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Trouw / 17-01-1963 

Oecumenische hulp aan Algerije  

Deze week zal uit Amsterdam een schip naar Algerije 

vertrekken met als lading 60 ton kleding, 2500 dekens 

en 50 ton suiker bestemd voor de Algerijnse 

vluchtelingen. Deze goederen zijn beschikbaar gesteld 

door de Nederlandse kerken, die samenwerken in de 

Stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen. Al eerder werden 3330 dekens en 23 

ton melk naar Algerije verzonden. In dit land zijn op het 

ogenblik 6 Nederlanders werkzaam, twee artsen en 

vier verpleegsters, die zich bezighouden met het 

lenigen van de nood onder de vluchtelingen. Tot nu 

toe heeft de Stichting oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen in Utrecht op haar girorekening een 

bedrag van 111.500 gulden ontvangen voor hulp in 

Algerije.  

 

De Tijd de Maasbode / 17-01-1963 

UTRECHT, 17 Jan. — Deze week zal een schip naar 

Algerije vertrekken met als lading zestig ton kleding. 

2500 dekens en vijftig ton suiker bestemd voor de 

Algerijnse vluchtelingen. Deze goederen zijn 

beschikbaar gesteld door de Nederlandse kerken, die 

samenwerken in de stichting Oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen. 

 

Nieuw Suriname / 18-01-1963 

NEDERLANDSE HULP AAN ALGERIJE  

Utrecht (ANP) — Deze week zal uit Amsterdam een 

schip naar Algerije vertrekken met als lading 60 ton 

kleding, 2500 dekens en 50 ton suiker bestemd voor 

de Algerijnse vluchtelingen.  

Deze goederen zijn beschikbaar gesteld door de 

Nederlandse keuken, die samenwerken in de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. 

Reeds eerder werden 3330 dekens en 23 ton melk 

naar Algerije verzonden. In dit land zijn op het ogenblik 

6 Nederlanders werkzaam, twee artsen en vier 

verpleegsters, die zich bezighouden met het lenigen 

van de nood onder de vluchtelingen. Tot nu toe heeft 

de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen in Utrecht op haar girorekening een 

bedrag van 111.500 gulden ontvangen voor hulp aan 

Algerije.  

 

Leeuwarder courant / 19-01-1963  

Oecumenische hulp aan Algerije  

Deze week zal uit Amsterdam een schip naar Algerije 

vertrekken met als lading 60 ton kleding, 2500 dekens 

en 50 ton suiker bestemd voor de Algerijnse 

vluchtelingen. Deze goederen zijn beschikbaar gesteld 

door de Nederlandse kerken, die samenwerken in de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen. Reeds eerder werden 3330 dekens en 

23 ton melk naar Algerije verzonden. In dit land zijn op 

het ogenblik zes Nederlanders werkzaam, twee artsen 

en vier verpleegsters, die zich bezighouden met het 

lenigen van de nood onder de vluchtelingen. 

 

Algemeen Handelsblad / 22-01-1963 

Kerken helpen Algerije  

Uit Amsterdam is een schip vertrokken naar de 

Algerijnse havenstad Philippeville met zestig ton 

kleding. 2500 dekens en vijftig ton suiker als lading. 

Deze goederen zijn het antwoord van de Nederlandse 

Kerken, samenwerkend in de Stichting Oecumenische 

Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, op het dringend 

verzoek om hulp van de C.C.S.A., het oecumenisch 

hulpverleningsorgaan in Algerije. De C.C.S.A. werd 

gevormd om de terugkerende Algerijnse vluchtelingen 

te helpen bij de opbouw van hun land. De hulp wordt 

geconcentreerd in de districten Constantine en Batna 

waar de meeste werkloosheid is en de grootste honger 

wordt geleden. Naast de materiële hulp uit Europa en 

Amerika stelde men ook medisch personeel 

beschikbaar. De Duitse kerken schonken twee mobiele 

klinieken, die onder leiding staan van Nederlandse 

artsen. Onder de verpleegsters bevinden zich vijf 

Nederlandse meisjes. Tot nu toe heeft de Stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht op haar girorekening 

5261 een bedrag van ƒ 111.500 ontvangen voor hulp 

aan Algerije. Het programma van de C.C.S.A. zal voor 

1963 totaal 3,5 miljoen gulden vergen.  

 

Nieuwsblad van het noorden / 25-01-1963 

Kerkelijke hulp voor Algerije  

Op weg naar de Algerijnse havenstad Philippeville 

vertrok vorige week een schip uit Amsterdam met als 

lading o.a. 60 ton kleding, 2500 dekens en 50 ton 

suiker. Deze goederen die de Nederlandse kerken, 

samenwerkend in de Stichting Oecumenische Hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen, verzonden, werden 

beschikbaar gesteld naar aanleiding van een dringend 
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verzoek om hulp van het oecumenisch 

hulpverleningsorgaan in Algerije, de CCSA. Gewerkt 

wordt in de districten Constantine en Batna, waar 

volgens Algerijnse gegevens van de 2 miljoen 

inwoners meer dan 1.400.000 zonder enige bron van 

inkomen zijn. De werkloosheid is groot er het vertrek 

van 8 à 900.000 Europeanen heeft een zeer moeilijke 

situatie veroorzaakt. Het tekort aan voedsel dreigt tot 

hongersnood te leiden, terwijl men ook daar met koude 

en sneeuw te kampen heeft. Dit heeft tot de vraag om 

materiële hulp geleid. Naast de materiële hulp uit 

Europa en Amerika — ook enige weken geleden droeg 

Nederland al 3330 dekens en 23 ton melk bij — werd 

ook medisch personeel beschikbaar gesneld. Twee 

door de Duitse kerken geschonken mobiele klinieken 

staan onder leiding van Nederlandse artsen. Onder de 

verpleegsters van verschillende nationaliteit bevinden 

zich 5 Nederlandse meisjes. Een gedeelte van hen is 

werkzaam in een aantal dorpen. Beide artsen zullen 

deze medische posten op hun tochten regelmatig 

aandoen. Grote belangstelling, ook van de zijde van 

de Algerijnse regering, heeft een 

herbebossingsprogramma, wat op korte termijn aan 

vele Algerijnen werk —en dus voedsel — verschaft, en 

op lange termijn de bodemerosie tegengaat.  

 

Trouw / 30-01-1963  

Opvolger van „De Vriend”  

(Van een onzer redacteuren)  

„Vergaard uit alle streken" heet het maandblad, dat 

„De Vriend des Huizes" is opgevolgd. We hebben in 

onze kerstbijlage verteld van de zorgen, die 

Neerbosch' uitgeverij had over de oude, vertrouwde 

„Vriend" en van de plannen voor een nieuw blad. De 

nieuweling voert als ondertitel „maandblad voor 

getuigenis, dienst en eenheid" en dient zich aan als 

een oecumenisch blad.  

Het hoofd van Neerbosch' drukkerij, de heer G. H. W. 

Rexwinkel, licht Aoe, dat het niet gaat om een 

wereldeenheidskerk, waarbij op een kwalijke manier 

gegeven en genomen wordt („laten er maar gerust 

heel veel kleine kerkgebouwen zijn, waar 

gelijkgestemde zielen elkaar vinden, als men maar niet 

vergeet dat wij allen één zijn"). „Wij zullen", zegt hij, 

„dus niet trachten kerken te verenigen, maar wel 

christenen samen te brengen, opdat we meer begrip 

voor elkaar krijgen...". Misschien zullen niet alle 

medewerkers aan het nieuwe blad deze pluriformiteits-

achtige visie delen, maar in elk geval is des heren 

Rexwinkels geluid wel een fris contrapunt(je) tegen 

veel opgewonden eenheidsgeroep.  

Internationale hulpverlening, werkkampen, 

gezamenlijke diensten, kerk en recreatie, 

vormingscentra, zending, evangelisatie, de verhouding 

Rome—reformatie, dat zijn zo enige van de zaken die 

„Vergaard uit alle streken" aan de orde wil stellen. Van 

de medewerkers noemen we ds. H. van Andel van de 

oecumenische jeugdraad, wika J. A. Hes (over films), 

de schrijver Aart Romijn en mr. R. W. Kijlstra van de 

stichting oecumenische hulp.  

 

Algemeen Handelsblad / 02-02-1963 

Een jaar Wereld-diaconaat  

Kerken verwachten op 3 februari dankbare 

offervaardigheid  

DE grote inzameling voor het werelddiaconaat der 

protestantse kerken wordt dit jaar gehouden op 

zondag 3 februari. De kerken hebben destijds de 

eerste zondag in februari als collectedatum gekozen 

om te herinneren aan de hulp, die ons land mocht 

ontvangen toen Nederland in nood verkeerde. Nu dit 

jaar de ramp van 1953 wordt herdacht, verwachten de 

kerken, dat de dankbaarheid voor wat toen, ook door 

kerken, over de gehele wereld gedaan werd voor ons, 

zich zal uiten in een grote offervaardigheid voor 

hulpverlening aan die gebieden die thans in nood 

verkeren.  

DE leden van de in de Nederlandse stichting 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen 

samenwerkende kerken hebben in 1962 geld en 

goederen tot een totale waarde van ruim 3.000.000 

gulden voor internationale hulpverlening beschikbaar 

gesteld. Naast de normale collecte die jaarlijks voor dit 

doel door negen kerkgenootschappen wordt 

gehouden, was er het afgelopen jaar een extra 

inzameling ten behoeve van de slachtoffers van de 

aardbevingsramp in Perzië. De opbrengst hiervan was 

ongeveer 1.250.000 gulden. De Nederlandse kerken 

hebben samen met kerken in andere landen daardoor 

de herbouw van het Perzische dorp Esmatabad 

mogelijk kunnen maken. Andere belangrijke bijdragen 

uit Nederland werden bestemd voor vluchtelingen in 

Hong Kong en Algerije, voor hulp aan 

minderheidskerken in Europa, voor ontwikkelingswerk 

in Griekenland en West Afrika en voor onderwijs in 

Pakistan en op Madagascar. 

 

 

 

Leeuwarder courant / 02-02-1963 

In 1962 drie miljoen voor werelddiakonaat  
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De protestantse kerken van Nederland nebben in het 

afgelopen jaar in geld en goederen voor een totale 

waarde van ruim drie miljoen gulden beschikbaar 

gesteld voor de internationale hulpverlening. Zij 

werken voor deze hulpverlening samen in de stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen — 

de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, de 

Evangelisch-Lutherse Kerk, de Doopsgezinde 

Broederschap, de Remonstrantse Broederschap, de 

Unie van Baptisten Gemeenten, de Bond van Vrije 

Evangelische Gemeenten en de Oud-Katholieke Kerk. 

Naast de normale collecte, die jaarlijks op de eerste 

zondag in februari in deze kerken wordt gehouden, 

vond in 1962 een extra inzameling plaats ten behoeve 

van de slachtoffers van de aardbevingsramp in Perzië. 

De opbrengst van deze extra collecte was ongeveer 

één en een kwart miljoen. De Nederlandse kerken 

hebben samen met kerken in andere landen daardoor 

de herbouw van het Perzische dorp Esmatabad 

mogelijk kunnen maken. Andere belangrijke bedragen 

uit Nederland werden bestemd voor hulp aan de 

vluchtelingen in Hongkong en Algerije, vóór hulp aan 

minderheidskerken in Europa, voor ontwikkelingswerk 

in Griekenland en West-Afrika en voor onderwijs in 

Pakistan en op Madagascar. Morgen vindt in de 

Nederlandse protestantse kerken weer de jaarlijkse 

grote inzameling plaats voor het werelddiakonaat. 

 

Trouw / 06-02-1963 

Kerken dit voorjaar eensgezind in oecumenische 

actie  

Eensgezind hebben de Nederlandse kerken besloten 

niet langer toe te zien. Een grootscheepse actie zal in 

de komende weken in heel ons land worden gevoerd 

onder het motto „Brood voor het hart". Eindpunt van de 

actie is de. 5e mei, bevrijdingsdag. Dan moet twee 

miljoen gulden bijeen zijn ais werkkapitaal voor een 

hele reeks grote lectuurprojecten, niet alleen in de 

landen van Afrika, maar ook voor Azië en Zuid-

Amerika. Doel is de opzet van kleine drukkerijen, de 

uitgave van christelijke boeken, romans en kranten 

voor iedereen, de inrichting van kiosken en depots, de 

aankoop van rijdende boekwinkels.  

Hoopvol zien de jonge zendingskerken uit naar de 

Nederlandse hulp. De Nederlandse Zendingsraad, 

waarin vrijwel alle zendingsraden en -bonden 

samenwerken, heeft de centrale leiding van het plan. 

Bijna alle kerkgenootschappen werken mee: van 

hervormden, gereformeerden en lutheranen tot en met 

remonstranten, doopsgezinden, gereformeerde 

gemeenten, christelijke gereformeerden, baptisten, 

hernhutters en vrije evangelischen. Het is, zoals ds. B. 

Richters van het gereformeerde zendingscentrum zei. 

“een werkelijke oecumenische actie". Bonden van 

mannen, vrouwen en jeugd doen mee. De NCRV-

televisie zendt speciale in Nigeria en Kameroen 

gemaakte programma's uit. De radio komt met 

klankbeelden. Filmstroken kan iedereen aanvragen. In 

maart wordt in Utrecht een nationale toogdag 

gehouden. In de kerkgebouwen worden folders 

verspreid. Tenslotte komt tegen 5 mei in vrijwel alle 

kerken een grote centrale collecte.  

lederen leest  

Een groot deel van het geld gaat naar Kameroen, waar 

een lectuurcentrum voor heel Frans-sprekend Afrika in 

oprichting is. De hervormde zendingsraad nam er 

reeds een directeur, een zakelijke leider en een 

deskundige literatuursecretaris voor z’n rekening. Nu 

moet er geld komen voor de opleiding van 

boekverkopers, journalisten en colporteurs, voor de 

uitgave van schoolboeken en lectuur voor ouderen, 

voor films en klankbeelden. Reeds werkt in Kameroen 

sinds jaren ds Ype Schaaf voor het Nederlands 

Bijbelgenootschap in de bijbelverspreiding. Naast zijn 

kantoor in de hoofdstraat van Yaoundé komt een 

nieuw gebouw voor de lectuurdienst. “ledereen in 

Afrika grijpt naar kranten en boeken. Overal zie je de 

mensen zelfs op straat de krant lezen. Ik ben 

geschrokken van wat de boekhandeltjes verkopen. Je 

ziet er goedkope uitgaven van Marx en andere 

communistische schrijvers, veel sex. En ook 

geschriften van de morele herbewapening. Dat kopen 

de mensen grif", vertelde ds. P. J. Mackaay, hervormd 

zendingssecretaris, die pas een bezoek bracht aan 

Kameroen.  

 

Grif grijpen de jonge mensen in het ontwakende Afrika 

naar boeken en kranten. Wat lezen ze? Nederlandse 

kerken krijgen in de komende weken de kans daarop 

mee een antwoord te geven. Op de foto; een 

jongeman in de hoofdstraat van Yaounde in 
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Kameroen, waar een groot Krans-sprekend Afrika is 

opbouw is. 

 
Ook aan de kinderen van jong Afrika willen de kerken 

graag boekjes geven. De jeugdlectuur is in de actie 

„Brood, voor het hart" even belangrijk als de uitgave 

van boeken voor ouderen. 

In Indonesië  

In Afrika hebben de christenen grote verwachtingen 

van de Nederlandse actie. Hetzelfde geldt van 

Indonesië. Hier bouwde dr. J. Verkuyl een grote 

lectuurdienst op, die als de beste van heel Azië geldt. 

Thans is dr. Verkuyl terug in ons land en hij wordt 

secretaris van de Nederlandse Zendingsraad. Op het 

juiste moment komt een man met grote ervaring 

binnen. Zelf schreef hij 30 boeken in het Indonesisch 

en 7 in het Javaans. Wat is er in Indonesië bereikt? Dr. 

Verkuyl vertelde: „We geven er boeken uit over sociale 

en economische ethiek, over rassenvraagstukken, 

over sexuele vraagstukken. We gaven b.v. ook 

Berkhofs kerkgeschiedenis uit en boeken over de 

kerken in en rondom Indonesië. Maar ook romans, 

kinderboeken, novellen en religieuze spelen. Ook 

eenvoudige lectuur voor de dessabewoners. Ver 

buiten de christelijke gemeenschap worden onze 

boeken in Indonesië gebruikt. Studenten aan een 

moslim-universiteit lezen onze uitgaven over ethiek 

bijvoorbeeld. Er is vaak niets anders. Er zijn centrale 

depots, die meer dan 400 boekhandeltjes van kerken 

en particulieren bevoorraden. Er is nu ook een 

journalistieke cursus opgericht met 70 deelnemers. 

Van de boeken, die de interkerkelijke lectuurdienst in 

Indonesië uitgeeft, is de eerste druk meestal 

vijfduizend exemplaren. Vaak zijn herdrukken nodig. 

Het hele werk is thans in handen van de Indonesiërs 

zelf." Zoals gezegd: de Indonesische christenen 

rekenen voor dit werk ook op ons. Hoog nodig moet in 

Djakarta een nieuw centraal kantoor voor de 

lectuurdienst worden gebouwd. Dr. Verkuyl zegt: „We 

hopen, nu er een nieuwe dageraad in zicht komt in de 

verhouding tussen Indonesië en Nederland op een 

nieuw teken van verbondenheid russen de christenen 

ginds en hier. Dat kan door de actie „Brood voor het 

hart" worden verwezenlijkt".  

Meer plannen  

Wat in Indonesië zo voortreffelijk is ontwikkeld, komt in 

Afrika op gang. Niet alleen het Franstalige 

Afrikacentrum in Kameroen krijgt ~Brood voor het hart" 

van de Nederlandse christenheid. De lijst die de 

Nederlandse Zendingsraad presenteer*, omvat nog 

een reeks kleinere projecten : steun aan lectuurwerk 

van de Soedanzending, een rijdende boekhandel voor 

Tanganyika, 'n lectuurcentrum voor Kenya, een 

drukkerij voor Transvaal, opzet van lectuurdiensten in 

Brazilië en Argentinië, uitbreiding van reeds bestaande 

lectuurdiensten in Suriname, Djokjakarta en Midden-

Java, de stichting van een boekhandel op Soemba en 

een lectuurfonds voor de Toradjakerk op Celebes, 

steun aan lectuurwerk op Nieuw- Guinea en Algerije 

en aan de lectuurdienst van de Armeense 

Evangelische Kerk in het Nabije Oosten.  

Internationaal trekt reeds nu de grote oecumenische 

actie van de Nederlandse kerken de aandacht. Voor 

Kameroen verwacht men dollars uit Amerika, hulp uit 

Engeland en Duitsland zegde bij voorbaat een bedrag 

toe uit de evangelische miljoenenactie voor 

oecumenische hulp „Brot für die Welt".  

 

Het Parool / 08-02-1963 

KORT KERKELIJK NIEUWS  

Oecumenische Sociëteit.  

De z.g. Plein-groep in Den Haag heeft in haar gebouw 

aan de Adelheidstraat een sociëteit voor predikanten 

en priesters ingesteld, die op elke eerste woensdag 

van de maand gelegenheid biedt tot informeel contact 

voor geestelijken. Daarnaast is er op de vierde vrijdag 

van iedere maand nog een oecumenisch „liefdemaal" 

in hetzelfde gebouw, waarbij christenen van 

verschillende kerken samen zijn onder leiding van een 

protestants of r.k. geestelijke.  

Vlieland bouwt één kerk.  

Op Vlieland bouwen rooms-katholieken en 

gereformeerden samen een kerk, waarvan men hoopt 

dat ze nog voor de zomervakantie gereed zal zijn. De 

rooms-katholieken hebben namelijk geen eigen 

parochie op het eiland. Seksuele opvoeding. Vele 

artsen en predikanten van de verschillende 

protestantse kerken op Goeree en Overflakkee 
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kwamen in hun werk in aanraking met allerlei 

huwelijks- en gezinsmoeilijkheden die vaak terug ts 

brengen waren op een spanning tussen (kerkelijke) 

leer en (dagelijks) leven. In een samenspreking tussen 

artsen en predikanten kwam men tot de conclusie dat 

er door de kerken meer gedaan moest worden op dit 

veld. Daartoe hebben zij de kerkeraden van de 

verschillende kerken aangeschreven met het voorstel, 

een stichting in het leven te roepen waaraan een 

predikant, een arts en een maatschappelijk werkster 

verbonden zullen zijn en die voorlichting zal geven 

over het seksuele leven, het huwelijk en verantwoorde 

gezinsvorming. Groei van jeugdwijding. In Oost- 

Duitsland wordt de zgn. Jeugdwijding van staatswege 

geëist. Het is een' pendant van het oud-kerkelijke 

belijdenis doen. In de acht jaar dat deze 

„Jugendweihe" nu in Oost-Duitsland plaats vindt, 

hebben circa een miljoen jongeren hieraan 

deelgenomen. In een aantal grote plaatsen neemt 

thans 93 procent van de Jeugd deel: in Leipzig bv. was 

dat in 1955 nog slechts 23 procent van de 17-jarigen, 

vorig jaar 94 procent. Wat de predikantsplaatsen 

betreft, in Saksen zijn van de 1750 plaatsen nog 

slechts 750 bezet.  

Kerken helpen Algerije.  

Tijdens de Algerijnse oorlog was Algerije voortdurend 

in het nieuws. Nu de opbouw van het verwoeste land 

alle krachten en hulpmiddelen vraagt is helaas de 

wereld-belangstelling aanmerkelijk geringer geworden 

Volgens Algerijnse gegevens zijn alleen in de districten 

Constantine en Batna 1.4 miljoen van de 2 miljoen 

inwoners zonder enige bron van inkomen. De 

werkloosheid is onrustbarend en op vele plaatsen 

dreigt het tekort aan voedsel tot hongersnood te 

leiden. De kerken in Amerika en Europa zijn bezig te 

proberen deze nood enigermate te lenigen. Naast 

materiële hulp werd ook medisch personeel 

beschikbaar gesteld. Duitse kerken schonken mobiele 

klinieken, die onder leiding staan van Nederlandse 

artsen. Nederlandse kerken droegen reeds 5830 

dekens en 23 ton melk bij. tevens 50 ton suiker en 60 

ton kleding. De stichting Oecumenische Hulp aan 

kerken en vluchtelingen te Utrecht heeft tot nu toe voor 

dit doel ƒ 112.000 op haar giro 5261 ontvangen.  

 

Trouw / 09-03-1963 

KERKELIJK LEVEN  

Studiecommissie stelt voor:  

Baptisten blijven voorlopig lid van Wereldraad  

De studiecommissie die de unie van 

baptistengemeenten in ons land instelde om de 

kwestie van het lidmaatschap der unie van de 

wereldraad van kerken te onderzoeken (in 

baptistenkring denkt men nl. over dit lidmaatschap 

verschillend) zegt in haar nu verschenen rapport, dat 

zij de gemeenten meent te moeten adviseren het 

lidmaatschap van de wereldraad in elk geval in het 

huidige stadium te handhaven. In het huidige stadium 

wil zeggen, dat het lidmaatschap niet in alle denkbare 

situaties kan werden voortgezet. „Een voorlopig 

lidmaatschap" staat er dan ook boven de betrokken 

paragraaf in het rapport.  

Als de negatieve tendenties, welke de commissie in de 

wereldraad onderkent, zich verder zullen ontwikkelen, 

zodat de relativerende theologie metterdaad de 

officiële theologie van de wereldraad van kerken is 

geworden, zal dit lidmaatschap voor onze gemeente 

onhoudbaar zijn geworden." Het lidmaatschap zal naar 

het oordeel der commissie evenmin gehandhaafd 

kunnen blijven, „indien het zonder meer gaat 

betekenen de erkenning van de kerken als gemeenten 

van Jezus Christus en de erkenning van elkanders 

ambten en „sacramenten".  

Als negatieve tendenties van de wereldraad noemt het 

rapport (wij vatten kort samen. Red.): de relativerende 

theologie, welke in wezen niet anders bedoelt dan tot 

modaliteit van de „éne kerk" te verklaren, wat als het 

eigen en onderscheidende geloof-bezit binnen de 

verschillende kerken wordt beleefd en bewaard; het 

oecumenisch „ongeduld", dat vooral daar wordt 

gevonden, waar de verschillen het gemakkelijkst 

worden gerelativeerd (hier noemt het rapport de 

volkskerken, waar men de meeste aanhangers van de 

genoemde relativerende theologie vindt); het gevaar 

voor volkskerkelijk „imperialisme"; het zoeken van 

toenadering tot de r.k. kerk, het feit dat door de 

toetreding van kerken uit communistische landen de 

wereldraad zich open heeft gesteld voor marxistische 

infiltratie en beïnvloeding; en het ontbreken van 

toezicht op de naleving van de basisformule, waardoor 

binnen de wereldraad ook ruimte wordt verkregen voor 

de vrijzinnigheid.  

De studiecommissie ziet de volgende positieve 

tendenties in de wereldraad (we vatten weer samen. 

Red.): de wereldraad distantieert zich in zijn officiële 

publikaties met onmiskenbare duidelijkheid van de 

relativerende theologie; het lidmaatschap houdt niet in, 

dat leden-kerken elkaar als „legitiem" erkennen; 

tegenover de wereld legt de wereldraad een niet licht 

te overschatten getuigenis af; de wereldraad opende 

mogelijkheden tot inniger contact met medegelovigen 

achter het IJzeren Gordijn; de betekenis van de 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen is van 

enorm gewicht gebleken; het ontbreken van een 

gezaghebbende uitleg van de basisformule moet, naar 

de mening van de commissie, voor algemeen 
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baptistisch besef als een positieve tendentie worden 

aangemerkt.  

Bijdrage  

De commissie is van oordeel, dat op het ogenblik de 

positieve tendenties in de wereldraad nog 

overheersend zijn en door daadwerkelijk mee te blijven 

doen, kunnen de baptisten een goede bijdrage tot 

handhaving en versterking van deze tendenties 

leveren. Dit zegt de meerderheid van de commissie (J. 

v. Dam, Sneek; E. J. Huizing, Hoogeveen; Ph. 

Lindeman. Groningen, en H. Ploeger, Zwagerveen, 

allen predikanten). Ds. S. J. Zijlstra, Eindhoven, zegt in 

een minderheidsverklaring dat hij komt tot een 

negatieve waardering van de wereldraad; hij meent te 

moeten adviseren, het lidmaatschap te doen 

ophouden. Gelet de gesignaleerde negatieve 

tendenties, roept het rapport op „tot een depgaande 

geestelijke bezinning en verinniging van het eigen 

geloofsleven en geloofsbezit der gemeenten". De 

commissie is verder van mening de gemeenten te 

moeten ontraden mee te doen aan zgn. 

„oecumenische avondmaalsvieringen" en „kanselruil". 

— Tenslotte: gelet het federale karkater van de unie 

van baptistengemeenten komt het de commissie als 

juist voor, dat niet de unie lid is van de wereldraad, 

maar de gemeenten; om praktische redenen zal de 

commissie der unie deze aangesloten gemeenten 

kunnen vertegenwoordigen in de oecumenische raad.  

 

Algemeen Handelsblad / 29-03-1963 

Indonesische kerken vragen hulp voor Bali  

De Raad van Kerken in Indonesië heeft een beroep 

gedaan op de Nederlandse kerken haar te willen 

bijstaan bij de hulp aan de slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting op Bali. Daar is een heel jonge 

Christelijke kerk, de Geredja protestan Bali, die tussen 

de 2500 en 3000 leden telt. Deze kerk is zeer actief en 

heeft veel mogelijkheden tot arbeid. Ze werkt te 

midden van een bevolking van plus minus een 

driekwart miljoen mensen. In het district Karangasen, 

dat zwaar is getroffen woont in de omgeving van 

Sidemen een klein aantal christenen. Hun situatie is 

nog niet bekend. De christenen op Midden- en West-

Bali zullen ongetwijfeld hun getroffen landgenoten 

helpen. Ze hebben ook daarbij steun nodig. De 

stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht, heeft haar gironummer 

beschikbaar gesteld voor geldelijke bijdragen. De 

kerkelijke diakonale instanties hebben de gemeenten 

en diakonieën gevraagd door een beroep op haar 

leden of door een aparte gift de hulpverlening aan Bali 

mogelijk t e maken. Pakistan zal van de Ver. Staten 

twee rente-vrije 40-jarige leningen ontvangen tot een 

totaalbedrag van 32 miljoen dollar. Hiervan zal 30 

miljoen worden gebruikt voor de aankoop van 

Amerikaanse verbruiksgoederen, waaronder 

machines, chemische en agrarische uitrusting.  

 

Trouw / 29-03-1963 

Telegram van Indonesische christenen  

Vraag aan Nederlandse kerken: help Bali 

Wereldraad geeft verzoek door  

De raad van kerken in Indonesië heeft een beroep 

gedaan op de Nederlandse kerken hem te steunen bij 

het helpen van de slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting op Bali. De Indonesische kerker 

hebben al voorraden en voedsel aangekocht voor 

leniging van de eerste nood. Straks zijn echter grote 

bedragen nodig voor herstel, en misschien ook voor 

verhuizing, van Balinezen naar andere delen van de 

Indonesische archipel. De Wereldraad van Kerken 

heeft het Indonesische verzoek per telegram 

doorgegeven aan de nationale oecumenische 

hulpverlenende instanties. Ook de Stichting 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen in 

Utrecht heeft haar giro (5261) opengesteld voor 

stortingen ten behoeve van de hulp aan Bali. 

Verscheidene kerken hebben volgens het ANP al 

beloofd, een beroep te doen op de eigen gemeenten 

en parochies.  

 

De Volkskrant / 29-03-1963 

Rode Kruis organiseert hulpactie voor Bali 

aangebracht.  

GENEVE, 28 maait (Reuter, AP) — De liga van Rode 

Kruis verenigingen in Genève heeft een beroep 

gedaan op de Rode Kruis-organisaties in twintig 

Europese, Aziatische en Amerikaanse landen zich in 

te spannen voor hulpacties ten behoeve van de 

slachtoffers op Bali. Het Indonesische Rode Kruis 

heeft in een dringend telegram aan Genève 

meegedeeld, dat er 150(1 doden op het eiland te 

betreuren zijn, 300 gewonden en 100.000 daklozen.  

De regering in Djakarta heeft een aanbod van het 

Nederlandse Rode Kruis om zijn vertegenwoordiger op 

Nieuw- Guinea, de heer M. Rutten ter beschikking te 

stellen van het hulpverleningswerk op Bali, in dank 

aanvaard.  

De directeur-generaal van het Nederlandse Rode 

Kruis, de heer A. van Emden, deelt mee, dat er op giro 

777 al duizenden giften zijn binnengekomen. De 

zending kindervoeding, die het Rode Kruis per KLM 
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naar Indonesië heeft verzonden, zal worden gevolgd 

door een tweede zending, bestaande uit 5300 kilo 

goederen ter waarde van 70 duizend gallen.  

 
Een Balinese man en vrouw bidden en brengen een 

offer te midden van de vernietiging, die de hete lava 

van de vulkaan Goenoeng Agoeng rond de tempel van 

Besakih heeft  

Gironummer  

De Raad van Kerken in Indonesië heeft een beroep 

gedaan op de Nederlandse kerken, hen bij te staan in 

de hulpactie voor Bali. De Wereldraad van Kerken 

heeft het Indonesische verzoek doorgegeven aan de 

Nationale Oecumenische Hulpverlenings Instanties. 

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht heeft haar gironummer 5261 

opengesteld voor giften.  

Over de 30.000 Balinezen, die door de lavastroom van 

de Agoeng geïsoleerd zijn. is geen verder nieuws 

ontvangen. De gouverneur van Bali. Anak Agoeng 

Stoededia heeft verklaard, dat. de streek tussen 

Tianjar en Tjoelik slechts vanuit zee te bereiken is.  

Het Indonesische Bureau van de Burgerlijke 

Verdediging heeft meegedeeld, dat de twee 

helikopters, die nu op Bali opereren, de mensen op de 

gevaarlijkste plaatsen zullen oppikken. Het bureau wil 

voorbereidingen treffen voor de evacuatie van 300.000 

Balinezen. De totale bevolking van het eiland telt drie 

miljoen zielen. Volgens de laatste gegevens zijn 

70.000 vluchtelingen in doorgangskampen 

ondergebracht.  

 

Friese Koerier / 23-04-1963 

Kerken helpen Bali  

UTRECHT (ANP) — Na de oproep van de Wereldraad 

van Kerken tot hulpverlening aan de slachtoffers van 

de vulkaanuitbarsting op Bali, hebben de Nederlandse 

kerken tot nu toe ruim ƒ 120.000.-- bijgedragen. De 

helft van dit bedrag is afkomstig van radioluisteraars 

die hebben gereageerd op de „wilde ganzen-

uitzendingen" van het IKOR. In verschillende kerken 

zijn of worden bovendien nog inzamelingen voor Bali 

gehouden. Ook gironummer 5261 van de Nederlandse 

Oecumenische Hulpverleningsdienst, de stichting 

oecumenische hulp in Utrecht, staat voorlopig nog 

open voor giften.  

 

Het Vrije Volk / 23-04-1963 

Actie van-kerken voor Bali: 1,2 ton  

(Van een onzer verslaggevers)  

Na de oproep van de Wereldraad van Kerken tot 

hulpverlening aan de slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting op Bali is van kerkelijke zijde tot nu 

toe ruim ƒ 120.000 bijgedragen. -  

De helft van dit bedrag is afkomstig van 

radioluisteraars die hebben gereageerd op de “wilde-

ganzen-uitzendingen”' van het IKOR. In verschillende 

kerken zijn of .worden bovendien nog inzamelingen 

voor Bali gehouden. Ook gironummer 5261 van de 

Nederlandse Oecumenische Hulpverleningsdienst, de 

Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht, staat 

voorlopig nog open voor giften. 

 

Limburgs dagblad / 23-04-1963 

REEDS RUIM EEN TON VOOR BALI  

Utrecht 22 april — Na de oproep van Kerken tot 

hulpverlening aan slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting op Bali, hebben de Nederlandse 

kerken tot nu toe ruim ƒ 120.000 bijgedragen (rest 

artikel niet goed te lezen) … gironummer 5161 van de 

Oecumenische hulpverleningsdienst, de Stichting 

oecumenische hulp in Utrecht staat voorlopig nog 

open  

 

Trouw / 23-04-1961 

Ned. kerken: reeds f 120.000 voor Bali  

Na de oproep van de Wereldraad van Kerken tot 

hulpverlening aan de slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting op Bali, hebben de Nederlandse 

kerken tot nu toe ruim ƒ 120.000 bijgedragen.  

De helft van dit bedrag is afkomstig van 

radioluisteraars die hebben gereageerd op de „Wilde 

ganzen-uitzendingen" van het IKOR. In verschillende 

kerken zijn of worden bovendien nog inzamelingen 

voor Bali gehouden, waarvan de opbrengst nog niet 

bekend is. Ook gironummer 5261 van de Nederlandse 
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oecumenische hulpverleningsdienst, de stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht, staat voorlopig nog 

open voor giften.  

 

Leeuwarder Courant / 23-04-1963 

Kerknieuws in het kort  

— Na de oproep van de Wereldraad van Kerken tot 

hulpverlening aan de slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting op Bali, hebben de Nederlandse 

kerken tot nu toe ruim ƒ 120.000 bijgedragen. De helft 

van dit bedrag is afkomstig van radioluisteraars, die 

hebben gereageerd op de “Wilde Ganzen-

uitzendingen" van het IKOR. In verschillende kerken 

zijn of worden bovendien nog inzamelingen voor Bali 

gehouden. Ook gironummer 5261 van de Nederlandse 

Oecumenische hulpverleningsdienst, de Stichting 

Oecumenische hulp in Utrecht, staat voorlopig nog 

open voor giften.  

 

Algemeen Handelsblad / 25-04-1963 

Kerkelijke hulp voor Bali blijft vloeien  

Naar aanleiding van de oproep van de Wereldraad van 

Kerken tot hulp aan de slachtoffers aan de 

vulkaanuitbarsting op Bali hebben de Nederlandse 

kerken tot nu toe ruim 120.000 gulden bijgedragen. De 

helft van deze som is gekomen als reactie op de Wilde 

Ganzen uitzending van het IKOR. Bovendien worden 

in verschillende kerken nog inzamelingen voor Bali 

gehouden. Ook het gironummer 5281 van de 

Nederlandse oecumenische hulpverleningsinstantie, 

de Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht, blijft voor 

het ontvangen van giften beschikbaar.  

 

Trouw / 03-05-1963 

FELLE DRS. DE LANGE VOOR CJVF:  

Ontwikkelingshulp: veel woorden, weinig daden  

(Van onze verslaggeefster)  

„Wel woorden, maar geen daden", zo had de titel 

kunnen luiden van de rede, die drs. H.M. de Lange, 

secretaris van het Centraal Plan Bureau gisteren heeft 

gehouden op de studiedag van de Christen Jonge 

Vrouwen Federatie, donderdag in Utrecht. De 

toespraak ging over de hulp aan de 

ontwikkelingslanden  

„In het Nederlands parlement wordt veel over deze 

hulp gediscussieerd, maar ik ben teleurgesteld over 't 

echt eraan meedoen", zei drs. de Lange. „We nemen 

iets te gemakkelijk moties aan bv. om één procent van 

het inkomen af te staan, maar in feite zijn we nog niet 

verder gekomen dan een half procent".  

Volgens de spreker zijn in de nota die de minister van 

Buitenlandse Zaken vorig jaar heeft ingediend, alle 

argumenten aanwezig om méér te geven, maar de 

nota eindigt ermee, dat er minder wordt gedaan. En 

het werk van de particuliere organisaties als NOVIB en 

Oecumenische hulp van kerken dan ? Natuurlek moest 

drs. de Lange toegeven, dat hun werk belangrijk is. 

Maar de toehoorders moesten toch niet de 

verhoudingen uit het oog verliezen. Hij rekende nl. 

voor, dat het paar miljoen dat deze organisaties 

ophalen, een “pieterbedrag" is, vergeleken bij ons 

nationale inkomen van 40 miljard en bij wat er nodig is.  

Offer 

De kerken zullen uitgenodigd worden, te helpen op het 

terrein van onderwijs en 

verpleging, maar om het hele vraagstuk van de 

Internationale hulpverlening op te lossen zijn grotere 

sommen nodig dan de kerken verstrekken. Als we 

werkelijk allemaal op gigantische wijze zouden geven 

maar we doen het niet, en dus zou een stuk van onze 

vrijheid moeten worden opgeofferd. 

Juist wanneer over een afgedwongen offer voor Azië 

en Afrika wordt gesproken, komen er weerstanden. 

Drs. De Lange noemde er enkele. We zijn nog niet 

heen over de kwestie-Indonesië" en dat speelt een rol 

bij onze houding ten aanzien van de 

ontwikkelingslanden. 

Je hoort ook vaak het argument: willen de mensen uit 

die landen wel hulp? Liggen ze niet liever in de zon ? 

Ik vind een dergelijk argument een beetje goedkoop, 

zei de spreker. Daarmee komen wij er wat al te 

gemakkelijk van af. Als we namelijk luisteren naar de 

leidende figuren uit die landen, dan bespeur en we een 

streven om van die armoede af te komen. Geen vader 

of moeder kan met een gerust geweten zonder meer 

aanvaarden, dat zijn kind van honger sterft. Bovendien 

hebben ze ontdekt, dat het niet meer hoeft Armoede is 

geen noodlot meer, er is wat aan te doen.  

Dan is er de vraag: „Kan het niet wat efficiënter 

verdeeld worden?" Achter die vraag constateerde drs. 

De Lange de houding van: “Het is allemaal toch 

verspilling". Als blijkt, dat van de hulp van de Ver. 

Staten b.v. Zuid-Amerika niet zoveel is terecht 

gekomen, horen we die mensen zeggen: „Zie je wel, 

een bodemloze put". Ze vergeten dan, aldus de 

spreker, het moeizame werk van b.v. de organisaties 

van de Verenigde Naties als de Wereldbank, de 

Internationale Ontwikkelings-Associatie en het 

Speciale Fonds, die heus niet zomaar geld geven, 

maar wel degelijk tevoren een onderzoek instellen en 

naderhand controleren, of het geld goed besteed 

wordt. 
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Onzinnig 

Ik erger me voortdurend aan het bijzonder 

ongenuanceerde geschrijf van Nederlands meest 

gelezen weekblad, dat de discussie van de bodemloze 

put voert en een stemming voedt, die het 

buitengewoon nuttige werk van de Verenigde Naties 

als het ware vernietigt. 

Het is onvermijdelijk, dat er ook geld minder doelmatig 

wordt besteed, als Je met zon gigantisch project te 

maken hebt. Er mogen ook best voorwaarden worden 

gesteld, maar ik vind het maar een onzinnige en 

onredelijke eis, zei drs. de Lange — dat een land in 10 

à 15 jaar een democratie zou moeten opbouwen 

waarin alles evengoed is georganiseerd als in het 

Westen. Wel moeten we natuurlijk trachten aan zon 

democratie een richting te geven. 

Drs. de Lange sprak ook over de weerstanden die in 

Azië en Afrika zélf tegen de hulp bestaan. Aan de 

westerse wereld vragen deze landen: „Waarom 

spannen jullie je niet méér in om te komen tot de 

stabilisatie van de grondstofprijzen. En waarom stellen 

jullie de grenzen niet méér open voor onze goederen?" 

Onze angst voor de goedkopere produkten uit 

bijvoorbeeld Japan is voor het Oosten een bron van 

ergernis. 

In de villawijken van de wereld levend, kunnen we ons 

maar moeilijk voorstellen, wat het is het te moeten 

rondkomen met een tiende van ons nationale 

Inkomen. Onze inkomens zijn sinds 1913 verdubbeld, 

die van Azië zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

 

Het Parool / 05-06-1963 

Nederlandse kerken helpen Bali  

UTRECHT, woensdag (ANP). — De oproep van de 

Raad van Kerken in Indonesië hulp te verlenen aan de 

slachtoffers van de uitbarstingen van de vulkaan 

Goenoeng Agoeng heeft ook in ons land zijn 

uitwerking niet gemist. Door middel van collecten in 

kerken, de actie „Wilde Ganzen" en giften op de 

girorekening van de stichting Oecumenische hulp aan 

de kerken en vluchtelingen, werd tot nu toe een 

bedrag van ƒ 230.000 bijeengebracht.  

Met het eerste KLM-vliegtuig naar Indonesië werd een 

hoeveelheid medicijnen meegegeven, ten waarde van 

ƒ 30.000. Van Singapore uit werden melk, rijst en maïs 

naar Bali verscheept. 

 

Friese koerier / 05-06-1963 

Nederlandse hulp aan slachtoffers op Bali  

Utrecht (ANP) — De oproep van de raad van Kerken 

in Indonesië hulp te verlenen aan de slachtoffers van 

de uitbarstingen van de vulkaan Goenoeng Agoeng- 

heeft ook in ons land zijn uitwerking niet gemist.  

Door middel van collecten in kerken, de actie Wilde 

Ganzen en giften op de girorekening van de stichting 

oecumenische hulp aan de kerken en vluchtelingen, 

werd tot nu toe een bedrag: van ƒ 230.000 

bijeengebracht.  

Met het eerste KLM-vliegtuig naar Indonesië werd een 

hoeveelheid medicijnen meegegeven, die een waarde 

van ƒ30.000 vertegenwoordigde. Van Singapore uit 

werd melk, rijst en mais naar Bali verscheept.  

Tweehonderdduizend Balinezen, die na de jongste 

uitbarstingen van de vulkaan Agoeng van hun 

haardsteden zijn weggevlucht, worden thans door 

hongersnood bedreigd, aldus heeft het Indonesische 

persbureau Antara gemeld.  

 

De Tijd De Maasbode 05-06-1963 

Reeds 230.000 gulden voor BALI  

UTRECHT, 5 juni — De oproep van de Raad van 

Kerken in Indonesië hulp te verlenen aan de 

slachtoffers van de uitbarstingen van de vulkaan 

Goenoeng Agoeng heeft ook in ons land zijn 

uitwerking niet gemist. Door middel van collecten in 

kerken, de actie „Wilde ganzen" en giften op de 

girorekening van de Stichting oecumenische hulp aan 

de kerken en vluchtelingen, werd tot nu toe een 

bedrag van ƒ 230.000 bijeengebracht.  

Met het eerste KLM-vliegtuig naar Indonesië . werd 

een hoeveelheid medicijnen meegegeven, die een 

waarde van ƒ30.000 vertegenwoordigde. Van 

Singapore uit werd melk, rijst en mais naar Bali 

verscheept. 

 

Trouw / 05-06-1963 

Via kerken ƒ 230.000 voor ramp Bali  

De oproep van de raad van kerken in Indonesië hulp te 

verlenen aan de slachtoffers van de uitbarstingen van 

de vulkaan Goenoemg Agoe, op Bali heeft ook in ons 

land zijn uitwerking niet gemist. Door middel van 

collecten in kerken, de actie „Wilde Ganzen" en giften 

op de girorekening van de Stichting Oecumenische 

Hulp werd tot tv toe een bedrag van ƒ 230.000 

bijeengebracht.  

Met het eerste K.L.M.-vliegtuig naar Indonesië werd 

een hoeveelheid medicijnen meegegeven, die een 
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waarde van ƒ 30.000 vertegenwoordigde. Van 

Singapore uit werd melk, rijst en maïs naar Bali- 

verscheept.  

 

Leeuwarder Courant / 05-05-1963 

Bijna kwart miljoen voor hulp aan Bali  

De oproep van de Raad van Kerken in Indonesië, hulp 

te verlenen aan de slachtoffers van de uitbarstingen 

van de vulkaan Goenoeng Agoeng heeft ook in ons 

land zijn uitwerking niet gemist. Door middel van 

collecten in kerken, de actie „Wilde Ganzen" van het 

IKOR en giften op de girorekening van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan de Kerken en Vluchtelingen, 

werd tot nu toe een bedrag van ƒ 230.000 

bijeengebracht. Met het eerste KLM-vliegtuig naar 

Indonesië werd een hoeveelheid medicijnen 

meegegeven, die een waarde van f3O 000 

vertegenwoordigde. Van Singapore uit werd melk. rijst 

en maïs naar Bali verscheept.  

 

Nieuwsblad van het Noorden / 14-06-1963 

Bouw Esmatabad vordert snel  

De stichting Oecumenische Hulp deelt mee, dat de 

bouw van Esmatabad, het Perzische dorp dat bestemd 

is voor de 308 Mohammedaanse gezinnen, die de 

aardbevingsramp in 1962 overleefden, snel vordert. Er 

zijn nu 54 huizen klaar om bewoond te worden. Ze 

hebben 2 slaapkamers, een keuken en een toilet. Op 

het ogenblik worden 142 huizen, die volkomen gelijk 

zijn aan de eerste, snel afgewerkt. Van het gehele 

dorp, dat behalve 308 woonhuizen ook 8 winkels, een 

dorpshuis, een jongens- en een meisjesschool, een 

gemeentelijk bad- en washuis en een kliniek zal 

omvatten, zijn de fundamenten reeds gelegd. Er is een 

terrein gereserveerd voor een boerderij, om de 

dorpelingen te laten zien, hoe ze hun landbouw en 

veeteelt kunnen verbeteren.  

Dit is verblijdend nieuws, te meer, omdat christenen 

over de gehele wereld hier hulp bieden aan 

Mohammedanen: een werkelijk christelijke daad.  

 

Trouw / 15-06-1963 

Kerken bieden hulp in Oost-Pakistan  

Door de afdeling hulpverlening van de Wereldraad van 

Kerken te Genève is een dringend beroep van de 

Raad van kerken in Oost Pakistan op de kerken in 

Nederland doorgegeven, ter leniging van de nood, 

waarin 250.000 dakloze slachtoffers van de cycloon, 

die eind mei woedde, verkeren.  

Dit beroep klemt temeer, omdat het begin van de 

regentijd ieder ogenblik verwacht kan worden. Er is 

een dringende behoefte aan bouwmaterialen.  

Reeds werken drie hulpteams van de Pakistaanse 

Raad van Kerken in de zwaarst getroffen gebieden, in 

nauw overleg met de regering. Men verwacht dat het 

herstel zes maanden zal vergen en vanzelfsprekend 

zijn hier hoge kosten mee gemoeid.  

Om deze hulpverlening mogelijk te maken heeft de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht haar gironummer 5261 

opengesteld.  

 

Algemeen Handelsblad / 20-06-1963 

Oecumenische hulp aan Oost-Pakistan  

De stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht heeft haar gironummer 5261 

opengesteld om hulpverlening mogelijk te maken aan 

de 250.000 dakloze slachtoffers van de cycloon, die 

eind mei in Oost-Pakistan woedde. Er is dringende 

behoefte aan bouwmaterialen, omdat de regentijd elk 

ogenblik kan beginnen. Reeds werken drie hulpteams 

van de Raad van Pakistaanse Kerken in de zwaarst 

getroffen gebieden, in nauw overleg met regering. Men 

verwacht dat het herstel zes maanden zal vergen en 

vanzelfsprekend zijn hier hoge kosten mee gemoeid.  

 

Het Parool / 21-06-1963 

KERKELIJK NIEUWS  

OOST-PAKISTAN, dat vorige maand getroffen werd 

door een hevige cycloon, werkt met man en macht aan 

de wederopbouw. Drie hulpteams van de raad van 

Pakistaanse kerken helpen in het zwaarst getroffen 

gebied maar er is een enorm tekort aan 

bouwmaterialen. Via de Wereldraad van kerken is nu 

ook een beroep gedaan op de kerken van Nederland 

om geld bijeen te brengen om de 250.000 daklozen 

weer aan onderdak te kunnen helpen. Op postgiro 

5261 t.n.v. de Stichting Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen te Utrecht kunnen giften voor 

dit doel worden gestort.  
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Friese Koerier / 05-07-1963 

Kerken helpen Oost-Pakistan  

UTRECHT (ANP) — Kerken in verschillende landen 

houden op het ogenblik inzamelingsacties voor de 

slachtoffers van de tyfoon die eind mei het Chittagong-

district in Oost-Pakistan teisterde. Tijdens deze tyfoon 

kwamen naar schatting 10.000 mensen om het leven, 

terwijl de huizen van 250.000 anderen werden 

verwoest.  

Onmiddellijk na de ramp heeft de Wereldraad van 

Kerken een beroep gedaan op zijn leden, 50.000 dollar 

bijeen te brengen voor snelle hulpverlening. Dit bedrag 

was binnen 48 uur toegezegd en een hulpteam van de 

Kerken is inmiddels al aan het werk in Pakistan.  

Behalve aan voedsel en aan medische hulp, bestaat 

grote behoefte aan bouwmaterialen. In het betrokken 

gebied worden de huizen meestal gebouwd van leem, 

maar in deze tijd van het jaar is het door de vele 

regens onmogelijk lemen muren op te trekken. Andere 

materialen zijn echter ter plaatse niet beschikbaar; 

daardoor is de enige oplossing de bouw van bamboe-

huizen met golfplaten daken. Met de aanleg van 

wegen zal men tot oktober moeten wachten.  

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen in Utrecht heeft op verzoek van de 

Wereldraad van Kerken haar girorekening nummer 

5261 opengesteld voor giften ten behoeve van de 

slachtoffers in Pakistan. De Nederlandse Kerken 

hebben tot nu toe een bedrag van ruim 47.000 gulden 

bijeengebracht.  

 

Trouw / 05-07-1963 

Kerken brachten 47 mille bijeen voor Pakistan  

Nederlandse kerken hebben tot nog toe ruim ƒ 47.000 

bijeengebracht voor de slachtoffers van de tyfoon, die 

eind mei het Chittagong-district in Oost-Pakistan 

teisterden. Tienduizend mensen kwamen naar 

schatting daarbij om het leven, de huizen van 250.000 

anderen werden verwoest.  

Onmiddellijk na de ramp heeft de Wereldraad van 

Kerken een beroep gedaan op zijn leden, 50.000 dollar 

bijeen te brengen voor snelle hulpverlening. Dit bedrag 

was binnen 48 uur toegezegd en een hulpteam van de 

kerken is inmiddels al aan het werk in Pakistan. 

Behalve aan voedsel en aan medische hulp, bestaat 

grote behoefte aan bouwmaterialen voor de bouw van 

bamboehuizen met golfplaten daken. Met de aanleg 

van wegen zal men tot oktober moeten wachten. De 

stichting Oecumenische Hulp' aan Kerken en 

Vluchtelingen in Utrecht heeft op verzoek van de 

wereldraad van kerken haar girorekening (nummer 

5261) opengesteld voor giften ten behoeve van de 

slachtoffers in Pakistan.  

 

Het Vrije Volk / 01-08-1963 

(Van een onzer verslaggevers):  

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, te Utrecht hééft van de Wereldraad van 

Kerken een telegram ontvangen, waarin voor Skopje 

geldelijke bijdragen worden gevraagd voor de herstel- 

en opbouwperiode, in de onmiddellijke materiële 

behoefte, zo wordt uit Belgrado gemeld, is ten naaste 

bij voorzien, De omvangrijke evacuatie maakt echter, 

dat hulp op langere termijn niet minder belangrijk is.  

De Stichting Oecumenische Hulp besloot haar 

gironummer 83 61 — Utrecht voor bijdragen open te 

stellen. 

 

Leeuwarder Courant / 01-08-1963 

Kerken schieten te hulp in Skoplje  

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen in Utrecht heeft van de Wereldraad van 

Kerken een telegram ontvangen, waarin geldelijke 

bijdragen worden gevraagd voor de herstel- en 

opbouwperiode van Skoplje. Naar aanleiding van de 

oproep van de Wereldraad hebben de kerken in 

Nederland al gereageerd. De Hervormde Kerk en de 

Gereformeerde Kerken hebben het verzoeken aan de 

diakonieën doorgegeven en gevraagd, een bijdrage 

beschikbaar te willen stellen. In enkele andere kerken 

zal een collecte worden gehouden. De „Wide Ganzen" 

van het IKOR hebben zondag al opgeroepen om 

gelden voor Skoplje te geven. Deze oproep wordt 

aanstaande zondag herhaald. De Stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht, die haar gironummer 

5261 openstelde voor individuele bijdragen, heeft op 

grond van de oproep voorlopig ƒ 100.000,- toegezegd.  

 

Trouw / 01-08-1963 

Kerken vragen voor Skopje hulp  

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen heeft van de Wereldraad van Kerken 

een telegram ontvangen, waarin voor Skopje geldelijke 

bijdragen gevraagd worden voor de herstel- en 

opbouwperiode.  

In de onmiddellijke materiële behoefte, wordt uit 

Belgrado gemeld, is ten naaste bij voorzien. De 
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omvangrijke evacuatie maakt echter, dat hulp op 

langere termijn niet minder belangrijk is.  

De berichten uit Belgrado verkreeg de Wereldraad van 

Harald Hans Lund, die in Joegoslavië leiding geeft aan 

een omvangrijk schoolvoedingsprogramma, dat 

kerkelijke hulpverleningsinstanties in nauw overleg met 

de regering uitvoeren.  

De Stichting Oecumenische Hulp heeft nu. besloten 

haar girono. 5261-Ütrecht voor het ontvangen van 

geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen. 

 

Limburgs Dagblad / 02-08-1963 

Nieuw Skopje op zelfde plaats  

BELGRADO, 1 augustus. (Rtr). — Volgens de 

direkteur van het Servische instituut voor . 

materiaalonderzoek, heeft het geen zin om Skopje op 

een andere plaats in Macedonië opnieuw op te 

bouwen, omdat in de gehele republiek aardbevingen 

kunnen voorkomen. De wederopbouw moet op 

dezelfde plaats geschieden maar ditmaal met 

gebruikmaking van spanbeton. Dit materiaal had in 

Japan zijn duurzaamheid bewezen. Ook in Skopje 

waren bij de aardbeving van vrijdag de gebouwen van 

spanbeton over het algemeen intakt gebleven.  

Van de Nederlandse toeristen, die op het tijdstip van 

de aardbevingsramp in of bij Skopje vertoefden en 

waarover ernstige ongerustheid heerste, hebben zich 

inmiddels acht personen gemeld. Zij allen hebben hun 

familieleden of kennissen bericht gezonden.  

De ANWB-alarmcentrale heeft aan de hand van de 

beschikbare gegevens meegedeeld dat familieleden in 

Nederland zich momenteel nog ongerust maken over 

32 gevallen, in totaal omvattende ongeveer 50 

personen.  

De Wilde Ganzen — de radioaktie van het IKOR — 

riep zondag jl. reeds luisteraars op gelden voor Skopje 

te willen geven. Deze oproep zal a.s. zondag worden 

herhaald. De Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht 

die haar gironummer 5261 openstelde voor individuele 

bijdragen, heeft in antwoord op het van de Wereldraad 

van Kerken in Genève ontvangen telegram voorlopig f 

100.000 toegezegd.  

 

Algemeen Handelsblad / 02-08-1963 

De stichting oecumenische hulp te Utrecht, die haar 

gironummer 5261 openstelde voor individuele 

bijdragen voor hulp aan de Joegoslavische stad 

Skopje, heeft de Wereldraad van Kerken te Genève 

voorlopig 100.000 gulden toegezegd. 

Het Parool / 02-08-1963 

Oecumenische hulp voor Skoplje  

AMSTERDAM, vrijdag f ANP). _ Naar aanleiding van 

de door de afdeling hulpverlening van de Wereldraad 

van Kerken gedane oproep voor hulp aan de 

Joegoslavische stad Skoplje hebben verschillende 

kerkgenootschappen reeds gereageerd. De 

Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde 

kerken hebben het verzoek aan de diaconieën 

doorgegeven en gevraagd een bijdrage beschikbaar te 

stellen. In enkele andere kerken zal een collecte 

worden gehouden. De „Wilde Ganzen" — de radio-

actie van het IKOR — riep vorige zondag reeds 

luisteraars op gelden voor Skoplje te geven. Deze 

oproep zal zondag worden herhaald. De stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht, die haar gironummer 

5261 openstelde voor individuele bijdragen, heeft op 

grond van het bovenstaande in antwoord op het van 

de Wereldraad van Kerken in Genève ontvangen 

telegram voorlopig ƒ 100.000 toegezegd. 

 

Friese Koerier / 02-08-1963 

Nederlandse toeristen wel of niet in Skopje ? 

Ongerustheid groeit  

DEN HAAG (ANP) — Met het verstrijken van de tijd 

worden steeds meer mensen in Nederland ongerust 

over familieleden, die mogelijk tijdens de 

aardbevingsramp in Skopje hebben vertoefd. Acht 

vermisten hebben zich intussen gemeld, waaronder de 

student Auke Boerema uit Dordrecht, die op het 

moment van de ramp in het ziekenhuis in Skopje 

verbleef, maar die aan de dood kon ontsnappen. Hij is 

gewond en zal per vliegtuig naar Nederland worden 

overgebracht.  

Volgens de ANWB-alarmcentrale zijn ei" veertig 

gevallen van toeristen, die ten tijde van de ramp in 

Skopje kunnen hebben vertoefd en waarover nu 

ernstige ongerustheid bestaat. In totaal gaat het om 65 

personen. Ook gisteren hebben zich m Skopje weer 

aardbevingen voorgedaan. In de afgelopen 24 uur 

waren het er 21. Een ervan deed de mensen 

opschrikken, maar veel schade werd er niet meer 

aangericht. Naar schatting is 85 procent van de 

woonwijken onbewoonbaar geworden.  

Lijken geborgen  

Vannacht zijn er weer drie lijken geborgen. Het 

definitieve dodencijfer zal niet ver van de 1500 ai zijn. 

Men is echter begonnen in een deel van de stad het 

puin te effenen zonder nog verder naar lijken te 

zoeken. De stichting Oecumenische hulp in Utrecht, 

die haar gironummer 5261 openstelde voor individuele 
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bijdragen heeft de Wereldraad van Kerken in Genève 

voorlopig een bedrag van ƒ 100.000 toegezegd. In tal 

van kerken is en wordt gecollecteerd voor Skopje.  

Oppassers van de dierentuin, die in den zuidelijke wijk 

van Skopje ligt, hebben verklaard, dat de dieren 

verscheidene uren voor de ramp bijzonder onrustig 

waren en daarna onnatuurlijk stil. “Wij hebben nog 

nooit eerder zoiets meegemaakt", zeiden zij. “Wat wij 

ook deden om de dieren rustig te krijgen, niets hielp”.  

 

De Tijd de Maasbode / 02-08-1963 

VOOR SKOPLJE „Oecumenische hulp" zegt 

100.000 gld. toe  

AMSTERDAM, 3 aug. — Naar aanleiding van de door 

de afdeling hulpverlening van de Wereldraad van 

Kerken gedane oproep voor hulp aan de 

Joegoslavische stad Skoplje hebben verschillende 

kerkgenootschappen al gereageerd. De stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht heeft In antwoord op 

het van de Wereldraad van Kerken in Geneve 

ontvangen telegram voorlopig 100.000 gld toegezegd. 

 

Leeuwarder Courant / 02-08-1963 

Nieuws uit de kerken Wereldraad benoemt lid Geref. 

Kerken voor Iran  

De Wereldraad van Kerken heeft een lid van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland, de heer R. de 

Jong uit Zeist, benoemd tot staflid van zijn afdeling 

Hulpverlening om voor een periode van zes tot twaalf 

maanden te helpen bij de wederopbouw van dorpen in 

Perzië, die verwoest zijn bij de aardbevingsramp van 1 

september 1962. Na de aardbeving heeft de 

Wereldraad twee projekten aangevat in Perzië: De 

herbouw van het mohammedaanse dorp Esmatabad 

en hulp aan vier andere dorpen, die deels door 

Mohammedanen, deels door Armeens-orthodoxe 

Christenen werden bewoond. Voor deze projekten 

droegen kerken uit alle delen der wereld in totaal 2,5 

miljoen gulden bij. Dit bedrag kwam voor de helft uit 

Nederland.  

Het dorp Esmatabad, dat voor ruim driehonderd 

gezinnen wordt gebouwd, nadert zijn voltooiing. 

Behalve nieuwe huizen worden er ook scholen en een 

dorpshuis gebouwd. De hulp aan de andere vier 

dorpjes verricht de Wereldraad in nauwe 

samenwerking met de Armeens- Orthodoxe Kerk. Men 

gaat er echter van uit. dat deze hulp niet alleen de 

Christenen in de dorpjes, ongeveer een derde deel 

van de inwoners, ten goede moet komen, maar ook de 

Mohammedaanse inwoners. Een probleem is, dat de 

aardbeving de migratie van de inwoners naar de 

hoofdstad Teheran, die al lang gaande was, nog 

aanzienlijk heeft versneld. Een ander probleem is het 

feit, dat de vier dorpjes behoorden tot de armste in het 

aardbevingsgebied. Voor de Armeens- Orthodoxe 

Kerk was het daarom de vraag, of men er wel goed 

aan zou doen, de bewoners van de dorpen in de 

gelegenheid te stellen, zich opnieuw op onvruchtbare 

grond een kommervol bestaan op te bouwen. 

Inmiddels is gebleken, dat het merendeel van de 

gevluchte bewoners in de omgeving van Teheran zal 

blijven. Besloten is, deze groep te helpen bij het kopen 

van land en bij de bouw van huizen. De in de dorpjes 

achtergebleven Christenen en Mohammedanen zullen 

worden geholpen bij het herstellen van hun huizen, 

terwijl bovendien in de aanschaf van vee en zaden is 

voorzien. Het gehele projekt zal in eerste aanleg een 

zeven ton vergen. De Armeense Kerk had aan de 

Wereldraad gevraagd, een „fraternal worker" te sturen, 

met ervaring op het gebied van de migratie van 

dorpelingen naar de stad, die bovendien als 

buitenstaander gemakkelijker beslissingen zou kunnen 

nemen over de aard en de omvang van de hulp aan 

Christelijke en Mohammedaanse gezinnen. De 

Wereldraad heeft nu als zodanig de heer De Jong 

benoemd, op voordracht van de „Dienst over 

Grenzen", het gezamenlijk bureau van de Nederlandse 

Zendingsraad en de Stichting Oecumenische Hulp, die 

wil bemiddelen bij de uitzending van hen, die in 

zendings- of oecumenisch verband werkzaam willen 

zijn. De heer De Jong heeft jarenlang gewerkt bij het 

Nederlandse gouvernement in het voormalige 

Nederlands Indië.  

 

Trouw / 02-08-1963 

Kerken: ton voor Skopje  

(Van een onzer verslaggevers)  

De stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht, die haar gironummer 5261 

openstelde voor individuele bijdragen voor hulp aan 

Skopje, heeft in antwoord op de oproep van de 

wereldraad van kerken tot hulpverlening aan de zwaar 

getroffen Joegoslavische stad, voorlopig 100.000 

gulden toegezegd. Verscheidene kerken hebben al 

gereageerd op de oproep van de afdeling 

hulpverlening van de wereldraad. De hervormde kerk 

en de gereformeerde kerken hebben het verzoek aan 

de diakoniën doorgegeven en gevraagd, een bijdrage 

beschikbaar te willen stellen. In enkele andere kerken 

zal een collecte worden gehouden. Evenals verleden 

zondag zal ook aanstaande zondag de IKOR-actie De 

Wilde Ganzen de radioluisteraars opwekken geld voor 

Skopje te geven.  
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Trouw / 03-08-1963  

WERELDRAAD BENOEMT R. DE JONG  

Nederlander adviseert bij migratie in Iran  

Armenisch-orthodoxe kerk in Iran heeft de wereldraad 

van kerken om een „fraternal worker" gevraagd, die 

ervaring heeft op het gebied van migratie van 

dorpelingen naar de stad en die bovendien als 

buitenstaander gemakkelijker beslissingen kan nemen 

over de omvang en de aard van de hulp aan 

christelijke en mohammedaanse gezinnen. De 

wereldraad heeft de heer R. de Jong uit Zeist 

benoemd (op voordracht van Dienst over Grenzen, het 

gezamenlijke bureau van de Nederlandse 

zendingsraad en de stichting oecumenische hulp, dat 

bemiddelt bij de uitzending van hen, die in zendings- of 

oecumenisch verband werkzaam willen zijn). De heer 

De Jong zal als staflid van de afdeling hulpverlening 

van de wereldraad voor een periode van zes a twaalf 

maanden deze taak vervullen. De heer De Jong, die 

gereformeerd is, studeerde aan de bestuursschool in 

het toenmalige Batavia rechten (o.a. islamitisch recht) 

en economie. Vele jaren is hij in overheidsdienst 

geweest, het laatst als assistent-resident in Riouw. Na 

zijn terugkeer in Nederland bekleedde hij verschillende 

funkties in het bedrijfsleven Sinds 1960 is hij 

werkzaam bij de Stichting Raad voor Gereformeerde 

Sociale Arbeid. Wat de taak van de heer De Jong 

betreft, bij de aardbeving van verleden jaar september 

in Iran zijn o.a. vier dorpjes verwoest, die deels door 

Armenisch-orthodoxe christenen en deels door 

mohammedanen werden bewoond. Na de aardbeving 

kwam er van kerken uit alle delen van de wereld in 

totaal ruim 2,5 miljoen gulden bijeen voor 

hulpverlening (de helft van dit bedrag kwam uit ons 

land, naar men zich zal herinneren), maar volledige 

herbouw van de getroffen dorpen zou 7,5 miljoen 

gulden vergen. Overigens was het de vraag of 

herbouw de meest gewenste oplossing zou zijn: de 

aardbeving versterkte de al eerder begonnen uittocht 

uit deze armelijke dorpen naar de hoofdstad Teheran. 

Had het zin de bewoners in de gelegenheid te stellen 

zich opnieuw op de onvruchtbare grond een 

kommervol bestaan op te bouwen? Gebleken is 

inmiddels dat het merendeel van de dorpsbewoners in 

de omgeving van Teheran — in welk gebied zich nu 

zon 80.000 armenischorthodoxen bevinden — wilde 

blijven. Daarom is besloten deze groep te assisteren 

bij het kopen van land en bij de bouw van eenvoudige 

twee-kamer woningen, die te zijner tijd door de 

bewoners zelf kunnen worden uitgebreid. De in de 

dorpen achtergebleven christenen èn mohammedanen 

zullen geholpen worden bij het herstellen van hun 

verwoeste en beschadigde huizen; in de aanschaf van 

vee en zaden is voorzien. Dit hele project — onderdeel 

van de totale hulpverlening — vergt minstens 700.000 

gulden.  

 

Algemeen Handelsblad / 14-08-1963 

Ook Nederlanders strijden tegen honger in Algerije  

(Van een medewerker) NA ruim zeven jaar oorlog en 

éen jaar onafhankelijkheid, kan men in Algerije een 

voorlopige balans opmaken: 225.000 doden; ontelbare 

verminkten; meer dan 2000 km,2 verschroeide aarde; 

verbrande staatsarchieven; vernielde technische 

installaties en verwoeste scholen; weggevaagde 

dorpen en kapotgeschoten steden; 5 miljoen 

werklozen; 180.000 vluchtelingen; 200.000 mensen uit 

voormalige concentratiekampen, die geen huis meer 

hebben en dus blijven waar ze zijn. En bovendien: de 

dreigende epidemieën, de ziekten, de winterse kou en. 

.. de honger. De Wereld Gezondheids Organisatie 

heeft maatregelen genomen om epidemieën tegen te 

gaan, maar van alles wat in dit troosteloze land rest, is 

de honger het ergst. Een bundeling van krachten uit de 

gehele wereld tracht deze honger te bestrijden. In het 

noorden van Algerije werkt de Liga van Rode-

Kruisverenigingen; in het westen van het land zijn de 

rooms-katholieke organisaties bezig. In het oostelijke 

deel, waar de departementen — provincies — 

Constantine en Batna gelegen zijn, werken de 

protestantse kerken onder auspiciën van de 

Wereldraad van Kerken. |~\AAR in het oosten is een 

groep " van zeventig mensen van over de hele wereld 

bezig om de strijd tegen de honger te voeren. Zij 

komen uit Engeland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, 

Amerika, Canada en Zweden. Ook uit Nederland. 

Samen met 52 Algerijnen wordt hier dag en nacht 

gewerkt om het ergste leed te verzachten en bovenal 

de honger te stillen. Ik had hier in Constantine een 

gesprek met de mentor van deze internationale 

hulpactie: dominee Hans Aurbakken. Hij is Ier van 

geboorte, Amerikaan geworden en woont reeds meer 

dan 25 jaar in Algerije. Hij kent dit land door en door 

en is een geboren organisator, die zijn mensen weet te 

inspireren en de hulpactie efficiënt laat verlopen. Dat 

moet ook wel, wanneer men weet dat in „zijn" gebied 

1.400.000 volslagen behoeftigen leven. Dat wil 

zeggen: die niets te eten hebben, geen kleding hebben 

en geen dekens in de koude winters. Die helemaal  

zijn overgeleverd aan de, in de meest letterlijke zin van 

het woord, christelijke naastenliefde die over de hele 

wereld wordt getoond in de vorm van financiële steun 

en hulp in natura en die uitmondt in de distributie van 

voedsel en kleding door middel van de hulpactie hier. 

Dominee Aurbakken toonde mij de cijfers: in één jaar 

tijd werd onder de bevolking van de provincies 
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Constantine en Batna 70.000 ton voedsel verdeeld; er 

is duizend ton kleding verstrekt en er werden 188.000 

dekens uitgedeeld. En toch — zegt ds. Aurbakken — 

is het een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn hier 

1.400.000 mensen die hulp nodig hebben. Alleen hier. 

In heel Algerije zijn het er bijna 5 miljoen. Dat is de 

helft van de totale bevolking! Er zijn driehonderd 

centra waar elke dag 1 liter melk per persoon wordt 

verstrekt. Alleen aan de kinderen. En dat zijn er al 

112.000! En nog lang niet alle kinderen krijgen melk. 

We hebben niet meer en we hebben er geen geld 

voor. Het klinkt als een aanklacht. Maar — zo zei ds. 

Aurbakken — we komen nog veel meer te kort: artsen 

bijvoorbeeld. We hebben er in dit hele gebied maar 

twee. Het zouden er minstens twintig moeten zijn! En 

verpleegsters en vaklieden, die de mensen hier 

vertrouwd maken met een ambacht, dat zij nooit 

geleerd hebben.  

Op mijn reis door dit door honger geteisterde gebied 

van Algerije heb ik vijf Nederlanders aangetroffen, die 

naar hier zijn uitgezonden door de Stichting 

Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen in 

Utrecht, het overkoepelend hulporgaan van de 

protestantse kerken in Nederland. Hier werken de 

verpleegsters Rieth van der Wal en Guus Hartenberg, 

de onderwijzeres en sociaal-werkster Lies Dirkmaat en 

de arts Jan Grootes, met zijn vrouw als secretaresse. 

Rieth van der Wal werkt als verpleegster in het 

voormalige Franse concentratiekamp van Belkitane — 

een verlaten oord op de hoogvlakte van Constantine. 

In een van de hutten van dit kamp heeft zij haar 

polikliniek en apotheek — wijdse namen voor deze wel 

zeer primitieve behuizing. Maar ze helpt er dagelijks 

meer dan honderd patiënten en zij doet datzelfde in 

een dorp in de omgeving. En ze gaat ook nog op 

huisbezoek bij de ernstigste patiënten. In een ander 

afgelegen oord zag ik dokter Jan Grootes bezig. Hij 

verwerkt per dag 150 tot 250 patiënten — en ook hij 

moet dit doen met primitieve middelen. Er is voor hem 

en zijn vrouw geen enkel uurtje voor henzelf. Ze zijn 

dag aan dag in de weer om de rij van zieken te helpen. 

Zuster Hartenberg staat hem hierbij ter zijde maar ook 

voor haar bestaat er geen vrije tijd. In dit van de 

buitenwereld  

nauwelijks te bereiken oord Zoui staat hun kliniek als 

een veilige haven waar honderden en honderden jp 

hulp wachten. In weer een andere streek, namelijk in 

Aïn-Kercha, heeft Lies Dirkmaat haar arbeidsveld 

gevonden in een Mennonietencentrum, waar zij te 

zamen met een groepje Amerikanen en Canadezen 

een boerderij-werkplaats-technisch-centrum 

huishoudschool-handwerkschool-en lagere-school 

bestuurt. Een hele onderneming, welke een complex 

van activiteiten omvat en waarvoor mejuffrouw 

Dirkmaat zowel op de ,,boerderij" als tot ver in de 

omtrek dagelijks in de weer is. En zowel in Belkitane, 

als in Zoui en Aïn Kercha vormt de dagelijkse uitreiking 

van voedsel een onmisbaar element in de reeks van 

activiteiten. Enige malen per week komen in de 

havens van Philippeville, Bóne, Algiers en Oran de 

schepen met voedsel aan. Het wordt hoofdzakelijk in 

Amerika aangekocht. Maar het geld komt van over de 

hele wereld, dank zij de hulpactie voor Algerië, zoals 

die georganiseerd is door de Wereldraad van Kerken.  

 
Dr. Jan Grootes (midden) in Zoui 

 

Leeuwarder Courant / 30-08-1963 

Nieuws uit de kerken  

Kerken nemen deel aan de herbouw van Skopje  

De heer M. C. King, secretaris van de Orthodoxe 

kerken van de Wereldraad van Kerken in Genève, 

heeft deze maand een vijfdaags bezoek gebracht aan 

Belgrado en Skopje, waar hij met vertegenwoordigers 

van het Rode Kruis en de Orthodoxe kerken en met 

het gemeentebestuur van Skopje besprekingen heeft 

gevoerd over de hulpverlening aan de getroffen stad. 

Alle autoriteiten toonden zich zeer verheugd over het 

medeleven der kerken en zij verleenden de heer King 

alle mogelijke medewerking.  

De ogenblikkelijke hulpverlening, het directe 

reddingswerk, de evacuatie van kinderen en bejaarden 

en de medische verzorging van de gewonden, is nu 

voltooid. De voorbereiding van de herbouw van de 

stad zal, volgens de heer King, zeker een a twee jaar 

vergen. Op het ogenblik is aan de orde de huisvesting 

van degenen die in de onmiddellijke omgeving van de 

stad moeten blijven omdat zij bij de herbouw nodig 

zijn. Het gaat hierbij om 120.000 è 130.000 mensen. 

Het stadsbestuur heeft hiervoor vijf gebieden op het 

oog, die als satellietsteden blijvende voorsteden van 

het nieuwe Skopje zullen worden. Het is de bedoeling, 

hier ongeveer 8000 permanente geprefabriceerde 

huizen neer te zetten. Een van de vijf satellietsteden 

wordt opgetrokken rondom het bestaande dorpje 

Kozle. Van de 2000 woningen, die hier zullen worden 

gebouwd, zullen de kerken er voorlopig honderd voor 

hun rekening nemen. De kerken in Australië, 
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Engeland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Nieuw-

Zeeland en de Verenigde Staten hebben al 330.000 

dollar toegezegd. Voor de levering van de huizen zijn 

offertes binnengekomen van Nederlandse, Duitse en 

Oostenrijkse firma's.  

Van de bevolking van Skopje is 90 procent traditioneel 

orthodox. Van de resterende 10 pet. is het grootste 

gedeelte Mohammedaans, maar er zijn een klein 

aantal Rooms-Katholieken. Tenslotte is er een zeer 

kleine gemeente van 50 Methodisten.  

In de maandelijkse „Nieuwsbrief" van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen, 

waaraan wij het bovenstaande hebben ontleend, wordt 

voorts aandacht geschonken aan de afdeling 

hulpverlening van de Wereldraad van Kerken, waar 

men er voor zorgt dat voor het ene project niet te veel 

en voor het andere niet te weinig middelen 

binnenkomen. Wanneer men voor een bepaald project 

meer geld ontvangt dan nodig is, dan wordt het, 

meestal in overleg met de gevers, voor een ander doel 

bestemd. Krijgt men voor projecten, die beslist 

voortgang moeten vinden, onvoldoende middelen 

binnen, dan wordt aan de directeur van de afdeling 

hulpverlening opdracht gegeven, dit aan de instanties, 

die regelmatig bijdragen leveren, mede te delen. Dezer 

dagen gebeurde dit laatste ten aanzien van de teams. 

De teams zijn werkgroepen in Italië, Griekenland en 

Tunesië, samengesteld uit jongere en oudere mensen, 

die enkele jaren van hun leven beschikbaar stellen 

voor dorpsontwikkelingswerk. De leden van de teams 

hebben veelal banden met de gemeenten of met de 

jeugdgroepen, waarvan zij lid zijn geweest. Meestal 

dragen deze gemeenten en groepen ook financieel bij 

in de kosten van het werk, dat het betrokken teamlid 

heeft aangepakt. Ook met de Nederlandse teamleden 

— er zijn er momenteel drie in Italië en vier in 

Griekenland — is dit het geval. Door het toenemen van 

bijdragen voor bepaalde aktiviteiten heeft het werk van 

de teams zich gestadig kunnen uitbreiden. 

Daartegenover staat echter, dat voor het eigenlijke 

budget van de teams — hieronder vallen huisvesting, 

voeding, transport cd. — niet voldoende geld is 

ontvangen. Voor het team op Kythera (Griekenland) 

bijvoorbeeld kwam voor projecten bijna f 30.000,— 

binnen; voor het vaste budget daarentegen slechts f 

300,—. Wanneer dit zo blijft, schrijft Dr. Cooke, 

directeur van de afdeling hulpverlening van de 

Wereldraad van Kerken, zal het werk van de teams 

moeten worden beperkt. Degenen, die geld 

verstrekken voor dit doel, zullen moeten weten, dat tal 

van plannen alleen kunnen worden uitgevoerd, als 

men ook inderdaad de aangestelde teamleden kan 

betalen. Ook aan de Nederlandse Stichting is 

gevraagd voor het vaste budget een hogere bijdrage te 

willen geven, en aan de plaatselijke groepen, die voor 

de teams „wat willen doen" in de eerste plaats 

middelen te vragen, voor die weinig aantrekkelijke, 

maar in het geheel zo belangrijke post voor voeding en 

onderdak van de teamleden.  

 

Friese Koerier / 03-09-1963 

Zweedse hulp  

Terwijl het mij anders slechts enkele malen per jaar 

gebeurt dat ik liever Zweed zou zijn geweest dan 

Nederlander, had ik dat …. (artikel niet leesbaar met 

OCR)  

ledere dag besteden de Zuidslavische kranten veel 

ruimte aan de hulp die vanuit het buitenland geboden 

werd, maar over Nederland las je weinig. … was het 

Nederlandse Rode Kruis, een van de eersten die per 

… 1000 dekens ... 25 tenten .. zond, en weliswaar 

heeft de stichting Oecumenische Hulp in Utrecht 

100.000 gulden toegezegd en …. 

 

Trouw / 06-09-1963 

KERKELIJK LEVEN  

Geref. wereldhulpactie is niet „ingekapseld” in 

wereldraad  

Geld uit „Hongkong” komt vrij voor andere 

terreinen  

(Van een onzer redacteuren)  

De heer A. Warnaar uit Waddinxveen is — daar laat hij 

zelf ook nooit de geringste twijfel over bestaan — 

tégen de wereldraad van kerken en terecht 

veronderstelde hij ter gereformeerde synode dat het 

wel niemand zou verbazen wanneer hij zijn onbehagen 

uitsprak over de relaties van de zending en de 

wereldhulpactie van de gereformeerde kerken met de 

wereldraad. Hij merkte, toen het rapport van de 

deputaten voor de algemene diakonale arbeid aan de 

orde was, op dat zending en wereldhulpactie zulke 

nauwe banden opbouwen en onderhouden met de 

wereldraad, dat men straks voor men 't weet er, om zo 

te zeggen, helemaal aan vast zit. Om zich nu te 

beperken tot de wereldhulpactie, de heer Warnaar 

wilde niets tekort doen aan het vele goede dat op dit 

gebied door de wereldraad gedaan wordt, maar het 

stond voor hem allerminst vast dat van dit werk altijd 

gezegd kan worden dat dit het gezicht krijgt van de 

kerk van Christus, die bezig is barmhartigheid te 

bedrijven. Kortom, de gereformeerde 

wereldhulpverlening was hem teveel ingekapseld in de 

wereldraad. Nu zou de heer Warnaar niet alle banden 

in dit opzicht willen afbreken, maar het was hem veel 

liever geweest dat men initiatieven genomen had tot 

samenwerking op dit terrein met kerken, die de 
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gereformeerde kerken zeer na staan. Uit het rapport 

kreeg hij echter de indruk dat het juist omgekeerd was: 

uit Canada b.v. kwam een vraag van de kant van het 

Christian Reformed World Relief Committee, maar, 

aldus de heer Warnaar, wij hadden de eerste moeten 

zijn om met die broeders contact te zoeken. In dit 

verband drong hij aan op samenwerking met het 

lichaam voor internationale hulpverlening, tot het 

instellen waarvan de pas gehouden gereformeerde 

oecumenische synode besloot. En: waarom is 

verzwegen dat de ICCC steun kreeg voor zijn hulp aan 

Chili en Korea? Generen deputaten zich daar soms 

een beetje voor? 

Vrije keus  

Wat 't laatste aangaat, néé, zei deputaat T. Hartsuiker 

uit Den Haag, het ligt heel gewoon zo, dat deze steun 

niet verleend is in de periode, die het deputatenrapport 

beslaat. Verder wees de heer Hartsuiker er op dat ten 

aanzien van de relatie tot de wereldraad het aldus is, 

dat deputaten niet meer doen dan wat hen door de 

Utrechtse synode was opgedragen, nl. gebruik te 

maken van de organen en inlichtingen van de 

wereldraad. De heer Hartsuiker bracht naar voren, dat 

het apparaat van de wereldraad voortreffelijk is, dat de 

gereformeerden altijd zelf een object voor 

steunverlening vrij kiezen en dan hulp bieden als 

gereformeerde kerken in Nederland. Neem nu de 

christelijke gereformeerde kerken, zei later dr. 3. van 

Klinken uit Utrecht, de directeur van het algemeen 

diakonaal bureau. Tal van christelijke gereformeerde 

kerken hebben, evenals trouwens sommige 

gereformeerde gemeenten, gecollecteerd voor Perzië. 

De opbrengst kwam of bij de stichting oecumenische 

hulp, of bij de betrokken hervormde of gereformeerde 

instantie terecht, en men had geen zeggenschap over 

de besteding der gelden. Wij echter, vervolgde dr. Van 

Klinken, hadden wèl te zeggen over het gebruik van 

het door de gereformeerde kerken bijeengebrachte 

geld.  

Opbrengst  

Over bijeengebracht geld gesproken, dr. van Klinken 

kon vertellen dat de gereformeerde kerken dit jaar tot 

nu toe in totaal 1.100.000 gulden aan collecten en 

giften opbrachten voor het werelddiakonaat. En dat, 

terwijl de „schade" van de berucht-koude zondag in 

februari, toen in de kerken voor dit doel gecollecteerd 

werd, nooit is in te halen. Wat moet men zeggen: 

wereldhulpactie of werelddiakonaat? We hebben de 

indruk dat de deputaten in het algemeen niet bijzonder 

gelukkig zijn met het woord „wereldhulpactie". Ds. P. 

van Strien uit Delft koos voor: werelddiakonaat. Dan 

krijgt het werk duidelijk het gezicht van de kerk, dan 

wordt openbaar dat wij als kerk van Christus bezig zijn, 

— en dit omlijnt dan tevens scherp de keus van 

objecten. Dr. O. C. Broek Roelofs koos voor 

wereldhulpactie en als het zo geweest is, dat de 

christelijke gereformeerde kerken het wóórd 

„werelddiakonaat" maar niet de zaak in haar synode 

van verleden jaar afwezen, zou hij zich daarin kunnen 

vinden. Dr. van Klinken vertelde dat de hervormden 

spreken van wereldhulpverlening.  

Onderscheid  

Wij onderscheiden, lichtte dr. van Klinken toe (die in dit 

verband opmerkte dat men sinds 1960 maar één maal 

hulp had verleend buiten kerkelijke kanalen en anders 

steeds via kerken of christelijke instanties in het 

buitenland) hulpwerk op lange termijn en hulpverlening 

ad hoc. In 't eerste geval moet men denken aan 

Hongkong, Pakistan en Perzië. 

Aangaande Hongkong kon dr. van Klinken vertellen 

dat daar belangrijke subsidie te wachten staat, zodat 

gelden vrij zullen kunnen komen voor andere objecten, 

die bij voorkeur zullen zijn op de zendingsterreinen van 

de gereformeerde kerken. Met dit laatste ging hij even 

in op gemaakte opmerkingen over samenwerking 

tussen wereldhulpactie en zending. In zekere zin 

kennen we in de zending sinds jaren het 

werelddiakonaat, zei ds. van Strien, denk aan de 

sociaal-economische dienst van de zending. Duidelijk 

werd, dat men niet langs de zending heen werkt.  

Tot zover over deze bespreking, welke de synode 

afbrak om door Groningen te gaan toeren en door B. 

en W. van deze stad te worden ontvangen. 

Na deze festiviteiten was de synode vrij vlug klaar met 

de behandeling van het rapport. Van de genomen 

besluiten noemen we, dat aan de nieuw te benoemen 

deputaten onder meer wordt opgedragen: het contact 

met de christelijke gereformeerde kerken zoveel 

mogelijk te bevorderen; het contact en overleg en waar 

mogelijk de samenwerking met de organen 

betreffende de wereldhulpactie van de wereldraad van 

kerken, evenals met deze raad samenwerkende 

instanties, voort te zetten; deel te nemen aan de 

oprichting en het werk van de internationale 

reformatorische wereldhulporganisatie, die door de 

gereformeerde oecumenische synode in het leven 

wordt geroepen; en het contact en overleg en waar 

mogelijk de samenwerking met niet bij de wereldraad 

aangesloten kerken te continueren. 

 

Het Parool / 27-09-1963 

Nieuws uit de kerken, door Jac. Roos 

EEN van de belangrijkste feiten, vermeld in het 

Jaarverslag 1962 van de Hervormde Zending is wel de 

grotere samenwerking tussen de Raad voor de 

Zending (Oegstgeest) en het zendingswerk van de 
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Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde 

Kerk (Utrecht). Deze werd ook tot uitdrukking gebracht 

in het gezamenlijk uitgeven van het jaarverslag. De 

moeilijkheden rond Nieuw-Guinea vonden hun 

weerslag in het werk, ofschoon toch nog melding 

gemaakt kon worden van nieuw opgezet werk aldaar. 

Het groeiende werk in Afrika vroeg uiteraard veel 

aandacht. Met de Stichting oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen kwam men tot nauwere 

samenwerking. Het zendingsbureau van Nederlands 

Hervormde Kerk is gevestigd Leidse Straatweg 11, 

Oegstgeest; dat van de Gereformeerde zendingsbond 

: Koningslaan 19, Utrecht.  

 

Friese Koerier / 30-09-1963 

Uit het verslag over het oecumenisch Jongeren 

Congres dat in meerdere kranten aan de orde 

kwam, maar waarin SOH niet wordt genoemd, doch 

wel sprake is van “ontwikkelingshulp”. 

Mogelijkheden  

Ds. H. van Andel, de secretaris van de Oecumenische 

Jeugdraad, wees de aanwezigen op mogelijkheden. 

„Het is teleurstellend, dat in de pas uitgegeven 

regeringsbegroting weer veel minder is uitgetrokken 

voor hulp aan ontwikkelingsgebieden", aldus deze 

predikant. De betrokken volken worden niet alleen 

geholpen door liefdadigheid, maar door persoonlijke 

inzet van mensen, die hun werkkracht en een stuk 

van, hun leven geven.  

Ook was het zaterdag Reclasseringsdag. Zouden de 

gevangenissen, aldus ds. Van Andel, in aanmerking 

komen voor weekendhulp? Er heersen in veel 

gevangenissen middeleeuwse toestanden.  

De oecumenische beweging streeft niet alleen de 

eenheid der kerken na. Het is het zich beschikbaar 

stellen voor heel de stad, heel het dorp, de straat of de 

wereld.  

Oecumenisch is ieder, die z’n 5 broden en 2 vissen uit 

handen wil laten nemen, opdat allen worden 

verzadigd.  

Na een klankspel werd deze zeer zeker vruchtbare 

dag afgesloten met gebed — voorbeden voor o.m. het 

slagen van het tweede deel van het Vaticaans 

oecumenisch Concilie en het werk van de Wereldraad 

van Kerken — met als slot een massaal Onze Vader in 

de nieuwe oecumenische tekst. De opbrengst van de 

collecte (6000 gulden!) wordt gebruikt voor een 

herbebossingsproject in Algerije.  

De prinsessen Irene en Christina waren een groot deel 

van de dag aanwezig. Velen, onder wie kardinaal 

Alfrink stuurden goede wensen. Ook de burgerlijke 

overheid, w.o. burgemeesters en ministers gaven blijk 

van hun waardering voor dit congres.  

Paus Paulus VI werd uit naam van de 5000 

aanwezigen een telegram gezonden voor het 

welslagen van het Concilie. Ds. W. A. Visser 't Hooft 

ontvangt een telegram met goede wensen voor het 

welslagen van het werk der Wereldraad van Kerken.  

Of dit congres vruchten zal afwerpen, hangt in de 

eerste plaats af van het werk van de deelnemers. Zij 

zullen in kleiner verband de tere, maar bestaande, 

gespreksdraad op moeten nemen en zo zoeken naar 

een eenheid, over de muren der kerken heen om zo te 

vormen die Ene Heilige Algemene Christelijke Kerk.  

 

Algemeen Handelsblad / 18-10-1963 

Wereldraad roept op tot hulp  

De Wereldraad van Kerken te Genève heeft een 

dringend beroep op de ledenkerken gedaan tot 

leniging van de nood, veroorzaakt door de tyfoon 

„Flora" in Haïti en Cuba. Tevens wil men hulp verlenen 

bij de hervestiging van de overlevenden van de 

aardverschuiving in Italië. De Wereldraad heeft reeds, 

voedselvoorraden en medicijnen naar Haïti en Cuba 

verzonden. De Nederlandse kerken, samenwerkend 

met de Wereldraad van Kerken, hebben voorlopig als 

eerste gift ƒ 30.000 beschikbaar gesteld. De Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 

Cornelis Houtmanstraat 17, te Utrecht, stelt haar 

postgirorekening 5261 open voor verdere giften.  

 

Het Vrije Volk / 19-10-1963 

KERKEN HELPEN OP HAÏTI, CUBA EN IN ITALIË  

De afdeling Hulpverlening van de Wereldraad van 

Kerken te Genève doet een dringend beroep op de 

leden-kerken ter leniging van de nood, veroorzaakt 

door de tyfoon Flora op Haïti en Cuba. 

Tevens wil men hulp verlenen bij de hervestiging van 

de overlevenden van de aardverschuiving in Italië.  

De Wereldraad is er reeds in geslaagd, 

voedselvoorraden en medicijnen naar Haïti en Cuba te 

verzenden. Hoewel de totale omvang van de ramp nog 

niet geheel bekend is, zal voor het wederopbouwwerk 

nog veel meer hulp nodig zijn.  

Twee teams van de Amerikaanse kerken zijn 

inmiddels naar het noodgebied vertrokken.  

De Nederlandse kerken, samenwerkend met de 

Wereldraad van Kerken, hebben voorlopig als eerste 

gift ƒ 30.000,— beschikbaar gesteld.  

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, Cornelis Houtmanstraat 17 te Utrecht, 

stelt haar gironummer 5261 open voor verdere giften. 
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Trouw / 19-10-1963 

Om te beginnen:  

Nederlandse kerken geven 30 mille voor Haïti en Cuba  

De afdeling hulpverlening van de Wereldraad van 

Kerken te Geneve doet een dringend beroep op de 

leden-kerken ter leniging van de nood, veroorzaakt 

door de typhoon „Flora" in Haïti en Cuba. Tevens wil 

men hulp verlenen bij de hervestiging van de 

overlevenden van de aardverschuiving in Italië. De 

Nederlandse Kerken, samenwerkend met de 

wereldraad, hebben voorlopig als eerste gift ƒ 30.000 

beschikbaar gesteld. De Stichting Oecumenische Hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen, Cornelis Houtmanstraat 

17 te Utrecht, stelt haar gironummer 5261 open voor 

verdere giften.  

 

Trouw / 21-10-1963 

Kerken helpen slachtoffers natuurrampen  

De afdeling hulpverlening van de Wereldraad van 

Kerken in Geneve heeft een dringend beroep gedaan 

op de ledenkerken, ter leniging van de nood, die in 

Haïti en Cuba is veroorzaakt door de typhoon „Fora". 

Tevens wil men hulp verlenen bij de hervestiging van 

de overlevenden van de aardverschuiving in Italië.  

De Wereldraad is er reeds in geslaagd, 

voedselvoorraden en medicijnen naar Haïti en Cuba te 

verzenden. Hoewel de totale omvang van de ramp nog 

niet geheel bekend is, zal voor het wederopbouwwerk 

nog veel meer hulp nodig zijn. Twee teams van de 

Amerikaanse kerken zijn inmiddels naar het 

noodgebied vertrokken.  

De Nederlandse kerken, samenwerkend met de 

Wereldraad van Kerken, hebben voorlopig als eerste 

gift ƒ 30.000 beschikbaar gesteld. De stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen in 

Utrecht heeft haar gironummer 5261 opengesteld voor 

verdere giften. 

 

Friese Koerier / 16-11-1963 

De komijnen (kerkelijk nieuws) 

 VOOR CUBA EN HAÏTI en — eventueel — Italië, 

hebben namens de Nederlands Herv. Kerk haar 

sectie Internationale Hulpverlening en namens de 

Gereformeerde Kerken haar deputaten voor 

Wereldhulpactie en als derde de Stichting 

Oecumenische Hulp van de Nederlandse Raad 

van Kerken elk f 10.000 ter beschikking gesteld.  

Het gironummer 5261 van de Stichting 

Oecumenische Hulp kan dienst doen voor wie de 

gaten wil helpen dichten, de altijd door zo’n acute 

hulpverlening geslagen worden.  

  ZES MAANDEN arbeidstherapeute in Joannina, 

N. W. Griekenland. Een unieke, maar onbetaalde 

betrekking is vacant: het oecumenisch team in 

Joannine heeft een deskundige nodig, die 

gedurende ongeveer 6 maanden het 

arbeidstherapiewerk in een tehuis voor chronische 

zieken op gang kan brengen. Onkosten en zakgeld 

worden vergoed.  

De nodige uitrusting is al door de Zweedse 

Oecumenische hulp ter beschikking gesteld. Het 

adres van de “Dienst over de grenzen" is: Cornelis 

Houtmanstraat 17, Utrecht. 

 DEKENS EN KLEDING voor Algerije, speciaal 

kinderkleding, zijn nog steeds dringend nodig. De 

Stichting oecumenische Hulp heeft hiervoor het 

volgende adres: Varekamp, Borneo-kadehavens 

Oost, Amsterdam.  

Wika Windig kwam terug uit Kenya  

Land gaat nieuwe tijd tegemoet  

IN 1959 zond de Nederlandse Stichting voor 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, met 

steun van alle haar bestuur samenwerkende kerken, 

de Wika (werker in kerkelijke arbeid) J. Windig naar 

Kenya (Oost-Afrika). De uitzending vond plaats op 

dringend verzoek van de niet Rooms Katholieke 

kerken van Kenya. De heer Windig zou belast worden 

met de leiding van het toen juist opgerichte 

vormingscentrum van de Raad van Kerken in Limuru. 

Zijn taak kon in drie punten omschreven worden:  

1. Bevordering van de samenwerking tussen de 

geïnstitueerde kerken en de zendingen in Kenya.  

2. De bewustwording van de “christenleek" t.a.v. zijn 

taak in de snel groeiende, veranderende maatschappij 

van Kenya te stimuleren.  

3. Mogelijkheden te zoeken voor het binnendringen 

van de Christelijke boodschap in alle lagen van de 

maatschappij.  

(Het artikel gaat verder in op de Mau-Mau en 

maatschappelijke problemen in Kenya.) 

 

Leeuwarder Courant / 19-11-1963 

In 1962 half miljoen voor Wilde Ganzen  

Het jaarverslag 1962 van het IKOR bericht over het 

werk van de Wilde Ganzen, de inzamelingen voor 

allerlei hulpprojecten in binnen- en buitenland. De 

opbrengsten voor de leniging van noden waarover elke 

zondag mededelingen worden gedaan door het IKOR, 

stegen dit jaar weer in vergelijking met het vorige jaar 
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en bedroegen nu in totaal ƒ 504.514.42. De betrokken 

commissie wees de verschillende projecten aan in 

overleg met of op grond van rapporten van de afdeling 

„Interchurch Aid", of van andere instanties en 

particuliere hulpcomités. Vooral bij grote rampen 

waren de Wilde Ganzen er direct bij om bijzondere 

bijdragen te vragen om de nood te lenigen. Om maar 

enkele te noemen: in 1962 kwam er binnen voor de 

slachtoffers van de overstromingen in Spanje ƒ 

16.000.; voor die van de aardbevingen in Perzië 

ƒ40.000,-; voor hulp aan Tibetaanse 

vluchtelingenkinderen ƒ8.600.-; voor diakonaal werk 

van de Koptische Kerk in Egypte f 4.500.-; voor het 

oecumenische werk van ds. Vinay in Riesi (Sicilië) 

ƒ5.000.-; en voor een jongensinternaat in Burundi 

(Afrika) 10.000.-. Andere objecten waren verder nog: 

het nieuwe gebouw van de Wereldraad in Genève ƒ 

11.000.-, het werk van de Oecumenische Raad van 

kerken in Nederland ƒ 12.000.- en een tweetal 

uitzendingen ten behoeve van het werk van het radio-

pastoraat ƒ38.000.-. Er was afwisseling genoeg in de 

doeleinden, waarvoor hulp gevraagd werd. De 

luisteraars werden door de Wilde Ganzen oproepen 

steeds geconfronteerd met bijzondere noden. De 

reacties waren vaak zeer spontaan 

 

Leeuwarder Courant / 28-11-1963 

Nieuws uit de kerken Toenadering Hervormde 

Kerk-Remonstranten  

In de verhouding tussen de Hervormde Kerk en de 

Remonstrantse Broederschap hebben zich de laatste 

tijd ontwikkelingen voorgedaan, die wel als historisch 

mogen worden betiteld, hoewel zij weinig aandacht 

hebben getrokken. In de synode van Dordrecht kwam 

het tot de breuk tussen hervormden en remonstranten 

toen de vertoornde voorzitter van de synode ds. Joh. 

Bogerman de remonstranten de synode-zaal 

uitstuurde. Verleden week heeft de synode van de 

Herv. Kerk aan het begin van de vergadering op 

voorstel van het moderamen besloten om de 

Remonstrantse Broederschap te verzoeken, een 

afgevaardigde naar de synodevergadering te zenden. 

Prof. dr. G. J. Hoenderdaal, hoogleraar aan het 

remonstrantse seminarie te Leiden en ds. F. E. van 

Leeuwen, remonstrants predikant te Amsterdam, 

hebben daarop een deel van de vergaderingen van de 

synodevergaderingen bijgewoond.  

Het moderamen van de generale synode der 

Hervormde Kerk en de commissie tot de zaken van de 

Remonstrantse Broederschap hebben nu gezamenlijk 

een schrijven gericht tot de kerkeraden van hun 

gemeenten, waarin aangedrongen wordt op meer 

contact tussen de beide kerkgemeenschappen. Een 

theologische commissie, bestaande uit gedelegeerden 

van beide kerken heeft in de afgelopen jaren 

verschillende theologische geschilpunten nader 

doordacht, waarbij veel meer dan voorheen een 

overeenkomstige gerichtheid aan de dag is getreden. 

Bewijzen van die toenadering waren het schrijven van 

de hervormde synode over de uitverkiezing en het 

antwoord van de Remonstrantse Broederschap 

daarop. De onderlinge verhouding tussen de 

hervormde en de remonstrants-gereformeerde 

gemeenten vertoont een grote verscheidenheid; in 

verschillende gemeenten hebben reeds ontmoetingen 

plaats tussen de kerkeraden.  

In het genoemde schrijven wordt er nu op 

aangedrongen bij deze contacten ook de leden der 

gemeenten te betrekken, bijvoorbeeld door het 

beleggen van gemeenteavonden. Ook het bijwonen 

van elkanders kerkdiensten wordt aanbevolen. In het 

bijzonder wordt aandacht gevraagd voor het 

gemeenschappelijk overleg inzake datgene, wat in de 

Oecumene in brede zin aan de orde is. Dit zou tevens 

kunnen inhouden een beraad over de arbeid der 

zending, de betekenis van de oecumenische hulp. Dat 

reeds besloten is, deze onderwerpen jaarlijks op 

dezelfde zondagen in de gemeenten aan de orde te 

stellen, kan daarbij een goed uitgangspunt zijn. 

Tenslotte vragen de beide kerken met nadruk aan de 

kerkeraden, kanselruil en gemeenschappelijke 

avondmaalsviering te overwegen. 

 

De Tijd De Maasbode 

Hervormden en Remonstranten  

Het moderamen van do Generale Synode der Nederl. 

Herv. Kerk en de commissie voor de sa km der 

Remonstrantse Broederschap * hebben gezamenlijk 

een schrijven gericht tot de kerkeraden van hun 

gemeenten, waarin zij wijzen op de wenselijkheid van 

nader contact tussen beide kerkgemeenschappen. 

Een theologische commissie van beide kanten heeft 

enkele geschilpunten nader doordacht, waarbij veel 

meer dan voorheen een overeenkomstige gerichtheid 

bleek. De onderlinge verhouding tussen de hervormde 

en remonstrants-gereformeerde gemeenten vertoont 

een grote verscheidenheid. In sommige gemeenten 

hebben reeds ontmoetingen plaats tussen de 

kerkeraden. Het genoemde schrijven dringt erop aan 

b(j deze contacten ook de leden der gemeenten te 

betrekken, b.v. door het uitschreven van 

gemeenteavonden. Ook bet bijwonen van elkaars 

kerkdiensten wordt aanbevolen. Vooral wordt 

aandacht gevraagd voor het gemeenschappelijk 

overleg Inzake datgene, wat in de Oecumene in brede 

zin aan de orde Is. Dit sou tevens kunnen inhoud in 
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een beraad over de arbeid der zending, de betekenis 

van de oecumenische zondag en de voorbereiding van 

de collecten voor oecumenische hulp. Dat reeds 

besloten Is deze onderwerpen jaarlijks op dezelfde 

zondagen in de gemeenten aan de orde te stellen, kan 

daarbij een goed uitgangspunt zijn. Tenslotte vragen 

belde kerken met nadruk aan de kerkeraden kanselruil 

en gemeenschappelijke avondmaalsviering te 

overwegen. In de laatste vergadering van de Generale 

Synode der Neder. herv. kerk werd een voorstel van 

het moderamen aanvaard om de Remonstrantse 

Broederschap te verzoeken de vergaderingen van da 

Synode door een afgevaardigde van de Broederschap 

te doen bijwonen. Prof. dr. G. J. Hoenderdaal, 

hoogleraar aan het Remonstrants Seminarie te Lelden 

en ds. F. E. van Leeuwen, remonstrants predikant te 

Amsterdam, hebben daarop een deel van de 

vergadering bijgewoond. 

 

Friese Koerier / 07-12-1963 

Skoplje. 

Gaarne vraag ik uw aandacht voor de 

kiereninzameling, die gehouden wordt voor de 

slachtoffers van de aardbevingsramp, welke Skoplje 

getroffen heeft, die grote stad in het zuidelijk bergland 

van Joegoslavië. 1070 mensen vonden de dood, 

37000 huizen en gebouwen, w.o. het stadhuis werden 

totaal verwoest, vele mensen vluchtten, de rest woont 

nu in tenten in parken en er wordt openlucht-stadhuis 

gehouden in tentjes op het sportveld.  

Duizenden mensen verloren in enkele ogenblikken hun 

familieleden en vrienden en alles wat ze bezaten en bij 

alle verdriet, ellende en angst voor nieuwe 

aardbevingen, lijden zij nu ook nog van de bittere 

koude, die daar elke winter heerst. Daar zijn ook vele 

kinderen bij! Echter hoe arm ook — en dit is 

vermeldenswaard — wordt er na de ramp niets 

gestolen uit opengereten huizen of winkels, waaruit de 

bewoners gevlucht zijn.  

Wie de mensen in Skoplje wil helpen met kleren, kan 

deze tot en met 20 december zenden aan het adres: 

Oecumenische Hulp, p.a. Exp. Varekamp, 

Borneokade, Havens Oost, Amsterdam, onder 

vermelding „Voor Skoplje."  

Voor de grote verzendkosten Amsterdam-Skoplje 

ontvang ik op mijn girorekening 800028 gaarne een 

bijdrage.  

Oldeholtpade, tel. 05260-2450. N. E. M. BERGHUIS-

MULLER. 
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