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Friese Koerier / 13-01-1962 
 
Sedert 1948 zijn 181.000 Arabieren van  
hun bestaan gescheiden 
Van ouds her liggen de huizen van de dorpelingen in 
het Nabije Oosten boven op de heuveltoppen. In de 
hete zomer is het daar koeler dan in de van alle wind 
verstoken dalen. De landerijen en de boomgaarden 
liggen terrasgewijze langs de hellingen of in de dalen 
zelf. De secretaris van de Stichting Oecumenische 
Hulp, mr. R. W. Kijlstra, heeft op weg naar de derde 
Assemblee van de Wereldraad van Kerken enkele 
landen bezocht, waar de Nederlandse kerken hulp 
verlenen. Hij heeft ook de bevolking van Jordanië 
langs de- Israëlische grens gezien. Over haar trieste 
lot vertelt hij het volgende:  
„Juist deze ligging van de huizen, tamelijk ver van het 
land, is voor de bewoners van de grensdorpen tussen 
Israël en Jordanië — na de vaststelling van de 
wapenstilstandslijn van 1948 — niet minder dan een 
ramp gebleken. Meer dan 100 dorpen werden in 
tweeën gesneden en 181.000 Arabieren behielden 
daarbij weliswaar hun huis, maar raakten bijna volledig 
beroofd van hun bestaansmiddelen. Hun lot verschilt in 
de praktijk nauwelijks van de 630.725 Arabische 
vluchtelingen, die uit Israël naar Jordanië vluchtten en 
daarom onder de VN definitie van vluchtelingen vallen. 
De bewoners van de dorpen langs de grens 
daarentegen zijn geen vluchtelingen: zij wonen immers 
in hun eigen huis. Met uitzondering van enkele 
medische voorzieningen komen zij dan ook niet in 
aanmerking voor hulp en verstrekkingen van de zijde 
van de Ver. Naties.  
Zonder de hulp van de zgn. particuliere organisaties 
zou het er voor deze mensen bijzonder slecht hebben 
uitgezien. Vooral de vluchtelingencommissie van de 
Near East Christian Council (NECCC) heeft een 
belangrijke rol bij de hulpverlening gespeeld.  
Ten behoeve van de schoolkinderen heeft de NECCC 
een groot aantal schoolkeukens opgezet, waar 8.700 
jongens en meisjes dagelijks een goede warme 
maaltijd in ontvangst kunnen nemen. De keukens zijn 
eenvoudige, doch heldere gebouwtjes, waar het eten 
op grote primussen wordt bereid. In een lange rij 
passeren de kinderen de keuken, waar ze hun bord 
gevuld krijgen. Hun gezichten laten geen twijfel, hos 
nodig de verstrekking van zo’n maaltijd is. 
 
Grote behoefte aan klinieken 
Daarnaast zijn er de 11 klinieken, waar 2 dagen per 
week een dokter aanwezig is om de patiënten te 
helpen Gemiddeld komen 150—200 personen per dag 
naar het spreekuur. Gedurende de overige dagen van 
de week is de kliniek bemand door een verpleger, die 
allerlei routinezaken afdoet en die weet, waar hij zo 
nodig de dokter kan bereiken Bij het bezoek aan Selit-
El-Hartiyyeh werd een van de schooljongens onwel en 
raakte buiten bewustzijn. We waren in staat hem mee 
te nemen naar een kliniek waar de dokter verbleef. 
Deze adviseerde spoedige opname in het ziekenhuis 
in Nablus. De moeder werd opgehaald en m zeer korte 
tijd was het transport gereed. Een bewijs, hoe 
noodzakelijk het is dergelijke klinieken te hebben in 

gebieden waar de wegen slecht en auto's en telefoons 
niet voorhanden zijn Met de gelden, die de Jordaanse 
regering beschikbaar heeft gesteld, heeft de Near East 
Christian Council in nauwe samenwerking met de 
officiële instanties duizenden bewoners van de 
grensdorpen tijdelijk werk kunnen verschaffen Het 
enthousiasme, waarmee Romeinse waterputten 
schoongemaakt en uitgediept zijn, waarmee wegen 
werden aangelegd en medische centra en scholen 
werden gebouwd, is hartverwarmend. In de meeste 
dorpen stonden de arbeiders vrijwillig een deel van 
hun daggeld af, of werkten enige dagen zonder 
betaling om op hun wijze te kunnen bijdragen tot de 
verdere verbetering van hun dorp. Er waren zelfs 
dorpen, waar de gehele bevolking een dag aan de 
bouw van een weg meewerkte. 
„Economische" vluchtelingen noemt men deze 
mensen, voor hulp zijn zij aangewezen op de 
„particuliere" organisaties. Het is te hopen, dat de Near 
East Christian Council van vele kanten hulp ontvangt 
voor de voortzetting en uitbreiding van het uitstekende 
werk, dat men begonnen is. Bijdragen zijn zeer 
welkom op het gironummer 5261 van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te 
Rotterdam." 
 
 

Trouw / 24-01-1962 
 
lucht POST  
Wereldraad op tv-scherm 
Over het werk van de Wereldraad van Kerken zal 
zondag 18 februari een televisieprogramma worden 
uitgezonden. Ter voorbereiding van dit programma is 
maandag een team van het IKOR met de cineasten 
Ruud Herblot en Joop Burcksen naar Genève 
vertrokken. 
Opnamen zullen in het hoofdkwartier van de 
Oecumenische Beweging worden gemaakt o.a. over 
de afd. Interkerkelijke Hulp en Vluchtelingendienst. 
Beelden zal men ook te zien krijgen van de huidige 
behuizing van het hoofdkwartier van de Wereldraad en 
van de reeds begonnen bouw van een definitieve 
vestiging. Gelden daarvoor worden in alle delen van 
de wereld bijeengebracht. 
 
 

Friese Koerier / 27-01-1962 
 
Kerken verzamelden twee miljoen voor 
vluchtelingen 
DEN HAAG — De kerken in Nederland, die 
samenwerken in de stichting Oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen, hebben in 1961 naar 
schatting twee miljoen gulden bijeengebracht (in 1958 
ƒ 300.000 en in 1960 ruim ƒ 600.000) aldus „Het 
Remonstrants weekblad". 
Daarvan komt ƒ 900.000 voor rekening van de 
gereformeerde kerken, die voor het eerst meedoen. 
De „wilde ganzen"-actie van het IKOR bracht ƒ 
200.000 op. 
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Het Vrije Volk / 31-01-1962 
 
Zondag: Kerkcollecte Internationale Hulp 
(Van een onzer verslaggevers) 
Komende zondag zal in vele kerken een collecte 
worden gehouden voor de internationale hulp, die In 
oecumenisch verband wordt verleend. Over het jaar 
1961 bracht Nederland voor dit doel een bedrag van 
rond twee miljoen bij elkaar, (De gereformeerde 
kerken tekenden voor de helft.)  
Op een persconferentie, georganiseerd door de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, sprak men de hoop en ook wel een 
beetje de verwachting uit, dat er dit keer nog veel meer 
uit de bus zou komen.  
De laatste jaren immers is de bereidheid om te geven 
steeds gegroeid en de lijst van de te lenigen noden in 
de wereld is bepaald niet korter geworden.  
Op de bijeenkomst te Utrecht lag een gestencild 
boekwerk van ongewone dikte op tafel: het 
plannenboek voor 1962. Op elke bladzijde een andere 
noodtoestand, een andere aanvrage om- hulp, en een 
(benodigd) bedrag met 3, 4 of 5 nullen.  
En uit Genève was dr. Glen Garfield Williams 
aanwezig, secretaris voor Europa van de 
hulpverleningsafdeling van de Wereldraad van Kerken, 
die iets vertelde over de activiteiten op dit gebied in 
Europa,  
Ofschoon in andere werelddelen de nood wellicht nog 
schrijnender en ook massaler is, bestaat ook in landen 
als Griekenland, Portugal, Spanje, Italië (ondanks 
'miracolo economico') nog aanleiding tot speciaal 
hulpwerk te over.  
Bovendien omvat het werk dat dr. Williams onder zijn 
berusting heeft, hulp aan de vaak zeer kleine 
minderheidskerken in die landen.  
Langs noodgebieden 
Dr. J. van Klinken, directeur van het algemeen 
diaconaal bureau der gereformeerde kerken, gaf 
indrukken van een reis die hij langs noodgebieden had 
gemaakt. Hetzelfde deed dr. R. Kijlstra, secretaris van 
de Stichting Oecumenische Hulp. Voor beiden was de 
bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken te New 
Delhi een welkome gelegenheid geweest om zich 
onderweg te oriënteren over een paar van de aan de 
gang zijnde hulpproprojecten. 
In Iran: op 20 miljoen inwoners twee blindeninstituten; 
daar wordt wat aan gedaan. In Pakistan gaat slechte 
20 percent van de kinderen van christenen naar 
school, tegen 40 percent van de rest van de bevolking.  
Calcutta, in India, telt meer vluchtelingen (miljoenen, 
uit Oost-Pakistan) dan elke andere staat ter wereld. 
Tienduizenden gezinnen verkeren in de 
allerbehoeftigste omstandigheden; de regering heeft 
een beroep op de kerken gedaan.  
In Jericho, Jordanië, een kamp met 14.000 mensen. 
De Verenigde Naties geven voedsel, maar er moet 
voor scholing, voor werk worden gezorgd. 
 
 

 
 

Leeuwarder Courant / 31-01-1962 

 
NIEUWS UIT DE KERKEN  
Zondag collecte in kerken voor internationale 
hulpverlening 
Zondag aanstaande zal onder de leden van negen 
Nederlandse kerken een collecte worden gehouden 
voor de internationale hulpverlening. Behalve de Unie 
van Baptisten Gemeenten, de Doopsgezinde 
Broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de 
Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde 
Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Remonstrantse 
Broederschap. nemen nu ook voor het eerst de 
Evangelische Broedergemeente en de Vrije 
Evangelische Gemeenten aan deze jaarlnkse 
inzameling deel. Het geld wordt door de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
gebruikt voor het verschaffen van werkgelegenheid 
aan vluchtelingen, voedsel voor slachtoffers van 
rampen, hulp aan tal van kleine kerken en voor 
onderwijs en medische verzorging in 
ontwikkelingslanden. 
Verleden jaar brachten deze kerken ongeveer twee 
miljoen gulden aan geld en goederen op. Drie ton werd 
toen besteed voor hulpverlening in Congo. In totaal 
zestig procent van de opbrengst ging naar Azië. 25 
procent naar Afrika en 15 procent werd besteed aan 
projecten in Europa. In Europa wordt hulp geboden 
aan — meestal kleine — noodlijdende kerken in 
Griekenland, Italië, Portugal en de landen achter het 
ijzeren gordijn, terwijl in bijvoorbeeld Griekenland en 
Italië ook ontwikkelingsplannen voor de armste delen 
van de bevolking worden gefinancierd. Buiten Europa 
draagt de Wereldraad van Kerken ook zijn steentje bij 
in de vluchtelingenarbeid. O. m. in Hong-Kong. Karatsji 
en Calcutta. Verder zijn er talloze kleinere projecten 
om christelijke gemeenschappen in staat te stellen hun 
arbeid in scholen en ziekenhuizen uit te breiden. 
Ongeveer 200 kerken in de gehele wereld nemen aan 
de internationale hulpactie deel. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 31-01-1962 
 
Internationale hulpverlening  
Kerken slaan de handen ineen 
ZONDAG aanstaande zal onder de leden van negen 
Nederlandse kerken een collecte worden gehouden 
voor de internationale hulpverlening. Behalve de unie 
van Baptisten Gemeenten, de Doopsgezinde 
broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de 
Gereformeerde Kerk, de Oud-katholieke Kerk en de 
Remonstrantse Broederschap, nemen nu ook de 
Evangelische Broedergemeente en de Vrije 
Evangelische gemeenten aan deze jaarlijkse 
inzameling deel.  
Het geld wordt door de stichting oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen gebruikt voor het 
verschaffen van o.a. werkgelegenheid aan 
vluchtelingen, voedsel voor slachtoffers van rampen, 
hulp aan tal van kleine kerken, voor onderwijs en 
medische verzorging in ontwikkelingslanden.  
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Verleden jaar bracht deze interkerkelijke collecte in 
ons land ongeveer twee miljoen gulden aan geld en 
goederen op. Drie ion werd toen besteed voor 
hulpverlening in Congo. In totaal zestig procent van de 
opbrengst ging naar Azië, 25 procent naar Afrika en 15 
procent werd besteed aan projecten in Europa.  
In Europa wordt hulp geboden aan — meestal kleine 
— noodlijdende kerken In Griekenland, Italië, Portugal 
en de landen achter het ijzeren gordijn, terwijl in 
Griekenland en Italië ook ontwikkelingsplannen voor 
de plaatselijke bevolking van de armste gebieden 
worden gefinancierd. 
Buiten Europa draagt de wereldraad van kerken zijn 
steentje bij in de vluchtelingenarbeid, o.m. in Honkong, 
Karatsji en Calcutta. Er zijn talloze kleinere projecten 
om christelijke gemeenschappen in staat te stellen hun 
arbeid in scholen en ziekenhuizen uit te breiden.  
Ongeveer 200 kerken in de gehele wereld nemen aan 
de internationale hulpactie deel. De Wereldraad van 
kerken heeft thans voor het hulpwerk zelf een budget 
van 1,5 miljoen dollar. Met de acties voor speciale 
doeleinden zal het hulpwerk der kerken in 
wereldverband waarschijnlijk tegen de 8 miljoen dollar 
belopen.  
 
 

Het Parool / 02-02-1962 
 
Jaarlijkse collecte internationale hulp 
ZONDAG aanstaande zal onder de leden van negen 
Nederlandse kerken een collecte worden gehouden 
voor de internationale hulpverlening.  
Behalve de Unie van Baptistengemeenten, de 
Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch 
Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerken, de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Oud Katholieke Kerk 
en de Remonstrantse Broederschap, nemen nu ook 
voor het eerst de Evangelische Broedergemeente en 
de Vrije Evangelische Gemeente aan deze jaarlijkse 
inzameling deel. Het geld wordt door de Stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen 
gebruikt voor het ver schaffen van werkgelegenheid 
aan vluchtelingen, voedsel voor slachtoffers van 
rampen, hulp aan tal van kleine kelken en voor 
onderwijs en medische verzorging in 
ontwikkelingslanden.  
Verleden jaar bracht de interkerkelijke collecte in ons 
land ongeveer twee miljoen gulden aan geld en 
goederen op. Drie ton werd toen besteed voor 
hulpverlening in Congo. In totaal zestig procent van de 
opbrengst ging naar Azië. 25 procent naar Afrika en 15 
procent werd besteed aan projecten in Europa. 
In europa wordt hulp geboden aan - meestal kleine - 
noodlijdende kerken in Griekenland. Italië, Portugal en 
de landen achter het IJzeren gordijn, terwijl in bv 
Griekenland en Italië ook ontwikkelingsplannen voor 
de armste delen van de bevolking worden 
gefinancierd, Buiten Europa draagt de Wereldraad van 
Kerken ook zijn steentje bij in de vluchtelingenarbeid, 
o.m. in Hongkong, Karatsji en Calcutta. 
Verder zijn er talloze kleinere projecten om christelijke 
gemeenschappen in staat te stellen hun arbeid in 
scholen en ziekenhuizen uit te breiden. Ongeveer 200 

kerken in de gehele wereld nemen aan de 
internationale hulpactie deel. 
 
 

Trouw / 03-02-1962 
 
Prachtig opbouwwerk met geld van de  
Nederlandse christenen 
(Van een onzer redacteuren) 
MILJOENEN zijn het er 
Nederlandse kerken helpen in het werelddiakonaat 
(Van een onzer redacteuren) 
NEGEN jaar geleden gebeurde het in ons eigen land. 
Wanhopig en vergeefs vochten mensen en dieren in 
Zeeland tegen het dodelijke geweld van het water. Een 
zee van ellende spoelde over ons land. In zijn rusthuis 
te Doorn greep de oude tijdredenaar Wisse naar de 
pen en schreef een brochure. De titel was: „Gods 
sprake uit den stormvloed". Hoorden we die? 
Nog op dezelfde rampzondag gingen in talloze 
kerkdiensten de collectezakken rond en nooit werd er 
zoveel geld opgehaald als toen. Want was de 
Godsspraak niet te horen in de stem van een mens, 
die riep om hulp? Duizenden stemmen riepen. 
De oren van de kerken gingen open. En sindsdien zijn 
steeds meer kerken op die gedenkwaardige eerste 
zondag van februari blijven collecteren. Want wie 
scherp luisterde, bleef hulpeloze stemmen horen, van 
stervende kinderen in China, van uitgehongerde 
mensen in Algerije, van de slachtoffers van 
verschrikkelijke natuurrampen in Chili, van wanhopige, 
uitgeputte vluchtelingen uit Angola aan de grenzen van 
Kongo. Er kon door de wereldwijde, oecumenische 
hulpverlening der kerken veel goed gedaan worden. 
Ook met Nederlands geld.  
Weer is het nu de eerste zondag van februari. Weer 
gaan de collectezakken rond. En dit jaar in meer 
kerken dan ooit. Negen kerkgenootschappen hebben 
zich nu opgegeven om morgen in heel ons land hun 
bijdrage te leveren. Dat zijn: de baptisten gemeenten, 
de doopsgezinde broederschap, de evangelische 
broedergemeenten, de lutherse kerk, de hervormde 
kerk, de gereformeerde kerken, de oud-katholieke 
kerk, de remonstrantse broederschap en de vrije 
evangelische gemeenten. 
Hoeveel geld verwacht men? Ongeveer het dubbele 
van vorig jaar en toen werd er twee miljoen gulden 
geofferd. Bijna de helft daarvan kwam alleen al uit de 
gereformeerde kerken, die daarmee in Hongkong en in 
Pakistan prachtig werk konden beginnen. Voor de 
Chinese vluchtelingen voor de bouw van huisjes, 
waarin ze een eigen gezinsleven kunnen gaan leiden 
en — eveneens in Hongkong — de verstrekking van 
een dagelijkse warme maaltijd aan tienduizend 
hongerlijdende kinderen. In Pakistan wordt 
ontwikkelingswerk aangepakt, ambachtsonderwijs aan 
kinderen, werkplaatsen voor vluchtelingen; hulp wordt 
gegeven bij de opzet van boerenbedrijfjes. Het andere 
Nederlandse miljoen, dat opgebracht werd door de 
kerken, die gezamenlijk de Stichting Oecumenische 
Hulp vormen, ging weg* aan eten en kleding voor 
tienduizenden vluchtelingen in Kongo en Angola, aan 
landbouwhulp voor vluchtelingen in Griekenland, aan 
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bijdragen voor een school van de kleine arms 
Waldenzenkerk in Italië, aan ontwikkelingswerk voor 
de straatarme bevolking van Madagascar in Zuidoost 
Afrika. En verder: tientallen kleinere bijdragen aan hulp 
overal ter wereld waar mensen nood lijden. En, zoals 
de brochure zegt: Dat zijn er miljoenen 
 

 
Dit zijn drie vluchtelingenkinderen, die dagelijks een 

beker melk krijgen, dank zij de oecumenische 
hulpverlening van kerken uit heel de wereld. Miljoenen 
hulpbehoevenden zijn er op aarde, en — gelukkig — 
er wordt overal royaal voor geofferd in de kerken. De 

grootste hulpcentrale vindt men in Genève, bij de 
Wereldraad van Kerken, waar gezorgd wordt voor een 

goede verdeling. Ook de Nederlandse kerken staan 
daarmee voortdurend in contact, zodat onze hulp 

gegarandeerd daar wordt verleend, waar ze het hardst 
nodig is. 

 
De christenen hebben een moeilijk leven in Pakistan. 
In de landbouw hebben ze geen bestaan meer, want 
nadat Pakistan zelfstandig werd, is al het grondbezit 
verdeeld onder de kleine moslimboeren. Het is nu een 
mohammedaanse staat en de moslims worden er in 
alle opzichten bevoorrecht. Zij krijgen ook waterleiding. 
De christenen moeten zelf maar een put graven. En ga 
zo maar verder. Christenen zijn mensen die er sociaal 
en maatschappelijk het slechts aan toe zijn. Ze leven 
vaak van vuilnis ophalen, van handel in oude rommel 
en cadavers, of van een schamele beloning als 
vloerveger in het huis van een moslim. 
De grauwe armoede van deze mensen vormt een van 
de tientallen punten, die voor het komende jaar op het 
hulpprogramma van de kerken in welvarend Nederland 
staan. In dit geval zijn het speciaal de gereformeerden, 
die er iets aan zullen doen. In het afgelopen jaar 
hebben ze al bijna 200.000 gulden besteed aan de 

ontwikkeling van een christelijke ambachtschool, waar 
de kinderen een vak kunnen leren, er worden drie 
dorpen voor verjaagde boeren en landarbeiders 
opgezet, er is een naai- en borduurbedrijf in opkomst, 
waar nu al 450 vrouwen redelijk betaald werk vinden 
en er is een christelijke bank van lening gesticht, die 
bezitlozen aan enig geld helpt, zodat ze een eigen 
zaakje kunnen beginnen. 
 
Het dubbele 
Het is de directeur van het algemeen diakonaal bureau 
der gereformeerde kerken, dr. J. van Klinken, die dit 
allemaal vertelt. Evanals mr. R. W. Kijlstra, de 
secretaris van de stichting voor oecumenische hulp, 
heeft hij onlangs een reis gemaakt naar verschillende 
hulpprojecten, die de Nederlandse kerken op het 
ogenblik financieren. Beiden hebben ze zoveel 
meegemaakt, dat ze niet uitgepraat raken. Ze hebben 
schrijnende ellende, armoede, honger en ziekte 
gezien. 
Maar ook hebben ze gezien, hoeveel leed er wordt 
verzacht en hoeveel prachtig opbouwwerk er verricht 
wordt -iet het geld dat de Nederlandse kerken geven. 
Ze rekenen er vast op dat we in de loop van dit jaar 
minstens vier miljoen gulden, het dubbele van vorig 
jaar, zullen opbrengen. Hoe kan het anders: wie als zsj 
de stille vreugde meebeleefde van ouders die hun 
hongerige kinderen een stuk brood konden geven, 
verwacht dat, nu het Nederlandse wereld-diakonaat zo 
prachtig op gang komt, de offervaardigheid tenminste 
verdubbeld zal worden. 
 
Zelf helpen 
Wat zal er gebeuren in het komende jaar? Mr. Kijlstra 
somt op. Om te beginnen steun aan de Nederlandse 
teams, die werken te midden van de vluchtelingen In 
Griekenland en onder de straatarme bevolking in het 
Zuiditaliaanse dorp Falerna. Hier komen langzaam 
maar zeker de mensen met onze hulp zover, dat ze 
zichzelf kunnen helpen. Want daar gaat het om. Vooral 
de ontwikkeling van landbouwbedrijfjes is hier van 
belang. En verder in Calcutta zag mr. Kijlstra iets van 
het vijfjarenplan dat de kerken van India hier uitvoeren 
voor 255.000 hulpbehoevende vluchtelingen. De 
bedoeling is 1700 gezinnen per kwartaal werk te 
verschaffen. In Jordanië kreeg mr. Kijlstra een indruk 
van wat de kerken van het Nabije Oosten doen voor 
de honderdduizenden Arabische vluchtelingen. Om 
iets te noemen: aan 8700 jongens en meisjes wordt 
dagelijks via schoolkeukens een warme maaltijd 
verstrekt en er zijn elf klinieken opgezet voor medische 
hulp. De kerken kunnen dit miljoenenwerk niet zelf 
financieren. Mr. Kijlstra zou willen dat Nederland hen 
helpt. Vorig jaar werd een kwart miljoen in Kongo 
gestoken. Dit jaar zal er zeker niet minder nodig zijn. 
 
Maaltijden 
Grote plannen hebben ook de gereformeerden, die in 
het werelddiakonaat samenwerken met de stichting 
voor oecumenische hulp. Er is al een Nederlandse 
leider gevraagd om in Hongkong de dagelijkse 
uitreiking van een maaltijd aan 10.000 kinderen te 
regelen. Alleen daaraan werd in 1961 al bijna 210.0C0 
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gulden betaald. Dat kon zo goedkoop omdat men 
Amerikaanse voedseloverschotten voordelig k~>n 
aankopen. Op het gereformeerde programma voor 
Hongkong staan verder: de bouw van huisjes voor 
vluchtelingen, die terugkerende van een 
gevangenisstraf wegens heroïne-gebruik, de kans 
moeten krijgen een nieuw leven te beginnen, de 
instandhouding van een christelijk jeugdinternaat, zorg 
voor verpleging van zieken. 
 
Snelle hulp 
Pakistan noemde ik al. Ook hier wordt de zaak degelijk 
aangepakt Voor de verschillende projecten zijn reeds 
medewerkers gevraagd, die bereid zijn- te worden 
uitgezonden voor de leiding ter plaatse. Samen 
hebben hervormden en gereformeerden dan nog een 
stevig aandeel in een blindeninstituut in Iran, een land 
waar men 100.000 blinden aantreft en . . . slechts twee 
Instituten. Het ene, dat voor jongens is, wordt nu 
geleid door de Nederlandse dr. Van Weelden.  
En, zeggen zowel mr. Kijlstra als dr. van Klinken: 
hoeveel moeten we nog in reserve houden voor 
plotselinge rampen, waarvoor op zeer korte termijn 
meteen hulp nodig is? Dan moeten de kerken klaar 
staan. Snelle hulp is meestal dubbele hulp.  
Op z’n minst vier miljoen voor dit jaar. Morgenavond 
worden de eerste collecten geteld. Zal dan al blijken 
dat men de Nederlandse offervaardigheid niet heeft 
overschat? 
 

 
Huisjes, zoals ze in Hongkong met „gereformeerd 

geld" uit Nederland en met bijdragen van Amerikaanse 
kerken worden gebouwd voor vluchtelingen, die een 

tijd in de gevangenis hebben gezeten wegens 
heroïnegebruik. De mensen nemen dit verboden 

droommiddel om de ellende van het leven te vergeten. 
Eerste voorwaarde is, dat ze bij ontslag uit de 

gevangenis, een nieuw leven kunnen beginnen, 
anders vallen ze terug in het kwaad. Deze huisjes zijn 

voor mensen die een klein boerenbedrijf je willen 
opzetten of die als arbeider werken in fabrieken. 

Sociale werkers van de oecumenische hulpdienst en 
soldaten van het Leger des Heils helpen hen bij de 

opbouw van een weliswaar uiterst sober, maar gezond 
gezinsleven. 

 
 

Algemeen Handelsblad / 08-02-1962 
 
HONGKONG:  
EEN VENSTER OP HET OOSTEN  
VLUCHTELINGEN KOMEN OM IN DE VRIJHEID 
Hong Kong, de Britse kroonkolonie die de bijnaam 
kreeg van „het fonkelend juweel van het Verre 
Oosten", heeft zich in ruim honderd jaar tijds 
ontwikkeld van marinebasis aan de Chinese kust tot 
een miljoenenstad.  
 

 
EEN HOOFDSTRAAT  

in de Chinese stad Hong Kong 
 
Het werd de stad der vrijheid, een venster van het 
Westen op het Oosten — en omgekeerd. Het werd de 
stad der vluchtelingen, van de honderdduizenden die 
hier veiligheid en vrijheid zochten; weg van de 
Japanse veroveraars, weg van de communisten op het 
Chinese land. Zo werd het ook een monster van wat 
wij noemen  
 
het vluchtelingenvraagstuk.  
De laatste jaren doen de kerken, met name de 
Lutherse Wereldfederatie en de Wereldraad, hier een 
schijnbaar onbegonnen werk. Zij richten hospitalen in, 
verstrekken voedsel aan tienduizenden kinderen, 
helpen gezinnen aan werk elders, aan een huisje. 
Waar is het eind? In een uitgave van het algemeen 
diaconaal bureau der Gereformeerde kerken, dat 
samenwerkt in de stichting oecumenische hulp voor 
kerken en vluchtelingen, troffen wij het hier volgende 
relaas uit Hong Kong, van de hand van de heer H. 
Hendrikse*)  
 
Zonder een spoor  
LING-LING was twee jaar oud, toen haar vader in het 
ruim van een schip viel. Hij was onmiddellijk dood. Zijn 
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plaats werd enige minuten later ingenomen door een 
van de vele Chinezen, die reeds dagen achtereen op 
de kade op werk stonden te wachten. Niemand vroeg 
zich af wie er nu voor Ling-Ling, haar vier jaar oude 
broertje en haar moeder zou zorgen. Niemand kende 
hun namen. Niemand interesseerde zich voor hen, 
want in Hong Kong heeft iedereen aan zijn eigen 
problemen meer dan genoeg. Het stoffelijk overschot 
van de verongelukte koeli werd op kosten van het 
gouvernement gecremeerd. Daarmee had men van 
officiële zijde gedaan wat men doen kón.  
Vier dagen lang zwierf mevrouw Kwok Hoeng door 
Hong Kong, op zoek naar enige verdiensten. Haar 
geelbruine gezicht zag er vlak uit. Ze was, in laar 
blauwe armoedige pyjama, een uit tienduizenden. Een 
gezicht zonder zichtbaar verdriet, maar ook zonder 
een spoor van hoop. Ze moest proberen in leven te 
blijven. Daarom liep ze van het ene adres naar het 
andere, haar blote voeten, die gestoken waren in 
pantoffels, begonnen pijn te doen. Maar ze liep door, 
want geen werk betekende geen eten. In een doek op 
haar rug zat Ling-Ling, die nieuwsgierig naar de drukte 
om zich heen leek. Als ze bang werd, greep ze zich 
vast aan de lange vlecht van haar moeder.  
Haar broertje was thuis gebleven — dat wil zeggen, 
zijn moeder had het huilende jongetje tussen een rij 
vuilnisbakken en kisten vol rottend afval op een 
stoeprand gezet. Daar zou ze hem 's avonds wel weer 
vandaan halen. Want een echt thuis was er niet. Ze 
woonden in een stukje van een kamer van ongeveer 
twintig vierkante meter, waarin vijftien mensen waren 
ondergebracht. Overdag zaten twee vrouwen hier 
naaiwerk te verrichten en sliepen er mannen op de 
grond, die 's nachts gewerkt hadden. Lastige kinderen 
mochten hier niet komen. Een van de buurvrouwen 
zou het jongetje wat te eten geven.  
 
Plastic bloemen  
EINDELIJK vond mevrouw Kwok Hoeng een baantje. 
Ze werd ingeschakeld bij het maken van plastic 
bloemen, tegen een loon van zestig gulden per 
maand. Ze moest nu ook Ling-Ling thuis laten, want de 
eigenaar van de werkplaats had het meebrengen van 
kinderen verboden. Bovendien zou mevrouw Kwok 
Hoeng dan misschien niet altijd de van haar vereiste 
prestaties kunnen leveren. En in Hong Kong word je 
om die reden zonder meer ontslagen. Er zijn 
liefhebbers genoeg, die een open plaats onmiddellijk 
willen innemen. Desnoods tegen een lager loon.  
Tien tot twaalf uur per dag maakte ze kleurige 
bloemen van plastic. Ais ze 's avonds de 
roezemoezige straat inliep, waar in een goor-zwarte 
woonkazerne haar stukje kamer zich bevond, lag Ling-
Ling meestal op straat te slapen. Vlak naast haar 
broertje. Soms had een bezorgd iemand ze toegedekt 
met een oud stuk mat. Voor mevrouw Kwok Hoeng 
haar kleintjes wakker maakte, streek ze met haar 
harde handen teder over hun hoofdjes. Ze glimlachte 
droef.  
Ling-Ling is nu negen jaar. Ze heeft een schel 
stemmetje, dat hard kan schelden tegen mensen, die 
haar niet goed gezind zijn. Als een buitenlandse toerist 
een foto van haar wil maken, rent ze op haar blote 

voetjes naar hem toe en gilt: „Bei tsjin! Bei tsjin!" Geef 
geld. Ze trekt hem net zo lang aan zijn jasje tot hij haar 
wat gegeven heeft. Nooit heeft ze een school van 
binnen gezien, maar een les die het onbarmhartige 
leven haar geleerd heeft, is dat geld boven alles gaat. 
Ze vecht om een sinaasappel, die van een 
vrachtwagen rolt. Ze vecht ook voor een goed plaatsje 
daar in die overvolle kamer.  
Haar moeder, die aan tuberculose lijdt, heeft haar 
vaste betrekking verloren, nadat ze ten gevolge van 
een bloedspuwing, enige dagen niet kon gaan werken. 
Er is ontzettend weinig vast werk in Hong Kong. De 
ene week werkt ze hier, de andere week daar. Soms 
kan ze zeven dagen achtereen blijven, een heel 
enkele keer nog langer, maar meestal is het met een 
paar dagen afgelopen. En altijd is het loon te laag om 
zichzelf en haar kinderen op één warme maaltijd per 
dag te kunnen tracteren. Ze is al blij, dat ze ten minste 
nog te eten en onderdak hebben.  
 

 
 ALS EEN AUTO-KERKHOF  

van ongekende afmeting strekt de krottenbuurt  
van Hong Kong zich uit: De grote dump der 

vluchtelingen. Zij zochten de vrijheid en  
liepen hier in de fuik. 

 
You are welcome  
GELUKKIG brengt haar elfjarige zoontje nu ook wat in. 
Acht uur per dag staat hij als een keurig piccolootje bij 
de deur van een chic restaurant. Hij kent wat Engelse 
woorden: „You are welcome, sir. Thank you very 
much, sir."  
Hij zegt het wel honderd keer per dag en soms laat 
een bezoeker, die getroffen wordt door dit lieve 
stemmetje, zo maar een Hong Kong-dollar in zijn hand 
glijden. Misschien komt er nog eens een meneer, die 
hem zoveel dollars geeft, dat hij lezen en schrijven kan 
leren. Want dat is de grote droom van dit Chineesje. 
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Het is zijn verlangen naar een beter leven, dat hij elke 
dag in alle glans om zich heen ziet, zonder eraan deel 
te mogen nemen.  
Hij mag de glazen deur open en dicht doen voor 
mensen, die in een andere wereld leven. In het 
paradijs Hong Kong, waar monumentale 
kantoorgebouwen en ultramoderne flats de straten van 
goud vervangen. En waar bekwame zakenlieden veel 
geld kunnen verdienen en maar weinig belasting 
hoeven te betalen. Waar de zon schijnt over het 
dartele water van de schilderachtige haven en over de 
blauwe en groene bergen, die Hong Kong toe een van 
de mooiste plaatsen ter aarde maken, ,,U bent 
welkom, meneer".  
Elke keer weer klinkt het stemmetje even beleefd. 
Maar nog nooit heeft iemand tegen deze elfjarige 
piccolo gezegd, dat hij ook welkom is in Hong Kong. Er 
zijn een miljoen arme kinderen in deze Britse 
kroonkolonie, waar elke vijf minuten een Chineesje 
wordt geboren. Als de moeder heel gelukkig is, mag ze 
in een kraamkliniek het bed met een andere vrouw 
delen. Maar de meesten van die 110.000 kinderen per 
jaar zien het levenslicht in de stinkende, overvolle 
kamer van een huurkazerne. 
 
Of niet  
SOMS zijn ook de ouders zelf niet in staat dit nieuwe 
schepsel van God welkom te heten. Door de komst 
van dit kindje wordt hun ellende nog groter. Ze 
wikkelen het in een doek en proberen hun baby kwijt te 
raken. In 1960 werden in Hong Kong 145 baby's te 
vondeling gelegd en 228 kleine kinderen werden 
geadopteerd door gezinnen in het buitenland.  
Vorig jaar — niet de vorige eeuw! — stond dit bericht 
in een van de dagbladen van Hong Kong: „Gisteren 
wilde een wanhopige vader zijn pasgeboren tweeling 
weggeven. De moeder stierf kort na de bevalling. Zij 
leed in ernstige mate aan t.b.c. Haar man, die 
drieëneenhalve gulden per dag verdient en nog drie 
andere kinderen te verzorgen heeft, verklaarde: Ik 
wens voor mezelf geen hulp van anderen. Ik hoop 
alleen, dat iemand de baby's op wil nemen. Ik kan er 
niet voor zorgen nu mijn vrouw niet meer leeft." De 
krant voegde eraan toe, dat niemand de tweeling wilde 
hebben.  
Dit is Hong Kong in het jaar onzes Heren 1962. 
Hoeveel Chinezen zijn er in deze Britse kolonie met 
haar 3,2 miljoen inwoners, die moeten leven als Ling-
Ling, haar broertje en haar moeder? 
Honderdduizenden. En honderdduizenden leven onder 
nog erbarmelijker omstandigheden. Mensen, die zich 
gelaten voortslepen door het leven en elke illusie 
hebben verloren. Ze zouden u niet-begrijpend 
aanstaren, indien u hen zou vertellen van dat grote 
gebod: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf". Want 
heel hun denken en doen wordt beheerst door een 
heel ander gebod: probeer een paar Hong Kong-
dollars te verdienen, anders ga je er onderdoor.  
Voor hen geldt de wet van de jungle. Elke dag is een 
dag van bitter zwoegen en ook de arbeiders, die een 
vaste baan hebben, zijn meestal zondags niet vrij. Een 
uur verzuim is een uur minder loon en dat kan een 

gewone Chinees zich niet permitteren. Hij is allang blij 
met drie vrije dagen per jaar.  
 

 
HET HONG KONG  

der Europeanen 
 
Heroïne  
HARD zijn de dagen, maar ook de nachten brengen 
geen verlichting. Nooit is er rust in het leven van deze 
mensen. In de smalle straten en stegen, waar hun 
woongebouwen staan, stinkt het naar gedroogde vis, 
nat wasgoed, rottende kool en zwetende lichamen.  
Daar wonen ze dicht op elkaar in kamers, die als het 
ware volgepropt zijn, tot er werkelijk niemand meer bij 
kon. Naar officiële maatstaven mogen zeven Chinezen 
op een oppervlakte van twaalf vierkante meter wonen. 
Soms vindt u twintig mensen in een dergelijk vertrek. 
Voor ons is dit eenvoudig onvoorstelbaar, maar de 
ellende in Hong Kong gaat onze fantasie ver te boven.  
In deze Westerse kolonie, die uiterlijk zo'n welvarende 
indruk maakt, sterven meer dan tweeduizend mensen 
per jaar aan tuberculose en worden per jaar 14.000 
ernstige gevallen van t.b.c. ontdekt. Er is echter geen 
geld genoeg om de hele bevolking door te lichten. Er is 
trouwens ook geen geld en geen verpleegruimte om 
alleen de t.b.c.-patiënten die er het ergst aan toe zijn, 
te behandelen. In de 
meeste ziekenhuizen liggen minstens twee zieken in 
één bed.  
Zeventigduizend kinderen krijgen nooit een warme 
maaltijd naar binnen, zestigduizend 'kinderen komen 
nooit op school. Naar voorzichtige schatting zijn 
minstens 150.000 mensen verslaafd aan heroïne. Het 
kunnen er echter ook 250.000 zijn. De politie van Hong 
Kong, die een verbeten gevecht levert tegen de handel 
in dit levensgevaarlijke narcoticum, weet maar al te 
goed, waarom deze mannen en vrouwen naar heroïne 
grijpen: zij kunnen de ellende van het dagelijkse leven 
niet meer aan.  
Velen gaan het gebruiken in de mening, dat dit een 
afdoend middel is tegen de t.b.c., die hen sloopt, of 
hopen met behulp van heroïne het harde 
arbeidstempo, ondanks de pijn in hun lichaam, vol te 
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kunnen houden. Maar de heroïne vernietigt hen nog 
sneller dan welke ziekte.  
Gevangenen, die een verplichte kuur ter genezing 
hebben ondergaan, willen soms in de gevangenis 
blijven. Ze smeken erom. In de gevangenis hadden ze 
voor het eerst in hun leven een menswaardig bestaan. 
Ze waren er gelukkig, zoals gewone mensen gelukkig 
kunnen zijn.  
 
De glimlach  
ZO groot is de ellende in Hong Kong dat een Luthers 
maatschappelijk werker, die dagelijks onder de 
Chinezen verkeert, zei: „Vaak zou ik deze mensen zo 
wel om vergeving willen vragen voor het vele, dat ik 
bezit."  
Toch zijn er ook Westerlingen, die Hong Kong een 
paradijs noemen. Die zeggen: „Het is 
verbazingwekkend wat die Chinezen allemaal kunnen 
verdragen. Ze zijn keihard." Ze zeggen dit zonder 
cynisme, zelfs met een zekere bewondering in hun 
stem. Zij zien alleen de façade van het levendige, 
exotische Hong Kong, genieten van de glimlach, 
waarmee de door en door beleefde bedienden hen 
helpen en richten opgetogen hun camera's op deze 
fascinerende wereld met haar ongewone, maar op de 
foto zo kleurrijks taferelen.  
Maar wie even op straat stil blijft staan en naar de 
kinderen kijkt, die tot diep in de nacht op het vuile 
asfalt zijn te vinden en naar het vermagerde gezicht 
van een koelie, die naast zijn rick-shaw zit te slapen, 
die vraagt zich radeloos af, waarom er hier niet 
geholpen wordt. God zij dank, wordt er geholpen, meer 
en meer. Maar nog steeds niet genoeg.  
*) Verkrijgbaar à f 0,70 giro 2211 Alg. Diaconaal 
Bureau Utrecht. 
 
 

Leeuwarder Courant / 16-02-1962 
 
„Topgesprek" Hervormde Kerk en Geref. Kerken  
Overleg tussen beide moderamina droeg  
„zeer broederlijk karakter" 
(Van onze kerknieuwsredakteur) 
Het moderamen van de generale synode der 
Hervormde Kerk heeft aan de synode, in haar zitting 
van deze week, verslag uitgebracht over de 
besprekingen, dit moderamen in 1960 en 1961 
periodiek heeft gehad met het moderamen van de 
generale synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Deze besprekingen zijn voortgekomen uit 
een voorstel van de hervormde synode aan de 
gereformeerde synode, nadat de commissie voor het 
hervormd-gereformeerd gesprek haar eindrapport ter 
kennis van beide synoden had gebracht in 1959. In 
1960 en 61 vonden in totaal vier gesprekken plaats. 
„Het moderamen van de Hervormde Kerk ziet met 
grote vreugde op de besprekingen die gehouden zijn 
terug", aldus het verslag. „Zij droegen steeds een zeer 
broederlijk karakter. Vele zaken van uiteenlopende 
aard kwamen aan de orde. Eén van de oorzaken van 
het goede verloop van het gesprek moet ook wel 
gezocht worden in het feit, dat ook van gereformeerde 
zijde de bereidheid aanwezig was, open en eerlijk te 

spreken en ook zaken die een vertrouwelijk karakter 
droegen, aan de orde te stellen. 
In de eerste bespreking (20 juni 1960) werden 
gezamenlijke belangen bij de nieuwe psalmberijming 
en de totstandkoming van een nieuw gezangboek 
besproken. Wederzijds bleek de bereidheid aanwezig 
te zijn tot vergaande samenwerking en coördinatie. 
Inmiddels is de nieuwe psalmberijming tot stand 
gekomen en hebben ook de Geref. Kerken de 
proefbundel vrijgegeven om in de eredienst en andere 
samenkomsten van de gemeenten te worden 
beproefd. Ook wat de gezangen betreft zijn de 
Hervormde Kerk en de Geref, Kerken tot 
overeenstemming gekomen. De generale synode van 
de Geref. Kerken zal een aantal gezangen al dan niet 
— in overleg met de hervormde commissie — 
gereviseerd in het kerkboek opnemen en daar dan ook 
een aantal nieuwe liederen, waarvan de tekst 
eveneens in samenwerking met de Hervormde Kerk 
vastgesteld werd. aan toevoegen.  
In die eerste bijeenkomst werd voorts gesproken over 
de herdenking van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en het vraagstuk van de voetbalprijsvragen. Tenslotte 
werd een gesprek gevoerd naar aanleiding van een 
nota over de werkzaamheden van de hervormde 
synode, waarbij van gereformeerde zijde vooral grote 
belangstelling werd getoond voor het concept 
herderlijk schrijven over de Pinkstergroepen.  
In de tweede bespreking (29 november 1960) werd 
een begin gemaakt met een overleg over de 
mogelijkheid van deelneming van de Geref. Kerken in 
de arbeid van de Oecumenische Stichting voor de hulp 
aan Kerk en Vluchtelingen. Dit heeft o.a. tot gevolg 
gehad, dat drs. van Klinken door de gereformeerde 
deputaten werd aangewezen als waarnemer bij de 
Oecumenische Stichting. Zeer uitvoerig is voorts 
gesproken over de oecumenische 
avondmaalsvieringen.  
In de derde bespreking (25 april 1961) werden 
wederzijds informaties uitgewisseld over de gang van 
zaken met betrekking tot het zoeken naar 
mogelijkheden van samenwerking op het terrein van 
het christelijk maatschappelijk werk. Een zeer levendig 
beraad vond plaats over de moeilijkheden, die zich 
voordoen in de Hervormde en Gereformeerde Kerken 
in Zuid-Afrika, ingevolge de verhouding van deze 
kerken tegenover gelovigen, die tot een ander ras 
behoren. Het bleek, dat men van gereformeerde zijde 
tot een gezamenlijk handelen bereid was, al zou 
hierover nog enig overleg moeten plaats vinden. De 
gemeenschappelijke belangen bij de arbeid van de 
protestantse gemeenten in het buitenland en de 
vergadering van de Wereldraad van Kerken te New 
Delhi vormden verdere punten van overleg. 
 
Belijdenis en tucht 
Een zeer levendig gesprek vond tenslotte plaats over 
de concept-nota „De belijdenis der kerk en haar 
handhaving." Van gereformeerde zijde werd vooral ook 
de vraag gesteld, of het de bedoeling zou zijn, dat het 
stuk als dit niet alleen richtinggevend, maar ook 
normerend zou zijn. Van gereformeerde zijde bleek na 
lezing van het concept de vraag te rijzen, of het stuk 
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eigenlijk niet bedoelt te zeggen, dat men eigenlijk maar 
niet aan de leertucht moet beginnen. Ook vond men 
een aantal dingen veel te kort gezegd en zou men op 
bredere, ook historische uiteenzettingen prijs hebben 
gesteld. Van hervormde zijde werd betoogd, dat het 
niet de bedoeling was, te zeggen, dat men aan 
leertucht maar niet moest beginnen. Wel werd er sterk 
de nadruk op gelegd, dat het belijdende bezig zijn niet 
eenzijdig op de tuchtoefening moest worden gericht in 
de zin van ordinantie II hoofdstuk IV uit de kerkorde. 
De kerk wil in heel haar arbeid belijdend bezig zijn.  
In de volgende vergadering (24 april 1961) kon van 
hervormde zijde worden meegedeeld, dat de vragen, 
die van gereformeerde zijde werden gesteld over de 
tucht, ook in de hervormde synode bleken te leven en 
tot verschillende voorstellen tot wijziging van de nota 
aanleiding hadden gegeven. Er werd ook over de 
kwestie prof. Smits gesproken. Verder kwam ter 
sprake de commerciële televisie en de wenselijkheid 
van samenwerking ten aanzien van dienstboek en 
formulieren. Deputaten van de Geref. Kerken bleken 
bij de herziening van formulieren ook gebruik te maken 
van het hervormd dienstboek. Vastgesteld werd, dat 
men van hervormde zijde veel prijs stelt op eenheid 
van formulieren.  
De moderamina van beide kerken wisselen ook 
rapporten en nota's uit. „Het moderamen van de 
generale synode van de Hervormde Kerk is van 
mening, dat het is gebleken, dat de besprekingen 
tussen beide moderamina van grote betekenis zijn, 
zowel voor de coördinatie van verschillende takken 
van arbeid als voor een gemeenschappelijke bezinning 
op allerlei terrein, en vooral ook voor de versterking 
van de gemeenschap tussen beide kerken," zo besluit 
het verslag. „Het hoopt dan ook van harte, dat zij in 
1962 op dezelfde wijze als zij hebben plaatsgevonden 
zullen kunnen worden voortgezet". 
 
 

Trouw / 16-02-1962 
 
KERKELIJK LEVEN  
Verder contact tussen (de moderamina van)  
herv. en geref. synode 
Evenals de gereformeerde synode van haar 
moderamen mededelingen kreeg over het contact 
tussen dit moderamen en dat van de hervormde 
synode (én besloot tot voortzetting van dit contact), 
heeft thans de hervormde synode verslag gekregen 
van de geregelde besprekingen van belde 
moderamina. Het moderamen van de hervormde 
synode was van mening dat gebleken is, dat deze 
besprekingen van grote betekenis zijn; we herinneren 
eraan, dat men ter gereformeerde synode van 
eenzelfde gevoelen was. Dit jaar hopen de beide 
moderamina op gelijke wijze contact te hebben. 
De besprekingen zijn begonnen, nadat de commissie 
voor het hervormd-gereformeerd gesprek haar 
eindrapport ter kennis van beide synoden had 
gebracht. In 1960 en in 1961 hebben twee gesprekken 
plaats gevonden; zij droegen; steeds een zeer 
broederlijk karakter.  

In de eerste besprekingen werden gezamenlijk de 
belangen bij de nieuwe psalmberijming en de 
totstandkoming van een nieuw gezangenboek 
besproken. De psalmberijming is inmiddels gereed 
gekomen en wordt in beide kerken beproefd. Wat de 
gezangen betreft is men ook tot overeenstemming 
gekomen. De generale synode van de gereformeerde 
kerken zal een aantal gezangen, al dan niet in overleg 
met de hervormde commissie, gereviseerd in het 
kerkboek opnemen en daar dan een aantal nieuwe 
liederen, waarvan de tekst eveneens in samenwerking 
met de hervormde kerk werd vastgesteld, aan 
toevoegen. 
In de eerste bijeenkomst werd voorts gesproken over 
de herdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis 
en het vraagstuk van de voetbal-prijsvragen. Naar 
aanleiding van een nota over de werkzaamheden van 
de generale synode van de herv. kerk werd van 
gereformeerde zijde grote belangstelling getoond voor 
het herderlijk schrijven over de pinkstergroepen. 
In de tweede bespreking werd een begin gemaakt met 
overleg over de mogelijkheid van deelneming van de 
gereformeerde kerken aan de arbeid van de 
oecumenische stichting voor hulp aan kerken en 
vluchtelingen. Dit heeft tot gevolg gehad dat enige tijd 
later dr. J. van Klinken door de geref. deputaten werd 
aangewezen als waarnemer bij de oecumenische 
stichting. Zeer uitvoerig is voorts gesproken over de 
oecumenische avondmaalsvieringen. 
In de eerste bespreking van 1961 is gesproken over 
de moeilijkheden, die zich voordoen in de verhouding 
van deze kerken tot de herv. en geref. kerken in Zuid-
Afrika, ingevolge de verhouding van deze kerken 
tegenover gelovigen die tot een ander ras behoren. 
Van gereformeerde zijde is men tot gezamenlijk 
handelen bereid. 
De gemeenschappelijke belangen bij de arbeid van de 
protestantse gemeenten in het buitenland en de 
vergadering van de wereldraad van kerken te New 
Delhi vormden verdere punten van over. leg. Ten 
slotte vond een levendig gesprek, plaats over de nota 
„De belijdenis der kerk en haar handhaving". 
In 1961 zijn voorts ter sprake geweest de commerciële 
televisie en de wenselijkheid van samenwerking wat 
betreft de herziening van dienstboek en formulieren. 
Deputaten van de gereformeerde kerken maken bij de 
herziening van de formulieren telkens gebruik van het 
hervormde dienstboek. Tot zover het verslag van het 
moderamen der hervormde synode. 
 
 

Gereformeerd gezinsblad / 19-02-1962 
 
De besprekingen russen  
de N.-H. kerk en de Syn. kerken 
Het moderamen van de generale synode van de Ned. 
Herv. kerk heeft aan de synode verslag uitgebracht 
over do besprekingen, die dit moderamen heeft gehad 
met het moderamen van de generale synode van de 
Syn. kerken in Nederland. In 1960 en in 1961 hebben 
twee gesprekken tussen de beide moderamina plaats 
gevonden. In de eerste besprekingen werden 
gezamenlijk belangen bij de nieuwe psalmberijming en 
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de totstandkoming van een nieuw gezangenboek 
besproken. De psalmberijming is inmiddels gereed 
gekomen en wordt in beide kerken beproefd. Wat de 
gezangen betreft is men ook tot overeenstemming 
gekomen. De generale synode van de Syn. kerken zal 
een aantal gezangen, al dan niet in overleg met de 
hervormde commissie, gereviseerd in het kerkboek 
opnemen en daar dan een aantal nieuwe liederen, 
waarvan de tekst eveneens in samenwerking met de 
N.-H. kerk werd vastgesteld, aan toevoegen. In de 
eerste bijeenkomst werd voorts gesproken over de 
herdenking van de Ned. geloofbelijdenis en het 
vraagstuk van de voetbal-prijsvragen. Naar aanleiding 
van een nota over de werkzaamheden van de 
generale synode van de Herv. kerk werd van Syn. 
zijde grote belangstelling getoond voor het herderlijk 
schrijven over de Pinkstergroepen. In de tweede 
bespreking werd een begin gemaakt met overleg over 
de mogelijkheid van deelneming van de Syn. kerken 
aan de arbeid van de “oecumenische stichting voor 
hulp aan kerken en vluchtelingen*'. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat enige tijd later drs. Van Klinken door de 
Syn. deputaten werd aangewezen als waarnemer bij 
de „oecumenische stichting". Zeer uitvoerig is voorts 
gesproken over de „oecumenische" 
avondmaalsvieringen. In de eerste bespreking van 
1961 is gesproken over de moeilijkheden, die zich 
voordoen, in de verhouding tot de Herv. en Syn. 
kerken in Zuid-Afrika, ingevolge de verhouding van 
deze kerken tegenover gelovigen die tot een ander ras 
behoren. Van Syn. zijde is men tot gezamenlijk 
handelen bereid. 
De gemeenschappelijke belangen bij de arbeid van de 
protestantse gemeenten in het buitenland en de 
vergadering van de Wereldraad van kerken te New 
Delhi vormden verdere punten van overleg. Tenslotte 
vond een gesprek plaats over de nota „De belijdenis 
der kerk en haar handhaving*'. 
In 1961 zijn voorts ter sprake geweest de commerciële 
televisie en de wenselijkheid van samenwerking wat 
betreft de herziening van dienstboek en de 
formulieren. Deputaton van de Syn. kerken maken bij 
de herziening van de formulieren telkens gebruik van 
het hervormde dienstboek. 
Het moderamen van de generale synode der Ned. 
Herv. kerk is van mening dat gebleken is dat de 
besprekingen tussen beide moderamina van grote 
betekenis zijn. Dit jaar hoopt men op dezelfde wijze te 
kunnen voortgaan. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 26-02-1962 
 
Oecumenische hulp aan Noord-West Duitsland 
Bij het bureau van de Wereldraad van de Kerken in 
Genève zijn van de zijde van de evangelische Kerken 
in Duitsland berichten ontvangen over de 
overstromingsramp in Noordwest-Duitsland. Daaruit 
blijkt, dat aan gewone materiële hulp geen behoefte 
bestaat.  
Veel kerkgebouwen en kerkelijke instellingen hebben 
echter ernstige schade geleden. Het herstel zal zeer 
grote bedragen vergen. De Wereldraad heeft daarom 

op de aangesloten kerken een beroep gedaan bij het 
bijeenbrengen daarvan steun te willen verlenen. Het 
bestuur van de Stichting Oecumenische Hulp te 
Rotterdam heeft hierop besloten zijn gironummer 5261 
voor giften voor dit doel beschikbaar te stellen.  
 
 

Trouw / 26-02-1962 
 
Kerkelijke hulp aan N.W.-Duitsland 
Bij de overstromingsramp in Noordwest-Duitsland 
hebben ook veel kerkgebouwen en kerkelijke 
instellingen ernstige schade geleden. Nu reeds staat 
vast, dat het herstel zeer grote bedragen zal vergen. 
De Wereldraad heeft daarom op de aangesloten 
kerken een beroep gedaan bij het bijeenbrengen 
daarvan steun te willen verlenen. Het bestuur van de 
Stichting Oecumenische Hulp heeft hierop besloten 
zijn gironummer 5261 te Rotterdam voor giften voor dit 
doel beschikbaar te stellen. 
 
 

Het Vrije Volk / 27-02-1962 
 
Kerkelijke hulp aan NW.-Duitsland 
Bij het bureau van de Wereldraad van Kerken In 
Genève zijn ook van de zijde van het 
hulpverleningsorgaan van de Evangelische Kerken in 
Duitsland berichten ontvangen over de 
overstromingsramp in Duitsland. Daaruit blijkt dat aan 
materiële hulp geen behoefte bestaat. Voedsel, 
kleding, dekens en medicijnen zijn in voldoende mate 
beschikbaar. Veel kerkgebouwen en kerkelijke 
instellingen hebben echter ernstige schade geleden. 
Nu al staat vast, dat het herstel zeer grote bedragen 
zal vergen. De Wereldraad heeft daarom op de 
aangesloten kerken een beroep gedaan, financieel te 
helpen. De stichting Oecumenische Hulp te Rotterdam 
bericht dat zij haar gironummer 5261 voor giften 
beschikbaar heeft gesteld. 
 
 

Friese Koerier / 03-03-1962 
 
Hulp aan N.W. Duitsland 
Aan materiële hulp in de vorm van voedsel, kleding, 
dekens en medicijnen blijkt na de overstromingsramp 
in Noord-West-Duitsland geen behoefte te bestaan. 
Wel aan iets anders. Aldus bericht het hulpverlenings-
orgaan van de Evangelische Kirche Deutschland aan 
de Wereldraad van Kerken in Genève. 
Veel kerkgebouwen en kerkelijke instellingen hebben 
ernstige schade geleden en dat het herstel grote 
bedragen zal vergen, staat wel vast. De Wereldraad 
heeft daarom een beroep gedaan op de aangesloten 
kerken om steun te verlenen bij het bijeenbrengen van 
het benodigde. 
Namens de in Nederland bij de Wereldraad 
aangesloten kerken heeft de „Stichting ecumenische 
Hulp" haar gironummer 5261 Rotterdam hiervoor 
beschikbaar gesteld. Vele aanbiedingen om te helpen 
leverden in de afgelopen weken al het bewijs, hoe 
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sterk in ons land de herinnering leeft aan de ramp van 
1953 en de toen ondervonden hulp.  
 
 

Algemeen Handelsblad / 21-03-1962 
 
Oecumenische hulp voor Algerijë 
De Wereldraad van Kerken verwacht dat de hulp aan 
Algerije, waartoe een oproep is uitgegaan, van de 
kerken een bijdrage van anderhalf miljoen dollar zal 
vergen. Er is sprake van directe materiële hulp o.a. op 
medisch gebied maar in hoofdzaak is het programma 
erop gericht Algerijnen in staat te stellen zichzelf te 
helpen. De Raad stelt uitdrukkelijk dat de hulp een 
zuiver dienend karakter moet hebben en dat het 
geenszins de bedoeling is bekeerlingen te maken.  
De stichting Oecumenische Hulp te Utrecht heeft haar 
postgiro nr. 5261 ter beschikking gesteld. Ook 
deskundigen die zich voor minstens een jaar ter 
beschikking willen stellen voor deze actie kunnen zich 
bij deze stichting melden. Het bureau is gevestigd 
Achter St. Pieter 14 te Utrecht. 
 
 

Het Vrije Volk / 22-03-1962 
 
Wereldraad van kerken vraagt hulp voor Algerië 
UTRECHT (ANP) De Wereldraad van Kerken heeft 
dezer dagen een oproep doen uitgaan voor hulp aan 
Algerië. Hoewel nog niet te overzien is hoe de 
toestand zich daar zal ontwikkelen, meent de raad dat 
het wel duidelijk is, dat de kerken geroepen zijn tot 
gezamenlijke dienst en getuigenis.  
Hulp is bij voorbeeld nodig voor de Algerijnen in de 
hergroeperingscentra, die een nieuw bestaan moeten 
opbouwen. Hun aantal wordt geschat op 2.400.000. 
Verder zijn er in de steden ongeveer 600.000 
vluchtelingen van het platteland, terwijl er bovendien in 
Frankrijk en Algerië naar schatting 55.000 politieke en 
andere gevangenen zullen worden vrijgelaten. 
De Wereldraad heeft plannen gemaakt voor 
gezondheidszorg door middel van mobiele teams, 
poliklinieken voor lijders aan t.b.c., truchoma en 
dergelijke, voor sociaal en opvoedkundig werk, door 
middel van herscholing van vluchtelingen en 
landbouw-ontwikkelingsteams en voor het verlenen 
van materiële hulp in de vorm van voedsel, kleding, 
medicijnen, gereedschappen, zaden en vee.  
De Wereldraad heeft plannen gemaakt en hoopt dat 
de kerken hiervoor 1.400.000 dollar bijeen zullen 
brengen.  
Reeds jaren werkt CIMADE, het oecumenisch 
hulporgaan, in Algerië. Er zijn nu zeven teams, 
bestaande uit in totaal 35 mensen. Dit aantal moet tot 
minstens honderd worden uitgebreid.  
De raad vraagt voor deze actie niet alleen geld (giro 
5261 van de Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht), 
maar ook mensen, doktoren, verpleegsters, 
landbouwers, technici en goedgeschoolde ervaren 
vaklieden die Frans spreken. . Degenen die zich voor 
minstens een jaar beschikbaar willen stellen, kunnen 
zich schriftelijk melden bij de Stichting Oecumenische 
Hulp, Achter Sint Pieter 14 te Utrecht. 

Leeuwarder Courant / 22-03-1962 
 
Kerken gaan in Algerije helpen 
De Wereldraad van Kerken wil op grootscheepse wijze 
meehelpen aan de repatriëring van de Algerijnse 
vluchtelingen en aan de heropbouw van Algerije. Er 
zijn 2,4 miljoen Algerijnen, die in zogenaamde „centres 
de regroupement” — een nette naam voor 
concentratiekampen — zijn ondergebracht en die zich 
nu een nieuw bestaan moeten opbouwen. In de steden 
zitten 600.000 vluchtelingen van het platteland en uit 
Tunis en Marokko zullen 200.000 Algerijnse 
vluchtelingen terugkeren. Verder zullen er 55.000 
Algerijnse politieke gevangenen in Frankrijk en 
.Algerije worden vrijgelaten. De Vluchtelingendienst 
van de Wereldraad wil helpen met gezondheidszorg, 
o.a. door middel van mobiele teams, poliklinieken, met 
sociaal en opvoedkundig werk (herscholing, landbouw-
ontwikkelings-teams) en materiële hulp in de vorm van 
voedsel, kleding, medicijnen, gereedschappen, zaden 
en vee. De Wereldraad verwacht voor al deze 
projekten van de ledenkerken een vijf miljoen gulden. 
In Algerije werkt al jaren de Cimade, een oecumenisch 
hulporgaan, dat daar nu zeven teams met ongeveer 35 
mensen heeft. Dit aantal wil men tot minstens honderd 
uitbreiden.  
Het doel van de Wereldraad is in de eerste plaats, de 
Algerijnen te helpen zichzelf te helpen. Christelijk 
dienstbetoon staat daarbij voorop; de kerken willen 
deze gelegenheid zeker niet aangrepen om in het 
mohammedaanse Algerije bekeerlingen te maken. De 
kerken en Christenen in Algerije zelf zullen bij dit 
opbouwwerk ten nauwste betrokken worden. De 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, die de hulp van de Nederlandse kerken 
aan Algerije organiseert, vraagt geld (op giro 5261) en 
mensen: doktoren, verpleegsters, landbouwers, 
technici, vaklieden, die Frans spreken en die zich 
minstens voor een jaar beschikbaar willen stellen. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 24-03-1962 
 
Russische vluchtelingen uit China  
opgenomen in Nederland 
Gisteravond zijn zeven Russische vluchtelingen uit 
China via Hongkong op Schiphol aangekomen. Het 
zijn bejaarden die te Oosterbeek en in Den Haag 
verzorgd zullen worden. Deze uitweg voor hen werd 
mogelijk gemaakt door het Hoge Commissariaat van 
de V.N. en de stichting Oecumenische Hulp. Er zijn 
nog meer dan 400 vluchtelingen uit China die in 
verband met hun leeftijd en gezondheidstoestand in 
Europese inrichtingen opgenomen zouden moeten 
worden. Voor de helft van deze gevallen heeft men 
nog geen plaats gevonden. 
 
 

Trouw / 24-03-1962 
 
Melkpoeder op weg naar Kenya 
Met het m.s. “Hoogkerk" werd door de Stichting 
Oecumenische Hulp 30.000 kilo melkpoeder 
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verzonden Het hiervoor benodigde bedrag van f 
22.500,— werd door de gereformeerde kerken en door 
de „Wilde Ganzen" beschikbaar gesteld. 
De melkpoeder is bestemd voor de slachtoffers van de 
hongersnood in Kenya. Hoewel de zending eerst op 18 
april Mombassa zal bereiken is de behoefte aan 
materiële hulp dan nog niet geweken. De bewoners, 
die eerst door droogte en daarna door overvloedige 
regenval hun oogst verloren zagen gaan, zullen een 
jaar op de hulp van derden zijn aangewezen. 
 
 

Leeuwarder Courant / 27-03-1962 
 
Vluchtelingen uit China in ons land 
Op Schiphol zijn pas weer zeven Russische 
vluchtelingen uit China aangekomen. Het zijn oude 
mensen, die een lange reis via Hong Kong achter de 
rug hebben. Hun wacht een rustige, goedverzorgde 
levensavond in de tehuizen voor bejaarde Russische 
vluchtelingen: Huize Sylvius Meindersma in 
Oosterbeek en Huize Voorhout in Den Haag. Daar 
wonen nu samen veertig vluchtelingen. 
Zij behoren tot de groep, voor wie opname in een 
tehuis de enig mogelijke oplossing betekent, de 
bejaarden, zieken en gebrekkigen, voor wie de 
Vluchtelingenhulp van de Wereldraad van Kerken een 
plaats zoekt in Europa. Door bemiddeling van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen, en onder verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse kerken, samenwerkend in de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
konden deze zeven mannen en vrouwen naar 
Nederland komen. Er wachten echter nog enkele 
duizenden vluchtelingen onder de meest benarde 
omstandigheden in China. Naar schatting behoren 
ruim vierhonderd tot hen, die in inrichtingen moeten 
worden opgenomen. Voor bijna de helft is een 
oplossing in zicht, doch voor de anderen wordt nog 
naarstig gezocht naar een plaats. Oecumenische Hulp 
hoopt dan ook spoedig nog meer vluchtelingen te 
mogen ontvangen. 
 
 

Het Vrije Volk / 28-03-1962 
 
Statenlozen (eens Wit-Russen) uit Hongkong in 
ons land 
(Van een onzer verslaggevers) 
„Wij waren vroeger zo rijk", zei gisteravond op 
Schiphol, de 78-jarige mevrouw Anastasia Makashina. 
Een zak met enkele kleine bezittingen en, een 
schamele hoeveelheid bagage was al wat ze uit 
Hongkong naar Nederland had meegenomen. Het was 
alles, wat ze nog het hare mag noemen. 
Een gekerfde, wat kromgetrokken boomtak gaf haar 
steun bij het lopen van de marechaussee naar de 
uitgang van de aankomsthal. Met zes andere oude 
mensen, die zich eens Russen mochten noemen, 
maar nu als statelozen moeten leven, was zij met hulp 
van de Wereldraad Kerken en de Nederlandse 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken uit het verre, 

maar niet goedgezinde Communistische China naar 
Europa gekomen. 
Zij is de laatste van een familie. Haar dochter, die eens 
voor haar het brood verdiende, is in een Chinese 
gevangenis gestorven. Haar neef trof hetzelfde lot. Ze 
is in een bakkerswinkel gaan werken om in leven te 
blijven. Soms werd,haar gisteravond de emotie te 
machtig en strandde haar verhaal in tranen. 
Zij is een van de vele tienduizenden Wit-Russen, die 
na de revolutie van 1917 in China of Mandsjoerije 
woonden of daarheen waren gevlucht. Tot de komst 
van het communistische regime in China hebben ze 
daar een bestaan kunnen vinden.  
Na het overnemen van de macht door de 
communisten in China werd hun het leven steeds 
moeilijker gemaakt. Het droeve verhaal over de 
dochter en neef van Anastasia Makashina maakt 
duidelijk hoe moeilijk. 
De Wereldraad van Kerken heeft zich het lot van deze 
mensen (meestal behorend tot de Russisch-Orthodoxe 
Kerk) aangetrokken. 
In de afgelopen jaren heeft de Wereldraad reeds 
15.000 van hen via Hongkong naar Europa kunnen 
brengen. Nog 4200 Wit-Russen bevinden zich in 
China. Vierhonderd daarvan zijn te oud of niet 
voldoende valide om nog ergens anders een bestaan 
te kunnen opbouwen. Ook hen probeert de 
Wereldraad nog naar Europa te brengen. De andere 
3800 kunnen nog in hun onderhoud voorzien en 
proberen te emigreren, meestal naar Australië. 
 
Lange reis 
De zeven die gisteravond op Schiphol aankwamen 
behoorden tot een groep van 78, die reeds vorige 
week uit Hongkong vertrokken. Motorstoring onderweg 
heeft; de reis langer gemaakt dan de bedoeling was. 
De meesten van deze groep zullen hun . levensavond 
in België en Frankrijk kunnen doorbrengen. De zeven 
die in Nederland zijn gekomen, worden gehuisvest in 
bejaardentehuizen in Oosterbeek en Den Haag, waar 
zich reeds 40 andere Wit-Russen (met vroegere 
transporten) bevinden. 
De groep van gisteren bestond uit twee echtparen, 
twee vrouwen en een man. Zij „ spreken slechts 
Russisch. Het is een van de redenen, dat deze 
ontheemden bij elkaar worden gehouden, zodat zij in 
de eigen taal met anderen contact kunnen hebben. Zij 
zijn allen statelozen. In China bezaten ze nog een 
paspoort van de Sowjet-Unie. Toen ze naar Hongkong 
vertrokken werd hun dat afgenomen. 
 
 

De Tijd De Maasbode / 28-03-1962 
 
Zeven vluchtelingen uit ROOD-CHINA  
op Schiphol aangekomen 
SCHIPHOL, 28 maart — Na een lange afmattende reis 
van ettelijke dagen zijn gisteravond nog opmerkelijk 
monter en kennelijk gehard door zwaarder 
beproevingen zeven Russische vluchtelingen hier 
aangekomen, dia ongeveer veertig jaar geleden na de 
val van het tsaristisch regiem de wijk namen naar 
China.  
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Sinds enkele jaren wordt daar echter door het 
Communistische bewind zo'n druk op de wit-Russen 
uitgeoefend, dat duizenden van hen op hun oude dag 
nogmaals op de vlucht slaan en een tijdelijk 
onderkomen vinden in Hongkong. Volgens inlichtingen 
van het Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen 
zijn er van de vijftienduizend Russen nog slechts 4.200 
in Rood China. Onder die laatsten bevinden zich 
vierhonderd invaliden en ouden van dagen voor wie de 
Wereldraad van Kerken een plaats zoekt in Europa.  
De vluchtelingen wacht thans dankzij de Stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen te 
Utrecht een rustige, goed verzorgde levensavond in 
twee Nederlandse tehuizen voor bejaarde Russische 
vluchtelingen: huize Sylvius Meindersma in 
Oosterbeek en huize Voorhout in Den Haag. Daar 
wonen nu samen veertig Russische vluchtelingen dia 
reeds eerder in ons land zijn aangekomen 
 
 

De Telegraaf / 28-03-1962 
 
Groepje Wit-Russen in Nederlandse tehuizen 
Van een onzer verslaggevers 
SCHIPHOL, woensdag 
Een trieste groep van 7 Wit-Russen, die na de Eerste 
Wereldoorlog naar China waren gevlucht, is 
gisteravond op Schiphol aangekomen. Zij zullen door 
de stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
personen" in rusthuizen In Den Haag en Ooiterbeek 
worden ondergebracht.  
De zeven „displaced persons" maken deel uit van een 
oorspronkelijk 42.000 zielen tellende 
vluchtelingenkolonie in de provincie Char Bin in China. 
Een groot deel van hen is reeds via Hongkong 
geëmigreerd naar Amerika en Australië. De Invaliden 
en ouden van dagen, 4200 in getal, bleven achter. Van 
hen hebben de samenwerkende kerken er nu reeds 
3600 naar Europa overgebracht. Dit gaat in moeizame 
samenwerking met de Chinese regering. Nederland 
heeft al 70 vluchtelingen van deze groep opgenomen. 
De gevluchte mensen, die reeds ongeveer 45 jaar 
door China zwerven, hebben slechts tussen de belde 
oorlogen een tijd van betrekkelijke rust gekend. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 28-03-1962 
 
ONTHEEMDE WIT-RUSSEN ARRIVEERDEN 
OP SCHIPHOL 
(Van een onzer verslaggevers)  
GISTERAVOND omstreeks negen uur — drie uur 
nadat de Russische biochemicus ir. Goloeb was 
teruggekeerd naar zijn vaderland — arriveerden op 
Schiphol zeven, eveneens Russische, vluchtelingen. 
Zeven bejaarde ontheemden, in leeftijd variërend van 
zestig tot zeventig jaar, die na vele omzwervingen hier 
in Nederland uiteindelijk de rust hopen te vinden waar 
zij al jarenlang naar op zoek zijn.  
De vluchtelingen maken deel uit van de groep van 
4200 Wit-Russen, die op het ogenblik nog in 
communistisch China verblijven. De Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen is al 

vanaf 1954 bezig deze Russen naar Europa te halen. 
In Nederland zijn er tot nog toe zeventig aangekomen. 
Het vliegtuig uit Hongkong, waar de zeven 
vluchtelingen via Brussel mee naar Nederland zijn 
gekomen, had 78 van deze ontheemden aan boord. Zij 
zullen in verschillende landen in rusthuizen worden 
ondergebracht.  
De vier vrouwen en drie mannen zijn allen in 1918 uit 
Rusland gevlucht. Hun lange tocht vol ontberingen 
voerde hen ten slotte naar China waar een gastvrij 
onthaal wachtte. Met de opkomst van het nieuwe 
regime bracht echter voor de Wit-Russen opnieuw een 
slechte tijd aan.  
Er vloeiden tranen gisteravond in de wachtkamer op 
het vliegveld, toen een 71-jarig vrouwtje vertelde hoe 
haar dochter kort voor haar vertrek was gearresteerd. 
Zij had niets meer van haar kind vernomen totdat het 
bericht kwam dat het meisje in de gevangenis was 
overleden.  
Een van de Russen, de 60-jarige Alexgew was 20 jaar 
toen hij, zoals hij ons geholpen door een tolk, vertelde, 
tegen de „Roden" vocht. De overmacht was echter te 
sterk, zodat de Wit-Russen zich moesten terugtrekken.  
Twee lange jaren heeft Alexgew er over gedaan om 
via Siberië China te bereiken. Hoe? Veelal lopend, en 
af en toe rijdend op een boerenkar. De herinneringen 
aan de barre tocht zijn echter bij het verstrijken van de 
jaren enigszins vervaagd.  
Wel weet hij zich nog de ontvangst in China voor de 
geest te halen. „Dat was een goede tijd. Ik kreeg werk 
in een radiozaak in Harbin. Er was genoeg te eten en 
we werden met rust gelaten. Maar weer kwamen de 
Roden en daarmee de ellende. De laatste tijd kregen 
we 250 gram bonenvet en 100 gram vlees per maand. 
Alle levensmiddelen zijn op de bon. De laatste jaren in 
Harbin heb ik doorgebracht in een rusthuis. Ik was 
dolgelukkig toen ik eindelijk het bericht kreeg dat ik 
China zou verlaten."  
De tocht van de vluchtelingen van Hongkong naar 
Brussel is niet vlot verlopen. Vrijdagavond al zouden 
zij aankomen maar het toestel kreeg in Ankara twee 
maal 24 uur vertraging. De zeven Russen worden 
ondergebracht in Huize Sylvius Meindersma in 
Oosterbeek, en in Huize Voorhout in Den Haag. In 
deze twee tehuizen verblijven op het ogenblik reeds 
veertig van hun landgenoten. 
 
 

Het Parool / 29-03-1962 
 

 
EEN groepje bejaarde Russen, die jarenlang als 
emigranten in China woonden, kwamen dinsdag uit 
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Hong Kong op Schiphol aan. Ze worden hier door de 
stichting Oecumenische hulp in Haagse en 
Oosterbeekse tehuizen ondergebracht. 
 
 

De Volkskrant / 29-03-1962 
 
GROEP VAN ZEVEN OP SCHIPHOL  
Witrussen vinden tehuis in gastvrij Nederland 
(Van onze correspondent) 
SCHIPHOL, 28 maart — Uit Hongkong zijn 
dinsdagavond op Schiphol zeven vluchtelingen 
aangekomen, die in leeftijd variëren van 58 tot 79 jaar. 
In 1918 waren deze mensen samen niet tienduizenden 
andere Witrussen voor de communistische revolutie uit 
naar het oosten (China) gevlucht. 
In China hadden zij een nieuw bestaan opgebouwd. 
Nu, in hun levensavond, zijn zij opnieuw door het 
communisme opgejaagd. Nadat de rode 
machthebbers in 'China het heft in handen hadden 
genomen, kregen alle Witrussen te horen dat zij naar 
Rusland moesten terugkeren. Wie het bevel niet 
opvolgde, verloor zijn werk. 
Het leed van deze bejaarden zou niet te overzien zijn 
geweest, wanneer de Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen zich hun lot niet had 
aangetrokken. Via de Wereldraad van Kerken en het 
Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen werden 
stappen ondernomen bij de onwillige Chinese 
regering. In de loop van 10 jaar heeft men zo 15.000 
Witrussen over de grens weten te krijgen. Zeventig 
verblijven er reeds in Nederland. Volgens de Stichting 
Oecumenische Hulp zijn er nu nog slechts 1200 
Witrussen in Rood-China over, die binnenkort 
geëvacueerd zullen worden. 
De kleine groep die dinsdagavond op Schiphol 
aankwam, bestond uit twee echtparen, twee vrouwen 
en een man. Allen hadden sinds hun vlucht uit 
Rusland in de Chinese stad Charbin gewoond. Nu 
zaten zij dan op Schiphol, het leed diep in de 
gezichten gegrift, de schamele bezittingen gepakt in 
een plunjezak, waarop in witte letters hun naam 
geschilderd stond. 
Zij zullen hun intrek nemen in de Nederlandse 
tehuizen, waar reeds Russische bejaarden verblijven. 
Op deze manier blijven de taalmoeilijkheden beperkt. 
 
 

Friese Koerier / 07-04-1962 
 
Hulpplan van Wereldraad van Kerken voor Algerije 
Daags na de bekendmaking van de overeenkomst 
„staakt het vuren" heeft de Wereldraad van Kerken 
een uitgebreid en goed overdacht plan voor 
hulpverlening aan het geteisterde Algerije 
gepubliceerd. Het plan onderscheidt eerst vier groepen 
van getroffenen, voor wie nu iets gedaan moet 
worden: A. De Algerijnen in de hergroeperingskampen, 
die zich een nieuw bestaan moeten veroveren, naar 
schatting 2.400.000. B. Een 600.000 plattelanders, die 
naar de steden gevlucht zijn. C. Vluchtelingen, die nu 
terug zullen keren uit Tunis en Marokko, circa 200.000. 
D. Politieke gevangenen, ongeveer 55.000, die in 

Frankrijk en Algerije geleidelijk vrijgelaten zullen 
worden. Samen ruim 3,5 miljoen slachtoffers van de 
burgeroorlog. Het hulpwerk zal zich vertakken tot drie 
categorieën. Ten eerste de gezondheidszorg door 
middel van mobiele teams, poliklinieken voor lijders 
aan tuberculose, trachoom e.d. Ten tweede sociaal en 
opvoedkundig werk, herscholing van vluchtelingen, 
landbouwontwikkeling. Ten derde materiële hulp in de 
vorm van voedsel, kleding, medicijnen, 
gereedschappen, zaden, vee enzovoorts.  
De Wereldraad trekt blijkens zijn oproep aan 197 
aangesloten kerken in 60 landen de volgende 
richtlijnen voor zijn hulpprogramma:  
A. Onze dienst moet niet in de eerste plaats betekenen 
hulp van buiten inbrengen, maar mensen helpen 
zichzelf te helpen, Wij zullen de Algerijnen moeten 
bijstaan in hun werk aan herstel en opbouw.  
B. Het moet duidelijk zijn, dat wij komen om te dienen 
en dat het niet onze bedoeling is deze gelegenheid 
aan te grijpen om bekeerlingen te maken. De dienst 
moet aantonen, dat de christenen in de gehele wereld 
met dit volk in nood solidair zijn.  
C. De kerken en de christenen in Algerije zelf zullen 
hierbij ten nauwste betrokken zijn en de oproep dient 
mede om hèn in staat te stellen hun landgenoten in 
nood op de vereiste wijze bij te staan.  
D. In deze tijd van opbouw en ontwikkeling zal de 
regering in Algerije buitenlandse deskundigen nodig 
hebben.  
De Wereldraad schat, dat in het eerste jaar ƒ 
5.000.000 nodig zal zijn. Ze hoopt, dat de aangesloten 
kerken die zullen bijeenbrengen. Het gironummer van 
de Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp, 5261 
Utrecht, staat hiervoor ter beschikking.  
Er zullen ook veel mensen nodig zijn. Reeds jaren 
werkt het oecumenisch hulporgaan Cimade in Algerije. 
Er zijn momenteel 7 teams, dat is ongeveer 35 
mensen. Dit aantal moet uitgebreid worden tot 
minstens 100. Zij zullen werken onder ervaren 
Cimade-leiders. Gezocht worden: doktoren, 
verpleegsters, landbouwers, technici, goed geschoolde 
ervaren vaklieden, die Frans spreken en zich minstens 
een jaar beschikbaar stellen. Voor hen is het adres in 
Nederland: Stichting Oecumenische Hulp, Achter St. 
Pieter 14, Utrecht. 
 
 

Het Parool / 13-04-1962 
 
Hulp aan Algerië.  
De wereldraad van kerken is van plan met 
grootscheepse hulpverlening de nood in Algerië 
tegemoet te treden. Bijna 2,5 miljoen Algerijnen 
bevinden zich in de z.g. “hergroeperingscentra"; zij 
zullen een nieuwe bestaan moeten opbouwen. Voorts 
zijn er 600.000 vluchtelingen van het platteland en 
55.000 politieke en andere gevangenen, die hulp 
behoeven. De Wereldraad wil door mobiele teams de 
gezondheidszorg en de medische hulp via 
poliklinieken verlenen. De kerken moeten voor deze 
hulpverlening 1.400.000 dollar bijeenbrengen. 
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Trouw / 14-04-1962 
 
Kerken helpen ALGERIJE 
Namens de Wereldraad van Kerken Is de Nederlandse 
stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen" betrokken bij activiteiten tot leniging van 
de nood onder de Algerijnse bevolking. Er zal 
medische hulp worden geboden, plaatselijke 
kerkgenootschappen moeten opnieuw worden 
opgebouwd en er dient landbouw- en technisch 
onderwijs en elementair onderricht voor volwassenen 
te worden gegeven. Voorts zal er materiële hulp in de 
vorm van voedsel, kleding, medicijnen, 
landbouwwerktuigen etc. noodzakelijk zijn. Voor de 
aankoop, transport en een goede verdeling moet 
worden zorg gedragen. Voor uitvoering van de 
plannen is een bedrag van ruim vijf miljoen gulden 
nodig. De stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen" heeft zich reeds tot de kerken gewend, 
die in en met de stichting samenwerken, om financiële 
bijdragen. De hervormde kerk en de gereformeerde 
kerken stelden elk een bedrag van ƒ 100.000 
beschikbaar uit de februarl-collecten. 
 
 

Leeuwarder Courant / 21-04-1962 
 
Kerknieuws in het kort 
De Wereldraad van Kerken wil een groot 
hulpprogramma in Algerije uitvoeren, waarvoor vijf 
miljoen gulden nodig is. De Stichting Oecumenische 
Hulp aan Kerken en vluchtelingen In Nederland heeft 
zich tot de in deze stichting samenwerkende kerken 
gewend met het verzoek om steun aan dit projekt. De 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken hebben 
beide reeds een bedrag van ƒ 100.000 beschikbaar 
gesteld uit de februari-collecten. 
 
 

Friese Koerier / 10-05-1962 
 
Nieuw gebouw voor interkerkelijk bureau  
in Utrecht 
UTRECHT — Donderdagmiddag heeft de stichting 
oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen in 
Utrecht, aan de Corn Houtmanstraat 17, een fraai 
nieuw pand in gebruik genomen. Na vele jaren op 
bekrompen wijze gehuisvest te zijn geweest was dit 
feit o.a. aanleiding voor dr. L. E. Cooke, adjunkt 
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken en 
directeur van de afdeling hulpverlening van de 
Wereldraad, naar Nederland te komen om ten eerste 
het gebouw te openen en voorts verschillende 
besprekingen te voeren. 
Het Nederlandse interkerkelijke bureau dateert van 
1946, toen men de hulp die van buitenaf kwam, 
coördineerde. Dat is zo gebleven tot 1952. In dat jaar 
werd Nederland van ontvangend land een gevend 
land. Begonnen werd indertijd met twee mensen, 
thans zijn er veertien aan het werk voor allerlei taken 
van het hulpverleningswerk. 
  
 

Trouw / 10-05-1962 
 
KERKELIJK LEVEN  
Stichting Oecumenische Hulp in nieuw pand 
(Van een onzer verslaggevers) 
VANDAAG neemt de Stichting Oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen een nieuwe zetel in 
gebruik. Het oude vervallen pand aan het Utrechtse 
Achter St. Pleter is verwisseld voor een gloednieuwe 
praktijkwoning aan da Cornelis Houtmanstraat (bij de 
Berekuil), die vanmiddag officieel zou worden geopend 
door ds. L. E. Cooke, adjunct-secretaris-generaal van 
de Wereldraad en directeur van de afdeling 
hulpverlening en werelddienst van de Wereldraad. 
Speciale man voor uitzending  
van Hollandse helpers 
De snelle uitbreiding van het werk en de kwaliteit van 
de oude huisvesting hebben de nieuwe zetel 
noodzakelijk gemaakt. Iets van die uitbreiding 
weerspiegelt zich in het aantal medewerkers, thans 
veertien, alsmede in de bedragen die Nederland 
jaarlijks bijeenbrengt. In 1954, zo vertelt secretaris mr. 
R. W. Kijlstra, bracht Nederland ƒ 34.000 op. Het 
afgelopen jaar beliep dit bedrag, inclusief de 
gereformeerde bijdragen, twee miljoen gulden.  
Behalve met het coördineren van inzamelingen, houdt 
de Stichting zich bezig me. remigratie, met name van 
Nederlandse Indonesiërs die naar de V.S. gaan. Voor 
deze afdeling is een deel van de parterre 
gereserveerd.  
Op de tweede verdieping staat nog een kamer leeg. 
Daarin wil men een man vestigen die de Service 
Abroad behartigt. Deze term staat voor de uitzending 
van helpers uit Nederland naar projecten van de 
Wereldraad. Er bestaat — vooral bij jeugdigen — 
steeds meer belangstelling voor deze mogelijkheid, 
aldus mr. Kijlstra, — zoveel dat het aantrekken van 
een speciale man gerechtvaardigd is.  
Knooppunt  
Ds: Cooke zei ons, het nieuwe pand bepaald niet als 
een administratief kantoor te willen zien, maar veeleer 
als het knooppunt van lijnen, waar de kerken en de 
bevolking van de hele wereld een beroep op hulp 
kunnen doen. De hulpverlening van de Wereldraad 
bestrijkt thans veertig landen, zo zei hij.  
Nederland prees hij voor de kwaliteit van zijn 
specialisten en voor zijn offervaardigheid. In beide 
opzichten schijnt ons land goed bij hem staat 
aangeschreven. Overigens laat ds. Cooke er geen 
twijfel aan bestaan, dat hij zoiets vanzelfsprekend 
vindt. Daarvoor, zo zei hij, zijn Christendom en 
welvaart te identiek, althans in de ogen van anderen. 
 
 

Het Vrije Volk / 11-05-1962 
 
Leslie Cooke kwam uit Geneve  
Oecumenische Hulp nu goed onder dak 
Leslie Cooke, directeur van de afdeling hulpverlening 
van de Wereldraad van Kerken en rechterhand van 
secretaris-generaal Visser 't Hooft, is er speciaal voor 
uit Genève naar ons land gereisd: donderdagmiddag 
heeft hij in Utrecht het nieuwe bureau geopend dat de 
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Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft kunnen bemachtigen, aan de 
noordoostelijke rand van de stad. 
Dat betekent een grote opluchting voor secretaris mr. 
Kijlstra en zijn mensen. Achter St. Pieter nummer 14, 
dat na de Haagse Carnegielaan (1946) en na het 
Utrechtse Janskerkhof (1950) deze stichting zo goed 
en zo kwaad als het ging herbergde, begon 
onrustbarend achter de feiten aan te lopen: het werk 
groeide veel sterker uit dan de ruimte en men kon er 
bij voorbeeld geen bezoeker meer met goed fatsoen 
ontvangen, vertelde ons de heer Kijlstra. 
In 1953 waren twee vaste mensen bij de stichting in 
dienst, nu 12 à 14. Achter St. Pieter had vier kamers, 
het pas verworven nieuwe huis aan de Cornelis 
Houtmanstraat, gelegen in een rijtje nieuwbouw achter 
de hoge flats bij de “'Berekuil'; (einde Biltstraat), heeft 
er tien, waarvan er twee te samen kunnen worden 
gebruikt als vergaderzaal.  
Eén kamer in dit twee verdiepingen tellende pand 
wordt nog in reserve gehouden, namelijk voor de 
afdeling 'service abroad' die zich straks zal 
bezighouden met de uitzending van mensen in 
kerkelijk verband naar het buitenland.  
De Stichting Oecumenische Hulp werkt nu voor negen 
kerkgenootschappen; ze moet manoeuvreren met een 
budget van ongeveer twee miljoen (in samenwerking 
met de Gereformeerde Kerken): Dat budget is veel 
lager geweest — het was in 1954 nog maar f 34.000 
— maar de bedoeling is dat het veel hoger komt. te 
liggen. 
Interchurch Aid met al zijn afdelingen in tientallen 
landen opereert immers de laatste jaren steeds meer 
op wereldschaal, vertelde ons dr. Leslie Cooke. 
Griekenland en Hongarije, Tunis, Chili en China, 
Indonesië en India, Marokko-Algerië, maar ook 
Ruanda Urundi en Tanganjika, het zijn namen die 
miljoenvoudig in de Internationale correspondentie van 
de dienende oecumene voorkomen.  
Daarbij gaat het om hulp op lange termijn. 'In het begin 
letten wij op de hongerige gezichtjes, nu beseft de kerk 
dat zij niet alleen in de wereld is om de hongerigen te 
voeden en de naakten te kleden, maar juist om de 
oorzaken van honger en naaktheid weg te nemen uit 
de samenleving.' zei dr. C. Cooke. Dat betekent 
technische hulp, training, onderwijs. 
Kerk is overal 
Geen menselijke gemeenschap is zo wijd en ver over 
de wereld verspreid als de christelijke kerk, zij is 
overal, verklaarde hij. 'Wij hebben mensen nodig en 
(glimlachend): 'Money, a wonderful thingl'  
Mr. Kijlstra deelde nog mee, dat zijn bureau zich ook 
inzet voor uit Indonesië gerepatrieerde Nederlanders 
die onder een speciale, Amerikaanse wet naar de 
Verenigde Staten kunnen emigreren. In 1961 
vertrokken zo 2838 Indische Nederlanders naar de VS. 
 
 

Leeuwarder Courant / 11-05-1962 
 
Nieuw gebouw voor oecumenische hulp 
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft deze week in Utrecht een fraai 

nieuw pand in gebruik genomen, na vele jaren op 
bekrompen wijze gehuisvest te zijn geweest. Dit feit 
was o.a. aanleiding voor dr. L. E. Cooke, adjunkt-
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken en 
directeur van de afdeling hulpverlening van de 
Wereldraad, naar Nederland te komen om ten eerste 
het gebouw te openen en om hier voorts besprekingen 
te voeren.. 
Het Nederlandse interkerkelijke hulpverleningsbureau 
dateert van 1946, toen men de hulp, die van buitenaf 
kwam, coördineerde. Dat is zo gebleven tot 1952. In 
dat jaar werd Nederland van ontvangend land een 
gevend land. Begonnen werd indertijd met twee 
mensen; thans zijn er veertien aan het werk voor 
allerlei taken van het hulpverleningswerk. Hoe zeer die 
arbeid gegroeid is en ook moest groeien blijkt wel uit 
de bedragen, die in de loop der jaren door de 
Nederlandse kerken bijeen zijn gebracht. In 1954 
kwam er ƒ 34.000,- binnen, in 1955 ƒ 78.000,-, in 1959 
ƒ 413.000,-, in 1960 ƒ750.000,- en vorig jaar bijna 
twee miljoen gulden, waarbij inbegrepen het bedrag 
van de Gereformeerde Kerken, waarmee ten nauwste 
wordt samengewerkt. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 01=06-1962 
 
Op kosten van „Wilde Ganzen"  
Nederlandse geiten naar Griekenland 
Vanmiddag is een gezelschap uit Leeuwarden 
vertrokken naar Griekenland. Het bestond uit een 90-
tal jonge Nederlandse geiten, die per spoorwagon op 
weg gingen naar een verre bestemming, namelijk het 
Griekse dorpje Farakla op het eiland Evvia. Het 
Nederlandse echtpaar Wim en Jo Blankers is al enkele 
jaren in Farakla werkzaam in opdracht van de 
Wereldraad van Kerken.  
De heer Blankers is bezig de landbouw ter plaatse op 
hoger peil te brengen. Hij probeert de schrale bodem 
te verbeteren, plant daarop nieuwe gewassen, en 
besteedt ook zorg aan de teelt van kleinvee. Het plan 
om geiten te importeren, die het op Farakla zeker goed 
zullen doen, stuitte tot nu toe steeds op geldgebrek.  
De „wilde ganzen" van het Ikor hebben er nu — dank 
zij de gulheid van vele Nederlandse radioluisteraars — 
voor kunnen zorgen, dat het financiële probleem werd 
opgelost. Na een radio oproep kwam een bedrag van 
ƒ 7500 bijeen. Het transport werd verzorgd door de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Utrecht. Als begeleider gaat mee de 
heer S. J. Gerbrandy, student aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 
 
 

Friese Koerier / 02-08-1962 
 
De komijnen 
Het adres van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen is van de week gewijzigd van 
Achter St. Pieter 14 in Cornelis Houtmanstraat 17, 
Utrecht. Dr. Lesley E. Cooke, adj. secretaris generaal 
van de Wereldraad verrichtte de opening. De 
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verhuizing is een felicitatie waard, nu heeft de 
oecumenische hulp weer. de ruimte. 
 
 

Het Vrije Volk / 05-06-1962 
 
Dank zij de wilde ganzen, geiten naar Griekenland 
(Van een onzer verslaggevers)  
Uit Leeuwarden zijn dezer dagen negentig jonge 
Nederlandse geiten per spoorwagon op weg gegaan 
naar - Griekenland. Zij zijn bestemd voor het dorpje 
Farakla op het eiland Evvia.  
Het Nederlandse echtpaar Wim en Jo Blankers werkt 
al enkele jaren in Farakla in opdracht van de 
Wereldraad van Kerken. 
De heer Blankers is bezig de landbouw ter plaatse op 
hoger peil te brengen. Hij probeert de schrale bodem 
te verbeteren, plant nieuwe gewassen, en besteedt 
ook zorg aan de teelt van kleinvee. Het plan om geiten 
te importeren, die het op Farakla zeker goed zullen 
doen, stuitte tot nu toe steeds op geldgebrek. De 
'Wilde Ganzen van het IKOR hebben er nu — dank zij 
de gulheid van vele Nederlandse radioluisteraars — 
voor kunnen zorgen, dat het financiële probleem werd 
opgelost. Na een radio-oproep kwam een bedrag van 
ƒ 7500,— bijeen. Ook de jongens en het personeel 
van de Stichting Hoenderloo hebben hun best gedaan 
en brachten geld bijeen voor zes geitjes. 
Het transport vanuit Leeuwarden, werd verzorgd door 
de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen te Utrecht. Als begeleider ging mee de 
heer Sj. Gerbrandy, student aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 
 

De Telegraaf / 09-06-1962 
 
„Wonderbare spijziging” 
IN ZIJN BIOGRAFIE van de dichter Martinus Nijhoff 
vertelt G. H. 's Gravesande dat deze dichter — toen hij 
in Den Haag was ondergedoken — kinderen op 
bezoek kreeg voor wie hij elke dag pap kookte, tot zijn 
provisiekastje leeg was. Daarna ging hij met zijn 
„Ratten" — zoals hij ze noemde — naar het I.K.B. 
waar ze toen te eten kregen. „Deze onvolprezen 
Instelling", schrijft 's Gravesande — „ik denk er 
dankbaar aan — heeft na de bevrijding een verslag 
uitgegeven over haar verrichtingen; Nijhoff stond 
daarvoor een gedicht af: „Wonderbare spijziging".  
Uit dit werk is in Nederland de Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen gegroeid. Na de oorlog 
was Nederland nog Jarenlang een ontvangend land, 
en de goederen die uit andere landen kwamen om de 
noden in Nederland te lenigen, werden via deze 
instelling verdeeld. Dat was ook nog zo in 1953, toen 
de watersnood ons land trof. Daarna Is Nederland van 
een ontvangend land ook een gevend land geworden; 
In 1954 nog bescheiden met 34.000 gulden, in 1961 
met een totaal aan goederen en gelden van ruim 2 
miljoen gulden. 
 
Overal helpen 
IN DE STICHTING Oecumenische Hulp aan Kerken 
en Vluchtelingen te Utrecht werken de meeste 

protestantse kerken samen; de kerken die er niet 
rechtstreeks in vertegenwoordigd zijn, hebben er toch 
nauw contact mee. De stichting gaat er van uit, dat 
overal waar mensen in de wereld in nood verkeren, 
geholpen moet worden. Christenen in Nederland 
moeten de lasten helpen dragen van mensen waar 
ook ter wereld, is het uitgangspunt. Vandaar: hulp aan 
vluchtelingen in het Nabije Oosten, Chinezen in 
Hongkong, Tibetanen in India, Algerijnen in Noord 
Afrika en uiteraard ook aan vluchtelingen in Nederland. 
In het speciaal voor Russen bestemde huis aan de 
Lange Voorhout in Den Haag, beschikbaar gesteld 
door prinses Wilhelmina, worden 22 Russische 
ontheemden verzorgd. Vluchtelingen uit China zijn in 
Nederland ondergebracht, er is hulp verleend aan 
Hongaren, die moesten vluchten en aan Indische 
Nederlanders, die naar Amerika wilden emigreren. 
 
Werkgroepen 
De STICHTING helpt verder bij de uitzending van 
werkgroepen, die in vreemde landen hulp brengen. Er 
werken groepen in Griekenland, in Italië, ln Marokko. 
Tunis, Algerije, Senegal en Madagascar. In Italiaanse 
dorpen waar mensen eeuwenlang een; leven hebben 
geleid zonder vooruitgang, zonder kennis van hygiëne, 
zonder hoop op een toekomst, brengen mensen van 
verschillende kerken nieuwe landbouwmethodes, ze 
leren de dorpelingen hoe zij hun levensomstandig-
heden kunnen verbeteren, ze leren hun betere huizen 
bouwen, de jeugd krijgt ontspanning en onderwijs, de 
vrouwen krijgen onderricht in het gebruik van 
naaimachines.  
Bij acute nood, zoals overstromingen, aardbevingen, 
zendt of bemiddelt de stichting bij de hulpverlening. Er 
worden koeien, varkens, kippen geiten en medicijnen 
als het nodig is, kleding, dekens en speelgoed, 
landbouwwerktuigen, waterleidingbuizen en 
weckflessen. 
De kerken, de diaconieën en het IKOR met zijn 
zondagse Wilde – ganzen -uitzendingen brengen de 
gelden bij elkaar, en de stichting stimuleert, 
coördineert en organiseert. 
 
Coördinatie 
UIT DE KERKELIJKE hulpverlening die in de 
Hongerwinter begon, en uit de internationale bijstand, 
die Nederland in de jaren daarna en in 1953 mocht 
ontvangen uit andere landen, is nu een hulpwerk 
gegroeid, dat een groot deel van de wereld bestrijkt. 
Twee miljoen per jaar is wellicht niet zo veel, maar de 
meeste kerken hebben ook nog hun eigen nationale 
en internationale hulpprogramma's, hun eigen 
werkteams in andere landen, die ze ook zelf 
financieren. De Utrechtse stichting fungeert daarbij als 
centrum van coördinatie en als brievenbus voor 
iedereen, die hulp wil geven of nodig heeft. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 15-06-1962 
 
VAN HEINDE EN VERRE  
Vooral de rijpere jeugd was goed vertegenwoordigd op 
de nationale bijeenkomst van de Nederlandse 
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Baptisten-jeugdbeweging, die maandag te Zwolle de 
gehele Buitensociëteit in beslag nam. Er waren gasten 
uit België en uit Duitsland. Ook de oud-secretaris van 
de Birmese Baptisten-jeugdbeweging, de heer 
Kiwangtong, woonde de bijeenkomst bij. Hij verblijft 
anderhalf jaar in ons land om de kippenfokkerij te 
bestuderen, in het kader van de Oecumenische Hulp. 
In Birma zijn 200.000 Baptisten. Ds. H. P. de Boer uit 
Delfzijl leidde voor het laatst als voorzitter deze 
conferentie. Hij heeft deze jeugdbeweging gedurende 
tien jaren gediend, achtereenvolgens als algemeen 
secretaris en als voorzitter.  
 
 

Trouw / 23-06-1962 
 
Afrikaanse vluchtelingen vragen thans aandacht 
HET merkwaardige feit doet zich thans voor, dat terwijl 
een oplossing van het vluchtelingenprobleem in 
Europa nabij is, Afrika en Azië de werelddelen worden, 
waar als gevolg van politieke en sociale onrust, 
mensen in beweging worden gebracht. Na de 
verplaatsingen van zo vele Algerijnen, na de vlucht 
van de Angolezen naar Kongo, zijn het nu de leden 
van de Batoetsistam, die in Nederland de aandacht 
vragen. 
Eind 1961 kwamen in Roanda in Centraal Afrika de 
republikeinse Bahoetoe's aan de macht. Onmiddellijk 
daarna stroomden koningsgezinde Batoetsi's naar de 
omliggende landen: Oeganda, Oeroendi, Tanganyika 
en Kongo. Verschillende vluchtelingen meldden, dat 
hun huizen en oogst waren verbrand. Zo ontstond een 
nieuwe vluchtelingenstroom, die naar schatting 
ongeveer 150.000 mensen omvat, mensen die meest 
met achterlating van wat zij bezaten de wijk namen. 
DE vluchtelingenstroom vraagt in Nederland de 
aandacht. In Nederland niet alleen, want de kerken in 
de Afrikaanse landen hebben zich tot de wereldraad 
van kerken gewend om bijstand te verkrijgen, aldus 
meldt het stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen, die te Utrecht gevestigd is.  
De kerk in Oeganda bijvoorbeeld is er trots op, dat zij 
hoewel zeer arm, het normale werk praktisch uit eigen 
middelen kan betalen. Geld echter om iets voor de 
vluchtelingen te doen — er zijn er hier reeds 50.000 en 
wekelijks komen er 300 tot 1.000 bij — is er niet. 
Zowel regeringsautoriteiten als Rode Kruis 
vertegenwoordigers verklaren dat juist voor deze 
vluchtelingen de morele steun van de kerk van groot 
belang geacht moet worden. De regering van 
Oeganda, die zelf bijzonder veel voor de huisvesting 
van de vluchtelingen heeft gedaan, heeft de 
geestelijke verzorging en het onderwijs aan de kerken 
als taak toebedeeld.  
HET is in deze streek gebruikelijk dat de gemeente het 
salaris van de predikant in zijn geheel opbrengt. Het is 
begrijpelijk dat hoewel er predikanten en evangelisten 
onder de vluchtelingen zelf zijn, zij de eerste jaren niet, 
of nauwelijks op bijdragen van hun gemeenteleden 
kunnen rekenen. Er zijn voorts gelden nodig voor 
enkele heel simpele kerken met muren van leem en 
een plaatijzeren dak. Voor het onderwijs is er behoefte 
aan een vijftal scholen ten behoeve van 1.200 

kinderen. Dertig vluchtelingenonderwijzers geven 
momenteel — zonder betaling — hun lessen onder de 
bomen. Schoolmaterialen ontbreken uiteraard geheel. 
Het onderwijs van de kinderen, want aangenomen 
moet worden dat het merendeel van de vluchtelingen 
niet naar het vaderland zullen terugkeren, moet 
mettertijd omgeschakeld worden van het Belgische 
naar het Engelse onderwijssysteem. Pas als de 
onderwijzers „herschoold" zijn en de scholen aan de in 
Oeganda geldende maatstaven voldoen, kunnen zij 
voor regeringssteun in aanmerking komen. 
Op langere termijn gezien, zijn een landbouwschool, 
alsmede cursussen voor volwassenen beslist 
noodzakelijk ten einde de nieuw gekomenen te 
integreren met de bevolking van Oeganda, waar de 
landbouw reeds verder is ontwikkeld. 
IN Oeroendi leeft meer dan één A derde van de 
vluchtelingen, ongeveer 15.000, in of rond de 
protestantse zendingspost in Ibuya. Waar de grootste 
groep zich bevindt, wonen 2.000 personen op het 
terrein van de zendingspost, terwijl 8.000 anderen in 
de onmiddellijke nabijheid hun huizen gemaakt 
hebben. Voor voeding zijn zij allen aangewezen op 
hulp van de zending. Ook de kledingsituatie laat veel 
te wensen over. Aanvoer van hulp, ook van 
landbouwwerktuigen en zaden over een grote afstand 
in bergachtig terrein brengt veel moeilijkheden met 
zich mee. 
Tanganyika herbergt momenteel 10.000 vluchtelingen 
en dit getal neemt dagelijks met ongeveer 40 personen 
toe. De Raad van Kerken in dit land werkt nauw 
samen met de regering. Verschillende dorpen hebben 
zich bereid verklaart vluchtelingen op te nemen en hen 
door de moeilijke tijd tot de komende oogst heen te 
helpen. De kerken verlenen steun waar zij kunnen bij 
vestiging van vluchtelingen en bij geestelijke 
verzorging. 
In de drie genoemde landen hebben de kerken de 
roep van de vluchtelingen beantwoord. Zij werken 
nauw samen ook met regeringsautoriteiten en 
hulpverleningsorganen en gebruiken daarbij hun 
normale bronnen volledig. De problemen van 150.000 
vluchtelingen gaan echter hun normale middelen te 
boven. Bij hun verzoek aan de Wereldraad van Kerken 
hebben de kerken In deze landen de noden van de 
vluchtelingen en de eigen mogelijkheden zorgvuldig 
afgewogen. 
 
 

Leeuwarder Courant / 17-07-1962 
 
Protestants bureau voor uitzending  
van vrijwilligers 
Reeds vele maanden is op verschillende wijzen in 
zendings- en oecumenische kringen en ook in de 
kringen van de jongerenwereld gesproken over de 
oprichting van een bureau, waar allen, die van plan 
zijn, een deel van hun leven ergens ter wereld ten 
dienste van de naaste door te brengen, geregistreerd 
kunnen worden en informaties kunnen krijgen over de 
mogelijkheden. Ongeveer gelijktijdig met het ontstaan 
van het Amerikaanse Vredescorps zijn landelijk 
uitvoerige discussies aan dit vraagstuk gewijd. De 
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Nederlandse Zendingsraad, en de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
zullen nu per 1 september in Utrecht een protestants 
bureau openen voor dit vrijwillige hulpwerk. De 
mogelijkheid wordt overwogen om dit bureau ook het 
centrum te doen zijn voor hen, die zich voor z.g. 
Diaconaal Jaar beschikbaar willen stellen. Het bureau 
wil zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden, die er in de wereld bestaan om in 
kerkelijk of niet kerkelijk verband voor korte of langere 
termijn werkzaam te zijn. Een commissie van advies 
en toezicht, waarin vertegenwoordigers van de 
zending van de Hervormde Kerk en Gereformeerde 
Kerken en van de Stichting Oecumenische Hulp zitting 
zullen hebben, zal de op- en uitbouw van het bureau 
begeleiden. 
 
 

Trouw / 17-07-1962 
 
Prot. bureau voor uitzending van vrijwilliger 
De Nederlandsclle Zendingsraad en Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en vluchtelingen 
zullen per 1 september in Utrecht een specifiek 
protestants bureau openen voor uitzending vrijwillige 
hulpkrachten. De mogelijkheid wordt overwogen om dit 
bureau ook het centrum te doen zijn voor hen die zich 
voor een diaconaal jaar beschikbaar willen stellen.  
Het bureau wil zo goed mogelijk op de hoogte van de 
mogelijkheden, die er in de wereld bestaan om in 
kerkelijk of niet-kerkelijk verband voor korte of langere 
termijn werkzaam te zijn. 
Een commissie van advies en toezicht, waarin 
vertegenwoordigers van de herv. en geref. kerken en 
van de stichting oecumenische hulp zitting zullen 
hebben. zal de op- en uitbouw van het bureau 
begeleiden. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 20-07-1962 
 
De Nederlandse Zendingsraad en de stichting 
Oecumenische Hulp zullen per 1 september a.s. te 
Utrecht, een protestants bureau openen ter registratie 
en informatie van hen die een deel van hun leven 
ergens ter wereld willen doorbrengen in dienst van de 
naaste. Mogelijk zal dit bureau ook het centrum 
worden voor hen die zich beschikbaar willen stellen 
voor een „diaconaal jaar". 
 
 

Trouw / 21-07-1962 
 
VIJF MILJOEN NODIG 
PROTESTANTSE KERKEN GAAN HELPEN 
IN MAART is zij de laatste keer in Algerije geweest. Ze 
praat heel zakelijk over de ellende, die zij daar heeft 
aangetroffen.  
Véronique Laufer is trouwens geen vlotte vertelster. 
Haar verhaal is brokkelig. En geen enkele keer doet 
deze Zwitserse een poging om te ontroeren of indruk 
te maken, maar juist daardoor komen haar 
mededelingen als harde slagen aan. 

Groot deel van het artikel is hier weggelaten,  
de scan was slecht te digitaliseren. 
 
Verbijsterd 
IN mei 1959 bezocht dominee Mare Coegner, 
president van de Cimade, samen met de Parijse 
kardinaal Feltin de hergroeperingscentra in Algerije. Ze 
kwamen verbijsterd terug en met bewogen stemmen 
riepen zij gelijktijdig alle Franse christenen op om te 
helpen. Vele Fransen, wier zoons op dat ogenblik als 
dienstplichtigen in Algerije oorlog voerden, stuurden 
hun bijdragen naar de Cimade. Er werden 
uitdeelposten ingericht in Algerije en hulpteams 
begonnen hun zware werk. In Parijs was men blij, dat 
zich relatief zoveel buitenlandse specialisten 
aanmeldden, want zij konden gemakkelijker in contact 
komen met de Algerijnse bevolking dan Fransen. Nu 
ruim een jaar werkt de Nederlandse verpleegster Yta 
Stelma in het gebied van Constantine. Ze wordt 
bijgestaan door een jonge Franse lerares, wier man 
door soldaten van het Algerijnse bevrijdingsleger werd 
gedood.  
Aangezien het hulpwerk nu op veel groter schaal 
aangepakt zal moeten worden, heeft de Cimade steun 
gekregen van het Christelijk Comité voor 
Hulpverlening in Algerije, dat tot stand kwam op 
initiatief van de Wereldraad van Kerken en waarin 
nagenoeg alle grote protestantse kerkgenootschappen 
van Europa en Amerika 
vertegenwoordigd zijn. Ook de YMCA, de grootste 
protestantse jeugdorganisatie ter wereld, maakt deel 
uit van dit comité, dat zo spoedig mogelijk een bedrag 
van meer dan vijf miljoen gulden bij elkaar wil trachten 
te brengen om althans de ergste nood — duizenden 
mensen van dood; hun gereedschappen verstrekken 
om voor zichzelf te gaan zorgen — enigszins te 
kunnen lenigen. En naast geld zijn er dan honderd 
specialisten nodig, die tenminste twee jaar lang hun 
krachten aan het hulpwerk in Algerije willen geven: 
doktoren, verpleegsters, landbouwers en technici. Ze 
moeten minstens 23 jaar oud zijn, goed Frans kunnen 
spreken, een ijzersterk lichaam bezitten, bereid zijn om 
zich elke vorm van luxe te ontzeggen (je elke dag met 
fris water wassen is in vele delen van Algerije al een 
luxe) — en keihard willen werken tegen een laag 
salaris. 
Nederlanders kunnen zich opgeven bij de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
Cornelis Houtmanstraat 17, Utrecht. U kunt ook helpen 
door geld over te maken op postgiro 5261 van de 
stichting. De eerste zendingen medicamenten, 
vitamines en voedsel zijn reeds uit Nederland 
onderweg. Zo spoedig mogelijk hoopt men een grote 
voorraad nieuwe babykleren te kunnen sturen. 
„ALS IK HET RED. BLIJF IK MINSTENS TWEE JAAR” 
„In 't begin heb ik gezegd' naar Algerije ga ik in geen 
geval. Ik vond het te riskant en het land trok me ook 
helemaal niet. Eerlijk gezegd trekt het land me nog 
niet, maar na een lang gesprek met Yta Stelma, die 
daar al een jaar werkt en hier met vakantie was, heb ik 
besloten te gaan. Je moet daar helemaal zelfstandig 
werken, wat me erg trekt en bovendien werd ik erg 
getroffen door deze opmerking van Yta Stelma: „De 



 
22 

 

mensen in Algerije zijn allang blij als je vriendelijk 
tegen ze bent". Het moet er wel verschrikkelijk zijn. 
Ik beschouw dit werk als een moderne vorm van 
zending. Met ons werk kunnen we getuigenis afleggen 
van ons christen zijn. Toch zie ik dit gaan werken in 
Algerije niet direct als een opoffering. Ik heb er 
gewoon zin in en hoop van harte, dat ik het vol zal 
kunnen houden." 
 

 
Verpleegster Riet van der Wal: 

 
Riet van der Wal is de tweede Nederlandse 
verpleegster, die naar Algerije vertrekt. Ze heeft zeven 
jaar ervaring in ziekenhuizen achter de rug, bezit de 
diploma's A en B (verpleging geesteszieken), volgde 
de tropencursus in Rotterdam en is thans nog 
werkzaam bij de Willem Arntszstichting in Utrecht. Riet 
van der Wal heeft zich altijd sterk aangetrokken 
gevoeld tot de tropen — „dat komt misschien van de 
zendingsfilms, die ik vroeger heb gezien" — en had 
zichzelf een post in India of Hong Kong gedacht. Op 
het bureau van de Oecumenische Hulp vroegen ze 
haar echter naar Algerije te willen gaan. „Waar ik nu 
net niks voor voelde" 
Ze gebruikt bepaald geen mooie woorden om haar 
besluit toe te lichten en zegt: „Het gaan helpen in een 
gebied, waar zo’n verschrikkelijke nood is, waar je 
meer dan nodig bent, spreekt mij erg aan. Er zijn 
verpleegsters nodig voor dit werk en aangezien ik er 
voor voel en het ook doen kan, ga ik.  
Ik heb echter minstens evenveel respect voor de 
verpleegsters, die in Nederland blijven". „Het werk, dat 
ik in Algerije moet gaan doen, lijkt me wel veel 
moeilijker dan wat ik tot nu toe hier heb gedaan. Het 
ligt zo ongeveer tussen de werkzaamheden van een 
wijkverpleegster en een huisarts in. Yta Stelma heeft 
me verteld dat het leven daar erg primitief is. In de 
droge tijd moet je er niet opzien je te wassen met het 
water, waarin de aardappels zijn gekookt. Ik zal 
moeten afwachten of ik tegen die manier van leven 
kan. Je kunt je in een land als Nederland zo moeilijk 
voorstellen hoe dat is".  

„De zwaarste opgave lijkt mij om je niet door al die 
ellende te laten overweldigen. Tenslotte kun je maar 
steeds blijven doorwerken en moet je je er bij 
neerleggen, dat je slechts weinigen kunt helpen. Ik 
hoop dat ik er in slaag om de goede tussenvorm te 
vinden. Als ik het red, blijf ik minstens twee jaar in 
Algerije". 
 
 

Het Vrije Volk / 23-07-1962 
 
Informatiebureau in oprichting  
Waar helpen en hoe? 
De Nederlandse zendingsraad en de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
zullen 1 september te Utrecht een bureau openen 
waar allen die van plan zijn een deel van hun leven 
ergens ter 'wereld ten dienste van de naaste door te 
brengen: zich kunnen laten inschrijven. Het bureau 
gaat hen inlichten over de mogelijkheden om hun 
voornemen te verwezenlijken. Het wil informaties 
geven over werkzaamheden in kerkelijk en ook in niet-
kerkelijk verband. 
 
 

Trouw / 01-08-1962 

 
Mensen nodig voor hulp in Algerije  
Gevraagd: 16 man uit Nederland 
De stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen is op zoek naar artsen, verpleegsters, 
leraren, maatschappelijk werksters en bekwame 
vaklieden, die bereid zijn, twee of drie jaar in Algerije 
te werken. 
Nadat Algerije op 5 juli zelfstandig werd begonnen de 
vluchtelingen terug te keren. Uit Tunesië en Marokko 
zijn er al 130.000 gerepatrieerd.  
De hulpverleningsorganisaties die al jaren namens de 
kerken in Algerije werken, hebben hun arbeid zonder 
onderbreking kunnen voortzetten. Het geven van 
medische hulp en het verdelen van voedsel staan 
daarbij boven aan de lijst van werkzaamheden. Maar 
er zijn bijvoorbeeld ook al 90.000 bomen geplant ter 
vervanging van het in de afgelopen jaren gekapte en 
verbrande hout.  
De activiteiten van de christelijke hulpverlenings-
organisaties zijn gebundeld in één centraal lichaam. 
Deze instantie heeft hulp gevraagd tot een totaal 
bedrag van ongeveer 3,5 miljoen gulden. Door 
toezeggingen uit alle delen van de wereld — ook van 
de Nederlandse kerken — is het grootste deel hiervan 
al bijeengebracht. De behoefte aan materiële hulp in 
de vorm van medicijnen, vitaminetabletten, voedsel, 
dekens en kleinere landbouwgereedschappen blijft 
bestaan. Het is echter duidelijk geworden, dat voor de 
hulp aan Algerije nu het meest behoefte bestaat aan 
mensen. Alleen al in de maanden mei en juni hebben 
300.000 Fransen Algerije verlaten, waardoor het 
gebrek aan artsen en leraren nog belangrijk groter is 
geworden. 
Volgens een vroeger gemaakte afspraak is in Algerije 
door de Fransen geen zending of missie bedreven. De 
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kleine christelijke gemeenschap in Algerije is sterk 
uitgedund, al heeft een aantal Franse christenen 
besloten te blijven. Aan de Nederlandse kerken is 
gevraagd zo mogelijk behalve vijftien deskundigen ook 
een leider voor het werk in Algerije te vinden. 
 
 

Friese Koerier / 02-08-1962 
 
Voor hulp aan Algerije deskundigen gezocht 
UTRECHT (ANP) - De Stichting Oecumenische Hulp 
aan kerken en vluchtelingen is op zoek naar artsen, 
verpleegsters, leraren, maatschappelijk werksters en 
bekwame vaklieden, die bereid zijn, voor twee of drie 
jaar in Algerije te gaan werken. Nadat Algerije op 5 juli 
zelfstandig werd begonnen ook de vluchtelingen weer 
terug te keren. Uit Tunesië en Marokko zijn er 
bijvoorbeeld al 130.000 gerepatrieerd. De hulp-
verleningsorganisaties die al jaren namens de kerken 
in Algerije werken, hebben hun arbeid zonder 
onderbreking kunnen voortzetten. Het geven van 
medische hulp en het verdelen van voedsel staan 
daarbij voorop. Maar er zijn bijvoorbeeld ook al 90.000 
bomen geplant ter vervanging van het in de afgelopen 
jaren gekapte en verbrande hout. 
De activiteiten van de christelijke hulpverlenings-
organisaties zijn gebundeld in één centraal lichaam. 
Deze instantie heeft hulp gevraagd tot een totaal 
bedrag van ongeveer 3,5 miljoen gulden. Door 
toezeggingen uit alle delen van de wereld — ook van 
de Nederlandse kerken — is het grootste deel hiervan 
al bijeengebracht. De behoefte aan materiële hulp in 
de vorm van medicijnen, vitaminetabletten, voedsel, 
dekens en kleinere landbouwgereedschappen blijft 
bestaan. 
 
Mensen nodig 
Het is echter duidelijk geworden, dat voor de hulp aan 
Algerije nu het meest behoefte bestaan aan mensen. 
Alleen al in de maanden mei en juni hebben 300.000 
Fransen Algerije verlaten, waardoor het gebrek aan 
artsen en leraren nog belangrijk groter is geworden. 
Aan de Nederlandse kerken is gevraagd zo mogelijk 
behalve vijftien deskundigen ook een leider voor het 
werk in Algerije te vinden. 
 
 

Algemeen Handelsblad / 02-08-1962 
 
VAN HEINDE EN VERRE 
De stichting „Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen" is op zoek naar artsen, verpleegsters, 
leraren, maatschappelijk werksters en bekwame 
vaklieden, die bereid zijn, voor twee of drie jaar in 
Algerije te gaan werken. Nadat Algerije op 5 juli 
zelfstandig werd, begonnen ook de vluchtelingen weer 
terug te keren. Uit Tunesië en Marokko zijn er al 
130.000 gerepatrieerd. De hulpverleningsorganisaties 
die al jaren namens de kerken in Algerije werken, 
hebben hun arbeid kunnen voortzetten. Deze 
activiteiten zijn gebundeld in een centraal lichaam. 
Deze instantie heeft hulp gevraagd tot een totaal 
bedrag van ongeveer 3,5 miljoen gulden. Door 

toezeggingen uit alle delen van de wereld is het 
grootste deel hiervan al bijeengebracht. De behoefte 
aan medicijnen, vitaminetabletten, voedsel, dekens en 
kleinere landbouwgereedschappen blijft bestaan. Het 
is echter duidelijk geworden, dat voor de hulp aan 
Algerije nu het meest behoefte bestaat aan mensen. In 
de maanden mei en juni hebben 300.000 Fransen 
Algerije verlaten, waardoor het gebrek aan artsen en 
leraren nog belangrijk groter is geworden. Aan de 
Nederlandse kerken is gevraagd zo mogelijk behalve 
vijftien deskundigen ook een leider voor het werk in 
Algerije te vinden 
 
 

Het Vrije Volk / 06-08-1962 
 
geestelijk leven  
Stichting Oecumenische Hulp vraagt zestien 
Nederlandse deskundigen voor Algerië 
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, gevestigd Corn. Houtmanstraat 17 te 
Utrecht, heeft een beroep gedaan op de aangesloten 
kerken om zo mogelijk zestien deskundigen te leveren 
voor hulp aan het pas zelfstandig geworden Algerië.  
Nog meer dan aan de toch ook dringend nodige 
materiële hulp is er in het kader van de christelijke 
hulpacties behoefte aan mensen die bereid zijn voor 
twee; of drie jaar hun werkkracht beschikbaar te 
stellen voor de vrije Algerijnse samenleving, welke niet 
alleen is uitgemergeld door oorlog en onlusten, maar 
stellig ook door het vertrek van honderdduizenden 
Fransen. 
Er is daar groot gebrek aan doktoren, verpleegsters, 
leraren, maatschappelijke werkers met kennis van 
Frans en zo mogelijk van Arabisch, en aan vaklieden 
zoals drukkers, aldus een mededeling van de stichting 
Oecumenische Hulp.  
De Europese" wijken maken volgens deze stichting 
een doodse indruk, maar in de mohammedaanse 
begint een nieuw leven op te bloeien. Overal ziet men 
de nationale kleuren van Algerije. Tal van organisaties 
als bij voorbeeld de padvinderij, hervatten hun 
activiteiten. Met de terugkeer van de vluchtelingen is 
een begin gemaakt. Uit Tunesië en Marokko bij 
voorbeeld zijn reeds 130000 vluchtelingen 
gerepatrieerd. 
De hulpverleningsorganisaties, die namens de kerken 
sinds jaren in Algerië gewerkt hebben - en onder hen 
namen Cimade (de Franse zusterorganisatie van 
Oecumenische Hulp) en Mennonite Central Committee 
een vooraanstaande plaats in - hebben hun werk 
zonder onderbreking kunnen voortzetten. Medische 
hulp en verdeling van voedsel staan daarbij bovenaan 
de lijst. Maar ook, zo vertelde dezer dagen in Nyborg 
de directeur van Cimade, ds. Jacques Beaumont, zijn 
er reeds 90000 bomen geplant. Uiteraard is dit aantal 
niets in vergelijking tot wat nodig is om al het gekapte 
en verbrande hout te vervangen, maar het begin is er. 
 
Grotere omvang 
Het reeds aangevangen werk zal in de komende 
maanden een veel grotere omvang gaan aannemen. 
De activiteiten van de christelijke hulpverlenings-
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organisaties zijn gebundeld in één centraal lichaam, 
waarvan Interchurch Aid één van de leden is, heeft 
hulp gevraagd tot een totaal bedrag van ongeveer 3,5 
miljoen gulden. Door toezeggingen uit alle delen van 
de wereld - ook de Nederlandse kerken droegen hierin 
bi. - is het grootste deel hiervan reeds gevonden.  
De behoefte aan materiële hulp in de vorm van 
medicijnen, vitaminetabletten, hoogwaardig voedsel 
maar ook van dekens, laarzen en - kleinere – 
landbouw-gereedschappen blijft bestaan. Tijdens het 
jaarlijkse beraad van afgevaardigden van de 
oecumenische en kerkelijke hulpverlenings-
organisaties, dat in Nyborg werd gehouden, kwam 
echter duidelijk naar voren, dat thans het meest 
behoefte bestaat aan mensen, die bereid zijn voor 
twee of drie jaar hun werkkracht beschikbaar te stellen 
voor hulp aan Algerië. Het aantal aanmeldingen van 
geschoolde krachten is veel te gering geweest. 
 

Het Vrije Volk 11-08-1962 

 
VAN ALPHA TOT OMEGA  
Hoe en waar in de wereld kan een Europeaan zich in 
dienst stellen van kerkelijk of niet-kerkelijk hulpwerk? 
Om op dit punt zoveel mogelijk informaties te kunnen 
doorgeven, is op het adres van de Stichting 
Oecumenische Hulp, Cornelis Houtmanstraat 17 te 
Utrecht, een nieuw bureau gesticht, dat 1 september 
gaat draaien.  
 

Leeuwarder Courtant 13-08-1962 
 
Kerknieuws in het kort  
— De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen is op zoek naar artsen, verpleegsters, 
leraren, maatschappelijke werkers en bekwame 
vaklieden, die bereid zijn, voor twee of drie jaar in 
Algerije te gaan werken. Aan de Nederlandse kerken 
is gevraagd, zo mogelijk behalve vijftien deskundigen 
ook een leider voor het werk in Algerije te vinden.  
 
 

Friese Koerier 15-08-1962 
 
Tiny Speerstra vertrekt naar Oostenrijk  
Weekendhulpendienst krijgt andere leiding  
(Van een onzer verslaggeefsters)  
ST. NICOLAASGA — Mejuffrouw Tiny Speerstra, de 
promotor van de weekendhulpendienst in Friesland 
gaat per 1 september Nederland verlaten om een 
onzekere toekomst tegemoet te gaan in Oostenrijk. 
Het enige, dat zij weet is, dat zij, gehoor gevend aan 
een innerlijke drang, gaat werken voor de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 
waarvan het hoofdkantoor in Salzburg gevestigd is. 
Waarschijnlijk zal Tiny te werk worden gesteld in een 
kindertehuis voor vluchtelingen in Oostenrijk om daar 
allerlei werk te verrichten.  
Het geld, dat nodig is om haar reis naar Oostenrijk te 
bekostigen en om haar te verzekeren van zakgeld 
wordt bijeengebracht door de zestig weekendhulpen, 
die in Friesland werken. De bedragen, die de 

ziekenhuizen voor de weekendhulp uitbetalen zouden 
gebruikt worden voor een oecumenisch doel en dit is 
daarvoor een unieke gelegenheid.  
Het echtpaar G. Bootsma uit Hardegarijp heeft het 
werk van Tiny overgenomen. Zij staan voor de 
moeilijke taak voor het Protestants Ziekenhuis in 
Drachten twaalf mensen aan te trekken voor de 
weekenddienst. Voor Marijke Hiem in Heerenveen 
moeten er acht komen en voor het 
Parkherstellingsoord in Leeuwarden, dat sinds vorig 
jaar geen sanatorium meer is, twaalf.  
In september zullen ook verscheidene trouwe 
„weekenders" afscheid nemen. Alleen uit de omgeving 
van Noordbergum komen steeds nieuwe 
aanmeldingen binnen. De situatie in Heerenveen en 
Leeuwarden wordt er nog niet beter op. Mensen uit 
Drachten komen in het weekend naar Heerenveen om 
daar te werken, omdat geen enkele Heerenvener zich 
aanmeldde voor dit vrijwillige werk.  
 

Het Parool 31-09-1962 
 
Bureau voor uitzending vrijwilligers  
Op verschillende wijzen is in zendings en 
oecumenische kringen en ook in de kringen van de 
jongerenwereld gesproken over de oprichting van een 
bureau, waar allen die van plan zijn een deel van hun 
leven ergens ter wereld ten dienste van de naaste 
door te brengen, geregistreerd kunnen worden en 
informaties kunnen krijgen over de mogelijkheden. 
Ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van het 
Amerikaanse Peace Corps zijn in ons land uitvoerige 
discussies aan dit vraagstuk gewijd.  
De Nederlandse Zendingsraad en de Stichting 
Oecumenische hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
zullen per 1 september in Utrecht een protestants 
bureau openen. De mogelijkheid wordt overwogen om 
dit bureau ook het centrum te doen zijn voor hen, die 
zich voor een diaconaal jaar beschikbaar willen stellen.  
 

De Telegraaf 07-09-1962 
 
Perzië: van alle kanten hulp  
TEHERAN, vrijdag Honderden autobussen en 
vrachtauto's met vrijwilligers, reddingsmateriaal en 
levensmiddelen zijn gisteren uit alle delen van Perzië 
naar het door de aardbeving getroffen gebied 
vertrokken om de nood daar te helpen lenigen. De 
sjah, die woensdag en:gisteren een *>*7 zoek bracht 
aan het gebied, had het Perzische volk daarom 
gevraagd. De sjah heeft premier Assadollah 
opgedragen om de landen die hulp hebben 
aangeboden, te vragen om vooral geprefabriceerde 
huizen te sturen.  
• Uit Aalsmeer zal op 27 september een autobus van 
da firma Maarse en Kroon naar het Perzische 
rampgebied vertrekken. Twee chauffeurs van het 
bedrijf, dat de bus heeft geschonken aan het 
Internationale Rode Kruis, zullen ermee naar Perzië 
rijden en vervolgens per vliegtuig terugkeren. De 
afdeling Aalsmeer van het Rode Kruis zal een. beroep 
op het publiek doen om de bus te kunnen volladen met 
goederen die in Perzië het meest nodig zijn.  
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• De stichting “Oecumenische Hulp" van de 
Wereldraad van Kerken wil ook al het mogelijke doen 
om de getroffenen in Perzië te helpen. Men heeft een 
afgevaardigde naar Iran gestuurd voor overleg. De 
stichting heeft ook op de Nederlandse kerken een 
beroep gedaan om geld ter beschikking te stellen. Het 
gironummer 5261 is door da Nederlandse stichting 
“Oecumenische Hulp" daartoe opengesteld. In de 
hervormde en gereformeerde kerken zal een der 
komende zondagen een collecte worden gehouden. 
(Reuter - ANP).  
 

Trouw 07-09-1962 
 
Bidstond voor Perzië in geref. kerken  
Deputaten van het Algemeen Diaconaal Bureau van 
de Gereformeerde Kerken hebben voor deze kerken 
voor zondag a.s. een bidstond uitgeschreven in 
verband met de ramp die Perzië heeft getroffen. In 
deze diensten zal een extra diaconale collecte worden 
gehouden ten behoeve van de rampgebieden. 
De sectie internationale hulpverlening de algemene 
diaconale raad van de Nederlandse Hervormde kerk 
heeft aan de diaconieën verzocht op zondag 16 
September een extra collecte te houden of de 
opbrengst van de diaconiecollecte ter beschikking te 
stellen als bijdrage ter leniging van de nood van de 
slachtoffers van de aardbevingsramp in Perzië.  
De leden van de in omvang zeer bereiden christelijke 
kerken in Perzië helpen naar vermogen mee bij de 
hulp aan hun getroffen landgenoten, zo blijkt uit een 
gisteren door de Stichting oecumenische hulp van de 
Wereldraad van Kerken ontvangen telegram. Een voor 
hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in het 
leven geroepen commissie werkt ten nauwste samen 
met regeringsinstanties bij de verdeling van kleding en 
medicijnen.  
 
Veel geld nodig  
De verwachting is, dat, wanneer de eerste nood 
voorbij is grote financiële bijdragen nodig zullen zijn 
voor het hertel van het getroffen gebied. De 
Wereldraad van Kerken heeft dr. CHristoffel King naar 
Teheran gezonden om ter plaatse met de kerken te 
overleggen welke hulp geboden kan worden. In het 
telegram uit Genève wordt ook op de Nederlandse 
kerken een beroep gedaan gelden ter beschikking te 
stellen. De Stichting oecumenische hulp in Utrecht, het 
orgaan waarin negen Nederlandse kerken 
samenwerken, heeft haar gironummer 5261 
opengesteld voor bijdragen.  
 
 

Algemeen Handelsblad 08-09-1962 
 
VAN HEINDE EN VERRE  
De Wereldraad van Kerken heeft dr. Christopher King 
naar Teheran gezonden om ter plaatse met de 
christelijke kerken te overleggen, welke hulp geboden 
kan worden in verband met de aardbeving.  
De kleine christelijke groepen in Perzië verlenen naar 
vermogen hulp aan hun getroffen landgenoten, maar 
de verwachting is, dat, wanneer de eerste nood voorbij 

is, grote financiële bijdragen nodig zullen zijn voor het 
herstel van het getroffen gebied. De stichting 
Oecumenische hulp te Utrecht heeft haar gironummer 
5261 opengesteld voor geldelijke bijdragen.  
 
 

Trouw 10-09-1962 
 
KERKELIJK LEVEN  
OECUMENISCHE VRIJWILLIGERS  
Uitzending voor hulp in buitenland via Utrecht  
In het nieuwe gebouw van de stichting voor 
Oecumenische Hulp aan de Corn. Houtmanstraat 17 
te Utrecht is thans een speciaal bureau gevestigd voor 
da selectie en de opleiding van Nederlanders, die zich 
beschikbaar stellen voor oecumenisch hulpwerk in het 
buitenland. Het gaat hier om mensen die enige jaren 
van hun leven aan deze arbeid willen wijden.  
Het nieuwe bureau kwam tot stand door 
samenwerking van de Nederlandse Zendingsraad en 
de stichting voor Oecumenische Hulp. Men kan het 
tevens beschouwen als het Nederlandse „agentschap" 
van het internationale secretariaat voor dienst in het 
buitenland, dat bij de Wereldraad van Kerken in 
Genève onlangs is geopend. De leiding hiervan heeft 
dr. Chiu uit Singapore. Hij werkt in Genève ten dienste 
van zending, hulpverlening en jeugd. De bureaux in 
Utrecht en in Genève verlenen bemiddeling; zij treden 
niet zelf op als werkgever. In de laatste jaren is steeds 
meer gebleken, dat hoe belangrijk geld bij de 
hulpverlening ook mag zijn, het uiteindelijk aankomt op 
ervaren en deskundige krachten, die bereid zijn met 
hun kennis hun medemens te dienen. Het is een 
gelukkige omstandigheid, dat naast een toegenomen 
vraag naar hulpkrachten ook een steeds groter 
wordend aanbod bestaat. Ook in ons land was dit 
laatste het geval.  
 
Helpsters uit ons land naar Algerije  
Twee Nederlandse verpleegsters zijn dezer dagen 
vertrokken naar Algerije, om daar te werken in 
opdracht van de stichting Oecumenische Hulp. Het zijn 
de zusters M.G. van de Wal en A. de Groot. 
Binnenkort gaan nog twee verpleegsters. In totaal 
hebben zich in ons land twintig vrijwilligers en 
vrijwilligsters aangemeld voor een oecumenische 
diensttijd van twee of drie jaar in Algerije. De 
uitzending komt tot stand via de Franse stichting voor 
oecumenische hulp. Niet in alle gevallen gaat de 
uitzending op korte termijn door, ook al omdat 
vanwege de politieke moeilijkheden nog niet precies 
valt te overzien, welke mogelijkheden er zijn voor de 
hulpverlening. Wel gaan alle verpleegsters, die zich 
aanmelden, op korte termijn weg. De Duitse 
organisatie voor oecumenische hulp heeft drie mobiele 
klinieken voor medische zorg ter beschikking gesteld. 
Men zit nog verlegen om een arts, die de leiding van 
een der klinieken op zich wil nemen. Men hoopt dat 
zich hiervoor een Nederlander wil aanmelden.  
 
 

Friese Koerier 13-09-1962 
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Friese Doopsgezinden te Leeuwarden bijeen 
Doopsgezinde Broederschap in de gemeenschap der 
kerken 
LEEUWARDEN — Eenmaal is de jaarlijkse Friese 
Doopsgezinde Gemeentedag niet gehouden en wel in 
het jubileumjaar 1961, toen de Doopsgezinden enkele 
malen in algemeen verband bijeen zijn geweest. 
Gisteren echter is de traditie weer voortgezet. In de 
Harmonie kwamen een kleine 300 mennisten uit de 
provincie samen, zelfs was er een behoorlijke 
vertegenwoordiging van over zee uit de gemeente 
Ameland gekomen. Aanvankelijk was de aangifte niet 
groot, maar gistermorgen liep de sociëteitszaal zó vol, 
dat men de belangstellenden nauwelijks kon bergen. 
Des middags in de grote zaal was het ruimer. Zoals 
steeds berustte de leiding bij mr. ds. H. H. Gaaikema 
uit Harlingen, die een kort welkom sprak. Het thema 
van deze dag luidde: „Onze broederschap in de 
gemeenschap der kerken". 
Het was deze maal een „leek", die het wijdingswoord 
verzorgde, nl. de heer mr. K. Brjlsma uit Franeker. Een 
wijdingswoord niet van poëzie en humor ontbloot, 
tegen de achtergrond van de huidige wereldsituatie 
met zijn enorme tegenstellingen. Er is veel negatiefs 
aan te duiden. Wij staan echter in deze wereld en wij 
hebben haar te dienen met ons voorbeeld, onze trouw, 
ons woord, onze levenshouding, ons geloof. 
Steunende op het éne fundament strevende naar 
eensgezindheid. 
 
De oecumene  
Prof. dr. W. F. Dankbaar, voorzitter van de 
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, sprak 
over de Assemblee van de Wereldraad van Kerken, in 
1961 in New Delhi gehouden. Hij wees op de 
wereldwijde broederschap van Doopsgezinden. Maar 
niet vergeten mag worden, dat wij ook behoren te zijn 
broeders en zusters van elkaar, van alle kerken, die 
Jezus Christus als hun Heer willen dienen en loven. 
Deze gedachte is al zo oud als de kerken zelf, maar 
door de talrijke scheidingen der kerken in de loop der 
eeuwen, is ze op de achtergrond geraakt. In het laatst 
van de vorige en het begin van deze eeuw zijn velen 
gegrepen door het denkbeeld, dat het niet de 
bedoeling van de Heer kan zijn geweest: een 
verdeelde kerk. Van toen af dateert de oecumenische 
beweging, die pas in 1948 vaste vorm kreeg in de 
stichting, te Amsterdam, van de Wereldraad van 
kerken. De Doopsgezinden behoren daar ook bij en zij 
maken ook deel uit van de Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland. Spr. gaf een schets van hetgeen 
hij zelf had beleefd op de Assemblee in New Delhi. 
Met opzet is deze keer een land gekozen, waar het 
christendom in de minderheid is. Er waren daar 200 
kerkelijke gemeenschappen vertegenwoordigd van 
velerlei confessie, allen echter gelovende in dezelfde 
God en belijdende dezelfde Heer, doch op tal van 
punten heel verschillend van opvatting. 
 
Men vordert 
Breedvoerig betoogde spr. dat de oecumenische 
gedachte vordert. Voor het eerst waren op de 
Assemblee delegaties van Afrikaanse kerken, een van 

de Russische kerken, en de katholieken hadden op 
eigen verzoek waarnemers gezonden, hoewel de RK 
Kerk geen lid is. Al deze dingen waren in 1954 nog 
niet mogelijk. 
Vervolgens gaf spr. een van de drie sub-themata van 
de Assemblee: getuigen, dienen, eenheid, 
waaromtrent indertijd in de bladen uitvoerig is 
geschreven. Alleen dit: men zoekt naar een bepaalde 
eenheid. Maar dat wil niet zeggen: eenvormigheid. 
Iedere kerk, ieder land, zal eigen stijl blijven behouden 
en eigen normen aanleggen. 
Het moet worden eenheid in verscheidenheid. Dienen 
wil o.m. zeggen: hulp aan gebieden, waar honger 
wordt geleof die door oorlog of rampen worden 
geteisterd. De Wereldraad heeft al miljoenen 
uitgegeven voor interkerkelijke hulp. Ook heeft de 
Raad op politiek terrein al goede bemiddelingsdiensten 
verricht. De Wereldraad is het ontmoetingspunt van 
kerken in de gehele wereld, om met elkaar te spreken, 
naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Om zich 
te verdiepen in de rijkdom van Christus en waar 
mogelijk samen te werken. 
De oecumene is in beweging, al gaat het langzaam. 
De éne kerk van Jezus Christus kunnen wij niet 
vestigen, dat doet de Heer zelf op zijn tijd en zijn wijze. 
Bij de nabespreking zei prof. Denkbaar o.m. nog dat 
op het Congres er wel op aangedrongen is, dat de 
eenheid zichtbaar moet worden in de plaatselijke 
gemeenten. Daar moet duidelijk worden het éne 
geloof, het breken van het éne brood en het dienen 
van de éne Heer. In vele plaatsen is men al in die 
geest bezig. Elke gelegenheid moet daartoe worden 
aangegrepen. Vooral de jongeren dienen hiervoor 
warm gemaakt te worden. 
In de middagzitting gaf ds. L. Laurense uit Bolsward, 
pas terug van zijn bezoek aan de Doopsgezinde 
Wereldconferentie te Kitchener in Canada en zijn toer 
van drie weken langs Amerikaanse gemeenten, bij een 
aantal fraaie kleurendia's een indruk van hetgeen hij 
gehoord en gezien had. Het werd een boeiend relaas. 
Hoe machtig was de kerkdienst, waar tussen de 10 en 
12.000 Doopsgezinden bijeen waren, nog nooit 
voorgekomen! Hiertussen waren 120 Nederlanders en 
ook Nederlandse geëmigreerden. Spr. beschreef de 
verschillende groepen en groepjes Amerikaanse 
Doopsgezinden van onderscheidene structuur en 
geloofsopvattingen, van heel zwaar tot zeer vrijzinnig. 
Maar ondanks al die geloofsverschillen gevoelen al die 
groepen zich toch door een band van verwantschap 
verbonden. Ook liet hij o.m. een plaatje zien van een 
bezoek aan de graven van de oud- Balkster leraren 
van de Fina Mennisten Ruurd Simonsma en Ruurd 
Smid, die in 1853 om des geloofswille naar Amerika 
zijn getrokken.  
Op de wereldconferentie is het thema „Jezus Christus 
de Heer" druk besproken en van alle kanten belicht. 
Men was bereid naar elkaar te luisteren en elkaar te 
aanvaarden zoals men is. Men beleefde de eenheid in 
Christus, wat ook bleek uit de opgestelde boodschap, 
waarin ook suggesties van Nederlandse 
vertegenwoordigers zijn verwerkt.  
Mr. ds. Gaaikema kon in zijn slotwoord spreken van 
een zeer geslaagde gemeentedag. Bij de uitgang is 
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een collecte gehouden voor de getroffenen van de 
aardbeving in Perzië.  
 
 

Trouw 15-09-1962 
 
EIGEN STUDIECENTRA VOOR AZIË  
Wereldraad geeft miljoenen voor theologische scholen  
Krachtige steun verleent de Wereldraad van Kerken 
aan noodlijdende theologische scholen. Een bedrag 
van ruim drie miljoen gulden werd voor dit jaar 
verdeeld, tijdens een dezer dagen te Arnholdshain 
gehouden vergadering . De grootste bedragen gingen 
naar het Verenigde Theologische Seminarie in Tokio, 
het Evangelische Seminarie in Porto Rico en naar 
nieuwe theologische opleidingsscholen in Ceylon, 
Madagascar, Zuidwest-Afrika en naar Brazilië. In dit 
laatste land zijn onlangs dertien theologische instituten 
samengebundeld. Ook stelde de wereldraad voor het 
eerst geld ter beschikking voor de opleiding van 
godsdienstleraren. Een bedrag van bijna vier ton werd 
toegewezen aan de universiteit van Serampore in 
India voor de opleiding van leraren in theologie en 
godsdienst. Tot nog toe gingen veel jonge mensen uit 
Azië en Afrika naar Europa om daarvoor te studeren. 
Met deze oecumenische hulp wil men proberen in Azië 
zelf meer studiecentra tot ontwikkeling te brengen. 
  
Hulp Hongkong voor de TV  
Een aangrijpend beeld van wat de kerken doen aan 
hulpwerk in Honkong, laat de IKOR-televisie 
morgenmiddag vijl' uur zien. Dan wordt namelijk de 
film Rennies Mill vertoond die door 'n Engels filmteam 
in Hongkong werd opgenomen. Me name de 
gereformeerde kerken van ons land, maar ook de 
hervormde kerk, leveren een belangrijke bijdrage aan 
de bestrijding van de ellende en de nood onder de 
vluchtelingen in Hongkong. Zij doen dit in 
samenwerking met de Wereldraad van Kerken. In de 
programmaleiding van het IKOR is men van oordeel, 
dat kerkelijke televisie niet alleen het uitzenden van 
kerkdiensten betekent, vandaar dat men de tweede 
helft van het televisie-uur dat morgen ter beschikking 
is, vult met een programma onder de titel „Zingen 
mettertijd". De Maranatha-cantorij onder leiding van 
Frits Mehrtens uit Amsterdam zal oud-kerkelijke 
Latijnse hymnen uitvoeren  
 
 

Friese Koerier 22-09-1962 
 
Kerken bouwen huizen in Perzië  
UTRECHT (ANP) — Uit rapporten van dr. Christopher 
King, die op verzoek van de Wereldraad van Kerken 
een bezoek heeft gebracht aan het rampgebied in 
Perzië, is gebleken, dat het noodzakelijk is de meer 
dan 100.000 daklozen zo spoedig mogelijk huisvesting 
te verschaffen. Over een week zal in het getroffen deel 
van Perzië de sneeuw gaan vallen en gedurende vijf 
maanden zal alles met een witte laag bedekt blijven. 
Het zal in die tijd bitter koud zijn.  
De Wereldraad heeft besloten, in nauwe 
samenwerking met de Raad van Kerken in Perzië. 

maar ook in overleg met andere 
hulpverleningsinstanties, voor tenminste 500 gezinnen 
een huis te bouwen.  
Zodra de plannen bekend werden gemaakt een 
volledig dorp te herbouwen, compleet met school, 
watervoorziening, bad- en wasgelegenheid, huisraad 
landbouwgereedschappen, vee en zaden, kwamen 
hierop van kerken in tien verschillende landen, 
waaronder Nederland, reeds positieve reacties binnen. 
In enkele uren tijds had de Wereldraad van Kerken 
toezeggingen tot een bedrag van 350.000 dollar. 
Inmiddels is deze som al gestegen tot 416.000 dollar. 
Vanuit Nederland werd — in afwachting van de 
inzamelingen die in alle negen kerken die in contact 
staan met de stichting oecumenische hulp werden of 
nog zullen worden gehouden — voorlopig ongeveer ƒ 
180.000.- toegezegd. De verwachting bestaat, dat het 
bedrag dat uiteindelijk beschikbaar komt, veel hoger 
zal zijn.  
Ook de talrijke reeds op giro 5261 van de stichting 
oecumenische hulp binnengekomen particuliere giften, 
zullen voor dit projekt van de Wereldraad van Kerken 
worden gebruikt.  
 
Leeuwarder Courant 25-09-1962 
 
Wereldraad bouwt huizen in Perzië  
Uit rapporten van dr. Christopher King. die op verzoek 
van de Wereldraad van Kerken een bezoek heeft 
gebracht aan het rampgebied in Perzië, is gebleken, 
dat het noodzakelijk is de meer dan 100.000 daklozen 
zo spoedig mogelijk huisvesting te verschaffen. Over 
een week zal in het getroffen deel van Perzië de 
sneeuw gaan vallen. De Wereldraad heeft nu besloten 
in nauwe samenwerking met de Raad van Kerken in 
Perzië, maar ook in overleg met andere 
hulpverleningsinstanties, voor tenminste 500 gezinnen 
een huis te bouwen. Zodra de plannen bekend werden 
gemaakt een volledig dorp te herbouwen, kompleet 
met school, watervoorziening, bad- en 
wasgelegenheid, huisraad, landbouwgereedschappen, 
vee en zaden, kwamen hierop van kerken in tien 
verschillende landen, waaronder Nederland, al 
positieve reakties binnen. In enkele uren tijds had de 
Wereldraad van Kerken toezeggingen tot een bedrag 
van 350.000 dollar. Inmiddels is deze som al gestegen 
tot 416.000 dollar. Vanuit Nederland uit werd — in 
afwachting van de inzamelingen, die in alle negen 
kerken, die in kontakt staan met de Stichting 
Oecumenische Hulp werden of nog zullen worden 
gehouden — voorlopig ongeveer f 180.000 toegezegd. 
De verwachting bestaat, dat het bedrag, dat uiteindelijk 
beschikbaar komt, veel hoger zal zijn. Ook de talrijke 
al op giro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp 
binnengekomen partikuliere giften, zullen voor dit 
projekt van de Wereldraad van Kerken worden 
gebruikt.  
 
 
 
 
 



 
28 

 

Het Vrije Volk 27-09-1962 
 
Zes ton voor Perzië  
UTRECHT (ANP) — Negen kerkgenootschappen, die 
in relatie staan met de Stichting Oecumenische Hulp, 
hebben speciale collecten gehouden voor de 
hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in 
Perzië.  
Hoewel nog lang niet alle gemeenten de opbrengst 
van de collecten hebben afgedragen, is reeds thans 
een bedrag van ƒ 600.000 beschikbaar.  
Zoals bekend is, heeft de Wereldraad van Kerken in 
samenwerking met de christelijke gemeenschappen in 
Perzië en in overleg met de officiële instanties zich als 
taak gesteld een dorp van 500 gezinnen volledig te 
herbouwen.  
 
 

Leeuwarder Courant 27-09-1962 
 
Al zes ton uit de kerken voor Perzië  
Door de negen kerkgenootschappen, die in relatie 
staan met de Stichting Oecumenische Hulp, zijn 
speciale koliekten gehouden voor de hulpverlening 
aan de slachtoffers van de aardbeving in Perzië. 
Hoewel nog lang niet alle gemeenten de opbrengst 
van de kollekten hebben afgedragen, is nu al een 
bedrag van ƒ 600.000 beschikbaar. Zoals bekend, 
heeft de Wereldraad van Kerken in samenwerking met 
de christelijke gemeenschappen in Perzië en in 
overleg met de officiële instanties zich als taak gesteld 
een dorp van vijfhonderd gezinnen volledig te 
herbouwen. Bovendien zullen de huizen worden 
Ingericht en zal de boerenbevolking worden voorzien 
van materiaal en vee. Ook zullen scholen worden 
gebouwd. Wanneer voldoende middelen 
binnenkomen, hoopt de Wereldraad nog een tweede 
dorp te kunnen helpen.  
 
 

Algemeen Handelsblad 28-09-1962 
 
Hulp voor Perzië  
Nederl. kerken brengen groot bedrag bijeen  
Door de negen kerkgenootschappen die in relatie 
staan met de Nederlandse Stichting Oecumenische 
Hulp zijn speciale collectes gehouden voor de 
hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in 
Perzië. Hoewel nog lang niet alle gemeenten de 
opbrengst van de collecte hebben afgedragen, is 
reeds een bedrag van ƒ 600.000,— beschikbaar. 
Verwacht wordt, dat deze som nog aanzienlijk zal 
stijgen. De Wereldraad van Kerken heeft in 
samenwerking met de christelijke gemeenschappen 
zich tot taak gesteld een dorp van 500 gezinnen 
volledig te herbouwen. Bovendien zullen de huizen 
worden ingericht en zal de boerenbevolking worden 
voorzien van materialen en vee. Ook een school zal 
worden gebouwd. Wanneer voldoende middelen 
binnenkomen, hoopt de Wereldraad nog een tweede 
dorp te helpen bouwen.  
 
 

Het Vrije Volk 28-09-1962 
 
Wereldraad bouwt dorp in Perzië  
Uit rapporten van dr. Christopher King die op verzoek 
van de Wereldraad van Kerken een bezoek heeft 
gebracht aan het rampgebied in Perzië, is gebleken, 
dat aan meer dan 100.000 daklozen zo spoedig 
mogelijk huisvesting moet worden verschaft. Over een 
week zal in het getroffen deel van Perzië de sneeuw 
gaan vallen en gedurende. vijf maanden zal alles met 
eèn witte laag bedekt blijven. Het zal in die tijd bitter 
koud zijn.  
De Wereldraad heeft besloten, in nauwe 
samenwerking met de raad van kerken in Perzië, maar 
ook. in overleg met andere hulpverleningsinstanties 
voor ten minste 500 gezinnen een huis te bouwen. 
Zodra de plannen bekend werden gemaakt voor de 
herbouw van een volledig dorp, compleet met school, 
watervoorziening, bad- en wasgelegenheid, huisraad, 
landbouwgereedschappen, vee en zaden, kwamen 
hierop van kerken in tien verschillende landen, ook 
Nederland, reeds positieve reacties binnen. In enkele 
uren tijds had de Wereldraad van Kerken 
toezeggingen tot een bedrag van 350.000 dollar. 
Inmiddels is deze som gestegen tot 416.000 dollar. 
Vanuit Nederland werd — in afwachting van de 
inzamelingen in negen kerken — voorlopig ongeveer ƒ 
180.000,— toegezegd. Het uiteindelijk bedrag zal wel 
veel hoger zijn.  
Ook de vele reeds op giro 5261 van de Stichting 
Oecumenische Hulp zullen komen particuliere giften 
zullen voor het project van de Wereldraad van Kerken 
worden gebruikt.  
 
 

Trouw 04-10-1962 
 
KERKELIJK LEVEN 
Indiase theoloog in Nyborg: 
„Kerken van Europa geestelijk arm”  
(Van een onzer redacteuren) NYBORG, 
woensdagavond — Diepzinnig redeneerden geleerde 
theologen, die toch ook weer op de Europese 
kerkenconferentie In Nyborg de toon aangeven, over 
de verschijnselen van het humanisme en de 
onkerkelijkheid en over de dienst van de kerk in ons 
steeds minder christelijk werelddeel. Wijze en 
interessante dingen werden gezegd. Tot gisteren 
plotseling een jonge Indiase predikant iedereen 
volkomen deed zwijgen. In een vlijmscherp betoog 
oordeelde hij over de hachelijke situatie van de kerken 
in Europa. „U weigert nog steeds om de ware toestand 
onder ogen te zien. U zit boordevol academische 
theologie en maakt plannen en projecten voor hulp in 
ontwikkelingsgebieden, maar de kerken van Europa 
zijn geestelijk arm. Zij hebben onbewust het gevoel, 
dat zij niet eens de geestelijke nood van hun eigen 
werelddeel aankunnen. Laat staan dat zij mensen in 
vreemde landen geestelijk zouden kunnen helpen. 
Daarom vlucht u in technisch, economisch en sociaal 
dienstbetoon. Was het oordeel van de Indiase spreker 
onbillijk? Getroffen luisterden de bisschoppen, de 
predikanten en de professoren uit Europa naar zijn 
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rede. Voor het eerst hadden zij een niet-blanke 
uitgenodigd om te komen spreken en de keus viel op 
dr. Pol Verghese uit India, die sinds kort in Genève bij 
de wereldraad van kerken werkt als toegevoegd 
secretaris-generaal voor oecumenische actie. Kern 
van zjjn kritiek op de kerken van Europa was, dat zij 
steeds meer in Azië en Afrika de verkondiging 
vervangen door dienstbetoon.  
 
 

Trouw 05-10-1962 
 
KERKELIJK LEVEN ERNSTIGE VRAAG IN 
NYBORG  
Leeft de kerk teveel in anti-houding?  
Dominees: druk,  
„leken" doen te weinig  
(Van een onzer redacteuren)  
NYBORG. — Uit vrijwel alle oude kerken van Europa, 
die deze week in het vredige Deense plaatsje Nyborg 
bijeen zijn komt dezelfde klacht. Onze kerken zijn 
teveel domineeskerken. Of, als het over de 
patriarchale orthodoxen van het oosten gaat: teveel 
priesterkerken. De gewone gemeenteleden doen te 
weinig. Alleen de vriendelijke Baptistendominee Artur 
Mitzkevitch uit Moskou raakt niet uitgepraat over zijn 
gemeente, waarin iedereen actief meewerkt. „Bij ons 
zijn we allemaal evangelisten", zegt hij. De Baptist 
redeneert verder „Weet U waarom Moskou zo 
atheïstisch is. Omdat de kerk er zo onheus leefde in 
het verleden en omdat de mensen niets begrepen van 
de liturgie in de orthodoxe kerken. Er werd niet eens 
gepreekt. Trouwens dat laatste is vaak nog zo".  
Hoe kunnen, wat men hier gemakshalve noemt de 
„leken", beter ingeschakeld worden, zodat de kerken 
werkelijk in staat zijn tot een echte nieuwe dienst in het 
moderne Europa. De bezinning op die nieuwe dienst is 
ook het punt waar het in Nyborg om gaat.  
Een professor uit Frankrijk Michel Filibert zegt ronduit 
dat hij het belangrijkste vindt, dat het onderricht op de 
catechisaties sterk wordt verbeterd, dat het duidelijk 
wordt afgestemd op het gesprek met mensen die van 
de kerk vervreemd zijn of met humanisten. De vragen 
die zij stellen moet de kerk in haar catechese veel 
ernstiger nemen.  
 
Vormingscentra  
De Duitsers wijzen erop, dat er veel meer 
vormingscentra moeten komen. Zij hebben al een 
reeds goed functionerende evangelisatie academie. 
Moeten ook, zo vragen velen, ook kerkeraden niet 
veranderen? Dienen daarin niet de mensen die 
evangelisatiewerk doen, de jongeren, de 
vrouwenorganisaties, de „thuisfronters" van de zending 
en zelfs organisten en kerkoren vertegenwoordigd zijn, 
zodat een kerkeraad echt een raad van de hele 
gemeente wordt en niet zoals in de reformatorische 
kerken alleen van ouderlingen en diakenen.  
De laatsten zouden hun eigen secties kunnen vormen. 
Bijna alle predikanten in Nyborg klagen erover dat zij 
zo alleen staan in het kerkewerk. Uit de gemeenten 
komt lang niet genoeg hulp. Zij houden geen tijd over 
voor huisbezoek en voor persoonlijke gesprekken. Ik 

zag in een van de besprekingen hoe een jonge zwarte 
professor uit Afrika, die hier als gast is, demonstratief 
een zakagenda omhoog hield „Gij hebt ons de bijbel 
gebracht, maar ook dit boekje kregen wij van U. Pas 
op dat er niet veel afspraken in worden genoteerd. 
Dan houdt U geen tijd over voor het echte rustige 
gesprek met mensen met wie U geen afspraak 
maakte, maar die in geestelijke nood zitten, geen tijd 
over voor Uw meditatie. Dat heb ik U als Afrikaan te 
zeggen.  
 
Anti-houding  
Hoe belangrijk ook deze opmerkingen en ideeën zijn, 
een geheel ander principieel punt brengen de 
afgevaardigden van kerken achter het ijzeren gordijn in 
discussie.  
De Praagse hoogleraar van de Comenius Faculteit, 
prof. dr. J. M. Lochmann, stelde het aan de orde: 
„Leeft de kerk niet veel te veal in een anti-houding 
t.o.v. humanisten en communisten en staat dat een 
werkelijke vruchtbare dienst aan de moderne mens 
niet in de weg?" Prof. Lochmann die sprak vanuit zijn 
ervaringen in het communistische Tsjecho-Slowaktje 
hield de Nyborgse kerkenvergadering voor dat de 
arbeiders nog steeds redeneren vanuit hun oude 
ervaringen met een kerk, die de rijken beschermde. De 
kerk zal, zo betoogde hij, er beter aan doen daar een 
waarachtige christelijke houding in getuigenis en daad 
tegenover te zetten, in plaats van te verstarren in een 
giftige anti-houding, waarbij iedere kans wordt 
verspeeld op een redelijke openhartige benadering 
van de humanisten, waaronder de Praagse hoogleraar 
in brede zin ook de communisten verstond. Zij stellen 
immers eveneens de mens centraal. Een man als de 
oude prof. Heinrich Vogel, betoogt hier in Nyborg 
hetzelfde. Prof. Vogel die doceert aan de theologische 
faculteit in Oost-Berlijn en die tot de eerste felle 
verzetstrijders tegen Hitler behoorde in de dertiger 
jaren, heeft nog niets verloren van zijn oude 
geestkracht. Men herinnert zich hun bekende anti-nazi 
boek „Het ijzeren rantsoen van de Christen". Met dr. 
Martin Nimöller (ook hier in Nyborg aanwezig) pleit hij 
nu voor een onbezorgd Chisten zijn in de 
communistische wereld. Dagelijks gaat hij door een 
gat in de muur van West- naar Oost Berlijn om zijn 
colleges te geven. Regelmatig zoekt hij contact met 
het communistische regime in Oost-Duitsland en zegt 
hij „Het zijn niet allemaal misdadigers. Dat is een 
Westduitse leugen. De muur in Berlijn is als het er op 
aankomt aan twee kanten gebouwd. Ik spreek met 
communistische leiders en ik wens hun vraag, die al 
door Karl Marx in de vorige eeuw gesteld is, ernstig te 
nemen. Ik ga erheen en spreek omdat ik weet dat het 
evangelie niet tegen de mens is, ook niet tegen hen, 
maar voor de mens. En als het Karl Marx om de mens 
te doen was, dan zeg ik, daar gaat het Christus ook 
om, alleen nog veel radicaler. Maar de kerk schrikt 
terug voor het radicalisme, zei hij tegen mij in een 
tafelgesprek in Nyborg, waarbij ook een Westduitse 
conferentiegast, een der perschefs van de 
bondsregering in Bonn, zat te luisteren. Een hevige 
discussie ontstond tussen de beide Duitsers. In het 
algemeen worden prof. Vogels opvattingen heftig 
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aangevochten en niet alleen door afgevaardigden uit 
West-Europa. Kan men zo wel over het communisme 
oordelen? Geeft de praktijk in Oosduitland geen 
aanleiding tot alleen maar 'n scherp afwijzend verzet, 
dus toch een anti-houding. Valt er nog wel te 
redeneren met een regime dat de kinderen op school 
al geestelijk vergiftigt? Dit zijn de ernstige vragen, 
waarvoor de afgevaardigden der kerken in Nyborg zich 
gesteld zien. Zij zoeken samen worstelend naar een 
antwoord. Aan het einde van deze week zal het 
gegeven worden. Dar zal ook blijken als men als 
kerken van achter en voor het ijzeren gordijn, elkaar 
een boodschap kan meegeven, ieder naar zijn eigen 
land en zijn eigen kerk, ook al zou men elkaar niet in 
ieder opzicht begrijpen.  
 
Collecte voor Perzië: bijna acht ton  
De opbrengst van de extra collecte in verband met de 
ramp in Perzië nadert de 800.000 gulden, zo 
vernamen wij van de stichting oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen, waarin naast de by de 
oecumenische raad aangesloten kerken ook de 
gereformeerde kerken participeren. Men vertelde ons, 
dat tevens giften bij de stichting binnenkomen van 
kerken en gemeenten, welke niet deelnemen aan de 
arbeid van de stichting.  
Het algemeen diaconaal bureau van de gereformeerde 
kerken bericht ons dat de in deze kerken gehouden 
extra collecte voor Perzië (waarvan zonodig een klein 
gedeelte naar Hong Kong gaat in verband met de 
typhoonschade) tot en met 28 september ƒ489.195,- 
(van 626 kerken) heeft opgebracht. Dit bedrag is dus 
inbegrepen in het huidige totaal van bijna acht ton van 
de stichting oecumenische hulp. - Aan giften per giro 
2211 kwam ruim 6000 gulden binnen.  
 
 

Nieuwsblad van het Noorden 09-10-1962 
 
Kerkcollectes voor Perzië brachten al ƒ900.000 op  
Het dorp in Perzië, dat door de Wereldraad van 
Kerken zal worden herbouwd is Esmatabad, dat op 60 
km van Teheran en op 3 mijl van Bouin, het centrum 
van de aardbeving ligt. In Esmatabad is 95 pet. van de 
huizen vernield, terwijl de overige woningen zo 
gevaarlijk zijn beschadigd, dat de mensen er niet meer 
in durven. Het aantal mensen dat in Esmatabad 
opnieuw onder dak moet worden gebracht, wordt 
geschat op 2800.  
De negen kerkgenootschappen, die in contact staan 
met de stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen hebben in totaal reeds ruim f 900.000.- 
ontvangen uit de voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Perzië gehouden collectes.  
 
 

De Tijd Maasbode 10-10-1962 
 
900.000 gulden Kerkelijke hulp aan Perzië  
UTRECHT, • okt. — Het dorp in Perzië dat de 
Wereldraad van kerken zal herbouwen is Esmatabad 
dat op zestig kilometer van Teheran en op drie 
kilometer van Bonin, het centrum van de  

aardbeving ligt.  
In Esmatabad is 95 procent van de hulzen vernield, 
terwijl de overige woningen zo gevaarli]k zijn 
beschadigd, dat de mensen er niet meer in durven. 
Het aantal mensen dat in Esmatabad  
opnieuw onder dak moet worden gebracht, wordt 
geschat op 2.800. De negen Nederlandse 
kerkgenootschappen, die ln contact staan met de 
Stichting oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen hebben in totaal reeds ruim ƒ 900.000 
ontvangen uit de voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Perzië gehouden collecte.  
 

Nieuwsblad van het noorden 15-10-1962 
 
Kerk- en Schoolnieuws  
Grote activiteit bij Oecumenische Hulp  
Het jaar 1961. aldus het jaarverslag van de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, is 
boordevol activiteit geweest. Afrika stond sterk in de 
belangstelling, waarbij het meest de aandacht viel op 
Kongo. Afrika kreeg totaal f 732.408,16 gevoteerd, 
Azië en Nabije Oosten f 909.549.37 en Europa f 
343.298,73. De hulp in natura heeft ook een grote 
omvang genomen. In 1961 werden de plannen voor 
het betrekken van een nieuw gebouw gerealiseerd en 
in mei 1962 verhuisde men in Utrecht van Achter St. 
Pieter naar de Corn. Houtmanstraat 17.  
 

Friese Koerier 16-10-1962 
 
Oecumenische hulp meer dan ƒ 2 miljoen  
UTRECHT (ANP) — Voor de Stichting Oecumenische 
Hulp aan kerken en vluchtelingen is 1961 een 
belangrijk jaar geweest.  
Het was voor het eerst, dat negen 
kerkgenootschappen participeerden in het werk van de 
stichting. Samen stelden zij aan geld en goederen 
meer dan twee miljoen gulden beschikbaar voor 
hulpverlening.  
Het jaarverslag over 1961 meldt, dat van de in dat jaar 
overgemaakte gelden ongeveer 80 percent naar 
landen in Azië; Afrika en Zuid-Amerika ging. Voor 
Europese projekten werd ruim 16 procent bestemd.  
Over het algemeen heeft de hulp in natura volgens het 
jaarverslag van de Stichting in 1961 een grote omvang 
aangenomen. Behalve kleding ontvingen verschillende 
landen levensmiddelen, terwijl er ook vrij omvangrijke 
hoeveelheden medicijnen werden verschaft.  
 

Leeuwarder Courant 17-10-1962 
 
Ruim 2 miljoen voor oecumenische hulp  
Voor de Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen is 1961 een belangrijk 
jaar geweest. Het was voor het eerst, dat negen 
kerkgenootschappen deelnamen in het werk van de 
stichting. Samen stelden zij aan geld en goederen 
meer dan twee miljoen gulden beschikbaar voor 
hulpverlening. Het jaarverslag over 1961 meldt, dat 
van de in dat jaar overgemaakte gelden ongeveer 
tachtig percent naar landen in Azië. Afrika en Zuid- 
Amerika ging. Voor Europese projekten werd ruim 
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zestien procent bestemd. Voor wat Afrika betreft viel 
de aandacht in 1961 het meest op Kongo. Andere 
bijdragen voor Afrika gingen naar Kenia 
(vormingscentrum), Madagascar (proefboerderij met 
landbouwschool), Senegal (ontwikkelingswerk en 
medische arbeid). Kameroen (ziekenhuis), Egypte 
(self-helpproject), Marokko (olieslachtoffers en 
kuikenprojekt), Roeandi-Oeroendi (vluchtelingen), 
Tanganyika (hongersnood), Tunesië (aankoop melk), 
en Oeganda (ziekenhuis). Het grootste deel van de 
Nederlandse hulp ging in 1961 naar Azië. Zo werden 
gelden beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van 
overstromingen in Birma, Vietnam, op de Tanimbari-
eilanden en in Oost-Pakistan. Gelden voor voedsel 
gingen ook naar Hongkong. Andere landen, waar hulp 
werd geboden, waren Iran, Korea, Malakka. Turkije. 
Israël en Jordanië. Ook werd steun verleend aan de 
kerken in Indonesië. In Europa was nog steeds hulp 
nodig voor vluchtelingen.  
 
 

Amigoe di Curacao 19-10-1962 
 
Oecumenische hulp aan kerken in ’62  
Utrecht (ANP) De Stichting Oecumenische Hulp aan 
kerken en vluchtelingen heeft in 1961 aan geld en 
goederen meer dan twee miljoen gulden (Bed. Crt,) 
beschikbaar gesteld voor hulpverlening. 
Van de overgemaakte gelden ging 80 present naar 
landen in Azië Afrika en Zuid-Amerika . 
 
 

Algemeen Handelsblad 19-10-1962 
 
Oecumenische Hulp in 1961  
VOOR de stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen is 1961 een belangrijk jaar geweest. Het 
was voor het eerst, dat negen Nederlandse 
kerkgenootschappen participeerden in het werk van de 
stichting. Samen stelden zij aan geld en goederen 
meer dan twee miljoen gulden beschikbaar voor 
hulpverlening. Van de in dat jaar overgemaakte gelden 
ging ongeveer 80 percent naar landen in Azië, Afrika 
en Zuid-Amerika. Voor Europese projekten werd ruim 
16 procent bestemd. Wat Afrika betreft, viel de 
aandacht in 1961 het meest op Kongo. Het grootste 
deel van de Nederlandse hulp ging in 1961 echter naar 
Azië. Hoewel er steeds naar wordt gestreefd, hulp te 
bieden die ook op langere termijn waarde heeft, was 
het in verband met rampen en andere acute 
noodsituaties verschillende malen noodzakelijk 
levensmiddelen te verstrekken. In Europa zijn nog 
steeds vluchtelingen buiten de kampen, die zich op 
eigen kracht geen plaats in de samenleving kunnen 
verwerven, terwijl er ook nog tal van noodlijdende 
Europese minderheidskerken zijn. Daarom werd hulp 
geboden aan kerken in België, Italië, Spanje, Portugal, 
Polen en Hongarije. Over het algemeen heeft de hulp 
in natura in 1961 een grote omvang aangenomen. 
Behalve kleding ontvingen verschillende landen 
levensmiddelen, terwijl er ook vrij omvangrijke 
hoeveelheden medicijnen werden verschaft.  
 

Het Parool 19-10-1962 
 
KORT KERKELIJK NIEUWS  
Buitenlandse hulpverlening. 
De Nederlandse Zendingsraad en de Stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen 
hebben de selectie en opleiding van mensen die zich 
aanmelden voor hulpverlehingswerk in het buitenland 
gecoördineerd. Hiervoor is een bureau opgericht, 
onder leiding van mevrouw Rot. dat in het gebouw 
van de stichting Oecumenische hulp is gehuisvest, 
Corn. Houtmanstraat 17, Utrecht.  
 
 

De Volkskrant 24-10-1962 
 
Wereldraad kreeg 9 ton voor Perzië uit Nederland  
(Van onze correspondent)  
UTRECHT, 24 okt. — Een geldinzameling van de 
Wereldraad van Kerken voor het door aardbeving 
geteisterde Perzië heeft de stoutste verwachtingen 
overtroffen. Ook de Nederlandse kerkgenootschappen 
hebben zich niet onbetuigd gelaten. De secretaris van 
de stichting Oecumenische Hulp had de Nederlandse 
bijdrage geraamd op 180 duizend gulden. Er is op het 
ogenblik echter al 900 duizend in de bus gekomen; en 
nog zijn niet alle opbrengsten van de kerkcollecten 
bekend. Na de aardbeving in Perzië besloot de 
Wereldraad van Kerken een dorp te herbouwen voor 
500 dakloze gezinnen. Inclusief voor een school, een 
bron, bad- en wasplaats, huisraad, vee en 
gereedschap zou hiermee naar raming een bedrag zijn 
gemoeid van 350 duizend dollar. Een oproep vanuit 
Genève, van de directeur van de afdeling 
hulpverlening van de Wereldraad, had tot gevolg, dat 
er binnen zes uur al toezeggingen binnen waren, die 
— al waren zij voorzichtig en voorlopig — het 
benodigde bedrag al overtroffen. Dankzij deze royale 
reactie kan men al denken aan de herbouw van een 
tweede dorp. Het dorp dat herbouwd zal worden, is 
intussen in overleg met de Iraanse autoriteiten 
uitgezocht. Het is Esmatabad, 60 mijl van Teheran en 
drie mijl van het centrum van de aardbeving. In dit 
dorp is van de huizen meer dan 95 percent verwoest 
en de rest onherstelbaar beschadigd.  
 
 

Nieuwsblad voor het Noorden 30-10-1962 
 
Ruim miljoen voor Iran van Nederlandse kerken  
De Nederlandse kerken brengen nog steeds gelden 
bijeen voor het onlangs door een aardbevingsramp 
getroffen Iran. Inmiddels is reeds voor een bedrag dat 
de f 1.200.000 heeft overschreden, geschonken. Het 
geld wordt via de stichting Oecumenische Hulp aan 
kerken en vluchtelingen, de Nederlandse tak van 
Interchurch Aid, overgemaakt.  
 
 

Het Vrije Volk 30-10-1962 
 
Kerkcollecten voor Perzië f 1.200.000  
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UTRECHT (ANP) — De stichting oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen deelt mee, dat het bedrag 
dat de Nederlandse kerken tot dusverre hebben 
bijeengebracht voor hulp aan de slachtoffers van de 
aardbeving in Perzië inmiddels de f 1.200.000 heeft 
overschreden.  
 
 

Trouw 30-10-1962 
 
Wereldraad van Kerken  
Plan voor tweede dorp in Perzië  
Na de aardbeving in Perzië besloot de Wereldraad van 
Kerken een dorp voor 500 gezinnen te herbouwen. De 
kosten werden, inclusief een school, een bron, bad- en 
wasplaats, huisraad, vee, zaaigoed en gereedschap, 
geraamd op 350.000 dollar. Nadat de plannen waren 
gemaakt had de wereldraad binnen zes uur voorlopige 
toezeggingen tot een bedrag dat de voor de bouw van 
het dorp benodigde som al overtrof. De gedachten 
gaan dan ook reeds uit naar een tweede dorp. 
Nederland was één van de landen die voor dit project 
werden benaderd. De secretaris van de stichting 
Oecumenische Hulp in Utrecht raamde de bijdrage van 
de Nederlandse kerken op ƒ 180.000.-. De negen 
kerkgenootschappen die collectes hielden voor de 
slachtoffers van de aardbeving ontvingen echter veel 
meer. Momenteel is al ƒ 1.200.000,- bijeen, terwijl nog 
niet alle opbrengsten bekend zijn. Alleen de 
gereformeerde kerken brachten daarvan tot nu toe al ƒ 
646.000 op. Bij de stichting kwamen ook veel 
collecteopbrengsten binnen van kerkelijke gemeenten, 
o.a. van christelijke gereformeerde kerken en van 
gereformeerde gemeenten, die geen deel uitmaken 
van de negen kerkgenootschappen waarmee de 
stichting in contact staat. Het dorp dat herbouwd zal 
worden is inmiddels in overleg met de Iraanse 
autoriteiten uitgezocht. Het is Esmatabad, dat 60 mijl 
van Teheran af ligt en drie mijl van het centrum van de 
aardbevingsramp. Van de huizen is meer dan 95 
procent volledig verwoest, terwijl de andere 
onherstelbaar zijn beschadigd.  
 
 

De Volkskrant 31-10-1962 
 
Nederlandse kerken gaven 1,2 miljoen voor Perzië  
(Van onze correspondent)  
UTRECHT, 31 okt. — De Nederlandse kerken, die 
aangesloten zijn bij de Wereldraad, hebben tot dusver 
1 miljoen 200.000 gulden bijeengebracht voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Perzië. In 
samenwerking met andere kerken in de wereld gaat 
men hiervan een vernield dorp herbouwen. Toen de 
kerken in Nederland hun hulp aan Perzië aanboden, 
hadden zij de „internationale" van de oecumenische 
hulp een collecte-bedrag van180 duizend gulden in 
uitzicht gesteld. Zoveel, zo dacht men. zou men uit de 
kerkcollecten halen. Men heeft echter de mildheid van 
de kerkgangers grandioos onderschat. Ook elders in 
de wereld is dat het geval. De verwachtingen zijn nu al 
zo glansrijk overtroffen, dat men zelfs al denkt aan het 

herbouwen van twee Perzische dorpen, in plaats van 
één.  
 
 

Leeuwarder Courant 01-11-1962 
 
Kerknieuws in het kort  
— De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen deelt mee, dat het bedrag dat de 
Nederlandse kerken tot dusverre hebben 
bijeengebracht voor hulp aan de slachtoffers van de 
aardbeving in Perzië. inmiddels de ƒ 1.200.000.— 
heeft overschreden.  
 
 

Gereformeerd gezinsblad 05-11-1962 
 
(hoofd redacteur P. Jongeling) 
Deel van artikel onde de kop  
“Van Binnenlands Gebeuren” 
Hulp voor 't communisme 
De wereld, die nog vrij is van t communistisch 
dwangjuk. en die beeft bij elke stoot tegen de vrede 
van Russische kant mag wel behoedzaam letten op de 
hulp die het communisme vindt in de noe vrije 
volkeren". Men wijst nu op het gedrag der leiders van 
de politieke partij die met de letters PSP. wordt 
aangeduid. Deze groep heet socialistisch. Maar hare 
kracht is de roep: tegen de kernwapenen. De zich nog 
noemende vrije wereld, mag die niet bezitten. Maar 
Rusland wel? Het protest richt zich nimmer tegen zijn 
politieke spel en geweldige dreiging. Thans werd ook 
Amerika's verzet tegen de kernwapens op Cuba, een 
geweldige bedreiging voor het Westen, streng 
afgekeurd. Maar — handen af van Cuba.  
Is het feitelijk anders bij de oecumenische actie, de 
grootse eenheid aller kerken? En in Delhi, én nu ook 
weer in Nyborg werden de vredesmensen uit het 
communistisch werelddeel met graagte als vrienden 
aanvaard. En — protest tegen Ruslands drijven blijft 
afwezig. Ja — ten onzent heeft nu de Generale 
synode der Ned. Herv. kerk het kernwapen verboden. 
Wat de oproep tot dienstweigering betekent. Trouwens 
in de Ned. Herv. prediking was dit reeds lang gaande. 
Wat men nastreeft, komt ten slotte hierop neer. dat het 
Westen zich niet meer kan verdedigen en voor elk 
communistisch dreigement moet zwichten.  
't Is alles hulp voor het communisme.  
 
Totale ommekeer  
In het “Handelsblad" vonden wij een merkwaardige 
beschouwing over de kerkhervorming der zestiende 
eeuw. De schrijver spreekt dan alleen van 1517. Zijn 
betoog is. dat — en zulks ziet men in de 
oecumenische actie van heden eerst goed — over die 
Reformatie een schaduw valt.  
Dit is zeer zacht gezegd, want zij komt in stikdonker te 
staan, wat het werk der oecumene ook is. De roep om 
eenheid, die de strijd der kerk van Christus voor de 
geopenbaarde waarheid en tegen leugen van satan en 
wereld, weg zal nemen. Een totale verloochening van 
't geen het Woord Gods ons reeds op de eerste 
bladzijden als de kern der wereldhistorie leert.  



 
33 

 

De schrijver miskent al dadelijk de werkelijke 
Reformatie. Hij wil erkennen, dat het roomse 
kerkbestuur corrupt was. 
Ma ar de zuurdesem, de wezenlijke kracht van 't 
christelijk geloof, bleef doorwerken. En wat Luther 
wilde was niet zozeer reformatie, doch evangelische 
ontdekking, 't Werd echter reformatie: een 
omwenteling, van welke de hervormers de ingrijpende 
en verstrekkende aard niet hadden voorzien.  
Want de Westerse kerk viel toch in talloze delen uit 
elkaar, zodat de hogepriesterlijke bede; “opdat zij allen 
een zijn": tot een bespotting werd. Luthers inzet was 
dus zoiets als die van de wereldraad van kerken. Maar 
de Reformatie werd Revolutie.  
Thans komt er echter een nieuw begin. De ganse 
wereld snakt naar eenheid. Merle d'Aubigné tekent de 
Reformatie als een “daar zij licht” . Nee — zegt deze 
schrijver: de schaduw kwam. Daar is nu de oecumene, 
de evangelische ontdekking. De wereldraad. Een 
nieuwe geestelijke eenheid. En dat is na 1517 het 
belangrijkst gebeuren op kerkelijk gebied. Want daar is 
nu ook het Roomse concilie, dat grote aandacht 
besteedt aan de verhouding tot de anders denkende 
broeders, die niet meer als ketters worden gezien, 
maar als waarnemer hartelijk begroet. De mogelijkheid 
tot de geestelijke eenheid is er nu en de wereld zal er 
wel bij varen.  
Zo is dan de leugen als waarheid begroet  
De Reformatie der 16e eeuw wordt Revolutie.  
De Revolutie der eenheid heet Reformatie  
De eerste verloochend. De tweede begeerd.  
 
 

Trouw 10-11-1962 
 
Kerken bouwen een nieuw dorp in Perzisch 
rampgebied  
Begin van een betere tijd in Esmatabad  
(Van een onzer redacteuren)  
EEN heel dorp zou de Wereldraad van Kerken 
herbouwen in het rampgebied van Perzië. Dat was een 
groot plan. Het zou een dikke anderhalf miljoen gulden 
kosten. En nu? Op drie ton na brachten alleen de 
Nederlandse kerken dat geld al op in de speciale 
collectes, die voor Perzië werden gehouden. Verbaasd 
telde Christopher King, de man van het eerste-hulp-
team van de wereldraad uit Genève deze week in 
Utrecht de opbrengsten nog eens na. Ja, het klopte. 
Het Nederlandse kerkvolk offerde voor Perzië bijna 
evenveel als alle andere kerken van de hele wereld 
samen. Gaven we te veel? 
„Pas toch op, dat u zoiets niet zegt. Er is zo’n 
verschrikkelijke nood in Perzië. We kunnen alleen 
maar blij zijn, dat we nu iets meer kunnen doen, dan 
we eerst dachten", waarschuwt ons Christopher King. 
Hij is de man, die precies op de hoogte is. Nauwelijks 
waren op die eerste september van dit jaar, de 
berichten over de aardbeving door de radio 
omgeroepen, of King kreeg in Genève reeds opdracht 
om z’n koffers te pakken. Met spoed vertrok hij naar 
Teheran. Eén vraag hield hem bezig: hoe kunnen we 
het beste helpen. Dat was de vraag, die de 

tweehonderd kerken, die in de wereldraad 
samenwerken hem stelden.  
Thans weten ze het antwoord. 3?n omdat Nederland 
verreweg de grootste prestatie gaat leveren in het 
interkerkelijk hulpbetoon voor Perzië, kwam 
Christopher King deze week speciaal naar Utrecht om 
op het kantoor van de stichting voor Oecumenische 
Hulp overleg te plegen. In die stichting werken de 
hervormde kerk en de andere bij de Oecumenische 
Raad aangesloten kerken samen alsmede het 
werelddiakonaat van de gereformeerde kerken.  
 

 
Gehurkt op de grond zitten enige dorpsbewoners van 
Esmatabad mee te kijken naar de plattegrond van het 
nieuwe dorp, dat de Wereldraad van Kerken voor hen 
gaat bouwen. Ze krijgen weer moed en hoop, wanneer 
ze, zoals op deze foto, praten met Friedel Peter, een 
moravische zendeling uit Zwitserland, die nu in 
Esmatabad de leiding heeft van het opbouwwerk.  
Op de foto rechts de anglikaanse bisschop van 
Teheran, rev. Dehqam. Hij stapt hier juist uit de 
luchttaxi, waarmee hij naar het rampgebied vloog. 
 

 
 
Wintertenten  
De gevolgen van de aardbeving kent men: 11.300 
mensen werden gedood, 180 dorpen werden totaal 
vernield en nog 45 andere bleken zo goed als 
onbewoonbaar. Esmatabad heet het dorp, dat de 
wereldraad in overleg met de Oecumenische Raad 
van Kerken in Teheran uitkoos als plaats van 
hulpverlening voor de kerken. Er stonden 296 huizen; 
thans zijn dat op 15 woningen na allemaal puinhopen. 
En tussen die puinhopen leven 1500 daklozen. Hun 
ellende werd nog erger omdat de winter dit jaar zo 
vroeg begon. De Oecumenische Raad van Kerken uit 
Engeland kon gelukkig honderd degelijke wintertenten 
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leveren. Daar zitten die mensen nu in. Hoe lang zal dat 
duren?  
„Tot we een nieuw dorp klaar hebben," zegt 
Christopher King. Het wordt geen herbouw van het 
oude dorp. Meteen is het de heer King bij zijn 
verkenning in het rampgebied duidelijk geworden, dat 
er iets heel nieuws moest komen. Hij vertelt: „Ik zag 
dat de oude huizen van zware hardgebakken modder 
waren opgebouwd met een koepelvormig dak; de 
muren waren erg dik om de winterkou, en 's zomers de 
hitte buiten te houden. Maar dit is in een voor 
aardbevingen zo gevoelig gebied als daar in Perzië 
enorm gevaarlijk. Bij geringe storingen reeds storten 
die zware bouwsels in elkaar, en wie er in zit komt er 
niet levend meer uit. Dat er niet meer doden waren bij 
de ramp in Perzië is te danken aan het feit, dat veel 
mensen in die tijd van het jaar op het dak bivakkeren, 
tussen de koepels. Zij werden niet bedolven onder het 
puin." Deze voor Perzië levensgevaarlijke bouwwijze 
wordt bij de wederopbouw van Esmatabad niet 
herhaald. Trouwens ook niet in de andere dorpen. De 
hulpdienst van de wereldraad laat huizen bouwen, die 
„shock-proof" zijn een vorm van enigszins beweegbare 
skeletbouw, waarin holle baksteen wordt verwerkt. 
Zulke huizen kunnen tegen een stootje. „Wij gaan op 
een heel nieuw terrein bouwen. De grond werd gratis 
afgestaan door de landeigenaars. En we bouwen er 
niet alleen huizen, maar ook een jongens- en een 
meisjesschool, er komt een landbouwcoöperatie, een 
aantal badgelegenheden, een waterleiding met 15 
standpijpen voor algemeen gebruik, er komt ook een 
dorpshuis," vertelt de heer King. Esmatabad gaat er 
stukken op vooruit. Alleen met een nieuw huis zijn de 
mensen niet geholpen. Ze moeten, dat is trouwens 
overal het streven van de Wereldraad van Kerken, ook 
de kans krijgen om zich uit de ar* moede te werken. 
Vandaar die algemene, sociale voorzieningen. Zal in 
het dorpshuis straks ook gelegenheid zijn voor sociaal 
en ander werk van de kleine Perzische christelijke 
kerken? Christopher King hoopt het. Zeker, de kerken 
helpen zonder meer waar nood geleden wordt. Dat 
gebiedt de christelijke naastenliefde. Maar men helpt 
als christenen m en dat betekent meer dan alleen 
materiële bijstand. Esmatabad is echter een dorp van 
moslims en zij willen uiteraard een moskee. Die komt 
er ook. Daar betaalt een mohammedaanse stichting de 
bouwkosten voor.  
 
Hoop-kliniek  
Bekeken wordt inmiddels of een der Amerikaanse 
presbyteriaanse kerken, die bekend werd door het 
„Kliniek van de Hoop"-werk op sociaal en medisch 
gebied, hier ook iets kan gaan doen. Maar dat staat los 
van wat nu gebeurt en dat is de opbouw van het 
nieuwe Esmatabad. De leiding van het werk heeft een 
Moravische zendeling uit Zwitserland, Friedel Peter, 
die z’n eigenlijke arbeid in Pakistan tijdelijk heeft 
onderbroken voor de hulp in Perzië. Alles gebeurt in 
nauwe samenwerking met de anglikaanse en 
presbyteriaanse kerken van Iran, die verenigd zijn in 
de Oecumenische raad van dit land. Alleen die 
opbouwarbeid is al een getuigenis. Samen bidden de 
medewerkers op hun werkterrein wanneer ze de 

arbeid beginnen. „Dat merken de moslims ook, en: zij 
zien eerbiedig toe," vertelde Christopher King.  
Wat gaat de wereldraad meer doen, nu er —• zoals 
gezegd — alleen uit Nederland al zoveel binnen 
kwam, dat daarmee het grootste deel van dit 
dorpsplan kan worden gefinancierd? ~U weet, er 
wonen ook grote groepen Armeense christenen in 
Iran. Men vindt ze vooral in Teheran, maar in vier van 
de verwoeste dorpen waren toch ook kleine Armeense 
gemeenten. Die vier kleine groepen wil men nu 
samenbrengen in één nieuw dorp. Dat is een plan van 
de Armeense kerkleiders. En wij gaan daar vanuit de 
wereldraad nu aan meedoen. Dat is dus het tweede 
punt. Reken er op dat wij, al zou Nederland nog een 
miljoen meer opbrengen voor Perzië, wel raad weten 
met het geld. Onze ervaring is, dat er zo ontzettend 
veel nodig blijkt, wanneer de eerste voorzieningen er 
zijn. Dat zal ook in Esmatabad en in het Armeense 
dorp het geval zijn," verzekert ons Christopher King. 
Hg is inmiddels weer naar zn bureau in Genève 
vertrokken. Dankbaar en verbaasd over wat Nederland 
presteerde. Het overtrof al z’n verwachtingen. Zn 
laatste woord bij het afscheid? „Denk nu vooral niet dat 
we „klaar" zijn. We kunnen nu pas goed beginnen."  
 
NEDERLAND AAN DE SPITS  
Verreweg de grootste prestatie van heel de wereld 
leverden de Nederlandse kerken in de hulpverlening, 
die door de Wereldraad van Kerken is georganiseerd 
voor het rampgebied in Perzië. Thans is ongeveer f 
1.250.000 bijeen en dat is bijna de helft van wat alle 
andere landen samen toezegden. Het eerste hulpplan 
is al in uitvoering: de herbouw van één der dorpen, die 
door de aardbeving werden verwoest. Het dorp, 
waarover wij u in onderstaand artikel iets vertellen, 
heet Esmatabad. Voor de ramp, stonden er huizen van 
hardgebakken modder, waarvan de foto links (hierna) 
een beeld geeft. Nu zijn het puinhopen.  
 

 
 

Op het zandterrein, zie foto hieronder, zal het nieuwe 
Esmatabad verrijzen.  
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In Algerije heerst hongersnood  
De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen heeft vernomen dat in verschillende 
delen van Algerije hongersnood heerst tengevolge van 
hef uitblijven van Amerikaanse surplusvoorraden. De 
Algerijnse regering kan momenteel noch materieel, 
noch financieel helpen. Er zijn drie instanties die de 
Algerijnen thans helpen. De christelijke commissie 
voor hulp aan Algerije, heeft de verantwoordelijkheid 
aanvaard voor het gebied rond Constantin en Batna, 
waar 1 400.000 mensen wonen. Juist in dit gebied is 
de situatie het moeilijkst. Dank zy de medewerking van 
het Rode Kruis en de katholieke hulporganisatie 
konden tijdelijk voorraden worden geleend, zodat de 
voedselvoorziening voorlopig nog door kan gaan. Dit is 
echter een noodoplossing en de christelijke commissie 
voor hulp aan Algerije heeft daarom een beroep 
gedaan op de Europese landen en kerken. De 
stichting Oecumenische Hulp heeft deze oproep 
overgenomen en haar gironummer 5261 in Utrecht 
opengesteld voor financiële bijdragen. Voor de gelden 
die worden ontvangen zullen levensmiddelen worden 
aangeschaft. De stichting organiseert ook een 
dekenactie. In het desbetreffend gebied is behoefte 
aan 650.000 dekens. Hiervoor is het verzamelpunt: 
Oecumenische Hulp, per adres Varekamp, 
Borneokade, Amsterdam Oost. De rooms-katholieke 
stichting Mensen in Nood te 's-Hertogenbosch voert 
een actie voor Algerije via het gironummer  
 
 

Het Vrije Volk 
 
Kerken helpen Algerijnen  
UTRECHT (ANP) — De Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen deelt mee, dat in 
verschillende delen van Algerlë hongersnood heerst 
ten gevolge van het uitblijven van Amerikaanse 
surplus voorraden. De Algerijnse regering kan 
momenteel noch materieel, noch financieel helpen. Er 
zijn drie instanties die de Algerijnen helpen. De 
Christelijke Commissie voor Hulp aan Algeriie, waarin 
behalve de afdeling hulpverlening van de Wereldraad 

van Kerken ook verschillende andere internationale 
.en nationale hulpverleningsorganen zifting hebben, 
heeft de verantwoordelijkheid aanvaard voor ■ het ■ 
gebied rond Constantin en Batna, waar 1.400.000 
mensen wonen. Juist in dit gebied is de situatie het 
moeilijkst.  
De Stichting ' Oecumenische' Hulp heeft deze oproep . 
overgenomen en haar gironummer 5261 in Utrecht 
opengesteld voor financiële bijdragen. Voor de gelden' 
die worden ontvangen zullen levensmiddelen ' worden 
aangeschaft. De stichting organiseert ook een 
dekenactie. Hiervoor is net verzamelpunt: 
Oecumenische Hulp, per adres „De Varekamp” 
Borneokade, Havens Amsterdam-Oost.  
 
 

Friese Koerier 15-11-1962 
 
Hongersnood heerst in delen van Algerije  
UTRECHT (ANP) — De Stichting Oecumenische hulp 
aan kerken en vluchtelingen deelt mee, dat in 
verschillende delen van Algerije hongersnood heerst 
tengevolge van het uitblijven van Amerikaanse 
surplusvoorraden. De Algerijnse regering kan 
momenteel noch materieel, noch financieel helpen.  
Er zijn drie instanties die de Algerijnen helpen. De 
Christelijke commissie voor hulp aan Algerije, waarin 
behalve de afdeling hulpverlening van de Wereldraad 
van Kerken ook verschillende andere internationale tn 
nationale hulpverleningsorganen zitting hebben, heeft 
de verantwoordelijkheid aanvaard voor het gebied 
rond Constantine en Batna, waar 1.400.000 mensen 
wonen.  
Juist in dit gebied is de situatie het moeilijkst. Dank zij 
de medewerking van het Rode Kruis en de katholieke 
hulporganisatie konden tijdelijk voorraden worden 
geleend, zodat de voedselvoorziening voorlopig nog 
door kan gaan. Dit is echter een noodoplossing en de 
Christelijke commissie voor hulp aan Algerije heeft 
daarom een beroep gedaan op de Europese landen en 
kerken. 
De Stichting oecumenische hulp heeft deze oproep 
overgenomen en haar gironummer 5261 in Utrecht 
opengesteld voor financiële bijdragen.  
De stichting organiseert ook een dekenactie. Hiervoor 
is het verzamelpunt: Oecumenische hulp, per adres de 
„Varekamp", Borneokade, havens Amsterdam Oost.  
De rooms-katholieke Stichting mensen in nood in 's 
Hertogenbosch voert eveneens een actie voor Algerije. 
Haar gironummer is 1111222. 
 
 

Het Parool 16-11-1962 
 
DE KERKEN EN DE HULPVERLENING  
Met woorden kookt men geen rijst  
EEN eenvoudige Perzische boer heeft een van de 
grootste rampen van deze eeuw met eigen ogen 
gezien. Zijn ezels tot spoed aandrijvend — één had 
hem een uren lang oponthoud veroorzaakt — zag hij, 
eindelijk, vredig in het zijn dorp in de diepte liggen. 
Turend naar zijn huis werd de boer plotseling heftig 
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door elkaar geschud; hij voelde een geweldige 
aardstoot en zag hoe deze het gehele dorp toedekte.  
 

 
Overlevenden van Perzische dorp Esmatabad bekijken 

met vertegenwoordigers van de Wereldraad van 
Kerken de plattegrond van het nieuw te bouwen dorp. 

 
Het was alsof een machtige bulldozer er overheen was 
gegaan. Toen zijn van schrik verlamde henen weer 
wilden bewegen kon hij slechts puin vinden waar eens 
zijn dorp geweest was. Zijn vrouw en zes kinderen 
waren mede omgekomen.  
Dat gebeurde op 1 september jl. om 22.30 uur precies. 
De naam van het .Perziscne dorp was Esmatabad 
totaal aantal doden bedroeg 11.300.  
 
NOODKREET 
Indrukwekkend was de snelheid waarmee hulp 
geboden is, vertelde de Engelsman Christopher King, 
die vorige week in ons land was om verslag te doen 
van de hulpverlening naar aanleiding van de beving in 
Perzië.  
Orniddellijk na de ramp maakten telefoon en telex dit 
vreselijke nieuws over de gehele wereld bekend. De 
afdeling Hulpverlening van de Wereldraad van Kerken 
in Genève kreeg een SOS-sein: een noodkreet om 
geld, voedsel en goederen. Met behulp van een 
bepaalde verdeelsleutel werden de kerken van de 
verschillende landen “aangeslagen" voor hun aandeel. 
ln ons land stelde zich de „Stichting Oecumenische 
hulp aan kerken en vluchtelingen" dadelijk gerant voor 
f. 180.000, zonder overigens voor dit doel één cent te 
bezitten. Op het ogenblik is bijna het zevenvoudige 
bijeen gebracht, n.l. ƒ 1.200.000.  
 
HERBOUW  
Wat gebeurde met dit geld? De hulpdienst van de 
Wereldraad van Kerken, die namens de meer dan 
twehonderd aangesloten kerken helpt, heeft het dorp 
van genoemde Perzische boer, Esmatabad, dat voor 
95% verwoest was, „geadopteerd". Een geheel nieuw 
dorp wordt nu gebouwd, d.w.z. huizen, scholen, een 
dorpshuis; de waterleiding wordt aangelegd, vrouwen 
ontvangen potten en pannen, de boeren 
landbouwmachines. Akkoord, dit betreft één dorp van 
de 180 die geleden hadden en slechts enkele 
honderden gezinnen werden op deze wijze geholpen 
van de duizenden slachtoffers, maar de kerken deden 
wat zij konden. Overigens was er niet alleen financiële 

hulp van de Nederlandse en andere kerken. De 
Amerikaanse kerken zonden onmiddellijk kleding en 
voedsel naar Perzië, terwijl de Britse kerken 16.400 
tenten schonken die tegen de winterkoude bestand 
zijn. Want de hulpverlening is nu een wedloop 
aangegaan met de periode van de slagregens die juist 
ingezet is. Inmiddels wordt gebouwd: één huis per 
dag. 
Dit was slecnts één geval, waarin de christelijke 
kerken hielpen, zonder aanziens des persoons, want 
het gehele gebied is mohammedaans. De 
samenwerking tussen de kerken en de “Rode Leeuw 
en Zon” (in plaats van ons Rode Kruis) en met 
overheids- en andere organen was voortreffelijk. 
 
AMERIKA  
Een jaar geleden bezochten we een 
dienstverleningscentrum van Church World Service in 
Amerika (Maryland). Voedselpakketten, kleding, 
Medicijnen, naaimachines en kinderspeelgoed gingen 
in voor ons onvoorstelbare hoeveelheden de deur uit. 
In een enorme fabriekshal stonden lange rijen kisten 
klaar voor verzending naar Horig Kong. Van onzer gids 
vernamen we dat deze kisten z.g. “SelfÏ-help-parcels” 
zijn, dat wil zeggen dat ze veel grondstoffen en 
materiaal bevatten waaruit de vluchtelingen zelf het 
eindprodukt moeten vervaardigen.,”Want het doel is 
onze hulp overbodig te maken" was de stelregel. 
En passant wordt ons medegedeeld dat via deze 
hulpinstantie, die onder het symbool van de oecumene 
werkt, niet minder dan 12.080 Indische Nederlanders 
een nieuw bestaan gevonden hadden.  
 
WERELDWIJD  
ZO zijn er in bijna alle landen van de wereld bureaus 
of contactpersonen van de hulpdienst van de 
Wereldraad van Kerken, terwijl meer dan vijfhonderd 
z.g. „fieldworkers" in alle werelddelen hierin hun 
beroep en roeping vinden. Reeds meer dan veertig 
jaar functioneert deze hulpverlening. Helaas blijkt de 
menselijke nood continu te zijn, omdat er ook 
voortdurend oorlogen, rampen en vluchtelingen zijn... 
En de kerken helpen in geld, natura en met mensen. 
Misschien zal in de toekomst de r.k. kerk gaan werken 
met de kerken van de oecumenische beweging. Want, 
zei abbé Pierre onlangs, nooit heb ik me zó geërgerd 
aan de verdeeldheid der christenen als bjj de 
hulpverlening.  
 
UITDAGING  
ER leven thans drie miljard mensen op onze aardbol. 
Daarvan leeft 52.3% in het Verre Oosten van slechts 
12 % van het wereldinkomen. In Afrika woont 7.1% 
van de wereldbevolking, die het met 2.2% van dit 
inkomen moet doen. Eén miljard mensen van de drie 
heeft honger, ruim twaalf miljoen mensen zijn dakloos, 
het vluchtelingenprobleem zal onze generatie blijven 
vergezellen. Daarbij komt dat nog niet de helft van de 
daarvoor geschikte ruimte in de wereld in cultuur 
gebracht is. Dat is vreemd, omdat de mens nog nooit 
zoveel kansen en mogelijkheden gehad heeft om de 
aarde te bebouwen en zijn medemens te helpen. De 
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welvaart is zo groot dat in vele kringen eigenlijk bijna 
alle behoeften bevredigd zijn.  
De Wereldraad van Kerken hielp vorig jaar met vele 
miljoenen dollars. De Evangelische kerk in Duitsland 
heeft in twee Jaar met de actiie „Brood voor de wereld" 
veertig miljoen Mark bijeengebracht de Zwitserse 
kerken in éên jaar door middel van de actie „Brood 
voor broeders" elf miljoen Zwitserse franken. In ons 
land vroegen de Remonstantse Broederschap en de 
Unie van Baptistengemeenten aan de regering een 
actiever politiek ter zake van de ontwikkelingshulp te 
willen voeren. Het voorstel om één procent van het 
nationale inkomen voor de ontwikkelingsgebieden af te 
staan heeft het echter niet gehaald.  
 
DIENST 
DE kerken vragen zich ernstig af of de welvaart van de 
westerse landen niet in een vloek veranderen zal als 
deze niet gezien wordt als middel tot dienstverlening. 
Uiteraard doelgericht en goed „gepland". Het gevaar is 
n.l. levensgroot dat het verschil in levensstandaard ook 
een groeiend verschil in menselijke afstand zal gaan 
betekenen. Er zal een plan in grootse stijl moeten 
komen. Misschien een wereld-voedsel-en-geldbank. 
Vele christenen willen twee procent van hun inkomen 
afstaan voor de hulp aan de ander die het nodig heeft, 
want de kerk bestaat niet voor zichzelf. Zijn er eigenlijk 
wel gevende en ontvangende volken, vragen zij zich 
af; zijn we niet allen ontvangenden? Deze handreiking 
aan de medemens in nood, op de juiste wijze 
gegeven, zou wel eens een van de meest hoopvolle 
zaken in onze wereld kunnen zijn. Ook met het oog op 
de wereldvrede. 
 
 

Friese Koerier 20-11-1962 
 
Artikel over hulp aan Algerije, zodanig gescand dat 
OCR niet werkt. 
Artikel gaat over een spoedvergadering in Geneve van 
CCSA, Christian Committee for Service in Algeria. Een 
van de leden van CCSA is de Stichting Oecumenische 
Hulp. 
 
 

Leeuwarder Courant 21-11-1962 
 
DIES „KERK EN WERELD" IN DRIEBERGEN  
Voorstel: twee procent van inkomen voor de 
onderontwikkelde gebieden  
Dr. F. Boerwinkel: in nieuwe tijdperk, dat aanbreekt, 
„riskerend vertrouwen" nodig  
(Van onze kerknieuwsredakteur)  
Twee procent van het persoonlijk inkomen offeren voor 
hulp aan de onderontwikkelde gebieden. Met dit 
opmerkelijke voorstel kwam dr. F. Boerwinkel, één van 
de direkteuren van het hervormd instituut „Kerk en 
Wereld" te Driebergen gisteren in zijn dies-rede ter 
gelegenheid van de zeventiende verjaardag van de 
stichting van „Kerk en Wereld". Hij diende dit voorstel 
behalve namens het direktorium van „Kerk en Wereld" 
ook namens de rooms-katholieke Plein-groep 1962 in, 
waarvan de voorzitter, pater S. Jelsma(S.J.), ook 

aanwezig was bij deze diesviering. Dr. Boerwinkel 
deed zijn voorstel met het oog op de grote materiële 
nood in de onderontwikkelde gebieden en de welvaart 
in eigen land. Tevens om de regering var Nederland, 
die nog niet heeft kunnen besluiten om één procent 
van het nationale inkomen ter beschikking van de 
onderontwikkelde gebieden te stellen. En tenslotte op 
grond van het Bijbelse motief, dat wanneer iemand 
vraagt, één mijl mee te gaan, men twee mijlen met 
hem mee moet gaan. Spreker kwam met ziin voorstel, 
nadat hij in zijn dies-rede, getiteld: „Dies Anno Domini 
1962", had uiteengezet, dat de mensheid een nieuw 
tijdperk is binnen getreden en dat in deze nieuwe 
aeoon van de Christen een „riskerend vertrouwen" 
wordt gevraagd.  
 
„Kerk en Wereld" groeit nog steeds 
De dies van „Kerk en Wereld" is elk jaar weer een 
feestelijk gebeuren en de schare, die dit feest 
meeviert, wordt elk jaar groter. Het grootste deel van 
de feestgangers vormen uiteraard de wika's en oud-
wika"s, die op „Kerk en Wereld" hun opleiding hebben 
genoten, en de wika-leerlingen. Honderden wika's 
hebben in de loop der jaren gestudeerd aan de 
Akademie „De Horst' en zijn in allerlei takken van werk, 
zowel kerkelijk als maatschappelijk, terecht gekomen, 
niet alleen in alle delen van Nederland, maar ook 
buitenlands: in Australië, op Nieuw-Guinea, in Kenya 
en in verschillende Europese landen. Bijna 150 wika's 
zijn thans in actieve dienst. De Akademie „De Horst" 
groeit nog steeds — zij telt thans in totaal 160 
leerlingen — en de vraag naar wika's is groter dan 
ooit. Ook trekt „De Horst" steeds meer buitenlandse 
belangstelling: in de eerste acht maanden van dit jaar 
kwamen er alleen al ruim 260 personen uit 32 
verschillende landen. Het cursus- en conferentiewerk, 
een ander onderdeel van het instituut „Kerk en 
Wereld", groeit ook snel, terwijl het evangelisatiewerk 
— „Open Deur' van ds. G. P. Klijn en „Open Venster" 
voor de bejaarden — voor belangrijke expansies staat. 
Behalve op het kerkewerk van de Hervormde Kerk 
naar binnen en naar buiten richt „Kerk en Wereld" zich 
op het oecumenisch gesprek en op het internationaal 
kontakt, met name het gesprek tussen Oost en West. 
Van dit laatste is een voorgeeld de conferentie, die 
volgende maand op „Kerk en Wereld" plaats vindt, 
waarbij o.a. metropoliet Nidodim van de Russisch-
Orthodoxe Kerk en prof- dr. J. Hromadka van Praag 
aanwezig zullen zijn. Een belangrijk deel van het werk 
van „Kerk en Wereld" moet worden betaald uit het 
Eykmanfonds; vóór het einde van dit jaar heeft dit 
fonds nog minstens veertigduizend gulden nodig. De 
wikas, oud-wika's en wika-leerlingen zorgden gisteren 
al voor een ferme bijdrage door aan ds. F. J. Pop van 
„Kerk en Wereld" als traditioneel dies-geschenk ruim 
zeventienhonderd gulden aan te bieden. De dies-
viering begon gistermorgen met een bijeenkomst in de 
hervormde kerk in Driebergen, die werd bijgewoond 
door 450 personen. De voorzitter van het direktorium 
van „Kerk en Wereld", ds. Pop, die de leiding had, 
sprak het openingswoord. Wat moeten wij met deze 
dag, anno domini 1962, in het jaar onzes Heren 1962? 
zo begon dr. Boerwinkel zijn dies-rede. Wij moeten in 
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de eerste plaats tot onze stomme verbazing zeggen: 
Wij leven nog! De engel heeft nog niet op de bazuin 
geblazen. De „dies irae", de dag des toorns, schijnt 
nog niet aangebroken. Wij mogen nog leven in de 
„dies gratiae".. Wij zitten hier samen als mensen, die 
nog gratie hebben gekregen, al zijn wij dit jaar 
rakelings langs het Armageddon gegaan. Spreker 
vestigde in dit verband de aandacht op een boek „Das 
Ende ist nah" van zuster Basileia, hoofd van de Duitse 
evangelische zustergemeenschap van Darmstadt. In 
dat boek noemt zuster Basileia als tekenen, dat het 
einde van de wereld nabij is: Het feit, dat een deel van 
het Joodse volk naar Israël is teruggekeerd; het feit dat 
het evangelie thans over de gehele wereld gepredikt 
wordt, ook één van de tekenen van het einde der 
tijden, die in Mattheus worden genoemd. De 
verwording van het vermogen van de mens om al het 
de zeden op allerlei terrein. Tenslotte leven op aarde 
te vernietigen Deze dingen kunnen stuk voor stuk 
belangrijke aanwijzigingen zijn voor de nadering van 
het einde, aldus dr. Boerwinkel, maar men behoeft ze 
daarom nog niet stringent als zodanig te aanvaarden. 
Wel moeten deze dingen ons in elk geval onder de 
indruk brengen van de ernst van deze tüd.  
 
Nieuw tijdperk  

Liever was spreker daarom een ander boek van 
zuster Basileia: „Heute eine Zeit wie nie". Dr. 
Boerwinkel noemde verschillende feiten op, die 
aantonen dat wij thans leven in een tijd als nooit 
tevoren: In de eerste plaats komt er wereld, wat 
o.a. tot uitdrukking komt een einde aan het blanke 
overwicht in de in de Uno en in de numerieke 
verhoudingen: Bijna twee derde deel van de 
wereldbevolking woont in de Afro-Aziatische 
landen. China zal vóór het jaar 2000 een miljard 
inwoners tellen In de tweede plaats kenmerkt 
deze tijd zich door een abrupte overschakeling op 
de hoogste versnelling: in de snelheden van onze 
verkeersmiddelen en met de raketten; in de 
vernietigende kracht van onze wapens; in de 
hoogten, of afstanden van de aarde, die de mens 
bereikt; in de „bevolkingsexplosie" en in het 
menselijk denken. Deze versnelling in het 
menselijk denken heeft zich voltrokken in de 
ontwikkeling van het elektronisch brein. Deze 
ontwikkeling betekent niet alleen een 
kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve 
verandering: de vroegere machines waren nog 
werktuigen van de mens, statisch of dynamisch, 
maar het elektronisch brein staat in een 
dialektische verhouding tegenover de mens; het 
komt tussen mens en elektronisch brein tot 
creatieve ontmoetingen. Menigeen zal op grond 
van deze dingen zeggen: Zie je wel, de wereld is 
snel op weg naar het einde! Dit is mogelijk, aldus 
dr. Boerwinkel ,maar zeker is het niet. Wij mogen 
als Christenen niet in een apokalyptische sfeer 
terecht komen, waarin wij de dingen van de aarde 
gaan verwaarlozen! Wij moeten kritisch, maar 

positief met de dingen van de aarde bezig zijn, zij 
het dan met een eschatologisch accent. Wij 
moeten steeds luisteren naar Gods stem.  
 
Riskerend vertrouwen  
Het is mogelijk, dat wij een nieuwe aeoon, een nieuw 
tijdperk, binnen gaan, waarin God ons voorgaat, als 
eens vader Abraham naar het land van Israël, zo zei 
spreker. In ieder geval is het zeker, dat wij in deze tijd 
het vertrouwen van Abraham nodig hebben als nooit 
tevoren. Overal breekt het besef zich baan in deze tijd, 
dat er van de mens een nieuwe houding, vooral een 
nieuwe denkhouding, wordt gevraagd. Wat betekent 
dit concreet voor ons in deze tijd, voor de „gewone" 
man?" Waardoor worden wij in deze tijd het meest 
bedreigd? Allereerst door het wederzijds wantrouwen 
tussen de machtsblokken. Als wij van de bewapening 
af willen, dan zullen wij eerst van dat wantrouwen af 
moeten. Hier is nodig een „riskerend vertrouwen" in 
God, dat zijn fundament vindt in de trouw van God. 
Deze God wil geen afgoden naast Zich. Wij hebben 
ons vertrouwen al te veel gesteld in de afgod van de 
atoomwapens, in het Westen evengoed als in het 
Oosten. Spreker was daarom vooral blij met het 
hervormde synodale rapport over de kernwapenen, 
omdat dit een poging is, deze afgoderij te doorbreken.  
Dit riskerend vertrouwen zei meer tot deelbaar; wij 
kunnen niet Mars afzweren en de Mammon blijven 
aanhangen, zo zei dr- Boerwinkel. Eén van de 
gebieden, waarop wij ons in de toekomst heel goed 
zullen kunnen trainen in het nemen van risiko's, is op 
het gebied van het bezit. Het schijnt steeds moeilijker 
te worden, los te komen van ons geld en bezit, 
naarmate we er meer krijgen. De minder gegoeden 
offeren vaak het meest en het zijn vaak de 
eenvoudigen, die nog bereid zijn, de tienden te 
betalen.  
In dit verband kwam dr. Boerwinkel met zijn voorstel, 
twee procent van het inkomen te offeren voor de 
onderontwikkelde gebieden. Aan de uitgang van de 
kerk werden formulieren uitgedeeld, waarop men zich 
kon opgeven als deelnemer aan de actie, eventueel 
ook op basis van één plus procents. De deelnemers 
kunnen zelf bepalen, welke instantie hun geld mag 
besteden: het Werelddiakonaat van de Hervormde 
Kerk, de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen, de NOVIB of andere organen. Dr. 
Boerwinkel hoopte, dat deze actie iets op gang zou 
brengen en ook de regering zou stimuleren, meer te 
doen in deze richting. Spreker pleitte ook voor meer 
kontakt tussen Oost en West. Nederlandse jongeren 
zouden ook meer Russisch en Chinees moeten leren 
(„Straks spreekt een derde deel van de wereld het!"). 
Dit riskerend vertrouwen is echter onuitdrukking 
moeten komen in onze prediking, zo besloot spreker. 
Het betreft hier een zaak, die zowel de Joden als de 
Christenen aangaat. Wij zullen in gemeenschap met 
de gemeente van Jezus Christus vervuld moeten 
raken met de Heilige Geest als nooit tevoren. Alleen 
zó zullen wij niet alleen de komende tijd overleven, 
maar ook tot onze bestemming komen-  
Gistermiddag voerde het toneelgezelschap „Studio" 
het stuk „Jeugdproces" van Manuel van Loggem op 
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voor de dies-gangers. Op dit belangwekkend en zeer 
actueel stuk toneel, dat hard en meedogenloos een 
zoeklicht werpt op de moderne jeugdcriminaliteit, 
volgde een forum, waarin behalve Manuel van Loggem 
zitting hadden: de psycholoog drs. C. Waaldijk, de 
kinderrechter mr. M. B. van der Werk en drs. J. F. 
Haeck, direkteur van Valkenheide. Een opmerkelijk 
experiment, de opvoering van dit stuk, dat werd 
aangekondigd als „ruig", maar toch in de geest van 
kerk en wereld.  
 
 

Het Parool 23-11-1962 
 
HULPACTIES VOOR ALGERIË  
UTRECHT, woensdag. (ANP) — De stichting 
Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen 
maakt bekend dat zij haar gironumer 5261 in Utrecht 
heeft opengesteld voor financiële bijdragen ter 
bestrijding van de in verschillende delen van Algerië 
heersende hongersnood. Deze actie maakt deel uit 
van een hulpprogramma van de Christelijke commissie 
voor hulp aan Algerië', dat o.m. gesteund wordt door 
de Wereldraad van Kerken. Deze commissie heeft de 
verantwoordelijkheid aanvaard voor het 1.400.000 
inwoners tellende gebied rond Constantine en Batna, 
waar de situatie het moeilijkst is. De stichting 
Oecumenische hulp organiseert ook een dekenactie. 
In het betrokken gebied is behoefte aan 650.000 
dekens. Hiervoor is het verzamelpunt: Oecumenische 
hulp, per adres: de “Varekamp", Borneokade, Havens 
Amsterdam-Oost. Ook de rooms-katholieke stichting 
Mensen in nood te 's-Hertogenbosch voert een actie 
voor Algerië. Het gironummer is 1111222.  
 
 

Leeuwarder Courant 26-11-1962 
 
„Diakonaat en zending horen bijeen"  
Hervormde diakenen zagen de wijde vergezichten 
van 't werelddiakonaat  
Dr. Visser 't Hooft: „Op concilie in Rome zijn zeer 
belangrijke dingen gebeurd"  
(Van onze kerknieuwsredakteur)  
Het Diakonaat en de zending der kerk zün 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. De „diakonia", de 
dienst- en hulpverlening, is een vorm van het „kerug-
„kerugma" een vorm van de „diakonia". De zending is 
de getuigende kant van het „kerugma»' een vorm van 
de „diakonia". De zending is de getuigende kant van 
het dienen en het diakonaat is de dienende kant van 
hei getuigen. Dit was de conclusie, waartoe de 
secretaris-generaal van de wereldraad van Kerken, dr. 
W. A. Visser 't Hooft zaterdagmiddag kwam in een 
rede op de algemene vergadering van de Federatie 
van Diaconieën in de Hervormde Kerk. te Utrecht in 
„Tivoli". In zijn inleiding „Diakonaat en Zending in de 
Oecumene" gaf de secretaris-generaal een overzicht 
van de stormachtige ontwikkeling van het hulp- en 
dienstwerk m oecumenisch verband en een inzicht in 
de verhouding tussen diakonaat en zending in kerk en 
oecumene. Door deze rede. waarin het werk 'ran de 
Nederlandse diakenen in het licht van de Oecumene 

werd geplaatst, kreeg deze vergadering een bijzonder 
allure. Ook door de magistrale wijze, waarop prof. dr. 
H. Berkhof in zijn slotwoord het werk der diakonieën in 
het licht zette van ile Bijbel en het Koninkrijk Gods. En 
tevens door de aanwezigheid van de (rooms-
katholieke) minister van Maatschappelijk Werk 
mejuffrouw M. A. M. Klompé. die meermalen blijk heeft 
gegeven van haar warme belangstelling voor het werk 
der hervormde diakonieën en die zusterlijk tussen de 
praeses van de hervormde synode. ds. P. G. van den 
Hooff en de secretaris-generaal van de Wereldraad 
psalmen en gezangen stond te zingen. Na afloop 
verliet minister Klompé de zaal met onder de arm het 
boekwerk met de oecumenische hulpprojekten voor 
1963 van de Wereldraad, dat dr. Visser 't Hooft haar 
gegeven had. 
Dr. Visser 't Hooft begon met vast te stellen, dat het 
internationale en de gehele Christenheid omvattende 
karakter van meet af aan tot het wezen van het 
diakonaat heeft behoort: de apostel Paulus liet de 
Christenen in Corinthe al collecteren voor de 
behoeftigen van de gemeente in Jeruzalem. Toch is dit 
internationale en interkerkelijke diakonaat vele eeuwen 
lang uitzondering en randverschijnsel van het 
diakonale werk gebleven. Pas in deze eeuw is een 
vast georganiseerd en gecoördineerd oecumenisch 
diakonaat op gang gekomen, eerst aarzelend en 
bescheiden na de Eerste Wereldoorlog en daarna 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in groot en nog 
steeds groeiend verband. Het oecumenisch hulpwerk 
kreeg o.a. gestalte in het kader van de Wereldraad van 
Kerken, die in 1948 in Amsterdam werd opgericht. Het 
vond eerst plaats onder de naam „Reconstruction", 
wederopbouw. De gevende landen waren vooral de 
VS, Canada, Zweden en Zwitserland, de ontvangende 
landen de door de oorlog geteisterde staten in Europa. 
Op de tweede assemblee in 1954 in Evanston werd de 
naam van de afdeling voor „Reconstruction" veranderd 
in de afdeling voor „Interkerkelijke Hulp- en 
Vluchtelingendienst". Het hulpwerk kreeg een 
mondiaal karakter en de kerken over de gehele 
wereld, ook de jonge kerken in Azië en Afrika, gingen 
meedoen. De Oostaziatische Conferentie van Kerken 
heeft bijvoorbeeld een „fellowhip of the least coïn", een 
„gemeenschap van het kleinste muntstuk" opgericht, 
waarbij men, vaak van zijn armoede, de kleinste 
geldstukken offert voor het hulpwerk der kerken. Deze 
actie brengt nog verrassend grote bedragen op.  
De kerken in het Westen brengen elk jaar meer op. Zo 
heeft de actie „Brot fur die Welt" van de Evangelische 
Kerk in Duitsland vorig jaar achttien miljoen mark 
opgeleverd. De actie „Brood voor de Naaste", die de 
Zwitserse Hervormde Kerk dit jaar begonnen is, heeft 
al twaalf miljoen Zwitserse franc opgebracht. De 
opbrengsten voor het internationale en interkerkelijke 
hulpwerk in de kerken in de VS, Scandinavië, 
Engeland en Nederland gaat elk jaar nog met 
sprongen omhoog. De organisatie van het 
oecumenisch hulpwerk is de laatste jaren ook in 
stormachtig tempo gegroeid en verbeterd. Naar alle 
delen van de wereld worden hulpteams en „fraternal 
workers" uitgezonden. Wanneer zich ergens een 
natuurramp voordoet, kon men zeer snel ingrijpen met 
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hulp, vaak al binnen twee of drie dagen. Dit is ook een 
geheel nieuwe situatie.  
 
 

Trouw 26-11-1962 
 
Kerken meer in actie voor Algerije  
Omdat Amerikaanse voedseloverschotten veel te lang 
op zich laten wachten, heerst in Algerije hongersnood 
in verschillende gebieden. De Algerijnse regering kan 
noch materieel noch financieel helpen. De christelijke 
commissie voor hulp aan Algerije, waarin behalve 
kerken ook andere internationale organisaties zitting 
hebben, heeft thans in samenwerking met het Rode 
Kruis een voorlopige oplossing kunnen bereiken voor 
de gebieden rond Constantine en Batna, waar de 
ellende het grootst is. Ook de roomskatholieke 
hulpdiensten verlenen hier steun. Tijdelijke voorraden, 
die werden geleend, raken echter op en thans heeft 
men een beroep moeten doen op de christelijke 
kerken in de wereld. Ook de Nederlandse stichting 
voor oecumenische hulp wil er aan meewerken. Nodig 
zijn o.a. dekens, die kunnen worden gezonden naar 
het verzamelpunt, Oecumenische Hulp, p.a. „De 
Varekamp',' Borneokade, Havens, Amsterdam Oost 
 
 

Nieuwsblad van het Noorden 29-11-1962 
 
Hulp aan Algerije  
Door het uitblijven van Amerikaanse surplusvoorraden 
heerst in verschillende delen van Algerije 
hongersnood. De winter valt in en er is gebrek aan 
dekens en kleding. De situatie is het moeilijkst in het 
gebied rond Constantine en Batna, dat aan de 
C.C.S.A. (Christian Committee for Service in Algeria) 
is toegewezen. De jonge Algerijnse staat heeft na 
negen jaar strijd met enorme problemen te worstelen 
en beschikt slechts over zeer beperkte middelen. De 
regering kan noch materieel noch financieel helpen. 
Daarom wordt er in het bijzonder op de Europese 
landen en kerken een beroep gedaan alle krachten te 
willen inspannen teneinde de voedselvoorziening in de 
komende maanden te/ verzekeren. De Stichting 
Oecumenische Hulp, lid van de C.C.S.A., heeft voor dit 
doel haar gironummer 5261 te Utrecht opengesteld: 
Voor de ontvangen gelden worden levensmiddelen 
aangeschaft. Er wordt geen inzameling van 
levensmiddelen in natura gehouden, omdat het veel 
voordeliger is bij de fabrieken flinke voorraden te 
kopen. Het gaat hierbij om voedsel voor 1.400.000 
personen. Daarnaast organiseert de stichting ook een 
dekenactie. Het verzamelpunt hiervoor is: 
Oecumenische Hulp, p/a pand „Varekamp", 
Borneokade, Amsterdam Havens Oost.  
 
 

Algemeen Handelsblad 29-11-1962 
 
VAN HEINDE EN VERRE  
Het Christian Committee for Service in Alger ia 
(C.C.S.A.), waarin behalve de afdeling hulpverlening 
van de Wereldraad van Kerken verschillende 

internationale en nationale oecumenische en kerkelijke 
hulpverleningsorganen zitting hebben, heeft zich 
verantwoordelijk verklaard voor de streek rond 
Constantine en Batna. In dit gebied, dat het ernstigst 
door de honger wordt bedreigd, wonen 2.000.000 
mensen, van wie 1.400.000 zonder enige bron van 
inkomsten zijn. Men hoopt op de hulp van de 
Europese landen en kerken om in de 46.800 ton 
graan, 19.500 ton melk, 1950 ton olie, 1560 ton suiker 
en 486 ton zeep, die nodig zijn voor de drie komende 
maanden, te kunnen voorzien. Ook aan warmte is 
dringende behoefte; 1300 ton kleding en 650.000 
dekens zijn nodig om in deze behoefte te voorzien. 
Een herbebossingsprogramma, dat werk verschaft aan 
15.000 mannen, die hun loon in voedsel uitbetaald 
krijgen en daardoor in staat zijn hun gezinnen te 
onderhouden (in totaal 93.000 personen), behoort tot 
een van de belangrijkste projecten van de Europese 
oecumenische hulpverleningsorganen.  
 
 

De Tijd De Maasbode 
 
„Mensen in nood" roept op tot hulp aan Algerije  
Miljoenen mensen lijden gebrek, kinderen ziek en 
ondervoed  
'S-HERTOC.ENBOSCH, » nor. — De Stichting . 
„Mensen ia nood", die In samenwerking met „Caritas 
Internationalis" en „National Catholic Welfare . 
Conference". een hulpactie voor AlgerUe op touw 
heeft gezet, heeft gisteren weer een lading zeep, 
zeeppoeder en baby poeder, tezamen drie ton, uit 
Amsterdam naar Algiers verzonden. De stichting heeft 
reeds zes en halve ton kleding naar Algerije 
verzonden. Voorts Is 13.000 gulden overgemaakt voor 
de aanschaf en inrichting van een soort rijdende 
polikliniek voor de dokterspraktijk op het platteland van 
Algerije. De hulpverlening omvat de verzending van 
voedsel, kleding en dekens, de verstrekking van melk 
aan kinderen, de bouw en Inrichting van weeshuizen, 
het verstrekken van landbouwwerktuigen en de bouw 
van scholen en poliklinieken.  
In een oproep tot da Nederlandse bevolking zegt de 
stichting, dat dit alles nog maar heel weinig is, ais men 
het ziet naast het enorm vele, dat nog nodig is. De 
oorlog en terreur in Algerije hebben daar een 
noodsituatie doen ontstaan, waarvan men In West-
Europa de omvang nog niet beseft. Vijf miljoen 
mensen lijden gebrek; ze hebben geen of onvoldoende 
voedsel, kleding. Ongeveer de helft van deze vijf 
miljoen mensen zijn kinderen beneden veertien jaar, 
van wie de meesten lijden aan t.b.c. of Engelse ziekte. 
Deze kinderen hebben het zwaarst te lijden van de 
rampzalige toestand. Zij zijn het ergst ondervoed; zij 
hebben geen gelegenheid tot het volgen van 
onderwijs, want de meeste scholen — en er waren er 
al veel te weinig — zijn verwoest en bovendien is er 
een ontstellend tekort aan leerkrachten. De kinderen 
gaan gekleed in lompen. Veel kinderen hebben tijdens 
de binnenlandse strijd hun ouders verloren en zwerven 
nu rond zonder eigen huis.  
Voorts ontbreken in Algerije de noodzakelijke 
medische voorzieningen. Volgens recente gegevens 
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van het Internationale Rode Kruis zijn er in Algerije op 
het ogenblik slechts zeshonderd artsen. Er zijn weinig 
of geen ziekenhuizen of klinieken. De boeren zijn door 
de oorlog van hun landerijen en boerderijen verdreven 
en vinden nu. bij hun terugkeer slechts ruïnes en 
velden vol onkruid; zij hebben geen huisraad meer, 
geen landbouwwerktuigen, geen zaai-graan, zodat, als 
er niet snel geholpen wordt, ook volgend jaar niet 
geoogst kan worden.  
Op elk terrein waar nood heerst moet er geholpen 
worden of voorzieningen getroffen worden: er jis 
enorm veel nodig, aldus de stichting „Mensen in nood", 
die is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch (gironummer 
111122). Ook de Oecumenische stichting voor Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht (gironummer 
5261) is op dit -terreln werkzaam.  
 
 

De Volkskrant 29-11-1962 
 
Hulpactie gestart voor Algerije  
(Van onze correspodent)  
DEN BOSCH, 29 nov. — Het internationale Rode 
Kruis, de Wereldraad van Kerken. Caritas 
Internationalis en de (Amerikaanse) National Catholic 
Welfare Conference (XCWC) hebben gezamenlijk een 
weldadigheidscampagne opgesteld voor hulp aan de 
Algerijnen. Ze hebben al grote hoeveelheden voedsel, 
kleding en dekens naar Algerije verscheept. Ze willen 
op grote schaal ook melk verstrekken aan de kinderen 
van dit land. die lijden aan de gevolgen van zeven 
jaren van oorlog en terreur. De grote internationale 
organisaties overwegen ook de bouw van weeshuizen, 
de leverantie van landbouwwerktuigen en de stichting 
van scholen en poliklinieken. In Nederland zullen de 
katholieke stichting „Mensen in Nood" en de 
oecumenische stichting voor „Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen" een beroep doen op de bevolking van 
het eigen land. Het giro-nummer „Mensen in Nood" 
(gevestigd in Den Bosch) is 1111 22; en dat van de 
oecumenische stichting (te Utrecht) 52 61. De 
katholieke stichting heeft al zes en een halve ton 
kleding naar Algerije verzonden. Deze zending zal 
dezer dagen worden gevolgd door een scheepslading 
van drie ton. bestaande uit zeep. zeeppoeder en 
babypoeder. Verder heeft de stichting 'een bedrag van 
25 duizend gulden overgemaakt voor de aanschaf en 
inrichting van een „rijdende" polikliniek.  
 
 

Trouw 04-12-1962 
 
Nood in Algerije:  
dringend dekens en geld gevraagd  
Door het uitblijven van Amerikaan surplusvoorraden 
heerst in verschillende delen van Algerije hongersnood 
en kou: de winter valt in en er is een groot gebrek aan 
voedsel, kleding en dekking  
Dit alarmerend bericht vormde een punt van 
bespreking op een spoedsamenkomst van het 
Christian Committee for Service in Algeria (CCSA, de 
christelijke organisatie voor hulp aan Algerije. De 
stichting oecumenische hulp aan ker ken en 

vluchtelingen te Utrecht, één van de organen die 
participeren in de CCSA, doet een dringend beroep op 
de Nederlanders, te helpen in deze nood. 
Het inzamelen van levensmiddelen in natura beoogt 
men niet, want het is veel voordeliger bij de fabrieken 
voorraden te kopen. Daarom is een financiële bijdrage 
heel welkom. Het gironummer van de stichting 
Oecumenische hulp is: 5261, Utrecht (op het strookje 
vermelden: Algerije). Wat men wél graag in natura en 
op korte termijn ontvangt is een flinke hoeveelheid 
dekens. Hiervoor is een beroep gedaan op Europa, 
dus ook op ons land. Van Nederland worden 10.000 
dekens verwacht, — en deze kan men (laten) brengen 
naar: „Oecumenische Hulp", p-a pand “Varekamp", 
Borneokade, Amsterdam Havens Oost.  
 
 

De Tijd De Maasbode 06-12-1962 
 
DEKENS VOOR ALGERIJE  
AMSTERDAM. 8 dec. — Het gebied van Constantlne, 
dat bijzonder geteisterd is door de Algerijnse 
burgeroorlog, heeft voor de komende winter behoefte 
aan 650.000 dekens. De stichting Oecumenische Hulp 
heeft op zich genomen In Nederland 10.000 dekens 
bijeen te brengen. Deze dekens kunnen worden 
afgeleverd aan „Oecumenische Hulp", per adres Pand 
Varekamp, Borneokade, Amsterdam. Havens-Oost. 
Financiële hulp is welkom bij Vrouwendienst". per 
adres mevr. A. Witvliet- Loscher, Overtoom 270, 
postgiro 327743.  
 
 

Trouw 15-12-1962 
 
Advertentie. 
Die Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Eben-Ezer In 
Lemgo (Lippe-Detmold) sucht für ihre Arbeit an 
Geistesschwachen (Kinder und Erwachsene):  
a. eine mcd. techn. Assistentin für Labor, Röntgen, 
EKG und Bestrahlungen  
b. Jugendleiterinnen für Betreuung schulentlassener 
Madehen.  
c. Schwestern für Erziehungs- und Pflegearbeiten  
d. Kindergartnerinnen oder -pflegerinnen für die neue 
Kinderheimat als Gruppenleiterinnen für je 12 Kinder.  
e. geeignete (auch ungelernte) Hilfekrafte für die 
Betreuung der Imezillen. 
Wir bieten gute Wohnverhaltnisse und 
Arbeitsbedingungen in Evang. Oekumenischer 
Gemeinschaft, Möglichkeiten für Sport (Hallenbad) und 
sinnvolle Freizeitgestaltung.  
Informationen auch über befristete Anstellung ert.eilt 
das Büro „Oecumenische Hulp", Corn. Houtmanstraat 
17, Utrecht oder die Direktion der Anstalt Eben Ezer, 
492 Lemgo, Lippe, Deutschland. 
 
 

De Tijd De Maasbode 19-12-1962 
 
Ook katholieke steun voor ontheemde Toetsi  
Contemplatieve Brigitinessen gaan zich vestigen in 
Roeanda  
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(Van onze Utrechtse redacteur)  
UTRECHT. 19 dec. — Van katholieke zijde is tot stand 
gekomen de stichting vluchtelingenhulp Roeanda, om 
evenals dn Wereldraad van Kerken reeds via de 
stichting Oecumenische hulp aan kerken en 
vluchtelingen doet, materiële en geestelijke hulp te 
verlenen aan de ongeveer 150.000 Toetsl, die bij de 
onafhankelijkheidsverklaring van Roeanda uit hun land 
zijn verdreven. Zij verblijven onder kommervolle 
omstandigheden in de aangrenzende gebieden van de 
Congo, Oeganda. Tanganyika en Boeroendi. waarbij 
zij gebrek hebben aan voedsel en medicamenten.  
De voorzitter van de nieuwe stichting. prof. G. H. L. 
Zeegers, wees er in een persconferentie op, dat vooral 
produktieve hulp verleend moet worden, waardoor de 
Toetsi, die niet verwachten nog ooit in Roeanda te 
kunnen terugkeren — hun uitdrijving is een gevolg 
geweest van strijd om het bestuur tussen de 
verschillende stammen — in het nieuwe land zelf een 
bestaan kunnen vinden. Het is heel moeilijk hen te 
Integreren in de bevolking van deze landen, die zelf 
nog met Interne moeilijkheden kampen, terwijl van hen 
ook omschakeling in een nieuw beroep gevraagd 
wordt. Zij leefden in het eigen land hoofdzakelijk van 
veeteelt en moeten nu in dikwijls woeste streken, die 
eerst ontgonnen dienen te worden, de landbouw 
beoefenen. Een grote handicap is voor deze mensen, 
die fysiek niet zo sterk zijn, maar geestelijk goed 
ontwikkeld, het klimaat. Om de bevolking van Roeanda 
beter te doordringen van de christelijke gedachte. die 
rassentegenstellingen uitsluit, zullen zusters 
Brigitinessen van de abdij „Maria Réfugié" te Uden een 
leven van boete en versterving te midden van hen 
gaan leiden. In Roeanda zullen zij een contemplatief 
klooster vestigen. De stichting vluchtelingenhulp 
Roeanda geeft ten volle haar steun aan de 
onderneming, waarnaast nog gedacht wordt aan een 
program om behulpzaam te zijn bij het onderwijs en in 
het leven roepen van bij de Toetsi aangepaste 
industrie.  
 
 

De Tijd De Maasbode 19-12-1962 
 
Oecumenische hulp  
DICARWS, de afdeling voor interkerkelijke hulp, 
vluchtelingenwerk en werelddienst van de Wereldraad 
van kerken, heeft een budget voor 1963 opgemaakt, 
dat een bedrag van meer dan 3 miljoen dollar omvat. 
Daarvan Is bijna 3 miljoen dollar voor projecten in 
Afrika en de rest voor gevraagde bijdragen in Azië. 
Europa, Latijns Amerika en het Nabije Oosten. De 
opname op deze lijst betekent niet, dat al deze 
projecten uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is nog 
een bedrag van $ 1.359.000 voor de vluchtelingenhulp 
en nog eens $ 1.200,000 voor de diensten in Algerije. 
De directeur van DICARWS deelde verder mede, dat 
op het verzoek om 650.000 dollar bijeen te brengen 
voor kerkelijke hulp aan vluchtelingen in Ruwanda-
Urundi een toezegging uit de kerken is gekomen van $ 
126.000. De nieuwe staten in Afrika hebben grote 
nood op het gebied van verdere opleiding, landelijke 

opbouw, lectuurvoorziening; en gemeenschaps-
vorming.  
 
 

Het Parool 21-12-1962 
 
Algerije  
DOOR het uitblijven van Amerikaanse 
surplusvoorraden heerst in verscheidene delen van 
Algerije hongersnood. De winter valt in en er is gebrek 
aan kleding en dekking. Deze mededeling werd 
gedaan op een spoedsamenkomst in Genève van het 
Christian Committee for Service in Algeria, de CCSA, 
waarin behalve de afdeling hulpverlening van de 
Wereldraad van Kerken ook verschillende nationale en 
Internationale oecumenische en kerkelijke 
hulpverleningsorganen zitting hebben. De CCSA heeft 
de verantwoordelijkheid aanvaard voor het gebied 
rond Constantihe en Batna, dat door 1.400.000 
personen is bevolkt. Het is duidelijk, dat de jonge 
Algerijnse staat, die ia negen jaar strijd met enorme 
problemen te worstelen heeft, slechts over zeer 
beperkte middelen beschikt, zodat hij momenteel 
financieel noch materieel kan helpen. Juist in het 
gebied dat de CCSA is toegewezen, is de situatie het 
moeilijkst. De Stichting Oecumenische Hulp, een van 
de leden van de CCSA, doet daarom een dringend 
beroep op u allen. Wij willen geen inzameling van 
levensmiddelen in natura houden, omdat het veel 
voordeliger is bij fabrieken flinke voorraden te kopen. 
Naast financiële bijdrage zullen wij wel graag een 
flinke hoeveelheid dekens ontvangen. Voor deze 
winter zijn iri het gebied van Constantine 650.000 
dekens nodig. Hiervoor is een beroep gedaan op 
Europa. Van ons worden 10.000 dekens verwacht. 
Deze kunnen worden gebracht: ..Oecumenische Hulp 
p/a Pand ..Varenkamp", Borneokade, Amsterdam 
Havens Oost.  
Voor financiële hulp: Centr. Comm. Hervormde 
Vrouwen Dienst, p/a A. Witvliet-Losscher, Overtoom 
270, postgiro 327745; J. J. Smit-Liese, Koninginneweg 
58 11, postgiro 527720. Voor eventuele verdere 
inlichtingen: tel. 82110, t.n.v. Witvliet.  
 
 

Trouw 29-12-1962 
 
Vrijwilligerskorps opgericht  
Ook Ned. jongeren naar arme landen  
(Van een onzer verslaggevers) 
Zonder veel publiciteit is de vorige maand in 
Amsterdam opgericht een „Jongeren vrijwilligers 
Korps”.waarmee ook Nederland een organisatie heeft 
gekregen, die zich landelijk en algemeen zal gaan 
bezighouden, met, het uitzenden. van jonge mensen 
naar onderontwïkkeide landen. De vrijwilligers, 'die 
naar de hulp-vragende landen zullen worden 
uitgezonden behoeven geen topdeskundigen te zijn, 
maar “gewone vakmensen".  
De leeftijd ligt in principe tussen de twintig en . 
vijfendertig jaar. De vrijwilligers zullen een opleiding 
krijgen van een half jaar (waarbij een spoedcursus in 
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de taal van het land een belangrijke plaats zal 
innemen). Zij worden twee jaar uitgezonden. 
Het nevendoel van het „Jongeren Vrijwilligers Korps" is 
het verlenen van hulp aan de organisaties, die al iets 
doen op dit terrein, zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Vluchtelingen en Kerken.  
De plannen voor een vrijwilligerskorps bestaan reeds 
lange tijd. Sinds de eerste gedachten hierover is een 
werkgroep van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap 
bezig geweest de ideeën vastere vorm te geven.  
Snel tempo  
Op 12 november is de stichtingsakte gepasseerd het 
voorlopig bestuur is ds. N.O. Steenbeek, voorzitter van 
de Ned. Jeugd Gemeenschap.  
In snel tempo hoopt men nu verder te werken, zodat 
over niet al te lange de eerste vrijwilligers kunnen 
worden uitgezonden. Er zal echter, zo deelde men ons 
van de zijde van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap 
mee, geen grootse wervingscampagne worden 
gehouden, omdat men niet te voren kan weten 
hoeveel mensen voor één bepaald project nodig zijn 
en men niemand wil teleurstellen.  
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