daar niets; ze zijn een ding. een 
huishoudelijk voorwerp. „Het is verschrikkelijk om te 
zien," aldus de heer Graber, „hoe uitgehongerde 
kinderen doodstil op de grond liggen en met 
nietszeggende blik in de ruimte staren. Pas als je ze 
een paar dagen hebt gevoed, beginnen ze te 
bewegen." De wereld stuurt genoeg voedsel naar 
Congo. De leniging van de hongersnood ligt nu 
volgens de heer Graber in handen van de Baloeba's 
zelf; als ze hun wagens maar daarvoor willen 
gebruiken. 
 

Leeuwarder Courant / 02-09-1961 

 
Nederlands jongerenteam werkte in Griekse Vigla 
Onder auspiciën van de Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen en de Oecumenische 
Jeugdraad zijn begin juli veertien jonge mensen, allen 
afkomstig uit Nederland, naar het Griekse 
vluchtelingendorp Vigla vertrokken, om gedurende 
twee maanden de bevolking aldaar te helpen. Vigla is 
een nieuw dorp aan de westkust van Griekenland, 
waar 85 vluchtelingengezinnen onder leiding van de 
Nederlandse landbouwkundige Jan Akkerman een 
nieuw bestaan opbouwen. 
Na een bijzonder hartelijk welkom door de 
dorpelingen, regerings- en kerkelijke autoriteiten is het 
team aan de slag gegaan. Er is bijzonder hard en 
enthousiast gewerkt. Één van de meisjes gaf 
naailessen. Er bleek onder de vrouwen en meisjes een 
geweldige belangstelling voor te bestaan. De 
verpleegster en de medische student hadden handen 
vol werk. De hygiënische toestanden zijn erbarmelijk 
en er komt vooral bij de kinderen veel wondinfectie 
voor. Onder leiding van een student aan de 
Technische Hogeschool in Delft werd begonnen aan 
de bouw van een badhuis. Tezamen met de assistent 
van de heer Akkerman onderzocht een student van de 
landbouwhogeschool in Wageningen al het aanwezige 
vee in Vigla op t.b.c waarbij ze voor Hollandse 
begrippen tot weinig fraaie resultaten kwamen. Een 
student van de zuivelschool in Bolsward deed 
voornamelijk onderzoekingen en experimenten. Hij 
heeft een paar zuivelfabrieken in de omgeving bezocht 
om de mogelijkheden voor een bescheiden 
zuivelindustrie in Vigla te bekijken. Hij is er in 
geslaagd, op zeer primitieve wijze kaas te bereiden, 
iets wat zeer veel hoop voor de toekomst geeft. De 
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andere jongelui hebben intensief gewerkt aan de 
irrigatie, het verzorgen van zieke huisvrouwen, het 
schoonmaken van hun huizen e.d. Eens in de week 
werd er een drukbezochte filmavond gehouden voor 
de bevolking. Er werden uitstapjes georganiseerd voor 
de jeugd. Bij zulke gelegenheden werden alle groepen 
aangetrokken om zo de eenheid, die in dit kleine dorp 
zo nodig is, te bevorderen. 

Trouw / 04-09-1961 

 
Bruinverbrand terug uit dorp in Griekenland  
Nederlanders bouwden aan toekomst van 
vluchtelingen 
(Van een onzer verslaggevers) 
BRUINVERBRAND, boordevol indrukken en zonder 
verwaandheid beseffend, goed werk te hebben 
gedaan, arriveerden vrijdagavond in Utrecht de vijftien 
Nederlandse jonge mensen, die begin juli naar het 
Griekse vluchtelingendorp Vigla waren gegaan. Zes 
weken lang hebben zij daar gewerkt aan de toekomst 
van anderen, aan de toekomst van zeshonderd 
vluchtelingen, die al één Nederlander kenden, de 
landbouwkundige Jan Akkerman, die hun leiding geeft 
bij het opbouwen van een nieuw bestaan. De vijftien 
jongelui, die vrijdag met twee busjes in Utrecht 
aankwamen, waren naar Vigla gegaan onder 
auspiciën van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen en van de Oecumenische 
Jeugdraad. Zij waren geselecteerd uit een groep van 
ongeveer 25, die allen iets wilden doen aan de nood 
van de vluchtelingen. Zij vormden een welkome 
specialistische aanvulling voor het team van de 
Wereldraad van Kerken, dat al in Vigla aan de slag 
was gegaan. 
Proefneming 
HUN uitzending betekende niet alleen een stuk 
oecumenische hulp. Het was ook een soort 
proefneming van de uitzendende instanties, want nog 
niet eerder is een dergelijke groep gespecialiseerde 
jonge mensen ergens gaan helpen. Wat men 
verneemt over de eerste resultaten, wettigt zeker een 
volgende uitzending. Wat de jongens en meisjes 
hebben gedaan in dat nieuwe dorpje aan de Griekse 
westkust, dat in 1956 werd gebouwd met financiële 
hulp uit Nederland? Van alles. Ze hebben zelf mee 
aangepakt, ze hebben ook adviezen gegeven. „Wat op 
mij vooral indruk heeft gemaakt", vertelde mij de 21-
jarige Jaap Hogerhout, medisch student en leider van 
het team, „was, dat de mensen zo open stonden voor 
al onze aanwijzingen. Zij waren trouwens erg spontaan 
en hartelijk. Wij werden b.v. op grootse wijze 
ontvangen toen wij aankwamen. Problemen? Ja 
natuurlijk problemen genoeg en een van de grootste 
was wel om de mensen, Russen, Roemenen en 
Grieken, iets dichter bij elkaar te brengen". 
Naar Athene 
JOOST VAN IEPEREN, weg- en waterbouwkunde 
studerend in Delft en met zijn twintig jaar de jongste 
van de groep, vertelde met iets van spijt in zijn stem, 
dat zij het badhuis niet klaar hebben gekregen vóór het 
vertrek naar. Nederland. Ook bij de bouw daarvan 
kwamen allerlei problemen om de hoek kijken. Zo was 

er, zei Joost van Ieperen, op een gegeven moment 
een geiser nodig en de leider moest daarvoor 
helemaal naar Athene, om die los te peuteren bij de 
instanties". Maar er gebeurde meer. Zo gaf Annie van 
Tilburg, 23 jaar en lerares in Katwijk aan Zee, o.a. 
naailes, waarvoor bij de vrouwen en meisjes een 
enorme belangstelling bestond. 
Tbc-onderzoek 
ER werd een onderzoek ingesteld naar t.b.c. onder het 
vee. Velen werkten aan de voltooiing van de 
irrigatiewerken. Verpleegsters probeerden de hygiëne 
te verbeteren en verpleegden zieken. Er werd 
geëxperimenteerd met zuivelbereiding. Er werden 
huizen schoongemaakt. Filmavonden werden 
gehouden en uitstapjes voor de jeugd. En natuurlijk 
werd er ook gepraat, onderling over eigen ervaringen, 
maar ook zo goed en zo kwaad als het ging met de 
mensen die zij hielpen. En natuurlijk genoten ze ook 
nog wat van het land, al was het dan geen vakantie. 
Naastenliefde 
ZO hebben zij daar 3000 km van huis een stukje 
praktische naastenliefde bedreven. Dat woord 
gebruiken zij zelf niet. Daar zijn Al ie, Maria, Siepie, 
Aagtje, Joan, Willem, Nico, Greet en Rob wellicht wat 
te nuchter en bescheiden voor. Maar de mensen, die 
zij daar in Vigla hebben geholpen, hebben het stellig 
zo ondervonden en, zoals Jaap Hoogerhout zei, vooral 
de morele steun is erg groot geweest. 

Trouw / 06-09-1961 

 
KERKELIJK LEVEN  
Wereldhulpactie: zaak die leeft in geref. kerken 
(Van een onzer redacteuren) 
De Wereldhulpactie kan men aanduiden als een jonge 
sector van het diakonaat van de gereformeerde 
kerken. Maar dan moet er direct bij gezegd worden dat 
er bij de gereformeerden een verheugend grote 
belangstelling voor bestaat. Die belangstelling blijkt uit 
wat voor deze actie geofferd werd: aan collecten kwam 
ruim 660.000 gulden binnen, aan giften ruim 150.000 
gulden, terwijl nog steeds kerken en particulieren 
bijdragen sturen. Bovendien kreeg ter gereformeerde 
synode bij de behandeling van het rapport der 
deputaten voor het Algemeen Diakonaal Bureau 
(ADB), deze zaak zeer veel aandacht. 
Prof. ds. J. T. Bakker uit Kampen, deputaat, was blij 
dat het werk voor de wereldhulpactie in de 
gereformeerde kerken zo goed ontvangen was. 
Tenslotte speelt deze aangelegenheid pas sinds de 
vorige, de Utrechtse, synode. In het debat ter synode 
kwam ook het belang van goede voorlichting ter 
sprake; er werd herinnerd aan de folder, die 
uitgegeven werd — en die in het blad Gemeenschap 
der Kerken van de oecumenische raad geroemd en 
geprezen is. Over de oecumenische raad gesproken, 
men weet dat de gereformeerde kerken daar geen 
deel van uitmaken, maar voor de Wereldhulpactie 
plegen zij (alweer conform het te Utrecht genomen 
besluit) overleg met en werken zij samen met organen 
van de wereldraad; ds. J. van Klinken, de directeur van 
het ADB, heeft dan ook als contactpersoon zitting in 
het bestuur van de Stichting Oecumenische hulp aan 
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kerken en vluchtelingen. De Kamper hoogleraar 
vertelde dat men onderscheid kent tussen projecten op 
korte termijn, die op een directe noodsituatie reageren 
(de aardbeving in Chili, de Angolese vluchtelingen), en 
projecten op lange termijn: Pakistan, Hongkong. Prof. 
Bakker had veel lot voor het werk van ds van Klinken 
voor de internationale hulpverlening en deelde mee, 
dat deze het eind van deze maand een reis zal gaan 
maken. Een oriënterings- en studiereis die eerst naar 
Iran zal voeren, waar het diakonaat van de hervormde 
kent en de gereformeerde kerken samen garant staan 
voor drie jaar onderwijs aan blinde kinderen. Daarheen 
uitgezonden wordt ds. J. H. van Weelden, die onlangs 
op een dissertatie over blinde kinderen is 
gepromoveerd. 
Verder gaat ds. Van Klinken naar Pakistan; daar 
vergezelt de sociaal-econoom van de zending ds. C. 
H. Steenwinkel hem. Tenslotte zal hij Hongkong 
aandoen. De heer Van Klinken prees de goede relatie 
met de stichting oecumenische hulp en de hartelijke 
contacten met de zending van de gereformeerde 
kerken Met de zending bespreekt men de 
problematiek van de verhouding zending en diakonaat, 
en in dit vlak ligt ook de ontmoeting met de heer 
Steenwinkel. 
Niet per se 
Overigens, dit zei prof. Bakker nog, geldt niet a priori, 
dat hulpverlening persé gekoppeld moet zijn aan 
evangelieverkondiging; dan. zou men de taak — en 
hier is sprake van een gebod van Christus — te eng 
zien. Als voorbeeld noemde hij de hulpverlening in 
Tunesië, waar men Algerijnse vluchtelingenkinderen 
aan kleding helpt. Aan de andere kant worden 
geboden gelegenheden natuurlijk wel benut. 
Trouwens, het contact met de zending hebben we al 
gememoreerd. 
 

Friese Koerier / 13-09-1961 

 
Reeds 130.000 Angolese vluchtelingen in Kongo 
Kerkelijke hulpverlening komt op gang maar meer 
steun is nodig 
UTRECHT (ANP) — De wereldraad van kerken heeft 
een dringend beroep gedaan op de aangesloten 
kerken, hulp te willen bieden aan de vluchtelingen die 
uit Angola Kongo binnenstromen. Dagelijks neemt hun 
aantal, dat inmiddels tot 130.000 is gestegen, met 
ongeveer 600 personen toe.  
Deel van de tekst niet gedigitaliseerd. 
Geld nodig 
De stichting oecumenische hulp aan kerk en 
vluchtelingen te Utrecht, in Nederland het 
coördinerend orgaan voor de interkerkelijke 
hulpverlening van negen kerkgenootschappen, heeft 
uit aanwezige middelen een combi-bus kunnen 
aankopen, die bij het transport van voedsel voor de 
Angolese vluchtelingen gebruikt zal worden. Een 
bijdrage van ƒ 10.000 werd reeds ontvangen van de 
gereformeerde kerken. Op giro 5261 van de stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen te 
Utrecht voor Kongo binnenkomende giften, zullen 

zowel voor de Angolese — als voor de Kongolese 
vluchtelingen worden gebruikt. 
 

Leeuwarder Courant / 13-09-1961 

 
In Kongo staat een nieuwe hongersnood voor de 
deur 
„Wü gaan in Kongo een nieuwe hongerkatastrofe 
tegemoet, als wij niet opnieuw geholpen worden", 
verklaarde dezer dagen op het Bureau van de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Utrecht de Amerikaanse predikant 
Rev. A. D. Graber. direkteur van de protestanse 
hulporganisatie in Bakwanga. Rev. Graber. die reeds 
31 jaar in dienst van de Congo Inland Mission in 
verschillende gebieden van Kongo gewerkt heeft, werd 
in september van het vorige jaar belast met de eerste 
levensmiddelendistributie aan de hongerende 
vluchtelingen in Kongo. Op doorreis voor een kort 
verlof in Amerika bracht Rev. Graber aan de 
Nederlandse bevolking de dank der Kongolese 
vluchtelingen over voor de hulp in geld, voedsel en 
medicijnen, die begin van dit jaar Kongo vanuit 
Nederland bereikte. „De gaven uit Nederland hebben 
er sterk toe bijgedragen de grote nood onder de 
vluchtelingen te lenigen" aldus Rev. Graber. .Velen 
hebben mü van hun grote dankbaarheid gesproken en 
ik ben er zeker van. dat deze mensen de hun bewezen 
hulp in generaties niet zullen vergeten" Daarnaast 
moest Rev. Graber echter ook berichten van de weer 
snel achteruitgaande toestand in Kongo, die de 
Wereldraad van Kerken reeds aanleiding heeft 
gegeven opnieuw alle aangesloten kerken te hulp te 
roepen. De oorzaak van de opnieuw dreigende 
hongersnood ligt enerzijds in de plm. 130.000 
vluchtelingen uit Angola, die in het aangrenzende 
Kongogebied een toevlucht hebben gezocht, 
anderzijds in de onophoudelijke stroom Baloeba's, die 
voor de terreur der Loeloes uit alle delen van het land 
naar Bakwanga vluchten. Wat echter de situatie 
momenteel bijzonder moeilijk maakt, is het feit. dat de 
VN, die tot nog toe alle vluchtelingengebieden in 
Kongo met voedsel en medicijnen verzorgden, dit in de 
toekomst niet meer zullen doen. daar de Kongolese 
regering zelf in staat geacht wordt het transport te 
regelen via eigen vervoersmiddelen, die echter 
gebruikt worden voor vervoer van troepen, munitie en 
bier in plaats van voor de verzorging der vluchtelingen. 
Ongeacht deze duidelijke misstanden wil de CPRA 
(Congo Protestant Relief Agency) de vluchtelingen niet 
aan hun lot overlaten. Nu de voorraden op raken, 
overweegt de CPRA zelf een deel van het transport ter 
hand te nemen, met name ten dienste van 
ziekenhuizen en klinieken. Maar daarvoor zijn meer 
vrachtauto's nodig., die uit haar eigen middelen niet 
bekostigd kunnen worden. Naast., dit 
transportmateriaal en naast medicijnen en 
verbandmiddelen. acht Rev. Graber, dat 150.000 ton 
maiszaad nodig is om in de komende maanden een 
wijdverbreide hongersnood in het Kasaigebied te 
voorkomen. 
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De Tijd De Maasbode / 13-09-1961 

 
Kerkelijke hulp aan de ontwikkelingsgebieden  
Speciale bijstand voor sociale projecten 
DEN HAAG, 13 sept. — De christenheid heeft op het 
gebied van de hulp aan de jonge, in ontwikkeling 
zijnde landen ln Afrika en Azië een eigen taak te 
vervullen. Naast het traditionele werk van prediking en 
onderwijs zal de zending, in samenwerking- met de 
plaatselijke kerken, moeten proberen om van binnen 
uit een menselijk karakter te geven aan het enorme 
ontwikkelingsproces dat in die landen gaande is, zo 
heeft dr. C. L. Patijn, lid van de Tweede Kamer, 
dinsdag opgemerkt voor de Haagse Sociale 
Academie. Dr. Patijn, die ais voorzitter van de 
commissie internationale zaken van de oecumenische 
raad in Nederland sprak bij de opening van het vijfde 
cursusjaar van de academie, wees in dit verband op 
een nieuw project van de Wereldraad van Kerken, de 
„speciale bijstand voor sociale projecten". Dit plan 
voorziet in het stichten van kleine 
demonstratieprojecten in de onderontwikkelde 
gebieden — b.v. kleine landbouwcoöperaties — als 
stukjes locale, modern georganiseerde maatschappij 
in een omgeving waar door de snelle economische 
ontwikkeling de oude kaders volledig worden 
doorbroken. De financiële hulp aan die landen, die 
miljarden zal verslinden, moet aangevuld worden met 
werk op menselijk niveau als men het werkelijk goed 
tot zijn recht wil laten komen, zo betoogde dr. Patijn. 
Daarom dienen b.v. ook particuliere ondernemers die 
in een onderontwikkeld land een bedrijf stichten, oog 
te hebben voor de eigen waarde van de omgeving 
waarin zij zich vestigen. Op dit terrein ligt volgens hem 
een voorlichtingstaak voor de christelijke kerken, 
evenals bij het „opvangen", van de duizenden mensen 
uit de onderontwikkelde gebieden, die jaarlijks naar 
westelijke landen komen om te studeren. 
 

Trouw / 13-09-1961 

 
KERKELIJK LEVEN  
SECRETARIS VAN JONGE NEGERKERKEN IN 
KONGO: 
„Toon ons, christenen, dat u onze broeders bent" 
(Van een onzer redacteuren) 
Zijn er in Europa 15 christelijke leraren te vinden, die 
naar ie Kongo willen gaan om ons te helpen bij het 
middelbaar onderwijs? En stuur ons goede, praktisch 
gevormde mensen, die christelijk maatschappelijk 
werk kunnen opzetten. Help ons ook financieel bij de 
stichting van een christelijke universiteit in Kongo. 
Maar bovenal: toon ons christenen van de Kongo, dat 
u onze broeders bent. Dit zei ons de secretaris van de 
Raad van protestantse kerken in de Kongo, dr. 
Manungu, die wij deze week te Zürich ontmoetten, 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de „Arbeitskreis 
für evangelische information", de kring van journalisten 
en predikanten,, die betrokken zijn bij de kerkelijke 
publiciteit in Europa. 

Dat dr. Manungu naar Zwitserland kwam, vloeit voort 
uit de speciale betrekkingen van de Zwitserse kerken 
met de Kongo. Deze kerken hebben daar reeds enige 
scholen gesticht en ze zijn van plan er nog veel meer 
aan het onderwijs te gaan doen, dank zij een grote 
actie voor het werelddiakonaat, die dit najaar in 
Zwitserland begint onder het motto: “Brot für die 
Briider". De opbrengst zal zeker een zes miljoen 
franken (ruim vijf miljoen gulden) worden, zo 
voorspelde ons dr. Hanns Brunner, zoon van de 
vermaarde Zwitserse theoloog, prof. dr. Emil Brunner.  
Inmiddels reist dr. Manungu van het ene naar het 
andere land in Europa om te pleiten voor hulp aan de 
protestantse kerken in de Kongo. „U moet weten, er 
zijn al twee universiteiten, een roomskatholieke en een 
staatsuniversiteit. Willen we in de toekomst in de 
ontwikkeling van ons land meespreken, dan moeten 
we nu beginnen met degelijk onderwijs. Ik ben heel blij 
en dankbaar dat Ik hier overal ontvangen word en dat r 
geluisterd wordt. Ik geloof zeker, dat de broeders in 
Europa ons zullen helpen", aldus deze nog jonge 
negerdominee uit de Kongo, die het miljoenenplan van 
z’n kerken, want daar gaat bet hier om, op een 
sympathieke bescheiden manier, maar zeer welbewust 
bepleit.  
Zaterdag arriveert hij in ons tand. Hij zal dan 
ontvangen worden op het jaarlijks congres van de 
Oecumenische Baad van Kerken op de Pietersberg in 
Oosterbeek.  
Het plan van dr. Manungu is op de toekomst gericht. 
Tegelijk wordt echter het gebrek aan dagelijks brood 
en aan de allereerste levensbehoeften in de Kongo 
nog steeds groter. De Kongolese kerken helpen thans 
ook de vluchtelingen uit Angola, die dagelijks in de 
Kongo aankomen. Er zijn er al 130.000 en dagelijks 
komen er nog 600 bij. Zij krijgen levensmiddelen en 
medicijnen.  
Het Rode Kruis, de rooms-katholieke organisatie 
„Caritas" en de protestantse kerkelijke hulpdienst 
helpen elk een deel van de vluchtelingen. De 
protestantse kerken hebben de zorg voor ongeveer 
50.000 mensen. De Verenigde Naties verschaffen 
voedsel, dekens en kleding. De kerken regelen de 
verdere opvang en trachten vestigingsmogelijkheden 
te vinden, teneinde te voorkomen, dat de vluchtelingen 
zich naar Leopoldville begeven waar momenteel reeds 
meer dan 75.000 werklozen zijn.  
Echter ook in andere delen van Kongo blijft hulp nodig. 
Van de Baluba's in de provincie Kasai (schattingen 
lopen uiteen van 350.000 tot 500.000 vluchtelingen) 
kunnen velen nu in hun eigen levensonderhoud 
voorzien. Hun aantel neemt nog steeds toe en juist 
voor de nieuw aangekomenen is bijstand dringend 
noodzakelijk. Men is bezig met een 
huisvestingsprogramma. Er zullen vijf noodscholen 
voor lager onderwijs worden gebouwd.  
De Wereldraad van Kerken heeft inmiddels een 
dringend beroep gedaan op de aangesloten kerken, 
hulp te bieden aan deze Angolese vluchtelingen die 
Kongo binnenkomen.  
De stichting Oecumenische Hulp te Utrecht, in 
Nederland het orgaan voor de interkerkelijke 
hulpverlening van negen kerkgenootschappen, heeft 
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uit aanwezige middelen een Combi-bus kunnen 
aankopen, die bij het transport van voedsel voor de 
Angolese vluchtelingen gebruikt zal worden. Een 
bijdrage van ƒ 10.000 werd reeds ontvangen van de 
gereformeerde kerken. Op giro 5261 van de stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Utrecht voor Kongo binnenkomende giften zullen 
zowel voor de Angolese — als voor de Kongolese 
vluchtelingen worden gebruikt.  
Ook is de Wereldraad van Kerken bezig, doctoren te 
zoeken die bereid zijn in Kongo te gaan werken. Van 
de 100 artsen, die nodig zijn, zijn er momenteel 20 
gevonden. Vóór de onafhankelijkheid van Kongo 
waren er 750 doctoren, dat wil zeggen één arts op elke 
20.000 inwoners. In geheel Kongo zijn thans slechts 
250 artsen werkzaam. Onder hen zijn nu ook da eerste 
twee Kongolezen. Zij behaalden in juli j.l. hun graad. 
Naar schatting zal het echter ten minste nog 25 jaren 
duren voor Kongo over voldoende afgestudeerde 
Kongolese artsen kan beschikken. 

Algemeen Handelsblad / 14-09-1961 

 
VAN HEINDE EN VERRE 
In verband met de toestanden in Kongo en Angola 
heeft de Wereldraad van Kerken een dringend beroep 
op de aangesloten kerken gedaan hulp te bieden. Het 
aantal vluchtelingen uit Angola loopt tegen de 150.000. 
Dagelijks komen 600 bewoners van Angola uitgeput bij 
de Kongolese grens aan. Het Rode Kruis, de r.-k. 
Caritas en de organisatie van Kongolese protestantse 
kerken bieden hulp. De Verenigde Naties 
transporteren voorraden naar centrale opslagplaatsen. 
De verdere transporten vergen veel geld. Een 
bijzondere zorg is de vestiging der vluchtelingen (in 
Leopoldstad zijn reeds 75.000 werklozen). Duizenden 
Baloeba's, door de Loeloea s verdreven, tracht men de 
laatste weken op te vangen in een kolonie te 
Boekambi. De medische voorzieningen vormen 
eveneens een groot vraagstuk. Het aantal artsen in 
Kongo is gedaald van 750 tot 250. De kerken die voor 
het hulpwerk 100 artsen nodig hebben, beschikken 
thans over 20 doktoren. De Nederlandse stichting 
Oecumenische Hulp heeft een combi-bus voor de 
ravitaillering van Angolese vluchtelingen kunnen 
verschaffen. De Gereformeerde Kerken droegen reeds 
10.000 gulden bij. De giften die op de giro-rekening 
der stichting te Utrecht (nr. 5261) binnenkomen 
worden zowel voor de Angolese als de Kongolese 
vluchtelingen gebruikt.  

Het Parool / 15-09-1961 

 
Kerken helpen vluchtelingen 
De Wereldraad van Kerken heeft een dringend beroep 
gedaan op de aangesloten kerken, hulp te willen 
bieden aan de vluchtelingen die uit Angola Congo 
binnenstromen. Dagelijks neemt hun aantal, dat 
inmiddels tot 130.000 is gestegen, met ongeveer 600 
personen toe. Zij komen uitgeput en uitgehongerd bjj 
de grens aan, velen zijn bij de gevechten gewond.  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht, in Nederland het 
coördinerend orgaan voor de interkerkelijke 
hulpverlening van negen  kerkgenootschappen, heeft 
uit aanwezige middelen een combi-bus kunnen 
aankopen, die bij het transport van voedsel voor de 
Angolese vluchtelingen gebruikt zal worden. Een 
bijdrage van ƒ 10.000 werd reeds ontvanggen van de 
Gereformeerde Kerken. Op giro 5261 van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Utrecht voor Congo binnenkomende giften, zullen 
zowel voor de Angolese als voor de Congolese 
vluchtelingen worden gebruikt. 

Algemeen Handelsblad / 18-09-1961 

 
Dr. Emmen verwacht van New Delhi:  
DADELIJKE BIJDRAGE TOT VERNIEUWING  
VAN DE KERK 
DE oecumenische raad van kerken in Nederland, heeft 
dit weekend te Oosterbeek een conferentie gehouden 
in verband met de algemene vergadering van de 
Wereldraad van Kerken, die eind november en begin 
december te New Delhi in India gehouden zal worden 
met 675 gedelegeerden uit 180 kerken. Van de niet 
R.K. Christenheid zal hier 75% vertegenwoordigd zijn 
te midden van een bevolking die slechts 1% niet R.K. 
Christenen telt. Van de zijde der rooms-katholieke kerk 
zullen waarnemers deze vergadering bijwonen.  
„Zichtbare eenheid"  
DR. E. EMMEN, scriba van de generale synode der 
Ned. Herv. Kerk, leidde te Oosterbeek de 
besprekingen voor een groot aantal belangstellenden 
in. Het gaat in eerste instantie, zo gaf hij te verstaan, 
om een diepgaand nadenken over de fundamentele 
roeping van de kerk in de wereld. De sleutel van het 
vraagstuk is het zendingskarakter van de kerk. Het 
was dan ook de zending die de kevk tot deze 
bezinning gestimuleerd heeft. Mogelijk betekent New 
Delhi een begin van nieuwe ontwikkeling in de 
oecumenische beweging, gezien de integratie met de 
Internationale zendingsraad die op de agenda staat — 
maar ook gezien de nieuwe formule voor de eenheid 
der kerk, die de zichtbare eenheid naar voren brengt, 
zonder nochtans een organisatorische eenheid te 
bedoelen. In dit nieuwe stadium kunnen wij niet meer 
vrijblijvend over de oecumene praten, zo merkte dr. 
Emmen op terwijl hij wees op het grote praktische 
vraagstuk van de plaatselijke verwerkelijking.  
Nieuw ethos  
RESUMEREND zeide dr. Emmen van New Delhi het 
volgende te verwachten : Een duidelijke bijdrage tot 
vernieuwing van de kerk, een versterking van de jonge 
en de Oosterse kerken, een grotere nadruk op de 
belangeloze hulp aan de gebieden met kleine 
christelijke kerken, een duidelijk accent op de 
verantwoordelijkheid voor de vrede — een nieuw ethos 
is nodig en met dit al een krachtig getuigenis van 
Christus.  
Delegatie  
DE delegatie uit Nederlandse kerken is thans 
nagenoeg vastgesteld. Van de Ned Herv. Kerk zullen 
naar New Delhi gaan: Dr. E. Emmen, prof dr. H. 
Berkhof, mr. C. graaf van Randwyck, prof dr. E. de 
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Vries, mej. mr. E. M. Holsteyn. Verder gaan dr. Th. B. 
W. B. Gransberg (Ev. Luth. kerk), prof. dr. G. 
Hoenderdaal (Remonstrantse Broederschap), dr. J. 
Blauw (Zending), ds. H. van Andel (Oec. Jeugdraad), 
mr. R. W. Kijlstra (Oec. Hulp), ds. F. H. Landsman en 
ds. C. M. de Vries (voor de publiciteits-organen) en 
mej. dr. W. Timmermans (Herv. Vrouwendienst). 
Waarschijnlijk zullen prof. dr. Hoekendijk en prof. dr. 
Patijn eveneens aan de assembly van de Wereldraad 
deelnemen.  
De conferentie te Oosterbeek werd bijgewoond door 
dr. Rostand J. Munungu, die als secretaris voor het 
onderwijs van de „Conseil Protestant du Congo" (Het 
voormalig Belgisch Congo telt twee miljoen 
protestantse christenen) ook in Nederland 
onderwijskrachten hoopt te vinden voor de 
ontwikkeling van zijn land. 
 

Leeuwarder Courant / 20-09-1961 

 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
Eigen taak christenheid bij hulp aan jonge landen 
De christenheid heeft op het gebied van de hulp aan 
de jonge, onderontwikkelde landen in Afrika en Azië 
een eigen taak te vervullen. Naast het traditionele werk 
van prediking en onderwijs zal de zending, in 
samenwerking met de plaatselijke kerken, moeten 
proberen om van binnen uit een menselijk karakter te 
geven aan het enorme ontwikkelingsproces, dat in die 
landen gaande is. zo heeft dr. C. L. Patijn. lid van de 
Tweede Kamer, dezer dagen in Den Haag verklaard 
voor de Haagse Sociale Academie. Dr. Patijn, die 
sprak als voorzitter van de kommissie internationale 
zaken van de Oecumenische Raad in Nederland, 
wees in dit verband op een nieuw projekt van de 
Wereldraad van Kerken, de „speciale bijstand voor 
sociale proiekten." Dit plan voorziet in het stichten van 
kleine demonstratie-projekten in de onderontwikkelde 
gebieden — bij voorbeeld kleine landbouwkoöperaties 
— als stukjes lokale, modern georganiseerde 
maatschappij in een omgeving, waar door de snelle 
ekonomische ontwikkeling de oude kaders volledig 
worden doorbroken. De financiële hulp aan die landen, 
die miljarden zal verslinden, moet aangevuld worden 
met werk op menselijk niveau als men het werkelijk 
goed tot zijn recht wil laten komen, zo betoogde dr. 
Patijn. Daarom dienen bii voorbeeld ook partikuliere 
ondernemers, die in een onderontwikkeld land een 
bedrijf stichten, oog te hebben voor de eigen waarde 
van de omgeving, waarin zij zich vestigen. Is het 
eigenlijk niet merkwaardig, zo voegde hij hieraan toe. 
dat technici, die naar zulke landen gaan om hulp te 
verlenen, wel gidsen mee krijgen voor de beste trein- 
en vliegtuigverbindingen en hotels, maar niet voor ie 
beste manier om met de plaatselijke bevolking in 
kontakt te komen? Oo dit terrein ligt volgens hem een 
voorlichtingstaak voor de christelijke kerken, evenals 
bij het „opvangen" van de duizenden mensen uit de 
onderontwikkelde gebieden, die jaarlijks naar 
westelijke landen komen om te studeren. 
 

Trouw / 20-09-1961 

 
IN AFRIKA EN AZTE  
Modelboerderijen van de zending 
De christenheid heeft op het gebied van de hulp aan 
de jonge, onderontwikkelde landen in Afrika en Azië 
een eigen taak te vervullen. Naast het werk van 
prediking en onderwijs zal de zending in 
samenwerking met de plaatselijke kerken, moeten 
proberen om van binnen uit een menselijk karakter te 
geven aan het enorme ontwikkelingsproces dat in die 
landen gaande is, zo heeft dr C L. Patijn, lid van de 
Tweede Kamer, dinsdag in Den Haag verklaard voor 
de Haagse Sociale Akademie. Dr. Patijn, die voorzitter 
is van de commissie internationale zaken van de 
Oecumenische raad van kerken sprak bij de opening 
van het vijfde cursusjaar van deze akademie. Hij wees 
in dit verband op een nieuw project van de Wereldraad 
van Kerken de „speciale bijstand voor sociale 
projecten". Dit plan voorziet in het stichten van kleine 
modelbedrijven en demonstratieprojecten m de 
onderontwikkelde gebieden - b.v. kleine landbouw 
coöperaties - als stukjes plaatselijke modern 
georganiseerde maatschappij in een omgeving waar 
door de snelle economische ontwikkeling de oude 
toestanden volledig verdwijnen. Deze hulp die 
miljarden zal verslinden, moet aangevuld worden met 
werk op menselijk niveau als men het werkelijk goed 
tot zijn recht wil laten komen, zo betoogde dr. Patijn. 
Daarom dienen b.v. ook ondernemers, die in een 
onderontwikkeld land een bedrijf stichten, oog te 
hebben voor de eigen waarde van de omgeving waarin 
zij zich vestigen. Is het eigenlijk niet merkwaardig, zo 
voegde hij hieraan toe, dat technici die naar zulke 
landen gaan om hulp te verlenen, wel gidsen 
meekrijgen voor de beste trein en vlieïtuigverbindingen 
en hotels, maar niet voor de beste manier om met de 
plaatselijke bevolking in contact te komen? Op dit 
terrein ligt volgens hem een voorlichtingstaak voor de 
christelijke kerken. 
 

Trouw / 28-09-1961 

 
Kerkelijke hulp voor getroffen Birma 
Door een zware regenval in Birma, zijn de rivieren de 
Sattang en Salween buiten hun oevers getreden, 
waardoor meer dan 90.000 gezinnen in 210 dorpen 
werden getroffen. 
Voor de directe hulpverlening wordt door de „Burma 
Christian Council" een bedrag van 85.000 dollar 
gevraagd, om 50.000 personen, 10 procent van het 
totaal aantal slachtoffers, van voedsel te kunnen 
voorzien. De Wereldraad van Kerken in Genève doet 
een dringend beroep op alle aangesloten kerken, een 
bijdrage te willen geven in de hulpverlening aan dit zo 
zwaar getroffen land. 
Giften hiervoor worden gaarne in ontvangst genomen 
op giro 5261 ten name van Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Rotterdam. 
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Friese Koerier / 07-10-1961 

 
Uit de kerken 
De Wereldraad heeft haar leden 85.000 dollar 
gevraagd om te voorzien in de noodzakelijke voeding 
van 50.000 kinderen, vrouwen en mannen in Birma. 
Dat is het tiende part van een half miljoen mensen, die 
getroffen zijn door een van de ergste overstromingen 
uit de Birma'se geschiedenis. Tot nu toe is al 14.000 
dollar gegeven of toegezegd door kerken in Engeland, 
Nieuw Zeeland en Nederland. Giro „Stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" 526l 
Rotterdam. 

Trouw / 07-10-1961 

 
KERKWET 
Goed, we waren dus in Zwitserland. En dat is nog altijd 
een reformatorisch land. In Zürich wordt de stad 
bestuurd door protestanten. „Hoewel we er uiteraard 
rekening mee houden dat in onze tijd ook rooms-
katholieken recht hebben op medezeggenschap. De 
rooms-katholieke kerk is sterk gegroeid", zegt de, 
uiteraard „reformierte" president van de stad Zürich. 
Dat gegroeide rooms-katholicisme vormt dan, zo 
verneem ik later, niet minder dan 30 procent van de 
bevolking. Inderdaad een niet te verwaarlozen 
„minderheid". En in een kanton als Zürich, waar de 
kerkeraad nog dineert voor rekening van de staat 
schept dat toch wel problemen. Want ook rooms-
katholieken betalen een aanzienlijk deel van het 
belastinggeld, waarmee de gereformeerde kerk wordt 
gefinancierd. Niemand ontkent dat dit een vreemde 
situatie is. Maar hoe daarin verandering aan te 
brengen? Er is, en dat geldt voor heel Zwitserland, een 
nieuwe kerkwet in de maak. Maar men weet nog niet 
precies wat de rooms-katholieken zullen eisen aan 
concessies. Trouwens er zal zelfs een volksstemming 
moeten worden gehouden voor de nieuwe kerkwet, die 
door de synode al is aangenomen, kan worden 
ingevoerd. Een volkssteming: ook dat is typisch voor 
Zwitserland met zn zeer demokratische 
„Kantönliggeist", zn „kantonnetjesgeest". leder kanton 
heeft een eigen zelfstandige evangelische „kantonnal 
Kirche" met een synode. Men treft er dan ook 21 
synodes aan, maar tezamen vormen ze de Zwitserse 
Kerkenbond, en dank zij dat overkoepelend orgaan 
krijgen de Zwitsers vanuit hun oude vertrouwde 
streekkerken wel degelijk oog voor de grote dingen, 
die In de wereldkerk aan de orde zijn. Een voorbeeld 
daarvan is de geweldige actie „Brot fur Brüder" (Brood 
voor broeders) die op het ogenblik wordt voorbereid 
door de gezamenlijke oecumenische hulpdienst der 
kerken, kortweg het „Hilfswerk" genoemd. Wie zich de 
Zwitserse hulp aan ons land vlak na de bevrijding 
herinnert, kent die naam misschien nog. Uit die 
hulpverlening is de organisatie. namelijk ontstaan. 
MILJOENEN 
„En nu rekenen we eens niet op duizenden francs, 
maar op miljoenen. Schrijf maar op: 20 miljoen francs 
(17 miljoen gulden) willen we in de actie „Brot fur die 
Brüder" bijeenbrengen voor hulp aan vluchtelingen en 

noodlijdenden in India, Kongo en in Hongkong", vertelt 
ons ds. Hellstern, een vriendelijke vijftiger, die de actie 
leidt en daarvoor geheel is vrijgesteld van zn gewone 
werk. Twintig miljoen francs: het is nogal wat. 
Zwitserland is voor 88 procent protestant, dat zijn dus 
een kleine drie miljoen mensen. Maar hoeveel van hen 
leven in de praktijk mee met de kerk, en dus met een 
grote actie als deze? 
Men moet zich echter niet vergissen. In een gebied als 
dat van Zürich en omgeving staan een 40 evangelisch-
reformierte kerken en er zijn er heel wat bn', die 's 
zondags goed gevuld zijn. Maar toch, zou tien procent 
van de „reformierten" geregeld ter kerke gaan? De 
meeste predikanten krijgen zon groot percentage niet 
eens, zeggen ze. Trouwens, wat verwacht men anders 
in een staatskerk, waartoe vanouds grote massa's 
mensen alleen maar in naam plegen te behoren? 
 

Leeuwarder Courant / 14-10-1961 

 
EVEN STILTE 
Ik ben het brood des levens"  
Begin oktober is in vele kerken het Heilig Avondmaal 
gevierd. Brood en beker gaan dan rond. Ze zijn het 
zichtbare Woord, door God aan ons naast het 
gepredikte Woord gegeven. Zij die aangaan, belijden 
daarmee dat zij het leven buiten zichzelf in Christus 
Jezus zoeken en vinden. 
Een mens voor wie dit geheim oplicht, beleeft dit 
aanzitten als een opluchting, een grote verademing. 
Deze mens wordt verlost uit het gesloten kringetje, 
waarin hij om zijn eigen as rondtolt. Hij wordt verlost 
van zijn ik-middelpuntigheid. Het eigen ik wordt 
heilzaam gerelativeerd. 
Nu is dit het grote, het stil-blij-makende van het 
Avondmaal, dat aan die mens een nieuw centrum, een 
nieuw houvast gegeven wordt: Jezus Christus. „Ik ben 
het brood des levens". 
In Hem komt ook een nieuwe toekomst op ons toe, die 
reikt tot aan en in de nieuwe hemel en aarde, waar 
gerechtigheid zal wonen. De mens die naar Christus 
vlucht, mag geloven, vertrouwen dat hij voor deze 
geweldige toekomst bewaard wordt. Ondanks alles, 
het meest ondanks zichzelf,- en door alles heen. En 
wat er in deze dreigende wereld allemaal kan 
gebeuren, begint in deze tijd op schrikbarende en 
verbijsterende wijze tot ons door te dringen. 
Daarom is het aan het Avondmaal voor een klein mens 
zon verademing om in Christus een nieuw, 
betrouwbaar fundament en een adembenemende 
toekomst te vinden. 
Dit geheim is groot — eigenlijk te groot en ondenkbaar 
voor kleine, schuldige mensen. Je hebt er een leven 
lang voor nodig om met dit geheim om te gaan en er 
uit te leren leven. En wellicht kom je nader naarmate je 
in eigen leven je falen duidelijker gaat onderkennen. 
Als het goed is, wordt de mens gaandeweg kleiner — 
komt hij ook met meer humor tegenover zichzelf te 
staan — en wordt Christus groter. Jezus Christus is 
het brood des levens.  
De verleiding is groot om nu maar niet verder te gaan. 
Toch zijn we nog niet waar Christus ons hebben wil. 
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Wie in Christus het nieuwe fundament van zijn leven 
gevonden heeft, en dat uit pure genade, wordt door 
Christus tegelijkertijd in beweging gezet. Het is 
menselijk om traag te zijn en tegen te stribbelen, maar 
Christus zegt dat het wezenlijk by het geloof hoort, dat 
wij nu ook in beweging komen. 
Christus wil dat wij, die brood van Hem ontvangen 
hebben, dit op onze beurt gaan uitdelen en doorgeven. 
Nu staan wij altijd gauw klaar om het geloof en wat 
daarmee samenhangt — en dat is heel veel! — te 
vergeestelijken en daarmee te vervluchtigen. Christus 
is daarentegen — wellicht tot onze schrik — heel 
concreet. 
Slaat u Mattheus 25 maar eens op. Daarin gaat het 
over het oordeel van de Zoon des mensen aan het 
einde der tijden. „Ik heb honger geleden en gü hebt Mij 
te eten gegeven". Zij. die binnen mogen gaan in het 
Koninkrijk, vragen heel verwonderd: „Here, wanneer 
hebben wij U hongerig gezien?" Christus antwoord 
dan: „Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van 
mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij het Mij 
gedaan". En omgekeerd: „Voorwaar, Ik zeg u, in 
zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan 
hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan".  
De norm, die Christus aanlegt bij het laatste oordeel, is 
een heel concrete: of wij in beweging gekomen zijn, of 
wij bewogen geweest zijn over hen die hongeren. In de 
„Nieuwsbrief" van sept. '61 van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen lees 
ik dat Kongo opnieuw door hongersnood bedreigd 
wordt. „Wij gaan in Kongo een nieuwe 
hongerkatastrofe tegemoet, als wij niet opnieuw 
geholpen worden", verklaarde de Amerikaanse 
predikant Rev. Graber, die reeds 31 jaar in Kongo 
heeft gewerkt. Het gaat om honderdduizenden. 
Bovendien komen er dagelijks een 600 vluchtelingen 
bij uit Angola, waar een voor christelijk aangezien land 
ouderwets met ijzeren vuist optreedt. De regering in 
Kongo wordt door andere dingen in beslag genomen 
dan door het helpen van vluchtelingen. De 
beschikbare vervoermiddelen worden eerder gebruikt 
voor het vervoer van troepen, munitie, bier. 
Om dichter bij huis te komen, wat doen wij, wat doet 
de christenheid? Ja zeker, vele goede initiatieven 
worden ontplooid. De mensen willen ook echt wel 
geven. Maar in het groot gezien? De begroting is weer 
aangeboden. De statistieken verschijnen in de krant: 
zoveel miljard voor defensie, zoveel voor onderwijs, 
voor wegen, bruggen, polders. 
Hoeveel voor hen die hongeren? in elk geval niet 
zoveel dat het de moeite loont om dit bedrag in een 
globale statistiek tot uitdrukking te brengen. Toch is 
het dit wat Christus ondubbelzinnig van ons vraagt. Als 
wij ons niet bekeren gaan wij in het oordeel van God 
onder. En we kunnen niet zeggen: we hebben het niet 
geweten…. 

De Telegraaf / 31-10-1961 

 
Ned. boeren gaven Grieks dorp gehele veestapel 
AMSTERDAM, maandag Nederlandse boeren hebben 
voor het Griekse dorp Viglia ln totaal ruim ƒ 100.000 
bijeengebracht, waarvoor nu 48 koelen en 2 stieren 

naar de boeren in het Griekse dorp zijn gestuurd. In 
Viglia wonen sinds 1957 vluchtelingen uit Rusland en 
Roemenië. Om hen te steunen is de stichting 
„Oecumenische hulp aan kerken,en vluchtelingen" 
Indertijd een actie begonnen. Donderdag vertrekt het 
laatste veetransport uit Nederland naar Viglia. De 
zending bestaat uit 3 koeien, 34 vaarzen, 12 pinken, 3 
zeugen, een fokbeer, 2 rammen en een bok. De 
Nederlanders J. Akkerman en T. Kok houden in Viglia 
namens de Stichting toezicht. - (A.N.P.), 
 

De Volkskrant / 31-10-1961 

 
op de korte golf 
De Nederlandse boeren hebben ook voor een 
geschenk gezorgd; het moet dus wel gauw Sinterklaas 
worden. zij brachten 100.000 gulden bijeen, waarvoor 
een aanlokkelijke verzameling vee is aangekocht 
waarmee boeren in het dorp Viglia zullen worden 
verblijd. In Viglia hebben vluchtelingen uit Rusland en 
Roemenië onderdak gevonden. De actie ging uit van 
„Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen".  
 
In November 1961 wordt in diverse kranten 
geschreven over de vergadering van de 
Wereldraad van Kerken in New Dehli, Daar komt 
ook de iinternationale hulp, het werelddiakonaat 
ter sprake, hier volgt een van die artikelen. 
 

De Tijd De Maasbode 24-11-1961 

 
Wereldraad der Kerken Conferentie in New Delhi 
geopend  
Het ene Evangelie naar alle volkeren 
NEW DELHI, 18 nov.  
Toen vanmorgen om 10 uur de kleurige processie van 
bijna 1200 deelnemers uit welhaast 60 landen uit de 
grote Vighyan Bhavan-hall naar de dichtbij gelegen 
grote open tent trok, voor de openingsdlenst van de 3e 
Assemblee van de Wereldraad van Kerken, was 
daarmee „de conferentie van New Delhi" praktisch 
geopend.  
Ook door velen in Nederland Is met dit gebeuren 
meegeleefd. In Nijmegen werd, op Initiatief van 
Katholieken, een gebedssamenkomst georganiseerd 
van Protestanten en Katholieken op de vooravond van 
de dag van opening. Waaruit op treffende wijze het 
meeleven van vele Katholieken blijkt. Vanmorgen had 
de opening plaats van deze conferentie, die door 
zoveel Jaren heen is voorbereid en waarvan veel 
wordt verwacht.  
Het had de laatste dagen al gegonsd rondom deze hall 
waar steeds nieuwe bezoekers arriveerden, met de 
hartelijke luidruchtigheid van oude vrienden die na 
jaren elkaar wéérzlen.  
Het was verstandig dat de meeste afgevaardigden 
enkele dagen eerder gekomen waren. Nog veel meer 
met het oog op de mentale omschakeling van West 
naar Oost, dan om physiek en klimatologisch te 
acclimatiseren. Deze conferentie betekent immer» 



 
SOH in de kranten van 1961, pag. 34 

 

voor de meesten van ons de eerste kennismaking met 
Azië. Men heeft in deze wereld van grote armoede en 
van soms beneden-menselijke levensomstandigheden 
dagen nodig om zijn geestelijk evenwicht terug te 
vinden. Afgezien van de verbazing en verwondering 
waarin men van dag tot dag gestort wordt om al het 
vreemde en ongewone dat men ziet. Men realiseert 
zich ook pas wanneer men in het land zelf is wat het 
betekent als Christenheld de kleine minderheid van 10 
miljoen te zijn onder een bevolking van 400 miljoen. 
En te leven in een wereld die cultureel, sociaal en 
godsdienstig wordt bepaald door de numeriek 
gigantische grootheden van de Hindoeïstische en 
Boeddhistische religie. Met deze dienst van gebed en 
lofprijzing, waarin koorzang op inheemse 
muziekinstrumenten werd begeleid, werd de 
conferentie officieel geopend. De vijf presidenten van 
de Wereldraad namen deel in de liturgie. De prediking 
van die morgen (van een Inheems Baptisten-
predikant) klonk als een schreeuw om een echte en 
vol-geactueliseerde universaliteit van de Kerk. Laat het 
Evangelie, dat zich eens uit Palestina ln het bekken 
van de Grieks-Romeinse cultuur stortte en dat zich 
daarbij eigen uitdrukkingsvormen schiep, nu eigen 
Inheemse geloofs. en denkvormen scheppen die de 
ontwakende landen ln Azië en Afrika aanspreken. En 
dat onder gebruikmaking van die geestelijke schatten 
die het Oosten bezit, zoals de zin voor meditatie, yoga 
en de training van de wil. Theologie en verkondiging in 
het Oosten moeten „ontwestert" en inheems worden, 
wil Christus door de Jonge Kerken heen zelf kunnen 
spreken tot de ziel van het Oosten. Hiermee werd één 
van de drie themata van de conferentie, namelijk 
getuigenis, aangestemd. Heel de conferentie staat in 
het teken van het besef dat het de taak van de gehele 
Kerk is het ene Evangelie te brengen naar alle volken.  
Toen de processie terugkeerde, heb ik me gerept om 
dat schouwspel nog eens te zien, dat toch altijd weer 
boeit en ontroert. De stoet der gedelegeerden, de 
meesten gehuld in liturgische of academische 
gewaden, die alle de traditie en historie van hun volk 
weerspiegelen. Dit blijft boeiend omdat door de 
gescheidenheid en gescheurdheid van de 
Christenheid heen toch ook iets van de echte wettige 
verscheidenheid van Christus' Kerk doorschemert. 
Terwijl de katholieke oecumeen in concrete uitdaging 
de vraag op zich af voelt komen hoe al deze 
verscheiden gaven en bijdragen geïntegreerd kunnen 
worden in de volheid der Catholica. De pietas 
anglicana van die Anglicanen wier liturgische kleding 
in monter kleurenspel afsteekt tegen het diepe zwart 
van in lange gewaden hiëratisch voortschrijdende 
oosters-orthodoxe prelaten. Daar tussen door zien we 
in felle kleuren het nationaal gewaad van 
vertegenwoordigers van Jonge Kerken, waardoor heen 
dan weer Scandinavische lutherse theologen 
wandelen, compleet met kanten plooikraag of hoge 
hoed. Men glimlacht als men daar tussen markante 
Leger des Heils-offlcleren ziet optrekken, in de heilige 
zakelijkheid van hun lichte tropenuniform.  
En daarmee is dan de 3e Assemblee van de 
„Wereldraad van Kerken" begonnen. De lezer weet 
wat dit zeggen wil. Wij zijn als bewuste en 

medelevende katholieken allen vertrouwd met de 
zogenaamde Oecumenische Beweging, die sterk 
vanuit de Protestanten en Anglicanen is begonnen, en 
waarbij tal van oostersorthodoxe Kerken zijn 
aangesloten. Deze beweging zoekt de eenheid van de 
Kerk van Christus te herstellen. Juist omdat men 
ervaart dat er al een echte, maar nog onvolkomen 
eenheid en gemeenschap tussen Christenen en 
Kerken bestaat, wil men de uiteindelijke en volkomen 
eenheid zoeken. Maar tevens wil men, nu al, samen 
getuigen in de wereld, in het sociale en politieke leven 
en samen iets doen aan de nood van vluchtelingen 
en hulp aan de hongerende en achtergebleven 
gebieden.  
De Wereldraad is die gemeenschap, door de 
deelnemende Kerken zelf gesticht en tevens het 
orgaan voor het handelen en spreken voor die Kerken. 
Hij is de plek geworden waar meer dan 180 Kerken - 
uit 60 landen elkaar ontmoeten, samen spreken over 
uiteindelijke eenheid en waar ze zich beraden over tal 
van vragen, opdat praktische hulp aan mensen ln nood 
kan worden geboden. Het is deze Wereldraad die hier 
nu zijn 3e wereldconferentie houdt.  
Wie deze ontwikkeling van de Wereldraad in zijn 
conferenties tot heden heeft meegemaakt, gaat 
vanzelf vergelijken. In Amsterdam in 1948 werd de 
Wereldraad (In het Concertgebouw aldaar) gesticht. 
Levendig staat me die eerste maandag nog voor ogen 
toen voor dit oecumenisch bouwwerk de eerste steen 
werd gelegd.  
De tweede conferentie, die van Evanston in 1954, 
kende de vraag: zal onze jonge gemeenschap wel 
tegen de krachten van verdeeldheid op kunnen? Zal 
ze niet uiteenvallen? Daarom werd daar de slogan 
geboren: We int end to stay together..WjJ blijven bij 
elkaar.  
New Delhi heeft weer een heel andere sfeer. Dat vloeit 
stellig voort uit de totaal andere godsdienstige, 
culturele en sociaal-economische omgeving waarin we 
hier leven. Hier voelt men boven alles uit de 
missionaire verplichting die de Kerk t.a.v. de wereld 
heeft. Wat wil het thema: Christus, het Licht der 
Wereld zeggen in Azië en Afrika? En wat in Indië waar 
syncretisme het acute gevaar voor alle godsdienstige 
leven vormt. Waar Christus zeker als „een Licht" der 
Wereld, als één der grote religieuze genieën, naast 
vele anderen, wordt gehonoreerd, maar waar de 
pretentie dat Hij „Hèt Licht" ln de absolute en 
exclusieve zin van het woord is, wordt afgewezen.  
Ons staat een heel program van werkzaamheden te 
wachten. Alle deelnemers. Ook de pers. Er zijn hier 
geen „toeschouwers". Allen die de conferentie 
meemaken, ook de katholieke „observers",'voelen zich 
op de een of andere wijze bU dit geestelijk gebeuren 
betrokken. Iedereen leeft met de vallende beslissingen 
mee. Allereerst is aan de orde gekomen het 
opgenomen worden van de Wereldzendingsraad In de 
Wereldraad van Kerken. We komen op dat uiterst 
belangrijke gebeuren terug. Ook op de vraag wat het 
betekent dat de Russisch-orthodoxe Kerk als lid van 
de Wereldraad is toegelaten, waar zoeven de 
beslissing over gevallen is.  
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Verder komt uitvoerig de vraag naar de hulp aan 
gebieden van snelle sociale verandering ter sprake. 
Dan de vraag naar de eenheid. Welke stappen denkt 
de Wereldraad te nemen om tot de zo begeerde 
uiteindelijke en volkomen eenheid te komen?  
Ook de apparatuur van de Wereldraad moet worden 
herzien. Het werk groeit steeds sterker uit. Is het 
huidige organisme van de Wereldraad met z'n 
departementen en divisies nog wel voldoende en werkt 
het efficiënt genoeg? Tevens moet de arbeid van de 
komende vijf Jaar worden bekeken. En zo zijn er nog 
enkele vragen meer. We achten het een voorrecht in 
enkele artikelen iets over deze conferentie te mogen 
vertellen, opdat de feiten die dagelijks bekend worden, 
een achtergrond krijgen en het begrip voor, het 
medeleven met en het gebed voor de arbeid voor de 
eenheid van Christus' Kerk steeds meer verdiept 
mogen worden.  
H. VAN DER LINDEN 
 

Het Vrije Volk / 01-12-1961 

 
HONGER 
Het zijn vluchtelingen uit Roemenië en Rusland 
(Kazakstan) die hier zijn ondergebracht, respectievelijk 
40 en 60 gezinnen. Lang ontheemde Grieken die nu 
weer 'thuis' zijn, maar voor wie in dit arme en door 
oorlog en burgeroorlog geteisterde land honger het 
enige vooruitzicht leek. In 1957 werd Vigla voor hen 
ingericht, ook al voor een groot deel met geld dat via 
de Verenigde Naties uit een Nederlandse inzameling. 
Sindsdien is de te Utrecht. gevestigde Stichting 
Oecumenische Hulp herhaaldelijk ook voor dit Griekse 
dorp in de bres gesprongen. (Het was deze stichting 
die de CBTB om actie verzocht.) 
Voor ieder gezin was er een huis, met waterleiding en 
elektriciteit zelfs, en twee en een halve hectare land, 
hetgeen naar Griekse maatstaven een aardige lap is. 
Deze vluchtelingen mankeerde het allerminst aan 
boerenervaring. De Grieken die uit Kazakstan 
kwamen, hadden op de kolchozen gewerkt. 
Zij zijn een taai volk. Het is hun tweede vlucht al. Zij 
woonden eerst in het gebied ten zuiden van de Zwarte 
Zee, waar in oude tijden het Griekse koninkrijk Pontus 
lag. Tweeduizend jaar bewaarden zij, onder de 
Turken, hun taal. Toen, in 1917, tijdens Wereldoorlog 
I, zeiden zij liever Russisch dan Turks, en vestigden 
zich in Kazakstan. Daar leven er nu nog 
honderdduizend; allemaal, merkwaardig genoeg, in het 
bezit van de Griekse nationaliteit. Zij mogen wel weg, 
naar het schijnt (Chroesjtsjow heeft geen bezwaar), 
maar wie wil ze hebben? 
LAAG EN NAT 
Goed, maar met die boerenervaring en al, kwam het 
de eerste drie jaren drie maal tot een misoogst. Het 
land was laag en nat. Toen ging een zekere Jan 
Akkerman, uit de Nederlandse provincie Groningen, 
zich ermee bemoeien. Dat was begin 1960. Hij legde 
dijkjes en sloten aan. Het land werd droog. Andere 
maatregelen volgden. Alles in overleg met Athene 
natuurlijk. Men wilde de kant van de veeteelt uit. Er 
waren al koeien. Gee goede: vlees- in plaats van 

melkvee. Bovendien was men voorbarig aan het 
experimenteren geslagen met de K.I. (kunstmatige 
inseminatie). Het kwam voor dat tijdens het vervoer 
van de hierdoor benodigde vitale stof de Griekse boer 
rustig zijn geliefde miniatuur kopje koffie (met groot 
glas water) ging drinken, zodat ondertussen het zaad 
zijn kracht verloor. Vandaar dat op dringend verzoek 
van Jan Akkerman het eerste CBTB-transport in maart 
van dit jaar twee echte stieren bevatte. Hoe zal de 
ontvangst zijn geweest van het vee dat nu is 
aangekomen? We weten het niet. 
Maar wel, hoe dat eerste transport werd welkom 
geheten: om drie uur 's nachts, toen de beesten uit het 
noorden arriveerden, liep iedereen in uiterste 
opwinding de straat op…. 
Het was dank zij de zeer duidelijke bevelen, in 
onvervalst hoog-Veluws gegeven door de veegeleider, 
Hans Bonestro, dat de bevolking nog iets anders deed 
dan kijken en praten, en dat de beesten ten slotte aan 
eten, drinken en onderdak werden geholpen. 
Die reis werd meegemaakt door de nog jeugdige en 
enthousiaste CBTB-functionaris ir. J. A. Vermaat, die 
op de heenreis veel lekkerder sliep dan terug: bij het 
vee in de wagen, boven op een stapel hooi, die tevens 
als voedsel voor de beesten diende, zodat het bed 
tijdens de tien dagen lange reis bijna tot op de grond 
zakte. Na die tien dagen was men in het stadje 
Larissa. De grote Jan Akkerman wachtte daar al een 
week... 
Algauw droegen (zo vertelt ir. Vermaat) de koeien rode 
lintjes aan oren en staarten; verder werden zij telkens 
binnengehaald als gevreesd moest worden, dat een 
buurman er. zijn 'boze oog' (het bijgeloof is sterk) op 
zou laten vallen. In mei van dit jaar volgde het: tweede 
transport, ditmaal van 36 koeien. Bij de drie 
transporten samen bevond zich ook het nodige 
kleingoed: een fokbeer met drie zeugen, een geitebok, 
twee rammetjes, enz. 
Maar het is niet louter vee wat de klok te Vigla slaat. 
Het staat vast, dat het droogleggingswerk van de heer 
Akkerman en de koeper-gezin een bestaansbasis 
hebben gelegd waar die volstrekt ontbrak.  
Maar er komt meer kijken. De kinderen gingen 
barrevoets. Het Interkerkelijk Comité in het Gooi 
zorgde voor de geiteharen sokken en laarsjes die 
zozeer de begeerte van de dorpsgeestelijke opwekten. 
De Overijselse Waterleidingmaatschappij schonk 
waterleidingbuizen ter waarde van f 40.000. 
Schoolbehoeften, kuikens, eenden, 
landbouwwerktuigen, ja zelfs lolly's werden gegeven 
en aangevoerd. Met hulp van een Haags 
jongerencomité bracht de Stichting Oecumenische 
Hulp 3600 weckflessen en elf weckketels bij elkaar. 
CURSUSSEN 
De medische student Jaap Hoogenhout uit het Gooi 
deed nog iets anders: hij organiseerde een werkkamp. 
In de snikhitte van de Griekse zomer gaven vijf en een 
halve week lang vijftien Nederlandse jongeren 
cursussen en demonstraties in knippen en naaien, 
wecken, babyverzorging, moderne veeteeltmethoden, 
kaasbereiding, en wat niet al. 
Zij bouwden en passant een badhuisje (waarvoor de 
Bond van Christelijke Plattelandsvrouwen en -meisjes 
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het geld bij elkaar bracht) misschien tot verdriet van de 
Viglase schooljeugd die nu eenmaal per week onder 
de douche moet. 
Vigla is een luttel en onaanzienlijk dorp in een uithoek 
van Europa. Ook met het laatste koeientransport uit 
Nederland, dat de bestaansmogelijkheden van .de 
vluchtelingen ter plaatse 'rond' maakt, zijn niet alle 
problemen opgelost. 
Een heel kleine druppel op een gloeiende plaat? 
Helaas, ja. Maar ook zou men kunnen zeggen (en de 
geschiedenis van Vigla verleidt ons daartoe): de daden 
van hen die het christendom liever in praktijk brengen 
dan erover te praten, zijn altijd groot.  
KLAAS GRAFTDIJK. 
 



 
SOH in de kranten van 1961, pag. 37 

 

Index  

A. D. Graber 27, 29, 34 
A. Sijbrandy 14 
A. van Tilburg 28 
B. W. Biesheuvel 20, 24 
C. B. Posthumus Meyjes 23 
C. G. Bouman 23 
C. graaf van Randwyck 31 
C. H. Steenwinkel 28 
dokter Blankhart 17, 18 
dr. Manungu 30 
ds. Hellstern 33 
E. de Vries 31 
E. Emmen 31 
E. M. Holsteyn 31 
G. C. Berkouwer 23 
G. Vrijling 24 
Gerda Blaauw 11, 12 
H v. d. Linden 36 
H. Berkhof 31 
H. Brunner 30 
H. Linnemann 23 
H. van Andel 17, 31 
hr. De Kadt 9 
hr. Te Riele 23 
J. A. Vermaat 36 

J. Blauw 31 
J. Grün 17 
J. Hogerhout 28 
J. Hoogerhout 28 
J. L. Lagro 23 
J. M. V. v. d. Hart 11 
J. M. W. v. d. Hart 12 
J. T. Bakker 28 
J. v. Ieperen 28 
J. van Klinken 23, 28 
J. W. Peek 23 
Jan Akkerman 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 27, 34, 36 
K. Graftdijk 37 
L. Richards 21 
M. Engwirda 24 
mevr. Blankers 16, 23 
prof. Hoekendijk 31 
prof. Patijn 7, 8, 9, 29, 30, 32 
R. W. Kijlstra 14, 19, 23, 25, 31 
S. Patijn 7, 8, 9 
Th. Kok 22, 23, 34 
v. d. Linden 14 
V. G. M. Marijnen 7, 8, 9, 10 
W. Timmermans 31 

 


