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Het Parool / 08-01-1965 
Nieuws uit de kerken 

door JAC. ROOS 

„Preken met de handen” op Sicilië  
Slag tegen armoede 

CARO AMIGO, kun je ons in Sicilië voor een half jaar een kippenfokker sturen. Daarna redden we ons 

zelf ** wel. Het spijt me dat ik zó lang niet geschreven heb. maar er is hier een berg werk te verzetten. 

Ik hoop maar dat het gauw in orde komt niet die expert. Alvast bedankt en een broederlijke groet . . ." 

Zo’n brief van de Waldenzen-predikant ds. Tulllo Vinay, komend uit een van de armste dorpen van 

Wes.-Sicilië, zet je aan het denken. 

 

1945 — Direct na de oorlog, in een ontredderd Italië, werft de jonge jeugdpredikant Tullio Vinay 

vrijwilligers om samen in de zogenaamde Waldenzenvalleien, achter Turijn, een internationaal 

oecumenisch jeugdcentrum te bouwen. Dit zou Agape heten (het nieuw-testamentische woord voor 

liefde) en het zou open staan voor iedereen, ongeacht geloof, ras en afkomst; voor fabrieksarbeiders 

en studenten, voor huisvrouwen, theologen en ondervoede kinderen.  

DIE jonge man met een visioen werd " door velen als een fantast beschouwd, maar het centrum kwam 

er. Een vaste gemeenschap groeide, de communiteit van Agape, en iedere zomer kwamen er jongelui 

uit de gehele Wereld om samen te bouwen, te confereren en te zingen. De vakanties die we daar 

doorgebracht hebben behoren tot de meest inspirerende. De ziel van dit werk en van de hechte groep 

jongeren was Tullio Vinay. 1961 — Als door een wonder is na vijftien jaar het jeugddorp Agape 

verrezen met gebouwen, sportterreinen, kapel, bibliotheek. Het aantal internationale ontmoetingen 

neemt toe, maar pionierswerk is er niet meer bij. Daarom zoekt Tullio Vinay andere taken. 

Hij weet van eigen ervaring: op het eiland Sicilië bestaan er god- en mensonterende toestanden. 

Werkloosheid, ondervoeding, kinderziekten, onvoorstelbare hygiënische toestanden, onvoldoende 

mogelijkheden voor alle soorten onderwijs, achterlijke toestanden in landbouw en visserij en willekeur 

van de grote grondbezitters, corruptie, nepotisme, banditisme; een in dit alles verdoft berusten óf een 

felle opstandigheid. 

Dat is Sicilië, zoals de toerist het niet kent. Op dit gevloekte eiland, eens de korenschuur van Europa, 

doet Vinay een onderzoek en kiest het plaatsje Riesi. Wel is zijn gezicht gegroefd door zorgen en zijn 

haren beginnen grijs te worden, maar mèt een Agape-team wil hij de grootse onderneming aanvatten. 

Diepste zin 
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TULLIO, wat is in diepste zin de reden dat je dit nieuwe werk gaat doen?" vroegen we. „Wel, hetzelfde 

als toen met Agape", was het simpele antwoord. „Laten zien dat Christus nog steeds aanwezig en 

werkzaam is, ondanks alle ellende. We gaan een stukje kerk worden, die zich inzet voor de wereld", 

zegt de predikant, die „preekt met z’n handen". 

1965 — Aan de geïsoleerde en uitgebuite bevolking van Riesi dreigde de welvaart voorbij te gaan. 

Daarom ging het team van Tullio Vinay erheen. „God heeft ons geschapen als een vergissing", zegt 

een inwoner; „nee, hij is ons vergeten, zodra hij ons geschapen had", betuigde een ander. Als men nu 

naar de Servizio Cristiano (Christelijke Hulpverlening) vraagt, weet ieder kind de wég. In onbegrijpelijk 

korte tijd werd een nieuw Riesi gebouwd met behulp van het internationale oecumenische team. „We 

komen hier niet om te praten, maar om te doen en om te bewijzen dat de wet van het evangelie de 

enige ware is. En dat evangelie heeft economische, sociale en politieke consequenties", is hun 

overtuiging. De officiële rooms-katholieke kerk, de bezitters en de autoriteiten (Sicilië heeft een zekere 

autonomie binnen de Italiaanse republiek) zien dit alles met grote terughoudendheid aan en werken 

vaak tegen. 

Nieuwe hoop 

TVU zijn er nieuwe gebouwen ont-L* staan, een kleuterschool, een technische school, maar vooral is 

er een nieuwe kameraadschappelijke houding aan het ontstaan in een bevolking, die voor het eerst 

hoop krijgt. Plannen zijn er genoeg: voor een dagblad, voor scholen, een kliniek, een 

gemeenschapshuis en een kippenfokkerij. *) Geëxperimenteerd wordt er ook door dat handjevol 

christenen dat samen met de bevolking wil leven en werken. Vanuit het evangelie, want dat is het 

verschil van dit team met anderen (bijvoorbeeld Danilo Dolci) dat Vinay niet wil marchanderen over de 

achtergrond van zijn werk: het is de liefde van Christus die ons drijft, zegt hij altijd en overal. 

Wat die kippenfokkerij betreft, we hebben onmiddellijk het verzoek om een Nederlandse expert — 

jullie in de Lage Landen hebben de beste, schreef Vinay — doorgegeven aan de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken* en Vluchtelingen in Utrecht. Deze zond inmiddels een rondschrijven 

aan vrienden en relaties met het verzoek: gevraagd op korte termijn een pluimveedeskundige, dié een 

half jaar wil helpen in het kader van de Servizio Cristiano op Sicilië. 

*) Een informatiebulletin in vier talen brengt acht maal per jaar nieuws over de ontwikkelingen van dit 

werk op Sicilië. 

 
Dominee Tullio Vinay, die na zijn succes met het Agape-centrum achter Turijn,  

nu in een arm dorp op Sicilië „niet praat, maar doet." 
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Friese Koerier / 16-01-1965 

Pluimveeteelt- en bouwkundige 
Op het eiland Sicilië, in de stad Riési, werkt een kleine internationale groep onder leiding van de 

Waldenzendominée Tullio Vinay. Men zoekt daar met spoed een pluimveedeskundige, die er een half 

jaar wil gaan helpen. Liefst iemand, die genoegen neemt met vergoeding van kosten en zakgeld: dat 

doen de andere leden van deze groep ook. Maar er is geld om een bescheiden salaris te betalen. In 

Algerije is behoeft aan iemand, die leiding kan geven aan herstel van woningen en bouw van nieuwe 

huizen. Er werkt in Tizi Ouzou een team, dat hoofdzakelijk bestaat uit Skandinavische Quakers, maar 

er werken ook enkele Nederlanders: een arts en zijn vrouw en een verpleegster. De bouwkundige, die 

men zoekt, zal Frans moeten kennen en er minstens een half jaar willen blijven. Ook deze mensen 

werken als „vrijwilliger", tegen vergoeding van kosten en zakgeld. Het bureau van de „Stichting 

Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen", met name mevr. J. C. Rot, Corn. Houtmanstraat 

17, te Utrecht, geeft informaties. 

 

Trouw / 18-01-1965 
KERKELIJK LEVEN  

Wereldraad over toestand in Spanje:  
„Heilige” inquisitie ook al bijdrage tot oecumenische dialoog ? 

ENOEGOE, (AP, UTR) — „De verlichting van de kwalijke omstandigheden waaronder de protestanten 

in Spanje leven, is slechte tijdelijk gebleken, zoals enkelen onder ons altijd al hebben gevreesd," aldus 

sir Kenneth Grubb in de vergadering van het centrale comité van de Wereldraad van Kerken. Sir 

Kenneth haalde een uitspraak aan van een Spaanse religieuze commentator, die werd gesteund door 

de bisschop van Barcelona: „Stond de tijd ons maar toe de heilige inquisitie te doen herleven." Sir 

Kenneth voegde daaraan toe: ~Ik veronderstel echter dat wij gehouden schijnen te zijn om de heilige 

inquisitie te zien als een bijdrage aan de echte oecumenische dialoog." Dr. Visser 't Hooft heeft deze 

bittere toevoeging ondersteund: ~De opmerking van sir Kenneth in diens rapport over Spanje is nuttig. 

De toestand is inderdaad ernstig." Sir Kenneth Grubb is voorzitter van de commissie voor 

internationale zaken en leverde vooral kritiek op het nog steeds niet afkondigen van de zogenaamde 

„protestantenwet." 

Het centrale (bestuurs-) comité van de Wereldraad heef steun gevraagd voor de uitvoering van een 

spoedprogram van hulp voor Afrika, dat voor vijf jaar is opgezet en in totaal tien miljoen dollar zal 

vergen. Dit project van hulp aan vluchtelingen en ontwikkelingsacties van plaatselijke kerken wil men 

laten uitvoeren door de Afrikaanse raad van kerken. 

 

Trouw / 29-01-1965 
KERKELIJK LEVEN  

Collecte voor werelddiakonaat  
Kerken willen nood in Afrika lenigen 

(van een onzer verslaggevers)  

UTRECHT —In het merendeel van de protestantse kerken in ons land zal zondag zeven februari een 

inzameling worden gehouden voor de internationale hulpverlening, die steeds meer bekendheid krijgt 

onder de term “werelddiakonaat". Deze inzameling op de eerste zondag in februari is een jaarlijkse 

traditie geworden nadat Nederland zelf na de watersnoodramp van Februari 1953, uit alle delen van 
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de wereld, zelfs uit arme landen, hulp ontving. Dit jaar zal in Nederland in het bijzonder Afrika in de 

belangstelling staan. 

De inzameling voor het werelddiakonaat wordt in onderling overleg gehouden door de kerken 

aangesloten bij de stichting Oecumenische Hulp en de gereformeerde kerken met haar Diakonaal 

Bureau te Utrecht. De kerken die contact onderhouden met “Oecumenische Hulp" zullen van het jaar 

honderdduizend gulden bijdragen voor het oecumenisch programma voor aktie in Afrikaanse 

noodsituaties." 

 
Watoetsi, gevlucht uit Rwanda, wegens de vervolgingen waaraan zij in hun  

eigen land bloot staan, wachten op uitdeling van voedsel. 

Groter programma 

Dit programma is aanvaard op een vergadering van Afrikaanse kerkelijke leiders, die deze maand in 

Enoegoe in Oost Nigeria is gehouden. en komt neer op een uitbreiding van de een :|aar geleden voor 

de Wereldraad van kerken gelanceerde oproep om zo mogelijk een fonds van één miljoen voor 

lenigen  van de vluchtelingennood  in Afrika bijéén te brengen. Het nieuwe programma van 

jeugdleiders, het geven van vakscholing en het geven van meer landbouwvoorlichting. Punt één blijft 

echter de zeer noodzakelijke hulp aan de vele vluchtelingen, alleen in Kongo al meer dan 250.000 

mensen uit Angola en in totaal in en uit verschillende Afrikaanse landen een aantal dat op ten minste 

500.000 wordt geschat. 
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Uit hun land gevluchte Angolezen trekken hier verder Kongo binnen. 

Ander hulp in Afrika gaat naar Port Harcourt in Nigeria, (f 25.000) waar een team van de plaatselijke 

kerken, versterkt door de Nederlandse maatschappelijk werker L. Osinga en zijn vrouw onder 

werkelozen arbeidt. Voorts naar Dakar in Senegal (ƒ50.000) waar een team van Senegalezen onder 

leiding van de heer Bob van der Heide een sociaal centrum, met medische zorg en allerlei lessen en 

cursussen, heeft opgezet. En verder zal voor het kerkelijk 1 hulpwerk in Algerije dit jaar vanuit 

Nederland ƒ 50.000 worden bijgedragen. Dat het niet bij geld alleen blijft blijkt uit het uitzenden naar 

Afrikaanse landen van tot nu toe van 41 mensen door het bureau „Dienst over Grenzen" van de 

Nederlandsche Zendingsraad en de stichting Oecumenische Hulp. 

Azië 

Voor wat het werk in Azië betreft zal het accent vooral gelegd worden op hulp aan Indonesië. De 

gereformeerde kerken hebben daar verschillende projekten op stapel staan, waarvan er sommige 

samen met de hervormde kerk zullen worden uitgevoerd. 

Het gereformeerde werelddiakonaat heeft voor de bouw van een tweede tehuis voor 

vluchtelingenkinderen in Hong Kong een bedrag van 300.000 gulden gereserveerd. Sterke uitbreiding 

zal worden gegeven aan de hulp van vluchtelingen in India en Pakistan. Hiervoor hebben de 

gereformeerde kerken 75.000 gulden uitgetrokken. Voorts ligt het in de bedoeling, de landbouw voor 

blinden in Perzië uit te breiden. 

In Europa zullen verschillende kleinere projekten worden uitgevoerd: steun aan het protestants 

middelbaar onderwijs van de Waldenzenkerk in Italië, hulp aan Algerijnen in Frankrijk, voortzetting van 

de activiteiten op het Griekse eiland Kythera en steun van de vrouwelijke Nederlandse predikant B. 

Ruys in Berlijn. 

Hogere opbrengst? 
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Gehoopt wordt dat de opbrengst van zondag zeven februari en van aansluitende acties nog hoger zal 

zijn dan die van vorig jaar, toen in totaal ongeveer twee-en-een-half miljoen werd gegeven, als volgt 

verdeeld: Oec. Hulp ƒ 800.000, geref. diakonaal bureau ƒ 1.150.000 en actie „Wilde Ganzen" van het 

I.K.O.R. te Hilversum ƒ 504.000. Bij de stichting Oecumenische hulp zijn aangesloten de hervormde, 

de lutherse en de oud-katholieke kerk, de doopsgezinden en de remonstrantse broederschap en de 

evangelische broedergemeenten. De hulp aan het buitenland is nog niet onverantwoord hoog. Van de 

in totaal acht ton bracht de hervormde kerk — met zowat negentig procent van het aantal betrokken 

gemeenteleden — iets meer dan de helft bijeen, f 405.000. Per lidmaat komt dit neer op gemiddeld 

bijna veertien cent. 

 

Trouw / 30-01-1965 

M'Timkulu even in Utrecht  
OP REIS VOOR DE AFRIKAANSE KERK 

HIJ is veel op reis, dr. D. G. S. M'Timkulu uit Mindolo in Noord-Rliodesia. Dat doet hij om overal 

mensen te interesseren voor de problemen en het werk van de Afrikaanse kerken. Deze week was hij, 

heel even maar, in Utrecht. We troffen hem op het bureau van de stichting oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen, waaraan hij op weg van Enoegoe (waar het centraal comité van de 

wereldraad van kerken had vergaderd) naar Zweden een kort bezoekje bracht. 

Daar vertelde hij ons hoe hij een jaar of zes geleden uit de rust van zijn professoraat werd 

weggehaald om te gaan werken aan de nieuwe toekomst van de kerk in zijn land. 

Sindsdien is hij, in Afrika en daarbuiten, rusteloos bezig; deze oud-hoogleraar ziet heel goed in dat 

men er met beschouwingen-in-de-studeerkamer niet komt, er moet ook wat gedaan worden. 

 
Platteland en stad ontmoeten elkaar, ook in Afrika: in Ndolo (noord-Rhodesia)  

dienen „negerhutten" als modern hotel. 
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Wat dan? En waarom? Och, voor een deel Is het een bekend verhaal. De Afrikaanse landen waren 

bezig zelfstandig te worden, de kerken eveneens. De Jonge christelijke kerken hadden tot dan toe 

eigenlijk steeds een min of meer rustig bestaan geleid in hun eigen streek en haar enige buitenlandse 

verbindingen werden gevormd door de betrekkingen met de (moeder) kerk uit het zendingswerk 

waarvan zij ontstaan waren. Maar het! nieuwe Afrika lokte de mensen uit de kleine dorpen naar de 

grote steden, waar industrialisatie aan de orde van de dag was. Ook christenen trokken weg uit hun 

vaak beschermde omgeving naar nieuwe contreien, waar zij niemand kenden en waar ze vaak terecht 

kwamen in (stads)wijken waar helemaal geen christenen woonden. Problemen te over, — en er kwam 

nog het vraagstuk van de vluchtelingen bij. En de kerk? 

Ontmoeting 

Veel Afrikaanse leiders van kerken ontmoetten elkaar in 1958, op de in Ghana gehouden grote 

zendingsconferentie. Daar kregen zij in de gaten dat zij bijvoorbeeld wèl alles wisten van de Schotse 

kerk, maar de presbyteriaanse neger-broeders in een nabijgelegen land niet kenden. We moeten 

elkaar vaker ontmoeten, we moeten geregeld bij elkaar komen, vonden zij. 

Er moest zoiets komen als een Afrikaanse raad van kerken, bedacht men. En op dat moment viel de 

naam van dr. M'Timkulu. Om kort te gaan, deze Zuidafrikaanse hoogleraar in de pedagogiek werd 

geroepen èn kwam om de basis te gaan leggen voor wat we nru kennen als de pan-Afrikaanse 

conferentie van kerken. 

Van meet af stond vast dat het een autonoom lichaam moest worden en geen arm van de wereldraad 

zoals de Oostaziatische conferentie, want er moest óók plaats zijn voor de kerken die (nog) niet bereid 

zijn om lid van de wereldraad te worden. 

Dr. M'Timkulu is de architect van de pan-Afrikaanse conferentie van kerken, waarin de meeste 

Afrikaanse kerken van Algiers tot Kaapstad en van Douala tot Nairobi zijn vertegenwoordigd. 

M'Timkulu, we hebben het al gezegd, is een man van de praktijk. Hij begreep dat studie van 

problemen alleen niet voldoende is. Er dient ook wat te gebeuren. 

Vandaar dat de conferentie van kerken speciale commissies kent, die zich concreet met allerlei 

praktische vraagstukken kunnen bezighouden. Eén commissie is bezig met de positie van de vrouw 

en die van het gezin in de zo veranderende en veranderde samenleving. Een andere commissie 

maakt studie van de vraag hoe de kerk in de nieuwe Afrikaanse wereld het evangelie Bal verkondigen. 

Een heel belangrijke commissie is ook die, welke zich met het onderwijs bemoeit. 

In veel landen gaan de scholen over in handen van de regering en nu blijkt dat de jonge kerken vaak 

veel te weinig of geen aandacht hebben gegeven aan de geestelijke vorming van de kinderen. 

Zondagsscholen vormden een zwakke plek, catechetisch onderwijs kende men nauwelijks: er was 

immer» de godsdienstles op school? 

Men bezint zich óók op de mogelijkheden en moeilijkheden van pers, radio en televisie en met de 

commissie voor dergelijke problemen zijn de Afrikaanse kerken veel Europese kerken vóór. 

Vormingswerk 

In Mindolo is een instituut van, wat wij noemen, vormingswerk gegroeid, waar allerlei problemen 

daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. 

Mindolo is een goede plaats daarvoor, want het ligt midden in de zgn. „kopergordel" van Noord-

Rhodesia. Een dertigtal jaren geleden was daar nog niets dan wat hakhout op onvruchtbare bodem te 

vinden. Mensen woonden er niet veel, want de grond was te arm om velen te kunnen voeden. 

Toen werd er koper ontdekt, en nu wonen er in deze streek meer dan een miljoen mensen: losgerukt 

uit hun stamverbanden. Een nieuwe maatschappij is nog maar net bezig te ontstaan, velen 

vereenzamen, vrouwen kunnen zich moeilijk aanpassen aan het nieuwe leven in een drie-

kamerwoning, mannen moeten wennen aan het ritme van de acht-urige werkdag, gelovigen xyn 
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ineens uit een beschermde omgeving overgeplaatst, gemeenten moeten zich nog vormen. Dit alles In 

een nieuwe, soms vijandige wereld. 

Helpen 

In Mindolo probeert men de mensen te helpen, een nieuwe weg te vinden. Men zag hoe mannen snel 

promotie maakten, maar dat hun vrouwen, die vaak niet meer dan twee jaar lagere school hebben, die 

groei niet meemaakten. Het gevolg was ontwrichte huwelijken. In Mindolo werden toen kleine 

bungalows gebouwd, ingericht met kelken en al. Daar konden \ rouwen een half jaar wonen om een 

opleiding te ontvangen, zodat zij mèt hun mannen zouden kunnen meegroeien. leder half jaar kunnen 

zo veertig vrouwen geholpen worden. Maar toen de laatste cursus begon waren er zeshonderd 

aanvragen. Er worden korte cursussen gehouden voor vakbondsleiders. De nieuwe politici die 

gekozen zijn in de gemeenteraden worden bijeengebracht om te leren hoe zij dat werk moeten doen 

en ook hoe zij daar als christen aanwezig moeten zijn. Er worden jeugdweken georganiseerd, 

huisvrouwendagen, en duizend andere cursussen, de een kort de ander langer. Predikanten worden 

„bijgespijkerd", maatschappelijke werkers opgeleid. En dr. M'Timkulu, voorzitter van de 

kerkenconferentie, pedagoog die de mensen weet te stimuleren, vertelt geestdriftig over al dit werk. Zó 

dat iedereen die hem ontmoet er zich ook mee gaat bezighouden. En dat is nu juist zijn bedoeling. 

 
DR. M'TIMKULU 
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Leeuwarder Courant / 30-01-1965 
Vorig jaar 2,5 miljoen voor hulp  

Zondag 7 februari: dag van werelddiakonaat 
Zondag. 7 februari wordt in vrijwel alle protestantse en oud-katholieke kerken in Nederland een 

inzameling gehouden voor internationale hulpverlrning. Deze inzameling is een jaarlijkse traditie 

geworden, nadat Nederland zelf uit alle delen van de wereld hulp ontving na de watersnoodramp op 

de eerste zondag van februari in 1953. 

In dit werelddiakonaat werken de kerken, die lid zijn van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 

en Vluchtelingen (de Nederlandse Hervormde Kerk, de Doopsgezinde Broederschap, de 

Remonstrantse Broederschap, De Oud-Katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en de 

Evangelische Broedergemeenten) samen met het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde 

Kerken. Vorig jaar brachten de leden van de stichting 800.000 gulden bijeen, terwijl de collectes in de 

Gereformeerde Kerken 1.115.000 gulden opleverden. Daarbij kwam nog de opbrengst van de 

oecumenische radioactie „Wilde Ganzen", zodat in totaal voor het hulpwerk ongeveer 2,5 miljoen 

gulden beschikbaar was. 

Dit jaar zal Afrika bijzonder in de belangstelling staan. Begin januari is tijdens een conferentie met 

Afrikaanse kerkelijke leiders in Nigeria een „Oecumenisch programma voor actie in Afrikaanse 

noodsituaties" aanvaard. Op de conferentie werd onder meer besloten tot een uitbreiding van de 

oproep, die een jaar geleden door de Wereldraad van Kerken is gelanceerd, om 100.000 dollar bijeen 

te brengen voor de leniging van de nood der honderdduizenden vluchtelingen in Afrika. Verder is 

voorzien in de vorming van jeugdleiders en voorlichters op het platteland, terwijl daarnaast de 

opleiding van leraren, de uitbreiding van het middelbaar en hoger onderwijs en sociale hulpverlening 

belangrijke punten zijn. De Wereldraad van Kerken vraagt voor het oecumenische programma in 

Afrika gedurende een periode van vijf jaar in totaal 30 tot 36 milloen gulden. De in de Stichting 

Oecumenische Hulp verenigde Nederlandse kerken zullen proberen, dit jaar als eerste bijdrage voor 

de vluchtelingen 100.000 gulden ter beschikking te stellen. In 1964 brachten zij hiervoor al 182.000 

gulden op. 

Andere projekten zijn onder meer sociaal, werk, jeugdwerk en onderwijs in de havenstad Port 

Harcourt (Nigeria), waarvoor de Nederlandse kerken 25.000 gulden per jaar zullen geven, het geven 

van medische hulp aan onderwijs in Dakar (Senegal), waarvoor de Hervormde kerk in 1965 een 

bijdrage van 50.000 gulden zal uittrekken, en kerkelijk hulpwerk in Algerije (ƒ50.000,-). Het bureau 

Dienst over Grenzen van de Nederlandse Zendingsraad en de Stichting Oecumenisch Hulp heeft tot 

nu toe 41 mensen uitgezonden naar Afrikaanse landen. 

Voor wat het werk in Azië betreft, zal het accent vooral gelegd worden op hulp aan Indonesië. De 

Gereformeerde Kerken hebben daar verschillende projekten op stapel staan, waarvan er sommige 

samen met de Hervormde Kerk zullen worden uitgevoerd. 

Het gereformeerde werelddiakonaat heeft voor de bouw van een tweede tehuis voor 

vluchtelingenkinderen in Hongkong een bedrag van 300.000 gulden gereserveerd. Sterke uitbreiding 

zal worden gegeven aan de hulp van Vluchtelingen in India en Pakistan. Hiervoor hebben de 

Gereformeerde Kerken 75.000 gulden uitgetrokken. Voorts ligt het in de bedoeling, de 

landbouwhogeschool voor blinden in Perzië uit te breiden. In Europa zullen verschillende kleinere 

projekten worden uitgevoerd: steun aan het protestants middelbaar onderwijs van de Waldenzenkerk 

in Italië hulp aan Algerijnen in Frankrijk, voortzetting van de activiteiten op het Griekse eiland Kythera 

en steun van de vrouwelijke Nederlandse predikant B. Ruys in Berlijn. 
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Algemeen Handelsblad / 05-02-1965 

De Zondag van het Wereld-diaconaat 
(Van een medewerker)  

IN de meeste protestante en oud-katholieke kerken van Nederland wordt zondag een bijzondere 

collecte gehouden voor de wereldhulp, het werelddiaconaat de oecumenische hulp of hoe men het 

begrip Interchurch Aid ook heeft vertaald. Verwarrend zou de vertaling „interkerkelijke hulp" zijn; dat 

zou in het Nederlandse spraakgebruik alleen de afzenders typeren en de bestemming in het vage 

laten. Met „Zwischenkirchliche Hilfe" hebben de Duitsers het juiste — en niet eens erg lange woord 

gevonden: afzender en geadresseerde zijn beide een kerk, of een groep kerken. 

DE eerste zondag van februari is als vaste datum voor deze collecte gekozen, omdat de eerste week 

van februari 1953 Nederland voor het eerst kennis maakte met Interchurch Aid; toen stroomden via 

het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken in Genève giften uit heel de wereld binnen voor de 

door de watersnood getroffen gebieden in Zuidwest-Nederland. Hoewel acute nood nog steeds hoog 

genoteerd staat bij Interchurch Aid — in het Zuidslavische Skopje en het Perzische Esmatabad kan 

men er dankbaar van meepraten — is er daarnaast een zeer omvangrijk programma van hulp op 

langere termijn. In de gebieden met versnelde ontwikkeling in Azië en Afrika en Zuid-Europa komen 

de vaak jonge kerken draagkracht, denkkracht en mankracht tekort om deze ontwikkeling bij te 

houden. Het kerkelijke apparaat is nog onvoldoende voor de jeugd- en volwassenenvorming en 

evenmin voor het dienstbetoon in de snel veranderende maatschappij, speciaal op die terreinen waar 

de ontwikkeling vooralsnog aan voorbijgaat. Een voorbeeld van dat laatste vindt men in Perzië, waar 

de (Anglicaanse) Kerk van Perzië, met hulp van de Nederlandse gereformeerde en hervormde kerken 

blinden de weg terug naar de maatschappij leert — een zogenaamd „pilot-project" dat, nu de kerken 

de mogelijkheid hebben aangetoond, wel door de overheid zal worden overgenomen. Naast het 

helpen van de Afrikaanse en Aziatische kerken bij hun dienstbetoon en vorming, richt Interchurch Aid 

zich ook op het onmetelijke vluchtelingenprobleem. Voor Afrika heeft de Wereldraad vorige maand 

een vijfjarenplan voor actie in Afrikaanse noodsituaties opgesteld, waarin het vluchtelingenwerk 

prioriteit heeft. Alleen al in Kongo verblijft een kwart miljoen gevluchte Angolezen en in totaal wordt het 

aantal Afrikaanse vluchtelingen op een half miljoen geschat; in Azië zijn het vooral de vluchtelingen in 

Hongkong (uit China), in India Cuit Pakistan en Tibet) in Pakistan (uit India) en in het Midden-Oosten, 

die aandacht vragen. AAN de Nederlandse zijde van Interchurch Aid werd vorig jaar ongeveer 2,5 

miljoen gulden bijeengebracht: acht ton door de Stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen (waarin de hervormde, lutherse en oud-katholieke kerken, de doopsgezinde en 

remonstrantse broederschappen en de evangelische broedergemeenten samenwerken); 1,1 miljoen 

door de gereformeerde kerken, die geen lid zijn van de Wereldraad, maar voor dit doel wel van diens 

instanties gebruik maken; en een half miljoen via de wekelijkse IKOR-radioactie „Wilde Ganzen". 

Hoewel de hulp tussen de kerken een overwegend eenzijdig karakter draagt — er is van „ruilverkeer" 

geen sprake — is er toch een zekere wederkerighid. Het „wereld-diaconaat" beïnvloedt het kerkelijke 

leven van de gevers ongetwijfeld. 

Dr. J. van Klinken, die als directeur van het gereformeerde Algemeen Diakonaal Bureau te Utrecht 

zowel het buitenlandse dienstbetoon als het binnenlandse diakonaat in zijn kring kan beoordelen, 

meent met name dat de wereldhulp in veel gemeenten tot blikverwijding heeft geleid. De bezinning op 

het onderlinge dienstbetoon binnen de kerkelijke plaatselijke gemeenschap heeft sterke impulsen 

ontvangen van de wegen die in dit opzicht in de jonge Aziatische kerken zijn gevonden. Nu de 

Algemene Bijstandswet bij ons het element van „onderstand" in het diaconaat nog sterker op de 

achtergrond heeft gedrongen, krijgt dit onderlinge dienstbetoon perspectieven. Er zijn trouwens meer 

gebieden waarop overzeese jonge kerken veel verder zijn dan het diaconaat in het Nederlandse 

patroon van kerkelijk leven. Dr. Van Klinken zou de overkomst van bijvoorbeeld een deskundige op 

het gebied van de prostitutie uit Azië niet ondenkbaar vinden. (In ontwikkelingslanden komen meisjes 

met een goede schoolopleiding vaak in „het leven", omdat nog niet. voldoende betrekkingen bestaan 

voor geschoolde vrouwen). Betekent de wereldhulp niet vaak een vlucht uit de verantwoordelijkheid, 
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een gemakkelijke uitweg om te ontkomen aan de plicht tot dienstbetoon in de onmiddellijke 

omgeving? Dr. Van Klinken ziet dat gevaar wel. “Wie zich bij ons aanmeldt om uitgezonden te worden, 

valt vrijwel steeds af, wanneer blijkt dat hij of zij in eigen omgeving nooit „gediend" heeft." 

 
In de Algerijnse hoogvlakte werken teams van Cimade, een interkerkelijk comité dat zich thans bezig 

houdt met de verbetering van de landbouwmethoden en met de herbebossing van het gebied. Op de 

foto zuster Ita Stelma — sindsdien gehuwd en nu mevrouw Langereau — bij een bezoek aan een 

Algerijns gezin. Deze Nederlandse predikantsdochter werkte al vóór de akkoorden van Evian in 

Algerië. Ze was toen werkzaam in de medische verzorging van de opstandelingengezinnen. Foto: 

John Tayler-WCC 

 
Trouw / 05-02-1965 

Collecte wereldiakonaat 
IN het merendeel van de protestantse kerken in ons land zal zondag een inzameling gehouden 

worden voor internationale hulpverlening. Deze jaarlijkse collecte voor het „werelddiakonaat" op de 

eerste zondag in februari is ontstaan nadat Nederland na de watersnoodramp van februari 1953 zelf 

uit alle delen van de wereld, tot de meest arme toe, spontaan hulp ontving. Vorig jaar kwam uit de 

Nederlandse kerken bijna twee-en-een-half miljoen gulden binnen voor mensen in noodlijdende 

gebieden elders. Ook van het jaar kan men zijn bijdrage kwijt via de in eigen kerk gebruikelijke 

kanalen of aan giro 5261 van de stichting Oecumenische Hulp te Utrecht of op giro 2211 van het 

Algemeen Diaconaal Bureau van de geref. kerken te Utrecht. 
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Eén van de 23 krotten buurten nabij de kopermijnen van Calama in Chili.  

De Chileense kerken zijn hier, met steun van andere kerken, een hulpverleningsproject begonnen. 

 
Niet alleen met geld helpen Nederlanders. De leiding van de zorg voor de talloze werkelozen in 

Calama, Chili heeft wika Wim K. de Haan (41), die is uitgezonden via de stichting Oecumenische 

Hulp. 



 
Honderden vluchtelingen-vrouwen in Pakistan 

krijgen nu weer geld in handen, dat zij zelf 

verdienen, dank zij de borduurateliers, die met 

steun van Nederlandse kerken werden 

opgezet. 

 

 
In Afrika worden duizenden vluchtelingen 

geholpen aan voedsel en kleding, in het 

bijzonder in Kongo; dit kind is er een van. 

 

 
Foto in het midden: Een jonge leraar van een 

christelijke ambachtsschool in Pakistan, waar 

christenen tot de armste bevolkingsgroepen 

behoren. Vanuit Nederland wordt vooral het 

onderwijs aan hen gesteund. De 

gereformeerde kerken hopen van het jaar naar 

deze ambachtsschool een leraar uit te zenden. 

 

 

 

 
In Algerije begint de regering — nu haar dit 

thans weer mogelijk wordt — allerlei zorg zelf 

ter hand te nemen en van de kerken over te 

nemen. Het kerkelijk hulpwerk omvat hier 

medische verzorging, onderwijs, herbebossing 

Met de melkwagens van het comité voor 

christelijke hulp wordt nog aan duizenden 

kinderen de zo noodzakelijke aanvulling op 

hun voeding verstrekt. 

 



In India en Pakistan helpen de kerken aan 

beide zijden van de grens. Op de afbeelding 

huisjes voor vluchtelingen in India. 

 
Voedseluitreiking in Korea, waar de 

Nederlandse kerken met aanzienlijke bijdragen 

het hulpwerk steunen onder de bedelaars en 

voddenrapers in de hoofdstad Seoel. 

 

Het Parool / 05-02-1965 
Nieuws uit de kerken door JAC. ROOS 

 

HULP IN NOOD  

Kerken zijn actief in uithoeken wereld 
AANSTAANDE zondag staat in vrijwel alle protestantse kerken — samen met de oud-katholieke kerk 

— de internationale hulpverlening in het 

middelpunt. Sinds de eerste zondag van februari in het jaar 1953. toen ons land door de watersnood 

werd getroffen en wij uit alle delen van de wereld hulp ontvingen, wordt op deze zondag door de 

kerken jaarlijks een grote inzameling gehouden. In het afgelopen jaar Werd voor het internationale 

hulpwerk door de gezamenlijke (niet-r.k.) kerken ongeveer 21/. miljoen gulden bijeengebracht. 

Het gaat echter niet alleen om geld of goederen, ook niet om  voedsel in de eerste plaats, maar 

eveneens om mensen we bereid zijn zich zelf met hun deskundigheid in dienst te stellen van andere 

volken en landen. Vooral op het gebied v-n jeugd- en maatschappelijk werk, (vak)onderwijs en 

voorlichting, medisch werk en landbouw, is veel hulp nodig. .Effectieve hulpverlening heeft immers als 

doel dat men Zich — dank zij die hulp — steeds meer zélf zal kunnen Dr. J. van Klinken, directeur van 

het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde kerken zei: Zelfs in _e armste landen vragen 

de leiders om beperking van de consumptieve hulp, maar tegelijk om uitbreiding van oe constructieve 

hulp. Voedsel zenden is goed voor een korte periode, bij rampen, voor scholen en ziekenhuizen, maar 

heeft het gevaar in zich de passiviteit in de hand te werden. Daarom is de hulp beter die op langere 

termijn doorwerkt. Maar in beide gevallen mag Westerse hulp gekoppeld zijn aan beleidsbepalingen! 



 

 

NEDERLANDER  

Wim de Haan bij Indiaanse vrouwen in 

Calama, „de stad zonder hoop".

 

TEAM IN CHILI 

IN de afgelopen twee jaar werden door bemiddeling van het bureau “Dienst over grenzen" (ingesteld 

door de Nederlandse Zendingsraad en stichting Oecumenische hulp) 95 “deskundigen" uitgezonden. 

Eén van hen is Wim de Haan. Nederlander, opgeleid op het instituut Kerk en Wereld in Driebergen. In 

Calama, het armste deel van Chili, is hij letterlijk de woestijn ingestuurd en even letterlijk ploegt hij op 

rotsen. Als mededirecteur van een internationaal opbouwteam vecht hij mee in de ongelijke strijd 

tegen armoede en analfabetisme, tegen werkloosheid en apathie. Vorige maand Schreef hij ons: 

“Ons project is zich langzaam maar zeker aan 't ontwikkelen. Wel ontbreken nog veel van de zo 

nodige materialen, maar we mogen tot ons plezier bemerken dat. de invloed van het project op de 

gemeenschap van Calama en haar achterland steeds sterker wordt. We hebben nu een “Junta", een 

groep mensen hier, die we raadplegen en die zich mede verantwoordelijk begint te voelen. Het 

belangrijkste is de vooruitgang van de landbouwcoöperatie. We hebben nu forellenvissers, 

kippenhouders en kleine boeren. In de armoewijken worden kleine hulpposten gebouwd. Wij dachten 

aan een centraal ziekenhuis, maar de „Junta" pleitte voor decentralisatie: een vrucht van dit 

"gemeenschapsopbouwwerk." 

OM MENSEN 

Wereldwijd is het vooral de Oecumenische Raad van Kerken (Genève) die de wereldnood in kaart 

gebracht heeft en die door zijn Departement voor Interkerkelijke Hulpverlening op grootscheepse wijze 

nood probeert te lenigen. 

In hoeverre kunnen de kerken doeltreffend een dergelijk wereldomvattend probleem aan; is hier niet 

een totale aanpak van alle instanties geboden? vroegen wij mr. R. W. Kijlstra, secretaris van de 

Stichting Hulp aan kerken en vluchtelingen, die zo juist teruggekeerd was van een „verkenningsreis" 

door Afrika. Er is een steeds nauwer contact groeiende, vertelde deze, tussen Wereldraad van Kerken 

en r.k.- en algemene hulpverleningsinstanties. De kerken kiezen echter vóór alles die projecten 

waarbij de menselijke waardigheid en gerechtigheid  in het geding is. Achter alle cijfers, materialen en 

projecten willen die de menselijke solidariteit prioriteit geven. Dit spreekt vooral rond het hele 

vluchtelingenprobleem: alleen in Congo èn India bevinden zich al een kwart miljoen vluchtelingen. Die 

moeten geholpen worden. 

SOLIDARITEIT 

TIJDENS de vergadering van het Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken, die enkele weken 

geleden in Nigeria gehouden werd, heeft dr. W. A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal, een beroep 

gedaan op de hele christenheid om in een nieuwe solidariteit met hen die gebrek lijden, overal ter 

wereld alle krachten in te spannen tot overwinning van armoede en honger. De taak, te streven naar 

sociale gerechtigheid is belangrijker dan alle andere vraagstukken, omdat de toekomst er van afhangt, 

zei dr. Visser 't Hooft. Het bestuur van de Wereldraad verzocht daarop om steun voor de uitvoering 

van een spoedprogram aan Afrika dat een periode van vijf jaar omspant en tien miljoen dollar zal 

vergen. 
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De kerken in Amerika brengen vele miljoenen dollars op, Duitsland kent de actie „Brot für die Welt", 

eveneens een miljoenenzaak, in Zwitserland heet het „Brot für Brüder". De Nederlandse kerken zien 

vol verwachting uit naar zondag 7 februari. Alle kerken hebben een gironummer voor hun 

internationale hulpwerk. Giro 5261 is dat van de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht. 

HULP IN ’T KORT 

 Open toekomst. In een gezamenlijke televisie-uitzending over Nederland I van IKOR en CVK op 

zondagavond 7 februari van 19.30-20.00 uur, zal onder de titel Open Toekomst ter gelegenheid 

van de zondag voor oecumenische hulp aandacht besteed worden aan enkele projecten van 

internationale hulpverlening namens de kerken. 

 Liefhebben. Het is betrekkelijk eenvoudig om de naaste lief te hebben wanneer het hem minder 

goed gaat dan ons. Maar het is verbazend moeilijk de naaste lief te hebben wanneer het hem 

beter gaat. (Norman Maller). 

 Zwitserse hulp. Protestantse en rooms katholieke zendingsorganisaties in Zwitserland hebben kort 

voordat het parlement moest beslissen over de kredieten voor technische samenwerking met de 

ontwikkelingslanden gezamenlijk een brief gericht aan de parlementsleden. Hierin wordt gevraagd 

de kredieten van 90 miljoen frank, die voor de komende drie jaar zijn bestemd, te voteren in twee 

jaar. 

 Hulpverlening. Het is beter beroofd te worden door iemand die je „meneer" noemt, dan 

geschenken te krijgen van iemand die „hond" tegen je zegt, luidt een Arabisch spreekwoord. 

 

De Telegraaf / 05-02-1965 

Radio 
6.00 Nieuws. 6.15 VPRO Rep. over oecumenische hulp aan Algerië. 6.30 Sportspiegel. 6.40 Jazz-

rondo. 7.00 Kiosk. 7.10 Orgelrecital. 7.35 Wat mensen scheidt en bindt. 7.55 Eerste kolom. 8.00 

Nieuws. 8.05 Radio Filharmonisch Orkest: Symfonie no. 1 in D van Mahler (stereo). 9.00 VARA Grote 

selectie uit de operette Der Zigeunerbaron van Joh. Strauss, uitgevoerd door solisten, koor en orkest 

0.1.v. Werner Schmidt-Boelcke (stereo). 8.45 Klankbeeld over de plaats van de huisarts in de 

maatschappij. 10.15 Christel Adelaar zingt (stereo). 10.30 Nieuws. 10.40 Muziekrevue Weerklank. 

11.10 Prettig weekend, lichte gr.muz. 11.45 Socialistisch nieuws in Esperanto. 11.55 Nieuws.  

 

Friese Koerier / 06-02-1965 
Sterker dan de mensen 
 

Februari-ramp 
OP DE eerste zondag van februari is het 12 jaar geleden, dat Zeeland en stukken van Zuid Holland en 

Noord Brabant overspoeld werden door de zee. Het gerucht was op mondelinge overlevering 

aangewezen: wat in de nacht van zaterdag op zondag gebeurt, komt maandag pas in de krant. 

Radionieuwsberichten dus; t.v. was nog nauwelijks ontdekt. En menige Nederlander kan zich het 

gesprek herinneren, dat hem van de noodlotstijding deelgenoot maakte op die zondagmorgen. 

Honderden waren toen al verdronken. De eerste zondag van februari bewaart trouwens ook de 

herinnering aan een massale hulpverlening. Duizenden dekens; schepen, vooral kleine en ondiepe 

houten barakken; kleren; helpers; helicopters. Heel de wereld scheen voor Nederland, voor Zeeland, 

gereed te staan. Het is al gauw traditie geworden om in de eerste week van februari de dankbaarheid 
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in daden om te zetten. Moet er 1 pet. van ons jaarlijks inkomen gegeven worden voor internationale 

bijstand, daadwerkelijke gerechtigheid, werelddiakonaat, of hoe u 't maar noemen wilt: hulp aan 

onderontwikkelde gebieden? De eerste week van februari leent er zich uitstekend voor — hebt u in de 

gauwigheid al uitgerekend, hoeveel dat is voor u, een procent — om daarvan een flinke schuif alvast 

af te geven. De kerken collecteren er zon- 

dag voor. En 't gironummer van Novib is 64 53 00, Den Haag. Van de Oecumenische Hulp 5261, 

Utrecht. Maar nu krijgt de geest der dankbaarheid het eventjes hard te verduren. Het gaat ons immers 

naar den vleze? En heeft Paulus niet al geconstateerd, dat „het begeren van het vlees gaat in tegen 

de Geest en dat van de Geest tegen het vlees"? Wij willen wel wat geven maar wij willen ook wel 

graag wat houden en dan lijkt 1 pet. ineens erg veel, hoewel het maar één honderdste is. D.w.z. één 

weggeven van de honderd, die wij krijgen. 

Het vlees kan zeer sluw te werk gaan als het zijn guerrilla voert tegen de Geest. Het luie hebzuchtige 

vlees camoufleert zich. Het vraagt bijvoorbeeld heel geestig, vindingrijk, spottend: Komt dat geld voor 

die hulpverlening wel altijd goed terecht? Nou, het komt natuurlijk wel eens niet terecht. Goed helpen 

is zeer moeilijk. 

'n Mooi voorbeeld van kort geleden? 'n Zweeds team in India ontdekte, dat een vrouwelijke Indiase 

arts in een kliniekje dicht bij hun hulpproject voor injecties, die zij gaf, een groot veelvoud van de 

kostprijs berekende aan haar patiënten. De jonge Zweden, vol enthousiasme en rechtsgevoel, 

maakten daar deining over: Gevolg: arts weg naar een veiliger (dat is winstgevender) oord. Kliniekje 

gesloten. Stemming voor de hulpvaardige Zweden bedorven. Wat is de conclusie uit zulke 

verhaaltjes? Er zijn er tientallen in omloop en geloof maar, de meeste waar gebeurd. Het weerbarstige 

behoudzuchtige vlees concludeert: geef maar niet meer voor de hulpverlening. Allemaal nep of 

amateurisme. Hetgeen fout is. Want de goede conclusie is: Geef niet alleen voor de directe 

hulpverlening, die op 't gevoel werkt en op de verbeelding. Hongerige zwarte kinderen en dergelijke. 

Geef vooral óók aan die moeilijke instituten, die bestuderen, hoe hulp verleend moet worden, wil ze 

werkelijk helpen. Want deze hulpverlening is een bedrijf, dat research vraagt en kennis van het 

ambacht, beleid, moed en trouw. Houden wij van schrik op met helpen, dan gebeurt er opnieuw een 

februari-ramp, dan verdrinken er opnieuw honderden: niet in het water van de zee, maar in honger en 

doffe berusting. Dan moeten wij trouwens voor de blanke kinderen van het teesten geen overdreven 

hoop meer koesteren: onze schuld zal op hen neerkomen. Pas als wij moed vatten om via de solide 

instituten een aanzienlijke portie hulp te verlenen, zal de dankbaarheid wrede voortbrengen. Vrede 

tussen de volkeren en de werelddelen.  

F. v. d. Heijden. 

 

Leeuwarder Courant / 10-02-1965 
Nieuws uit de kerken  

Hervormde Kerk heeft 58 actieve zendingsarbeiders 
De Hervormde Kerk heeft op het ogenblik In totaal 58 zendingsarbeiders in j actieve dienst, zo blijkt uit 

een informatieblad van de Zendingshogeschool der Nederlandse Hervormde Kerk. Er zijn voorts 

zeven zendingsarbeiders met verlof en een andere, teruggekeerd van Nieuw-Guinea, is In afwachting 

van een nieuwe bestemming. Van de 58 zendingsarbeiders in actieve dienst zijn er 41 getrouwd. In de 

Angelsaksische zending is men gewoon de vrouwen van de zendingsarbeiders bij het totaal op te 

tellen, omdat zendingsvrouwen veelal direct bij het werk betrokken zijn. Zou men dit bij de 

Nederlandse zending ook doen, dan zijn er dus In totaal 99 zendingsarbeiders in actieve dienst. 

Onder de 58 zendingsarbeiders zijn er 27 predikanten, 18 artsen, zeven verpleegsters en zes overige 

zendingsarbeiders een evangeliste, twee sociaalwerksters, een taalgeleerde, een literatuur-

distributieman en een medisch analiste-röntgen-assistente. In Indonesië werken negen predikanten, 
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vier artsen en drie andere zendingsarbeiders. In Afrika werken veertien predikanten, elf artsen, zeven 

verpleegsters en drie andere zendingsarbeiders. In India werken drie artsen, in Suriname een 

predikant en in Nederland drie predikanten. De zendingspredikanten zijn op het ogenblik allen 

mannen. Dit betekent geen uitsluiting van de vrouw om principiële redenen, maar houdt misschien 

eerder verband met het feit dat men over het algemeen een predikant graag in gezinsverband ziet 

uitgaan, omdat juist wie zich in een zo andere wereld geheel wil geven, behoefte heeft aan een 

vertrouwd eigen levensverband. Van de 27 zendingspredikanten is er op het ogenblik dan ook maar 

een die met getrouwd is. Bij artsen en verpleegsters ligt dat iets anders; daar is meestal wel een 

ziekenhuisgemeenschap als achtergrond. Bij de achttien zendingsartsen in actieve dienst zijn dan ook 

vijf vrouwelijke artsen, allen ongetrouwd. Met de zeven verpleegsters, de analiste, de twee sociaal-

werksters en de evangeliste, die allen ook in een soort internaats-gemeenschap leven, zijn er dus in 

totaal zestien vrouwelijke zendingsarbeiders tegen 42 mannelijke. Bij deze opsomming van 

categorieën zendingsarbeiders zal men de onderwijzers, leraren, landbouwdeskundigen en andere 

opbouwwerkers missen. Dit is een gevolg van de ontwikkeling, die zich de laatste jaren hoe langer 

hoe meer manifesteert en waarbij er voor de ontwikkelingshulp naast de zending aparte organen zijn 

gevormd. Zo heeft de Hervormde Kerk een Sectie voor Internationale Hulp (vallend onder de Generale 

Diakonale Raad) en is er in het kader van de Oecumenische Raad een Stichting voor Oecumenische 

Hulp gevormd. De Zending beschouwt deze instanties niet als concurrenten, maar werkt er nauw mee 

samen. In het algemeen kan worden gezegd dat de zendingspredikanten ter beschikking worden 

gesteld van de kerk in het land waarheen ze worden uitgezonden en dat ze dus het werk doen dat 

deze kerk hun opdraagt. In Afrika, waar de kerken een groot tekort aan goed opgeleide predikanten 

hebben en vele gemeenten het dus moeten doen met slecht of helemaal niet opgeleide voorgangers, 

doet het werk van de zendingspredikanten in vele gevallen nog het meest denken aan dat wat we 

vroeger ressortzendelingen noemden. De vraag naar zendingspredikanten is groot. In hoeverre 

hieraan kan worden voldaan, zal o.a. afhangen van de wijze waarop de Hervormde Kerk op de vraag 

om meer geld antwoordt. Momenteel zijn zeven zendingspredikanten In opleiding. De verwachting is 

dat er verder, zowel voor het opvangen van het natuurlijke verloop als voor de gewenste uitbreiding, 

nog behoefte blijft bestaan aan een beperkt aantal nieuwe zendingspredikanten, zodat men blijft 

uitzien naar mogelijke geschikte candidaten. 

 

Algemeen Handelsblad / 12-02-1965 
Internationale hulp  

Kerken zamelden meer geld in dan voorheen 
De inzameling die zondag 7 februari jl. in bijna alle Nederlandse protestantse kerken is gehouden voor 

de internationale hulpverlening, heeft aanzienlijk meer opgebracht dan in 1964. De eerste tellingen 

doen verwachten dat het resultaat het bedrag van vorig jaar (2,5 miljoen gulden) met tien tot twintig 

procent zal overtreffen. In deze actie voor het wereidiakonaat werkt het algemeen diakonaal bureau 

van de Gereformeerde Kerken samen met de leden van de stichting voor oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen: de Nederlands Hervormde Kerk, de Doopsgezinde Broederschap, de 

Remonstrantse Kerk, de Oud -Katnolieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Evangelische 

Broedergemeente. 

 

Leeuwarder Courant / 13-02-1965 

Kerken gaven meer voor internationale hulpverlening 
De Inzameling die zondag 7 februari in bijna alle Nederlandse protestantse kerken Is gehouden voor 

de internationale hulpverlening, heeft dit jaar aanizieniijk meer opgebracht dan in 1964. Het totaal 
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bedrag is nog niet bekend, maar de eerste tellingen doen verwachten, dat het resultaat het bedrag 

van vorig jaar met tien tot twintig procent zal overtreffen. 

In februari 1964 leverde de collecte ongeveer twee en een half miljoen gulden op. In deze actie voor 

het werelddiakonaat werkt het algemeen diakonaal bureau van de Gereformeerde Kerken samen met 

de leden van de Stichting voor oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen: de Nederlandse 

Hervormde Kerk, de Doopsgezinde Broederschap, de Remonstrantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, 

de Evangelisch Lutherse Kerk en de Evangelische Broedergemeente. 

 

Trouw / 20-02-1965 

Werelddiakonaat ontvangt meer van Hervormden 
(Van een onzer verslaggevers) 

UTRECHT — Ook van hervormde zijde is voor de jaarlijkse collecte voor het werelddiakonaat, die 

telkenjare op de eerste zondag in februari wordt gehouden, aanmerkelijk meer gegeven dan In 1964. 

Een totaal overzicht is nu nog niet te geven. Van lang nog niet alle gemeenten zijn de cijfers bekend, 

maar de landelijke hervormde generale diakonale raad te Utrecht schat de opbrengst op zeker tien tot 

vijftien procent hoger dan vorig jaar. Voor een deel is dit te danken aan de dit jaar beter gevoerde 

propaganda-actie en wellicht ook aan een toegenomen begrip voor de noodzaak van en de opdracht 

tot hulp aan medemensen in nood in het buitenland. De cijfers van enkele „gemiddelde" hervormde 

gemeenten laten zien hoe groot de toename veelal is geweest.  

Opbrengst in guldens   1964   1965 

De Bilt (Utr.)   1.000   1.250 

Genderingen   450   780 

Aalsmeer   700   1.575 

Zevenbergen (N.-B.)   300   660 

 

Overigens komt lang al het geld niet bij de generale diakonale raad binnen, een deel van de gelden 

worden n.l. rechtstreeks overgemaakt naar de interkerkelijke stichting Oecumenische Hulp, eveneens 

te Utrecht. 

 

Trouw / 27-02-1965 

Protestantse „buren” helpen 
(Van een onzer redacteuren)  

HET groothertogdom Luxemburg telt ongeveer 320.000 inwoners; 97 procent Is rooms-katholiek en 

maar 1,4 procent protestant. Verder zijn er een paar gebied moeilijk. De acties die in buurlanden 

ondernomen worden om de Luxemburgse protestantse kerk zit er wat verloren tussen en heeft het ook 

op geldelijk gebied moeilijk. De acties die in buurlanden ondernomen worden om de Luxemburgse 

geloofsgenoten te helpen, hebben echter niet alleen een financieel doel, 't gaat er óók om de zo 

geïsoleerde groep in Luxemburg wat nauwer in contact te brengen met de „buren". 

Aan de wieg van wat nu de evangelische kerk in het groothertogdom is, hebben eens Duitse troepen 

gestaan. De geschiedenis begint met de strijd tegen Napoleon en het binnentrekken omstreeks 1815 
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van Duitse militairen. Voor de protestanten onder hen werd in de vesting van de stad Luxemburg een 

garnizoenskerk ingericht. Na wegtrekken van de Duitse bezetting bleven enkele protestanten achter. 

Er ontstond wat bescheiden de evangelische broederschap werd genoemd. Een — geringe — groei 

maakte later de naam kerk mogelijk en in 1894 werd deze jonge kerk door de staat erkend. In 1914 en 

1940 kwamen met de Duitsers opnieuw veel protestanten het land binnen en waren er weer wat 

soldaten die bleven hangen. Deze kleine kerk verkeert in een benarde situatie. Men leeft over 't hele 

land (je) verspreid, het aantal gemengde huwelijken loopt tegen de negentig procent. Een protestants 

schoolkind is vaak de enige niet-roomse in de klas, en is — kortom — bijna niets „eigen". Sinds mei 

van het vorig jaar is daar verbetering in gekomen toen in Larochette in het zuiden een „Evangelische 

Heimstatte", een protestants ontmoetingscentrum is geopend. Hier, in een opgeknapt oud hotel, is 

plaats voor dertig gasten; hier wordt een begin gemaakt met allerlei conferentie- en cursuswerk, 

worden kerkeraadsleden getraind en vermoeide huisvrouwen opgevangen. Hier ontmoeten de 

Luxemburgse protestanten christenen uit andere landen. Het isolement wordt ineens doorbroken, de 

geloofsvisie verruimd. 

De staat heeft prachtig geholpen met leningen tegen gunstige voorwaarden maar. . . wil de zaak 

kunnen voortbestaan, dan moet er 15.000 gulden op tafel komen. Dit jaar doen weer hervormde en 

gereformeerde jongeren aan het zomerprogramma van „Larochetete" mee en een interkerkelijk 

hulpcomité uit ons land (contact-adres: ds. A. J. Jorissen, Rembrandtkade 47 te Utrecht) gaat 

financieel helpen. Bijdragen kan men storten op gironummer 5261 van de stichting oecumenische 

hulp in Utrecht (duidelijk vermelden: Larochette). 

 
Het Luxemburgse protestantse centrum in Larochette. 

 

Het Parool / 05-03-1965 
Nieuws uit de kerken  
door ROOS 

Tehuis in Larochette ontmoetingscentrum 
In het lieflijk gelegen plaatsje Larochette, in 't hart van ‘t  groothertogdom Luxemburg, is een 

protestants tehuis gevestigd, dat in de korte tijd van zijn bestaan is gaan functioneren als 

oecumenisch ontmoetingscentrum. Protestanten uit Luxemburg en vele vakantiegangers uit allerlei 

landen vinden hier een open deur. In het toeristenseizoen komen tevens iedere  zondag enkele 

honderden gasten de tweetalige Kerkdienst in Larochette bijwonen. Daarna is de “Evangelische 

Heimstatte" het trefpunt waar men bij een kop koffie op ongedwongen wijze ervaringen uitwisselt. 
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Voor de protestanten in Luxemburg, die verstrooid zijn over grote afstanden, betekent dit 

internationale contact een grote stimulans. 

Rest van de kolom niet goed leesbaar met OCR 

 
Het oecumenisch ontmoetingscentrum in Larochette. 

ZEVEN DOCHTERS 

Groothertog Adolph van Nassau, die in 1891 aan de regering kwam, was — evenals zijn vrouw — 

protestant, maar na 1912kwamen de protestanten opnieuw in de knel.  Groothertog Willem IV zelf 

Protestant was gehuwd met een r-k. Portugese prinses. Zij hadden de afspraak gemaakt dat de uit dit 

huwelijk geboren jongens protestant, de meisjes rooms-katholiek opgevoed zouden worden. In de 

kloosters werd hevig gebeden om vrouwelijk nakroost, de protestanten baden op hun beurt om zonen. 

Uit dit huwelijk zijn zeven dochters geboren Het heeft de protestanten Luxemburg niet meegezeten. 

CODE NAPOLEON 

Nog steeds bestaat er in Luxemburg discriminatie ten opzichte van het protestantse volksdeel, 

vertelde ons de predikant van de industrieplaats Esch sur Alzette, ds. G. Drubacher. De positie van de 

niet-rooms-katholiek is namelijk niet wettelijk geregeld. Een protestantse burger maakt geen kans voor 

een staatsbetrekking, kan dus bijvoorbeeld geen onderwijzer worden. Bovendien geldt nog steeds de 

code Napoleon, die eist dat er 6000 leden nodig zijn om een kerkeraad te vormen en een kerk te 

houwen, terwijl er weer zes kerkeraden nodig zijn voor een synode. Het totaal aantal protestanten 

komt echter niet boven de 4500 uit!  

Een vrij recent geval van voorlichting ten  opzichte van de godsdiensten komt, voor in een 

Luxemburgs leesboek (Luxemburg, Deine Heimatstadt, 1954) … "Dat ons land van de protestantse 

dwaalleer vrij bleef. . dankt Luxemburg aan zijn gouverneur Mansfeld. Hij riep de Jezuïeten naar 

Luxemburg. Enerzijds is het aan hun geloofsijver te danken, aan de andere kant aan het vasthouden 

van de Luxemburgers zelf aan hun van oudsher beken de karaktertrek, dat wij heden in de stad wel 

een protestantse kerk, maar geen enkele protestantse Luxemburger hebben.." 

PLANNEN 

De huidige situatie is, dat van de 320.000 inwoners van het groothertogdom 97 pct als r.-k. te boek 

staat, terwijl 1.4 pet tot de evangelische kerk behoort. (Hierin gaan lutheranen en gereformeerden 

samen). 80 a 90 pct van deze „protestantse" huwelijken zijn gemengd. Overigens zijn de protestantse 

kerken in Luxemburg niet vrij van inwendige spanningen; bovendien gaat er een grote wervingskracht 

uit van verschillende secten. Hieruit is het te begrijpen dat het nieuwe centrum voor oecumenische 

ontmoetingen in een grote behoefte voorziet en dat de kleine protestantse gemeenten hulp uit het 
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buitenland gaarne aanvaarden. Plannen zijn er te over: voor oecumenische conferenties en retraites, 

voor studentenuitwisselingen en jeugdwerk, voor bejaardenzorg en evangelisatie. Nederlandse 

studenten hebben vorig jaar in Larochette en omgeving waardevolle diensten kunnen verrichten. 

WONDER 

De leider van het protestantse centrum in Larochette, pfarrer A. Pletz, was vorige week in ons land om 

van zijn werk te vertellen. Een oud hotel werd aangekocht en is nu, alles door eigen mensen, 

omgebouwd tot een modern centrum. Bij de openingsdienst was de veelzeggende tekst: „Dit is van de 

Heer geschied; 't is een wonder in onze ogen." Ds. Pletz vroeg daarbij ook de hulp van zusterkerken in 

andere landen, opdat het nu begonnen werk ook voortgezet kan worden. De stichting Oecumenische 

hulp aan kerken en vluchtelingen stelde voor dit doel haar giro open: No. 5261 met vermelding „voor 

Larochette". 

 

Limburgs Dagblad / 06-03-1965 

Wonden van de catastrofe nog zichtbaar  
OVER TWEE JAAR IS HET NIEUWE AGADIR GEREED 

VIJF JAAR GELEDEN werd Marokko getroffen door een verschrikkelijke aardbeving waarbij meer dan 

20.000 mensen het leven lieten. In de nacht van 29 februari 1960 werden de bewoners van het 

vissersplaatsje Agadir aan de Atlantische Oceaan in hun slaap door de beving verrast. Het ging zo 

snel, dat slechts weinigen zich konden redden. Van de inheemse wijken werd niet minder dan 90 

procent totaal door de geopende aarde opgeslokt; van de andere wijken 70 procent. Het aantal 

zwaargewonden en verminkten liep eveneens in de duizenden. 

Modderpoel 

De winterse slagregens maakten het bereiken van Agadir, herschapen in een vette modderpoel als elk 

jaar, bovendien naast onmogelijk. Over land in geen geval. Er zijn geen spoorwegen naar dit 

afgelegen gebied en de wegen worden in de wintermaanden meestal door he kol kende water 

gedeeltelijk weggeslagen Zo was het ook in de rampnacht, nu vijf jaar geleden De volgende morgen 

werd grootscheepse hulp geboden door vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht die de 

zwaargewonden naar de noordelijker steden Marakech en Rabat brachten. Over zee zorgden het in 

de oceaan oefenende Nederlandse smaldeel I en schepen van de Franse marine voor het vervoer van 

de overlevenden die bij de reddingsakties gemist konden worden, vooral de vrouwen en kinderen. 

 
Er wordt ijverig gewerkt aan de herbouw van Agadir. 
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Onze hulp 

Er werd een dringend beroep op het buitenland gedaan om hulp, dat ook in Nederland gehoord werd. 

Nog dezelfde dag arriveerde een chartervliegtuig in Rabat met medicamenten en 560 sets 

bloedplasma aan boord, geschonken door het Nederlandse Rode Kruis. Op het rampengironummer 

van het Rode Kruis, kwam een bedrag van bijna ƒ 100.000 bijeen waarvoor — in samenwerking met 

de Stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen — bovendien nog 1750 dekens, 1165 

dozen gecondenseerde melk, 50 gezinstenten, 200 balen bloem, 2600 kg. suiker en 2 kisten 

kinderkleding werden gezonden. Alle hulp :n Agadir zelf was echter nutteloos, bovendien omdat na 

enkele dagen een pestepidemie in het stadje dreigde uit te breken, waardoor zelfs het zoeken naar 

eventuele overlevenden moest worden gestaakt Alle hulp aan de slachtoffers werd elders verleend. In 

het rampgebied was geen huis heel gebleven; de meeste waren zelfs in de bodem verdwenen. De 

oude kasbah, boven op de berg die in de Atlantische Oceaan uitsteekt, werd geen huis gespaard. Nu 

nog kan men de resten van plaatijzeren huizen boven de grond zien uitsteken. Het onkruid heeft de 

ommuurde kasbah tot een troosteloze omgeving gemaakt. Toch wordt een nieuw Agadir gebouwd. 

Nieuwe kasbah 

Echter niet op de plaats van de verdwenen stad. Enige kilometers ten zuiden er van is een nieuw 

Agadir in aanbouw. Het stratenplan tekent zich al duidelijk af en grote huizenblokken zijn al weer 

bewoond. Agadir van nu telt al reeds 20.000 inwoners. Er is een nieuwe kasbah in aanbouw, naast 

een nieuw industrieterrein voor kleine fabrieken. De eerste visconservenfabriek is al in gebruik en er 

zullen er uog twee bij komen. Dat is belangrijk, want Agadir is vanouds 'n vissersplaats (sardines) en 

de geconserveerde vis is een belangrijk economisch produkt. Het nieuwe ziekenhuis vordert goed. 

Een der vier vleugels van het complex is reeds in een zodanig stadium dat het over enige maanden in 

gebruik genomen zal kunnen worden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft voor de bouw van dit 

ziekenhuis een bedrag van / 25.000 bijgedragen. De opbouw van Agadir geschiedt door de 

Marokkanen zelf, waarbij zij bijzonder veel medewerking ontvangen van buitenlandse technici en 

andere deskundigen op het gebied van stedebouw. 

Dankbaar 

Men hoopt over twee jaar Agadir helemaal gereed te hebben om alle overlevenden van vijf jaar 

geleden weer een woonplaats te bieden. De mensen van Agadir — zo heb ik hier herhaaldelijk 

kunnen ervaren — herinneren zich de buitenlandse hulp met dankbaarheid. En die van Nederland 

heeft in hun dankbaarheid een grote plaats gekregen.  

COS HUISMAN 

 

Trouw / 25-03-1965 
OPNIEUW BRIEVEN NAAR AUTORITEITEN  

Weer hameren jongeren op meer ontwikkelingshulp 
„ Volgend jaar 1 procent van nationaal inkomen " 

(Van een onzer verslaggevers) 

DEN HAAG — Achttien politieke, kerkelijke en maatschappelijke jeugdorganisaties hebben opnieuw 

aangedrongen op uitbreiding van Nederlandse hulp aan de ontwikkelingslanden. In een gezamenlijke 

brief aan de voorzitters van de Tweede-Kamer-fracties, de kabinetsformateur en aan de demissionaire 

staatssecretaris van buitenlandse zaken, dr. Diepenhorst, hebben zij voor de tweede maal 

voorgesteld, de post voor ontwikkelingshulp te verhogen tot 0,8 procent van het nationale inkomen op 

de rijksbegroting-1965 en tot 1 procent van het nationale inkomen op de begroting-1966. 
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Op 26 september van het vorig jaar hebben de jeugdorganisaties dezelfde wens al gericht tot de leden 

van de Eerste en Tweede Kamer. Zij oordeelden toen, dat de regering in het verleden geen uitvoering 

heeft gegeven aan het uitdrukkelijke verlangen van de Tweede Kamer de hulpverlening van 

overheidswege met ingang van 1964 belangrijk uit te breiden. „Het overleg tussen regering en 

parlement over de begroting 1965 van buitenlandse zaken had tot onze teleurstelling slechts een 

verhoging tot gevolg van de post ontwikkelingshulp van 0,45 procent tot 0,47 procent van het 

nationale inkomen", aldus de nieuwe brief. Volgens de jeugdorganisaties doet zich nu een situatie 

voor waarin opnieuw zal moeten worden beslist, in welke mate ons land in de komende jaren zal 

deelnemen aan de bestrijding van honger, armoede en ziekte in de wereld. Vandaar opnieuw hun 

aandrang op een belangrijke uitbreiding van de ontwikkelingshulp van de Nederlandse regering. Ook 

de nieuwe brief is ondertekend door de volgende organisaties: Centrale jongerengroepen van de 

K.V.P., Federatie van C.H. jongerengroepen, Federatie van jongerengroepen van de P.v.d.A., 

Nationale organisatie van A.R. jongeren-studieciubs, „Politeia", Federatie van democratisch-

socialistische studenten disputen, Katholieke staatkundige studiegroepen-federatie, Ned. staatkundige 

studenten-federatie, Nat. verbond van de katholieke arbeiders jeugd, Nat. verbond van de katholieke 

vrouwelijke arbeiders jeugd, katholieke jeugdraad voor Nederland, Ned. geref. jeugdraad, 

Oecumenische jeugdraad Nederland, Ned. Jeugd-gemeenschap, Essai-groep, Pleingroep, 

Sjaloomgroep en de moderne jeugdraad, waarbij zijn aangesloten jeugd en jongerencentrum 

„Ruimte", N.V.V., Jongerenafdeling „Jonge strijd", Humanistisch verbond, Jongerenwerk Nivon, 

Jongerenwerk Ned. culturele sportbond en de Federatie anker clubhuiswerk. 

 

Algemeen Handelsblad / 01-04-1965 
Directeur van bet CCSA:  

“Algerije heeft nu mensen, bezeten door ambitie" 
(Van een medewerker)  

Het Comité chrétien de service en Algérie — de oecumenische hulporganisatie in Algerije — is 

voornemens zijn taak tegen het einde van 1967 te beëindigen, Het CCSA begon zijn werk in 1962 op 

verzoek van de Algerijnse leiders in ballingschap,  die zagen aankomen dat de toekomstige regering 

na de akkoorden van Evian geen kans zou zien de miljoenen verplaatste Algerijnen, terugkerende 

vrijheidsstrijders en vluchtelingen van over de grenzen, van voedsel en kleding te voorzien. 

In de gevangenis nog werden afspraken gemaakt, waarbij het land ruwweg in drie regionen werd 

verdeeld: één te verzorgen door de r.-k. hulporganisatie, het tweede door het Rode Kruis en Oostelijk 

Algerije door de oecumenische hulporganen die daartoe gebundeld werden in het CCSA.  

Reeds tijdens de Algerijnse oorlog was er, vooral vanuit de Franse kerken, hulp verleend aan 

bevolking. De Franse hulporganisatie Cimade wilde daarbij tonen dat het christendom iets ander is 

dan de Westerse civilisatie in de de gestalte van Para's, colons en OAS-ers. 

Gedurende de strenge winter van 1962-63 bouwde het CCSA een voedsel- en kledings-apparaat op. 

Via internationale kanalen kreeg men de beschikking over voedsel. Voornamelijk Amerikaanse 

overtollige voorraden konden worden aangekocht met bijdragen die de buitenlandse kerken hiervoor 

inzamelden. Het eerste schip dat voor het CCSA binnenliep bracht graan dat met Amerikaanse dollars 

was aangekocht in Frankrijk en afkomstig was uit communistisch China. 

Dergelijke wat bizarre situaties deden zich die hele winter voor, zo, zo vertelde Dr.  L. Aurbakken, de 

directeur van het CCSA, die enkele dagen in Nederland is  geweest voor besprekingen met de 

stichting Oecumenische Hulp.  

Dr. Aurbakken  is Noor van origine. Hij ging in 1937 naar de Verenigde Staten en kwam daar vandaan 

in 1938 in Algiers aan als zendeling van de methodistenkerk Sindsdien heeft hij Algerije slechts enkele 

malen verlaten om met verlof te gaan, het laatst in 1958. Volgend jaar verlaat hij Algerije definitief. 
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Rest van artikel niet goed leesbaar met OCR 

Daarin melding van medisch werk o.l.v. Dr, J. W. Mettau en van herbebossing met een technische staf 

van 240 man. 

 

Leeuwarder Courant / 01-04-1965 

Hulp van kerken voor Chili 
De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht heeft aan de Wereldraad van 

Kerken een voorlopige bijdrage van ƒ50.000.- toegezegd voor hulp aan de slachtoffers van de 

aardbeving in Chili. De Hervormde Kerk heeft ƒ 15.000.- toegezegd, de Geref. Kerken ƒ25.000.-. 

Zondag zal het IKOR in zijn „Wilde Ganzen"-uitzending eveneens een oproep voor Chili organiseren. 

Financiële hulp van Nederlandse kerken voor Chili 

Bij de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht is gistermorgen 

telegrafisch van de Wereldraad van Kerken in Genève het verzoek ontvangen financiële hulp te willen 

bieden ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Chili. De stichting heeft inmiddels aan 

de Wereldraad van Kerken de voorlopige bijdrage van ƒ50.000 toegezegd. De stichting heeft binnen 

enkele uren reeds toezeggingen ontvangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk voor ƒ 15.000 en 

van de Gereformeerde Kerken voor ƒ25.000. Zondag zal het Ikor in zijn uitzending „Wilde Ganzen" 

eveneens een oproep ten behoeve van Chili lanceren. (De Stichting Oecumenische Hulp heeft ook 

zijn gironummer 5261 voor het in ontvangst nemen van financiële bijdragen opengesteld). Bij de 

vorige aardbeving in Chili in 1960 hebben de Nederlandse kerken een bijdrage van ƒ 113.000 

bijgedragen. De Wereldraad van Kerken heeft de wens uitgesproken thans op een bijdrage van 

ongeveer dezelfde omvang te mogen rekenen. 

 

Het Vrije Volk / 02-04-1965 

Kerken schenken f 50.000 voor Chili 
UTRECHT (ANP) De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen heeft aan de 

Wereldraad van Kerken voorlopig een bedrag van ƒ50.000 toegezegd, te besteden aan hulp voor de 

slachtoffers van de aardbeving in Chili. 

Binnen enkele uren de telegrafische oproep van de Wereldraad kwamen bij de Utrechtse stichting 

toezeggingen binnen van ƒ15.000 (Ned. Herv. Kerk) en f 25.000 (Geref. Kerken). Zondag doet het 

IKOR in de uitzending 'Wilde ganzen' een oproep.  

Bij de aardbeving in Chili van 1960 hebben de Nederlandse kerken f 113.000 bijgedragen.  

Gironummer van de Stichting Oecumenische Hulp is: 5261, Utrecht, 'voor Chili’. 

 

Friese Koerier / 12-04-1965 

Oecumenische dag voor Friesland in Leeuwarden  
Gespreksgroepen stellen oecumenische problemen en aspecten aan de orde 

(Van een onzer verslaggevers) 

LEEUWARDEN — „U wordt vanmorgen geroepen met klokgelui van beide kerken, de St.-

Franciscuskerk en de Salvatorkerk. Met hun eigen geluid spreken ze ons van de gescheidenheid 
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welke er is in de kerk van onze Heer en ze roepen ons aan het begin van de dag op tot afzonderlijke 

kerkdiensten. Met alle aandrang zullen wij de Heer vragen om herstel van de scheuren in de 

christenheid." Deze woorden sprak zaterdagmorgen de voorzitter van de Werkgroep Friesland van de 

Oecumenische Leergang bij de ontvangst van de ongeveer 70 deelnemers aan de eerste regionale 

oecumenische dag voor Friesland. Deze werd in de tegenover elkaar staande rooms-katholieke en 

gereformeerde kerken te Leeuwarden gehouden. 

Na de afzonderlijke kerkdiensten was oecumenische beweging. De mening er „voor elck wat wils" op 

het gebied kwam naar voren, dat de kopgroep van de oecumene. De deelnemers konden een keuze 

maken uit een drietal gespreksgroepen, een zangbijeenkomst, een kunstexpositie en 

informatiecentrum van de Oecumenische Leergang.  

Voor de deelnemers bestond de kans om meerdere gesprekgroepen mee te maken, omdat ze niet 

allemaal tegelijk werden gehouden. Zelfs konden ze meerdere malen aan een gesprek deelnemen als 

zij dat wensten. De beide eerste gespreksgroepen kwamen bijeen in de Franciscuskerk, de laatste in 

de Salvatorkerk. De andere onderdelen van het keuzeprogramma werden ook in de (grotere) 

Salvatorkerk gehouden. 

De zangbijeenkomsten stonden onder leiding van Rik Veelenturf, cantor in de St. Pieter te Maastricht 

en Jan Veninga, cantor-organist van de Opstandingskerk te Leeuwarden. De kunstexpositie had als 

titel „kunst en evangelie" en stond onder leiding van de Harlinger kunstschilder-beeldhouwer Jan Murk 

de Vries. 

In de gespreksgroepen werden veel problemen en aspecten van de oecumene onder de loep 

genomen. Bij „oecumene in Friesland" werd vooral aandacht geschonken aan het tempo van de 

oecumenische beweging. De mening kwam naar voren, dat de kopgroep die zich heeft gevormd te 

hard van stapel loopt en geen kans ziet de rest van de christenen mee te krijgen. De heer H. W. F. 

Aukes, directeur van het vormingscentrum Vinea Domini te Witmarsum en tevens gespreksleider, 

merkte daarbij op, dat er in zijn vormingscentrum en „De Oorsprong" te St. Nicolaasga geregeld 

samenkomsten plaatsvinden van vooral jongeren Daar worden vaak de problemen van de oecurnene 

aan de orde gesteld, zodat dergelijke bijeenkomsten alleen maar zijn toe te juichen. 

Als voornaamste doel van de oecumenische beweging zag een der gespreksdeelnemers niet het 

bereiken van eenheid in de kerk, maar het verrichten van een dienst aan de wereld door de 

gezamenlijke christenen. Het bereiken van eenheid is voor deze te bewijzen dienst dus een middel. 

Over het feit, of de aandacht van de christenen zich in de eerste plaats moet wijden aan de naaste 

omgeving of aan de gehele wereld, was men het niet eens. Sommigen vonden, dat de 

onchristelijkheid in onze naaste omgeving net zo groot is als elders, zodat het aankomt op de houding 

van de christenen hier. Dat hoeft uiteraard de hulp aan de ontwikkelingslanden niet uit te sluiten. 

Anderen waren van mening, dat de christenen voor de wereld niet moeten wachten tot ze één zijn. Zij 

vonden, dat door hulp aan de hele wereld, dus ook aan de niet-christenen waar dan ook, de eenheid 

van de christenen eerder tot stand kan komen. 

Over de noodzaak van een kopgroep van oecumenisch-denkenden, die een voorsprong op de 

anderen hebben, werd men het wel eens. Door het werk van deze kopgroepen gaan anderen er 

steeds meer over praten, hetgeen de vooruitgang naar de eenheid bevordert. 

In de gespreksgroep „de Kerk aan het werk" werd gesproken over de vraag, of de verschillen van het 

belijden van de christenen tot uiting moeten komen in kerkelijk werk zoals bejaardenzorg, 

maatschappelijk werk, reclassering en gezinsverzorging. Uit de gesprekken bleek, dat de hulp zonder 

pretenties, zonder bijbedoelingen, het meest op prijs wordt gesteld. Daarin schuilt ook de grote kracht 

van de rooms-katholieke ziekenhuizen, vond men. 

Een belangrijke factor, zeker in Friesland, is echter de achterdocht tegen alles wat kerkelijk is. Daarom 

is juist hier zo moeilijk om als gezamenlijke christenen die maatschappelijke nood te lenigen, die 

verweven is met nood in geestelijke zin. Zelfs wanneer deze nood bij christenen van een bepaalde 
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richting bestaat, is vaak de gezamenlijke aanpak van de hulp ongewenst, vooral in een later stadium. 

Een der gespreksleiders, de heer J. P. Reehoorn, was van mening dat juist door samen te werken bij 

kerkelijke activiteiten de achterdocht kan worden weggenomen, omdat de men. sen dan een nieuw 

gezicht op de kerken krijgen. 

Na het keuzeprogramma verzorgde Rob van Houten in de Salvatorkerk een ontspanningsprogramma, 

getiteld „Zeggen en zwijgen". Daarna werd in dezelfde kerk een samenzang gehouden onder leiding 

van Rik Veelenturf en Jan Veninga. Een gezamenlijke avondmaalsviering besloot de oecumenische 

dag. 

 

Friese Koerier / 29-05-1965 
Van 40 naar 130 vrijwilligers  

Weekendhulporganisatie groeide in 3 jaar goed  
Reacties van inrichtingen: heel goed 

DE WEEKENDHULPORGANISATIE in Friesland, is wel iets onze aandacht verdiend. lederen zal wel 

eens één of ander krantenberichtje over deze organisatie hebben gelezen, want de weekendhulpen 

zijn door het fijne werk dat ze verrichten, als verschillende malen in het nieuws geweest. 

Het was in oktober 1961, toen een oecumenische groep jongelui op de Veluwe startte, om in de 

weekends in ziekenhuizen te werken. Zodoende kon het vaste personeel in de betreffende 

inrichtingen geregelder vrij en de weekendhulp zelf kreeg de kans om hulpbehoevende mensen te 

helpen.  

Begin 1962 verwezenlijkte Tinie Speerstra (in die dagen secretaresse op het vormingscentrum „De 

Oorsrpong" te St. Nicolaasga) haar idee, om o0k in Friesland met iets dergelijks te beginnen. 

In samenwerking met haar toenmalige werkgever, Ds. Denkers, gaf zij een flinke stoot in de goede 

richting. Door publiciteit e.d. kwamen er verscheidene enthousiaste reacties onder Tinie's ogen en 

toen voldoende vrijwilligers zich hadden gemeld (40 in totaal), kon men beginnen in vier ziekenhuizen 

en inrichtingen te werken.  

Het aantal ziekenhuizen is inmiddels uitgegroeid tot zes. Er wordt gewerkt in de Psychiatrische 

Inrichting te Franeker, het verpleeghuis „De Flecke" te Joure, het Parkherstellingsoord te Leeuwarden, 

het St. Bonifatiushospitaal te Leeuwarden, het Diakonessenhuis te Leeuwarden, en het verpleeghuis 

“Nieuw Toutenburg" te Noord-Bergum. 

Nu al 130 

In de drie jaren dat de weekend-hulpaktie nu bezig is, zijn de vrijwilligers tot een aantal van 130 

gestegen, waaronder 40 manlijke leden (geweldig!). 

Het is dan ook dom te beweren, dat het vrouwenwerk is. Weliswaar bestaat het grootste gedeelte van 

de taak der weekendhulp uit huishoudelijk werk, maar de praktijk heeft bewezen dat er ook mannen 

zijn, die er zich best in thuis voelen. Vuil of zwaar werk komt er echt niet aan te pas, om enkele 

voorbeelden te noemen: afwassen, fruit schoonmaken, koffie en thee serveren. 

Eenmaal 

Wanneer en waar er gewerkt moet worden, dat regelt de kontaktpersoon van het betreffende 

ziekenhuis. Zeker is dat men éénmaal in de vier weken een tijdige oproep krijgt. Er wordt van de 

weekendhulpen verwacht, dat ze stipt hun oproep opvolgen. Dit geeft trouwens weinig moeilijkheden, 

allen komen ze hun beloften trouw na. De weekendhulpcommissie heeft op dit punt wel eens een nare 

ervaring opgedaan, doch de betrokken personen werden direkt geschorst. Het liefst heeft men dat de 
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weekenders de hele zaterdag en zondag komen helpen, maar er is ook de mogelijkheid om maar één 

dag te werken. Halve dagen zijn minder geschikt. 

Reiskosten 

Logies en maaltijden worden in de inrichting genoten. Behalve als men dichtbij woont, dan wordt de 

logies overbodig Reiskosten worden eveneens vergoed en ook is men tijdens de werkzaamheden 

tegen ongevallen en W-A.. verzekerd. 

Jan Prins, die de centrale administratie beheert, vertelde me enkele bijzonderheden over de 

organisatie. Er is een weekendhulpcommissie samengesteld, die geregeld bijeenkomt om de 

problemen, die een dergelijke organisatie nu éénmaal geeft, te bespreken. Verder wordt het kontakt 

tussen de weekenders zo nauw mogelijk gehouden. Op ongeregelde tijden krijgt . de weekendhulp 

kontaktbrieven toegestuurd, die de laatste nieuwtjes op dit gebied inhouden. Er worden ook 

kontaktmiddagen gehouden, die ‘s middags 3 uur beginnen en ongeveer 9 uur 's avonds eindigen. 

Deze zijn meestal erg gezellig en de commissie draagt met succes zorg voor een leuk programma. 

Speurtocht 

Zo had men op de laatste, in Leeuwarden gehouden, kontaktmiddag, een speurtocht door 

Leeuwarden georganiseerd, die geweldig ln de smaak viel. Tweemaal peir jaar kunnen de 

weekenders elkaar een weekend treffen in het vormingscentrum „De Oorsprong" te St. Nicolaasga. 

Ook hier kan men zich heerlijk ontspannen en elkaar eens leren kennen zonder witte jassen aan. 

Onder leiding van een vormingsleidster worden de programmapunten doorgenomen:*w.o. een 

discussie, een gezamenlijk gemaakte kerkdienst, creatieve bezigheden, enz. Al met al: gezellig en 

leerzaam. Het geld dat de weekendhulpen verdienen, moet vrijwillig worden afgestaan. Hiermede 

worden liefdadige projecten gesteund, wat een heel gezonde instelling is. Er is al eens een bijdrage 

gegaan naar de aktie „Wilde Ganzen" van het I.K.0.R. Ook is er financieel geholpen bij een project in 

Madagascar (de bouw van een boerderij). 

 
Slechts eenmaal per vier weken wordt een weekendhulp opgeroepen.  

Het is prettig werk, zeggen de 130 in Friesland aangesloten vrijwilligers. 

Grootste steun 

Doch de grootste steun is wel gegeven aan de drie jonge mensen (Tinie Speerstra, Luuk Zwart en Jan 

v. Gorkum) die een jaar naar Oostenrijk werden uitgezonden onder auspiciën van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerk en Vluchteling. De weekendhulpen zorgden ervoor dat de jongelui 

ƒ5O,- per maand zakgeld en de reiskosten vergoed kregen. Tinie Speerstra en Luuk Zwart verrichten 
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daar hun liefdadig werk ln een tehuis voor vluchtelingkinderen, terwijl Jan v. Gorkum in een soortgelijk 

studentenhuis werd geplaatst. In de toekomst hoopt men meer van dergelijke projecten te kunnen 

steunen. 

Veel plezier 

Hoe is nu de reactie van de inrichtingen waar gewerkt wordt? „Heel goed", zegt Jan Prins. „De 

inrichtingen zijn tevreden, meer kunnen we niet wensen". Ook de weekendhulpen zelf zijn reuze 

enthousiast. Het is gewoon een lust te zien met hoeveel plezier het werk gedaan wordt Vooral voor 

diegenen die zittend werk verrichten is het weekendwerk in ziekenhuizen een leuke afwisseling. Er zijn 

dan ook veel kantoormensen en scholieren bij de organisatie aangesloten. Doch ook anderen: zoals 

die militair, gelegerd in Leeuwarden, woonachtig in Groningen, die zich beschikbaar heeft gesteld en 

enthousiast is begonnen te helpen in het St. Bonifatiushospitaa) te Leeuwarden. Voor zon knaap dan 

ook niets dan lof. Zijn er meer jongelui die zich tot deze wijze van zichzelf nuttig maken, aangetrokken 

voelen? Schrijf dan eens naar: Jan Prins, Irenelaan 3, Joure. Misschien loop je dan straks zelf in een 

witte jas! DIRRT 

 

Trouw / 31-05-1965 

Chr. Plattelandsjongeren gaan Grieks dorp helpen 
GRONINGEN. — Het thema waaronder de Ned. Chr. Plattelands Jongeren Bond, die met bijna 8500 

leden ondanks de afvloeiing van jongeren uit de agrarisch gerichte plattelandssamenleving nog in de 

groei zit, te Stadskanaal op 3 juni zijn jaarlijkse bondsdag houdt is „ideaal of werkelijkheid voor jou en 

de ander". Met de medewerking van het gemeentebestuur van Stadskanaal zullen de duizenden 

jongeren uit heel het land, hun bondsdag kunnen houden in de nieuwe sporthal. Op de bondsdag in 

Stadskanaal zal het startschot worden gelost voor de CPJ-actie voor ontwikkelingshulp. Naar de 

bondsvoorzitter, de heer T. Tolman, lid van de Tweede Kamer meedeelde, is deze actie zeer concreet 

gericht op het ontwikkelingsproject in het Zuid- Griekse dorp Vigla. Indertijd heeft de CBTB in 

samenwerking met de oecumenische hulp voor vluchtelingen de vluchtelingen daar met een actie op 

gang geholpen voor eigen landbouwbedrijven. Er werd veel vee geschonken en ook een melkfabriek 

gesticht. Er is echter in dit dorp slechts één waterput en de actie van de chr. jonge plattelanders 

beoogt daar voor éen waterleidings-installatie op een paar centrale punten te zorgen. Ook zal men 

een voorlichter zenden Griekse dorp verder op te bouwen. De om de agrarische samenleving in dit 

„actiecomités" in de diverse provincies zijn reeds gevormd en zullen zich op de bondsdag op een 

spectaculaire wijze presenteren in een samenspel. Met deze „acte de présence" start de actie direct al 

met een collecte onder de bondsdagbezoekers. De feitelijke geldinzameling wordt tussen september 

en januari gehouden. Het streefbedrag is ƒ 30.000 a ƒ 40.000.-. Een tweede aspect dat deze 

bondsdag tot een bijzondere maakt is dat de voorzitter, de heer T. Tolman, op eigen wens afscheid 

neemt. Het bondsbestuur kandideerde de heer C. Hakkesteegt, voorzitter van de provinciale afdeling 

Zuid-Holland. De provinciale besturen van Groningen, Friesland en Drenthe hebben de heer J. van 

Noord, voorzitter van de afdeling Drenthe kandidaat gesteld. Op een algemene vergadering aan de 

vooravond van de bondsdag zal op een van deze twee de keus moeten vallen. 

 

Gereformeerd Gezinsblad / 14-06-1965 
BOEK BESPREKING  

Dr. J. Verkuyl: Credo 
Uitg.. J. H. Kok N.V.. Kampen.  

Tweede, herziene druk. 1964. 268 blz.  
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Ik geloof. Zo luidt, in het Nederlands vertaald, de titel van dit boek. En het wil zijn. blijkens de 

ondertitel, een oproep tot geloof, of ..een uiteenzetting van het Evangelie en een oproep tot geloof". 

Aan de achterzijde van deze lijvige pocket wordt ons door de uitgever meegedeeld, dat de schrijver 

vooral hen heeft willen dienen, die graag op weg geholpen willen worden bij het zoeken van de kern. 

waarom het gaat in het Evangelie van Jezus Christus. De auteur is een bekwaam theoloog en bekend 

publicist, leerling van de Vrije Universiteit te Amsterdam en thans hoogleraar in de zendingsvakken 

aan dezelfde hogeschool, na tevoren sinds 1939 vele jaren op Java te hebben gearbeid, eerst als 

missionair predikant en daarna als professor te Djakarta. Zijn standpunt inzake de oecumenische 

beweging kan duidelijk worden uit het feit. dat dr. Verkuyl sinds 1963 algemeen secretaris is van de 

Nederlandse Zendingsraad. In het “Woord vooraf" van dit dubbelnummer van Kok's Boeketreeks lezen 

wij. dat de opzet niet was een dogmatische studie, maar een eenvoudige en bevattelijke uiteenzetting 

over de inhoud van het christelijk geloof. Om de wég te wijzen. Vooral ten gebruike van hen. aan wie 

het christelijk geloof moet worden uitgelegd en die daartoe hulpnodig hebben. De uitgave is netjes, 

maar simpel; geen illustraties en het papier niet van eerste kwaliteit. Dit zal met op/et zijn gedaan om 

de prijs (ƒ 3.25) laag te houden en de verspreiding te vergemakkelijken. De inhoud van deze 

uitgebreide, schriftelijke catechisatieles. zoals wij het zouden kunnen noemen, is overigens 

welverzorgd. De glasheldere ' uiteenzetting, in boeiende verteltrant geschreven en hier en daar 

afgewisseld met een pakkend beeld, is verdeeld in 27 hoofdstukken, die elk weer onderverdeeld zijn 

in korte stukjes, voorzien van een kopje. Aan de orde komt vrijwel het complete christelijk belijden, van 

de vraag: wie is God? tot de wederkomst van Christus. Toch hebben wij ook kritiek. De Codex 

Sinaïticus werd door Tischendorf niet ontdekt ..aan 't begin van deze eeuw" (17) maar in het midden 

van de vorige eeuw (1859). Dat bij het spreken over de Drie-ënige God (47) wel de uitdrukkingen 

“zijnswijze" en “bestaanswijze" worden gebezigd, maar de term “Personen" kennelijk wordt vermeden 

(in aansluiting aan Karl Barth?) achten wij geen vooruitgang, al willen wij daarmee nog niet beweren, 

dat hetgeen hier naar voren wordt gebracht onschriftuurlijk is. Om nog een kleinigheid te noemen: zou 

het geen aanbeveling verdienen bij de avondmaalsformule (253) de nieuwe vertaling te volgen en dus 

de woorden .ie wij dankzeggende zegenen" te vervangen door ”waarover wij de dankzegging 

uitspreken"? Meer echter betreuren wij de verhandeling over de schepping van de mens (72—74). 

Hoe weet de schrijver, dat in Gen. 2 : 7 de woorden “van stof uit de aardbodem" dienen te worden 

uitgelegd als “uit de reeds bestaande zoölogische materie"? Waaróm mag de mogelijkheid niet 

ontkend worden, dat God het reeds aanwezige zoölogische (dat. is: dierlijke) substraat (dat is zoiets 

als: voor-vorm) gebruikte, toen Hij de mens tot aanzijn riep? Dr. Verkuyl meent, dat een christen 

waarlijk geen bordje “verboden toegang" behoeft te hangen boven de “onderzoekingen" van de 

diverse wetenschappen. Maar geldt dit ook van elke vooronderstelling en van alle zogenaamde 

resultaten van de wetenschap? De openbaring van God in de “Genesis-verhalen" wordt hier wel “oer-

diep" genoemd, maar moet dit soms betekenen, dat wij met “mythische" voorstellingen te doen 

hebben in die zin, dat de mededeling omtrent hetgeen werkelijk heeft plaats gehad onbetrouwbaar is? 

Althans moet “omgeduid" worden, om klaar te komen met de huidige, schier algemeen aanvaarde 

opvattingen en begrippen? Het gedeelte over de evolutie-leer (58--62) is in dezelfde trant. In “de 

botsing tussen evolutiegeloof en scheppingsgeloof" tracht deze catecheet staan te blijven met de 

zogenaamde “scheppingsboodschap", in zeven punten. Maar hoe het nu staat met de 

scheppingsfeiten, zover in de Heilige Schrift geopenbaard, is ons niet duidelijk geworden. 

Merkwaardig is ook. dat in het “Bijbelverhaal' (78) over de oorsprong van de zonde de weergave van 

de historische feiten wel zeer mager is. eigenlijk geheel ontbreekt.  

Hoofdstuk XXII is gewijd aan de Kerk. Ook haar taak en organisatie komen ter sprake, maar over de 

(leer)tucht wordt niets gezegd. Wel trof ons onder het kopje “Kerk en kerken" deze passage: ”ledere 

kerk is feilbaar en gebrekkig in de wijze, waarop zij het Evangelie van deze liefde (nl. van Christus) 

weergeeft. De kerken hebben over de gehele wereld elkander nodig om naar elkander te luisteren 

(...)" (232). Betreffende de vraag: bij welke kerk moeten wij ons aansluiten? (234) 

Rest niet goed te lezen met OCR. 

J. J d N. 

Prof, J. Verkuyl was de eerste voorzitter van ICCO 
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Trouw / 30-06-1965 

Unieke samenwerking bij steun aan arme landen 
(Van onze speciale redacteur) 

UTRECHT — „Een unieke vorm van samenwerking" noemde voorzitter Zijlstra van de christelijke 

boeren- en tuindersbond de tot stand gekomen commissie onder leiding van prol Verkuyl tot bundeling 

van de hulp aan ontwikkelinglanden. In deze zo geheten coördinatiecommissie gaan kerken en 

sociale organisaties samenwerken om te komen tot meer doelmatigheid bij deze hulp. 

DE C.B.T.B. vindt deze steun aan de landen ginds van uitermate groot belang voor de toekomstige 

politieke verhoudingen. De voorbereiding van de projecten en het effect van de hulp verdienen groter 

aandacht. Drs. Zijlstra ziet meer in hulp op private basis via zending en missie in samenwerking met 

de op deze gebieden ervaren organen en instellingen dan in allerlei grootscheepse publieke en 

politieke projecten. Zijn recente bezoek aan Indonesië heeft hem in dit standpunt gesterkt. 

Daarom acht hij de samenwerking van het Convent der Christelijksociale organisaties met de raad 

voor de zending, de stichting oecumenische hulp en het gereformeerd diakonaal bureau een gelukkig 

initiatief, waaraan zijn verbond naar vermogen zal bijdragen. 

Hij bepleitte een aanzienlijke verhoging van de rijksbijdrage (thans vijf miljoen) voor projecten in de 

ontwikkelingslanden en noemde als wenselijk een bedrag van 20 miljoen gulden. 

 

Trouw / 03-07-1965 
Kanttekeningen  

Christelijk initiatief 

ER is alle reden om aan te nemen, dat met de hulp aan ontwikkelingslanden nieuwe wegen zullen 

worden ingeslagen, nu kerken en christelijke sociale organisaties besloten hebben op dit gebied nauw 

te gaan samenwerken. De mededelingen, hierover gedaan tijdens de deze week gehouden 

jaarvergadering van de Nederlands Christelijke Boeren- en Tuindersbond, zijn wel bijzonder 

belangwekkend. Het gaat hier om het elkaar tot een hand en voet zijn bij de uitvoering van allerlei 

projecten in de ontwikkelingsgebieden. Financiële en technische bijstand zijn op zichzelf nog niet 

voldoende. In het uitstekende referaat dat prof. dr. H. Berkhof van Leiden voor de CBTB hield heeft hij 

er op gewezen hoe noodzakelijk het is dat de bevolking ook geestelijk meegroeit met die 

maatschappelijk veranderingen die zich in het ontwikkelingsland voltrekken. Dat is de onmisbare 

voorwaarde voor blijvende durende vooruitgang. .Het is goed, dat hier nu bundeling van krachten gaat 

plaats vinden, doordat de Raad voor de Zending, de Stichting Oecumenische Hulp en het 

Gereformeerd Diakonaal Bureau in overig met het Convent van Christelijk Sociale Organisaties gaan 

samenwerken. Er is een coördinatiecommissie ingesteld, die onder leiding van prof. dr. J. Verkuyl 

staat. De bedoeling is te komen tot veel meer doelmatigheid in de gehele ontwikkelingshulp. Wij 

hebben hier te doen met een christelijk initiatief, dat uniek mag worden genoemd. Een pogen om 

woord en daad zo harmonisch mogelijk op elkaar af te stemmen, waardoor in de ontwikkelingslanden 

de geestelijke en maatschappelijke hervorming zo evenwichtig mogelijk verloopt. Kerken en Convent 

staan hier nog voor een zware en moeilijke taak. In geding is vermindering van de schrijnende sociale 

tegenstellingen in de wereld. Het zal veel offers van het westen vragen. Maar er mag zegen worden 

verwacht, wanneer bidden en werken hand in hand gaan. 

 



 

SOH in de kranten van 1965    pag.37 

 

Algemeen Handelsblad / 23-07-1965 

ICCO bundelt kerkelijke ontwikkelingshulp 
Op initiatief van de Nederlandse Zendingsraad, de stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen en het Convent der Christelijk-sociale organisaties is kort geleden de Interkerkelijke 

Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp (ICCO) gevormd. De bedoeling van deze commissie is een 

zo groot mogelijke bundeling te bereiken bij het opzetten en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in 

de zogenaamde jonge landen. Als voorzitter van de ICCO treedt op prof. dr. J. Verkuyl, algemeen 

secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, tot secretaris is benoemd de heer J. Bos, Het bureau 

van de commissie is in Utrecht gevestigd. In de eerste plaats beoogt de commissie te fungeren als 

een gesprekspartner van de Nederlandse overheid over projecten die via de kerkelijke instanties bij de 

overheid voor medefinanciering worden ingediend. Zo zijn via de ICCO inmiddels reeds aanvragen 

aan de regering voorgelegd voor een meisjesschool in Roeanda. uitbreiding van het Murray College in 

Pakistan, uitbouw van enkele middelbare scholen in Zambia, voor studenten-internaten in Indonesië 

en voor een jeugdhotel in Tanzania. 

 

Het Parool / 24-07-1965 

Kerkelijke samenwerking bij ontwikkelingshulp 
(Van een onzer verslaggevers)  

UTRECHT, zaterdag. — De Nederlandse Zendingsraad, de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 

en Vluchtelingen en het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties hebben het initiatief genomen tot 

stichting van de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp, ICCO. Deze commissie zal 

o.m. het gesprek met de regering voeren over projecten waarvoor protestantse en oud-katholieke 

kerken en christelijk-sociale organen bij de overheid een beroep doen op medefinanciering. 

 

Leeuwarder Courant / 24-07-1965 

Kerken coördineren ontwikkelingshulp 
Op initiatief van de Nederlandse Zendingsraad, de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties is kort geleden gevormd de 

Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp. De bedoeling van deze kommissie is, een 

zo groot mogelijke bundeling te bereiken bij het opzetten en uitvoeren van ontwikkelings-projekten in 

de zogenaamde jonge landen. 

Allereerst beoogt de kommissie te fungeren als een gesprekspartner van de Nederlandse overheid 

inzake projekten, die vanuit de protestantse en Oud-Katholieke kerken en de christelijke sociale 

organen voor medefinanciering door de overheid worden ingediend. Zoals bekend, heeft de 

Nederlandse regering dit jaar voor het eerst fondsen beschikbaar gesteld voor de medefinanciering 

van partikuliere ontwikkelings-projekten. Uit deze fondsen kunnen ook kerkelijke en maatschappelijke 

organen, die zich met medische, sociale, agrarische of edukatieve projekten bezig houden, gelden 

putten, mits daarbij voldaan wordt aan een aantal door de Nederlandse overheid gestelde kriteria. Via 

de kommissie zijn inmiddels reeds aanvragen voor een meisjesschool in Rwanda, uitbreiding van het 

Murray College in Pakistan, uitbouw van enkele middelbare scholen in Zambia voor studenten-

internaten in Indonesië en voor een jeugdhotel in Tanzania aan de regering voorgelegd. 

De kommissie stelt zich voorts tot taak te komen tot een verdergaand overleg en nauwere 

samenwerking tussen de leden-participanten met betrekking tot projekten die hen uit de 

ontwikkelingslanden bereiken. Het komt regelmatig voor dat de kerkelijke of christelijke sociale 
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organen in Nederland van een kerk of kerkelijke instelling in het buitenland een projekt voorgelegd 

krijgen, dat door het benaderde orgaan niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd Veelal kan dit 

wel in samenwerking met andere organen. Door nu daarvoor in aanmerking komende projekten in de 

kommissie in te brengen, wordt een zo groot mogelijke koordinatie bereikt. Als voorzitter van de 

nieuwe Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp fungeert prof. dr. J. Verkuyl, 

algemeen sekretaris van de Nederlandse Zendingsraad 

 

Trouw / 26-07-1965 

Oecumenische hulp aan havenstad  
CNV betaalt docent Nigeriaans vakschool 

(Van een onzer verslaggevers) 

DEN HAAG — Overleg tussen het C.N.V. en de stichting Oecumenische hulp — een overleg, dat 

plaatsvond binnen de I.C.C.0. — heeft het mogelijk gemaakt te voorzien in de vakature van 

adjunctdirecteur van de avond-vakschool te Port Harcourt in Oost-Nigeria aan de Afrikaanse 

Westkust. Het Christelijk Nationaal Vakverbond betaalt alle kosten, die zijn verbonden aan de 

uitzending van deze vakman, de Nederlander A. C. F. de Braga, en zijn verblijf gedurende het eerste 

jaar in Nigeria. 

De 39-jarige heer De Braga wordt uitgezonden door de landelijke stichting Oecumenische hulp, waarin 

alle diakonale organen van kerken, aangesloten bij de Wereldraad van kerken, een onderdak vinden, 

terwijl voorts goede contacten worden onderhouden met diakonale organen van nog enkele kerken. 

De heer De Braga volgt momenteel een korte trainingscursus aan het hervormde zendingscentrum te 

Oegstgeest en zal in augustus vertrekken. 

Hij volgt de heer L. Osinga, die — met zijn gezin — reeds eerder via oecumenische hulp naar Port 

Harcourt vertrok. Het interkerkelijk hulpwerk in deze haven- en industriestad wordt gedragen door 

Nigeriaanse en de Engelse anglikaanse kerk. Door de hulp van Nederlanders die daar o.m. voor de 

Shell werkzaam zijn — er is een grote olieraffinaderij — wordt nu het Nederlandse aandeel in de hulp 

aan de naar de stad getrokken plattelandsbevolking verder versterkt. (Trouw schreef daar reeds 

eerder over.-red.). De avondschool geeft onder meer cursussen Engels, boekhouden, Nieuw-

Testamentisch Grieks en Nederlands. De heer De Braga zal gaan zorgen voor de uitbreiding van de 

technische vakken. 

I.C.C.O. 

De I.C.C.0., de Interkerkelijke coördinatie commissie ontwikkelingshulp is ontstaan nadat de regering 

in het kader van hulp aan het buitenland vijf miljoen gulden toezegde voor particuliere 

ontwikkelingshulp. Het initiatief tot deze commissie is genomen door de Nederlandse Zendingsraad, 

waarin de meeste zendingsinstanties van ons land worden overkoepeld, de Stichting Oecumenische 

Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties, waarvan het 

Verbond van Prot. Chr. Werkgevers, de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond, de Chr. 

Middenstandsbond en het C.N.V. deel uitmaken. Tot de commissie zijn ook toegetreden de deputaten 

voor algemene diakonale arbeid van de Gereformeerde Kerken in ons land en de Christen Jonge 

Vrouwen Federatie. 

Gesprekspartner 

De bedoeling is door de I.C.C.0. een zo groot mogelijke bundeling te bereiken bij het opzetten en 

uitvoeren van ontwikkelings-projekten in de zogenaamde jonge landen. Allereerst beoogt de 

commissie te fungeren als een gesprekspartner van de Nederlandse overheid inzake projecten, die 

vanuit protestantse en Oud-katholieke kerken en de christelijk sociale organen over medefinanciering 
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door de overheid worden ingediend. Via de commissie zijn inmiddels aanvragen aan de regering 

voorgelegd voor een meisjesschool te Remera in Rwanda, voor uitbreiding van het Murray College in 

Pakistan, voor uitbouw van enkele middelbare scholen in Zambia, voor studenteninternaten in 

Indonesië en voor een jeugdhostel in Tanzania. De I.C.C.0. wil het centraal overleg met de overheid, 

i.e. minister Bot — die waardeert in deze met slechts één protestants orgaan te maken te hebben — 

voeren, maar ook de samenwerking tussen de leden-participanten onderling bevorderen en 

coördineren.  

Als voorzitter treedt op prof. dr. J. Verkuyl; het secretariaat — secr. de heer J. Bos — is gevestigd bij 

de stichting Oecumenische hulp te Utrecht. Een eveneens overkoepelend orgaan bestaat ook aan 

rooms-katholieke zijde. 

 

Amigoe di Curacao / 26-07-1965 

Christelijke organen coördineren hulp aan ontwikkelingslanden 
UTRECHT (ANP) — Op initiatief van de Nederlandse zendingsraad de Stichting oecumenische hulp 

aan kerken en vluchtelingen en het Convent der christelijk-sociale organisaties is kort geleden 

gevormd de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp (ICCO). De bedoeling van deze 

commissie Is een zo groot mogelijke bundeling te bereiken bij het opzetten en uitvoeren van 

ontwikkelings-projekten in de zogenaamde jonge landen. In de eerste plaats beoogt de commissie te 

fungeren als een gesprekspartner van de Nederlandse overheid over projekten. die vanuit de 

protestantse en oud-katholieke kerken en de christelijke sociale organen voor medefinanciering door 

de overheid worden ingediend. 

 

Gereformeerd Gezinsblad / 31-07-1965 

Kerken en organisaties coördineren ontwikkelingshulp 
Op initiatief van de Nederlandse Zendingsraad, de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, en het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties is kort geleden gevormd de 

Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp (I.C.C.0.). De bedoeling van deze commissie 

is een zo groot mogelijke bundeling te bereiken bij het opzetten en uitvoeren van ontwikkelings-

projekien in de zogenaamde jonge landen.  

Deze commissie beoogt in de eerste plaats te fungeren als een gesprekspartner van de Nederlandse 

overheid inzake projekten, die vanuit protestantse en Oud- Katholieke kerken en de christelijke sociale 

organisaties voor medefinanciering door de overheid worden ingediend. Zoals bekend heeft de 

Nederlandse regering dit jaar voor het eerst fondsen beschikbaar gesteld voor de medefinanciering 

van partikuliere ontwikkeüngs-pnojekten.  

Via deze fondsen kunnen ook kerkelijke en maatschappelijke organen, die zich met medische, sociale, 

agrarische of educatieve projekten bezig houden, gelden putten, mits daarbij voldaan wordt aan een 

aantal door de Nederlandse overheid gestelde kriteria. Via de commissie zijn aan de regering 

inmiddels reeds aanvragen voorgelegd voor een meisjesschool  in Rwanda, uitbreiding van het Murray 

College in Pakistan, uitbouw van enkele middelbare scholen in Zambia, voor studenten-internaten in 

Indonesië en voor een jeugdhotel in Tanzania. 

De commissie stelt zich voorts tot taak te komen tot een verdergaand overleg en nauwere 

samenwerking tussen de leden-participanten met bedekking projecten die hen uit de 

ontwikkelingslanden bereiken. Het kom regelmatig voor dat kerkelijke of christelijk sociale organen in 

Nederland van een kerk of kerkelijke instelling in het buitenland en project voorgelegd krijgen, dat door 

het benaderde orgaan niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd. Veelal kan dit wel in 

samenwerking met andere organen. Door nu daarvoor in aanmerking komende projecten in de 
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commissie in te brengen, wordt een zo groot mogelijke coördinatie bereikt. 

Tot de commissie zijn ook toegetreden de Deputaten voor Algemene Diakonale Arbeid van de 

synodaal-gereformeerde kerken en de Christen Jonge Vrouwen Federatie. 

In de Nederlandse Zendingsraad worden een groot aantal zendingsinstanties van ons land 

oveikoepeld. In de Stich. Oeoumencadhe Hulp vinden alle diakonale organen van kerken, 

aangesloten bij de Wereldraad van Kerken een onderdak, terwijl contact onderhouden wordt met 

enkele diakonale organen van kerken, die niet zijn aangesloten bij genoemde Raad. Van het Convent 

der Christelijke-sociale organisaties maken deel uit het Verbond van Protestants-Christelijke 

Werkgevers, de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Christelijke Middenstandsbond 

en het Christelijk Nationaal Vakverbond.  

Als voorzitter van de nieuwe Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp fungeert prof. 

dr. J.Verkuyl, algemeen sekretaris van de Nederlandse Zendingsraad. 

 

Gereformeerd Gezinsblad / 05-08-1965 

Hulp aan ontwikkelingslanden  
IV. BIJBELSE ROEPING 

DE GEEST van dc huidige internationale bijstand wordt beheerst door de ontkenning van de totale 

verdorvenheid van de mens: ah men zijn leven wat prettiger maakt, is hij zo kwaad nog niet! Wie de 

gereformeerde belijdenis onderschrijft, weet beter. De uitspraak van de Catechismus, dat de mens 

van nature geneigd is God en zijn naaste te haten, kan men in de politiek slechts tot zijn schade 

verwaarlozen!  

Hiermee wil niet gezegd zijn, dat wij onze handen dus maar van de internationale hulpverlening 

moeten aftrekken. We zullen echter vóór alles moeien bedenken, dat de grootste nood van deze 

volken niet op economisch, maar op godsdienstig terrein ligt, en dienovereenkomstig zullen we onze 

barmhartigheid moeten betonen.  

De grootste hulp, die wij aan deze volken kunnen bewijzen, is de prediking van het Evangelie naar het 

bevel der Schriften: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en dit alles, eten. drinken en 

kleding zal u bovendien geschonken worden. Naar eten en drinken alléén gaat het zoeken der wereld 

uit, maar zo moogt gij niet leven, heeft de Heiland aan Zijn discipelen voorgehouden. Eten en drinken 

en kleding vormen vandaag het centrale doel van de internationale hulpverlening. Maar Christus' Kerk 

moet, als zij waarlijk naar het voorbeeld van haar Meester barmhartig wil zijn, andere zaken in het 

middelpunt plaatsen. Alleen in die weg is waarlijk behoud voor de volkeren der wereld.  

A LS WIJ de onderontwikkelde gebieden steunen via de N.O.V.I.B.. of de Verenigde Naties, of ook 

maar via een speciale belasting, zoals de antirevolutionaire minister Biesheuvel, toen hij nog kamerlid 

was. eens heeft voorgesteld, keren we de volgorde van hoofden bijzaken om! Het welvaartspeil zal 

misschien stijgen, maar waarachtig gelukkig, en bevrijd van hun diepste nood worden deze volkeren 

niet! Door de besteding van ons geld zijn wij daarvoor mede verantwoordelijk. Wie een bijdrage geeft 

aan de N.O.V.I.B., wéét dat zijn geld uitsluitend wordt besteed aan materiële projecten. Deze 

organisatie beperkt zich bewust daartoe, om zich voor alle bevolkingsgroepen aanvaardbaar te 

maken. In feite wordt de N.O.V.I.B.. zo voor een Christen onaanvaardbaar!  

Het zal de instanties, die zich met opzet tot materiële hulp beperken, ook veel moeilijker vallen dc 

oorzaken van de nood weg te nemen. En pas dan is de hulp effectief! De eenzijdigheid van de 

voeding in Boeddhistische landen, waar geen dieren gedood worden, wordt eerst recht bestreden 

door de prediking van het Evangelie, waartoe ook Genesis 9 : 3 behoort: „Alles wat zich roert, wat 

leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid".  
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Van de aanvaarding van het christelijk geloof gaat een geweldige invloed ten goede uit. Het is niet 

toevallig, dat vandaag de welvaart berust bij de volken. die een christelijk stempel hebben gekregen, 

terwijl vele heidense landen armoede lijden. De christelijke zending heeft altijd als beginsel 

aangenomen, dat dopelingen de Heilige Schrift zelf moeten leren lezen. Deze leeskunst opent tegelijk 

de weg naar meer ontwikkeling. Stammen die een zwervend leven leiden, worden gewend aan een 

vaste woonplaats. Hun wordt geleerd de akker zo te bebouwen, dat deze elk jaar vrucht draagt. 

Begaafde kinderen ontvangen een opleiding tot onderwijzer. Naast de zending staat een medische 

staf als betoning van barmhartigheid. 

DIT ONDERWIJS en deze medische zorg, vandaag door ons beoefend in onlosmakelijk verband met 

de zending, is de eerste en de beste vorm van ontwikkelingshulp. Veel meer dan met uitdeling van 

geld en voedsel, die een tijdelijke nood tijdelijk lenigen, is een land geholpen met de prediking van de 

cultuuropdracht van Genesis 1. die tot zelfwerkzaamheid aanspoort.  

Dit kan dan gesteund worden door eenvoudig onderwijs en verbetering van de landbouwmethoden. 

Aldus wordt de oorzaak van eeuwige en tijdelijke nood weggenomen. Bovendien weten we, als we 

MESOZ of Meschobor steunen en onze gaven geven voor broeders en zusters in den Here in Korea 

of op Soemba, toe ons geld besteed wordt. Bij inzamelingen voor „een school in Pakistan" moeten we 

maar afwachten, in welke geest daar onderwijs gegeven wordt. De Propaganda van de UNESCO laat 

ons weinig illusies. 

DE LAATSTE jaren wordt veel gesproken over jongeren-vrijwilligerscorpsen. Dat is een idee geweest 

van president Kennedy. De bedoeling is, dat jongelui één of twee jaar van hun leven opofferen om 

tegen een niet royale beloning, na een korte opleiding, eenvoudig werk te gaan doen in 

ontwikkelingslanden in ploegen van een man of twintig. Terwijl ze zich in levenswijze geheel bij de 

bevolking aanpassen, leren ze de mensen betere landbouwmethoden, of werken ze in ziekenhuizen 

of dergelijke.  

Dit idee is overgenomen door de Nederlandse regering. Vorig jaar heeft ons land twee ploegen 

uitgezonden, één naar Kameroen, waarvan ook een lid van één onzer kerken deel uitmaakt, en één 

naar Brazilië. Geen van beide zijn ze een groot succes geworden, hetgeen vooral te wijten schijnt te 

zijn aan de gebrekkige voorbereiding. Thans wordt on meer een groep opgeleid om te gaan werken 

onder de Arabische vluchtelingen aan de grenzen van Israël.  

Vele kerken hebben iets dergelijks georganiseerd. Daar noemt men het “werelddiakonaat", en vele 

jongeren geven daar één of twee jaar voor. Nu is het uitzenden van verpleegsters en landbouwleraren 

geen kerkelijke taak in strikte zin. Maar wij hebben organisaties als MESOZ en Meschobor. Zou op 

één van onze zendingsterreinen een dergelijke ploeg jongeren na grondige voorbereiding geen nuttig 

werk kunnen doen?  

Onze broeders in Korea zouden zulke hulp met beide handen aangrijpen. Waar ook de 

vakbewegingen in Nederland dergelijke acties voeren, zou hier misschien zelfs bredere samenwerking 

mogelijk zijn van gereformeerde organisaties. Ligt hier niet een oecumenische taak?  

d. V. 

 

Nieuwsblad van het Noorden / 06-08-1965 

Drs. J. van der Veen over zaak in Pakistan:  
Proberen christelijke kerk op leefbaar niveau te brengen 

(Van een onzer redacteuren)  

“In de oorlog heb ik in een concentratiekamp gezeten en daar gezien wat een militaire opleiding van 

een mens kan maken. Ik heb toen van die tijd af tegen mezelf gezegd en dat ook volgehouden: ik 
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moet me verzetten tegen alle militaire krachtsinspanning. Maar wat dan wel? Dit: langs niet-militaire 

weg de situatie in de wereld verbeteren, de wereldvrede bereiken. Dit moet u zien als de achtergrond 

van mijn vertrek naar Pakistan. Ik wil daar mijn werk doen vanuit een principiële, een christelijke 

achtergrond". 

Dit zegt drs. J. van der Veen, leraar scheikunde aan het Heymans-lyceum in Groningen. Hij gaat 

medio september voor drie jaar naar West-Pakistan om daar aan het in Sialkot chemie te doceren. Hij 

vervangt drs. ir. W. Hessel, die drie jaar gaat studeren aan de Leidse universiteit. Zijn vrouw, die 

theologie gestuurd heeft in Oegstgeest, Bazel en New Vork, is zeer enthousiast. „Ik heb altijd veel 

voor de zending gevoeld," vertrouwt ze ons toe. Ze is volledig bevoegd als predikant. „Ik kan daar 

echter als vrouw geen kerkdiensten leiden. In dat land is het ondenkbaar, dat een vrouw een 

openbare functie vervult. Mijn taak ligt dan ook het meeste in de contacten met de meisjes-studenten 

al zijn dat er niet veel bij elkaar. Daarnaast heb ik veel tijd nodig voor het lesgeven aan mijn drie 

kinderen." 

 
De heer en mevrouw Van der Veen ... .gereed voor de taak 

Persoonlijke relatie 

De heer Van der Veen heeft eerst in een research-laboratorium gewerkt daarna in de groot-industrie 

en tenslotte is hij naar het onderwijs gegaan. „Ik zoek de persoonlijke relatie tot de mens", vult hij aan 

“Daarvoor heb ik al veel in kerkelijk en oecumenisch jeugdwerk gezeten. En Pakistan heeft me altijd 

gelegen, mede door het Unescowerk dat ik heb gedaan. ik ben vertegenwoordiger van de school in de 

Unesco geweest." Het Murray-college heeft een uitstekende naam. Vele Pakistaanse grootheden 

hebben er aan gestudeerd. Het onderwijs staat er op een hoog niveau, maar nog belangrijker is dat er 

naast studie veel aan karaktervorming wordt gedaan. De rector van dit christelijke onderwijsinstituut, 

dr. F. S. Khair Ullah, heeft tijdens zijn recent verblijf in Nederland ondermeer gezegd: „Mijn instituut wil 

het christelijk principe als een getuigenis uitdragen. Elke student weet dat deze begrippen bij de staf 

heilig zijn: eerlijkheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onbaatzuchtigheid." Het is voor hem niet 

belangrij hoeveel christenen er zijn - op de 1100 mohammedaanse studenten zijn er maar 100 

christen-studenten — maar wel zij die zich christen noemen dat ook waarachtig zijn! „Wij trainen leken 

in de kerk", aldus dr. Khair Ullah, de vorm en de wijze waarop aan het Murray-college onderwijs wordt 

gegeven is zending bedrijven”. 

Drs. Van der Veen gaat doceren, maar daarnaast heeft hij een belangrijke opdracht gekregen, 

namelijk de voorbereiding van de bouw van een nieuwe afdeling aan het Murray-college, waar een 

opleiding tot Master of Science (op het niveau van het kandidaats-examen aan onze universiteiten) in 

de chemie, natuurkunde en biologie kan gestart worden. 
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„Hoe ik aan deze baan gekomen ben? Wel, een paar jaar geleden heb ik in het neutrale lerarenblad 

een advertentie gezet. Mij werd toen een betrekking aangeboden, maar vanwege het lage salaris heb 

ik daarvan moeten afzien. Ik stond toen ingeschreven bij het Bureau Dienst over Grenzen. Dit bureau, 

dat in september 1962 in het leven geroepen is door de Nederlandse Zendingsraad en de Stichting 

Oecumenische Hulp, verleent zijn bemiddeling inzake het vinden van vakbekwame mensen, die in het 

buitenland willen werken. Onlangs kwam van het Zendingscentrum in Baarn de vraag, of ze nog 

iemand hadden voor Sialkot. Baarn heeft me dus geleend van Dienst over Grenzen." 

Degelijk voorbereid 

De heer en mevrouw Van der Veen bereidden zich degelijk voor op hun nieuwe taak. Ze worden door 

Baarn uitgezonden. Ze volgden daar een cursus, waarmede ze het certificaat: Zendingsarbeider B, 

verkregen. Ze leerden de taal van het land, het Urdu, lezen en spreken via een cursus op 

grammofoonplaten en ze hebben stapels literatuur over dit land verwerkt.  

Ze zijn er van doordrongen, dat ze niet alleen om het onderwijs naar Pakistan gaan. „Onze taak is ook 

om te proberen de christelijke kerk die er al is op een leefbaar niveau te brengen. Ze ligt op zo’n laag 

sociaal niveau, dat er zonder hulp van het buitenland weinig tot stand gebracht kan worden." 

 

 
Drs. J. v. d. Veen ....scheikunde 

 

Trouw / 14-08-1965 
GEVRAAGD,  

advertentie DOG  
Bij „Dienst over grenzen" (Corn. Houtmanstraat 17 in Utrecht: tel. 030--11231 of 17052), die ook 

bemiddeld heeft bij de uitzending van mejuffrouw Tine de Bruijne (zie hieronder), liggen nog de 

volgende aanvragen: De Zwitserse zending vraagt voor Zuid-Afrika: een medisch analyste, een 

verpleegster, bouwkundigen, en een huishoudster voor een ziekenhuis. Het landbouw-
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voorlichtingscentrum van de verenigde kerk van Nigeria vraagt voor dit land: een landbouwkundige, 

een administrateur met landbouwkundige kennis, een kippenfokker, en een huishoudlerares. Het 

landbouwkundig instituut van de Indiase kerk vraagt voor India een veeteeltkundige. De 

methodistenkerk aan de Ivoorkust heeft een directrice voor een kindertehuis nodig. De Rheinische 

Mission vraagt voor Indonesië (Batoe) een verpleegster/vroedvrouw. In Algerije zijn nodig een 

landbouwer (Deventer of h.l.s.) en een secretaresse met goede kennis van het Frans; de eerste wordt 

door de quakers gevraagd, de tweede door oecumenische hulp. Tenslotte vraagt het oecumenisch 

centrum in Berlijn een huishoudster en de mennonieten-kolonie in Paraguay een onderwijzeres. 

 

Trouw / 14-08-1965 

Tine de Bruijne: heel gewoon werken op Haïti 
(Van een onzer verslaggevers) Steeds weer zijn er jonge mensen, die een paar jaar in het buitenland 

gaan werken, voor weinig geld en in landen, die nog in opbouw zijn. Waarom? Uit een vaag, 

hooggestemd idealisme, uit een sterk zendingsbesef, uit een persoonlijke reactie op het toenemende 

verschil in welvaart tussen arme en rijke landen ... ? Met één van deze jonge mensen zijn we vlak voor 

het vertrek een praatje gaan maken. Het is Tine de Bruijne, een verpleegster uit Amsterdam, die 

donderdag per vliegtuig vertrokken is naar Haïti. Waarom Haïti? Ach, heel gewoon: waarom niet! Wat 

plezierig opvalt bij dit gesprek is het ontbreken van grote woorden, van gewichtigdoenerij. Waarom ga 

je naar Haïti? Ze was bezig met Afrika, vertelt Tine, die wellicht naar Ghana zou gaan. Maar het 

duurde nogal lang voordat dit voor elkaar kwam. Via „Dienst over grenzen" in Utrecht maakte zij toen 

kennis met dr. Larry Mellon, een Amerikaans kinderarts, die op Haïti een ziekenhuis heeft opgericht, 

omdat hij hulpverlenend wilde bezig zijn in dit — voor hem — armste land van Midden-en Zuid-

Amerika. Toen was de beslissing gauw gevallen. Waarom zo ver weg? Je kunt inderdaad in Adam ook 

wel iets doen, akkoord. Maar, vindt zuster Tine, er zijn genoeg jonge mensen, die hier gebonden zijn, 

die ook wel iets kunnen doen. En dan kan Tine de Bruijne best eens ergens anders trachten zich in te 

zetten. 

 
Tine de Bruijne 

Via Schweitzer 

Niet alleen dr. Mellon — hij was in mei is een tennisbaan, een zwembad; paard- Gabon om een visite 

bij collega Albert Schweitzer af te steken — maakte een prettige indruk. Ook uit brieven van een 

Nederlandse vrouwelijke arts hoor je van de goede sfeer en werkwijze ginds. Nee, Tine de Bruijne 

hoeft in Haïti niet bang te zijn om in een klein kringetje te blijven ronddraaien! Het ziekenhuiswerk is 

veelomvattend, er zijn de tochten langs buitenklinieken en het helpen-opleiden van Haïtiaanse 

verpleegsters. Wel zal er eerst binnen 't ziekenhuis een introductietijd zijn, om de methode van werken 

daar te leren, wat meer opsteken van de talen: het Engels van het huis, het plaatselijk Creools van de 

vallei en het officiële Frans van de republiek. In totaal zal het verblijf ginds twee jaar duren. En daarna 

maar verder zien, en misschien na een verlof weer terug gaan. Met genoegen denkt Tine de Bruijne 
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terug aan de bijna vier maanden van (zendings-) opleiding in Oegstgeest. „Het is prettig om te gaan 

met zoveel mensen". Er wonen zowat 180 man op het hervormde zendingscentrum. Het contact met 

verlofgangers, met de vaste bewoners en met de mede-cursisten is, nog afgezien van de verzorgde 

lessen, een goede voorbereiding. 

Goede dienst 

Bijzonder tevreden is Tine over het kleine bureau „Dienst over grenzen", dat haar niet uitzendt, maar 

wel verregaand bemiddelt. Dienst over grenzen is opgezet door de Nederlandse Zendingsraad samen 

met de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, en gevestigd te Utrecht. Velen zijn 

al via mevrouw J.C. Rot, die de leiding heeft, in het buitenland terecht gekomen. Goed terecht 

gekomen. Op plaatsen waar inderdaad hulp nodig is. Het aantal mislukkingen is gering. Op een totaal 

van ruim negentig zijn namelijk twee mensen, wegens verschillende redenen, voortijdig 

teruggekomen. De bemiddeling voor dit soort uitzending naar ontwikkelingslanden wordt verricht in 

nauw contact met soortgelijke instanties elders. Zo stond er in Amerika, waar zij een nacht moet 

overblijven, op het vliegveld iemand klaar om zuster De Bruijne te ontvangen „gewoon" voor 

gezelligheid, om haar wat wegwijs te maken. 

 

Trouw / 23-08-1965 

Kerken helpen Grieks eiland Kythera  
Chris Stapels: hard werken in vlakte van Paleöpolis 

(Van een onzer verslaggevers)  

ATHENE/SCHIPHOL — 't Was warm op Schiphol, toen Chris Stapels uit de DC-8 stapte. Zo en nog 

„een beetje" wanner is het in Griekenland haast altijd, zei hij. Warm en droog. Als er bij grote 

uitzondering een wolkje hing aan de lucht boven de vlakte van Paleöpolis keken we er naar alsof het 

achtste wereldwonder voorbijdreef.  

Daarna gingen we weer verder: hakken in de rotsbodem van deze onherbergzame vallei; hakken naar 

water, waarmee de vlakte bevloeid zou kunnen worden en veranderd in een vruchtbare akker. Op 

vijftien meter diepte was de put nog steeds kurkdroog, de tongen van de 26 Nederlandse vrijwilligers, 

die hem hadden gegraven, niet minder. 

De vlakte van Paleöpolis ligt op het Griekse eiland Kythera in de Egeïsche Zee, elf uur varen van 

Athene en maar drie keer per week met de boot bereikbaar. Het eiland, vier maal zo groot als Texel, 

was enkele jaren geleden welhaast uitgeleefd. De bevolking trok In grote aantallen weg (alleen In 

Australië wonen nu al 25.000 Kytheranen) en de vooruitstrevende bisschop van het .eiland luidde de 

noodklok bij de Wereldraad van Kerken. De ontvolking moest worde tegengegaan, er moesten nieuwe 

middelen van bestaan worden gevonden, want de conventionele brachten niets meer op.  

Het kleine beetje landbouw, dat het eiland nog had, was nauwelijks waard die naam te dragen, de 

visserij was dood doordat de Egeïsche Zee praktisch was leeggevist (vissen met explosieven). 

Kythera leefde van wat ex-eilandbewoners uit den vreemde aan geld overstuurden. Het kon zo niet 

langer doorgaan, aldus het alarm van de bisschop. Hij hing niet tevergeefs aan de Wereldraad-bel. In 

1961 begon het ontwikkelingsproject Kythera. De Wereldraad zond een Nederlander uit om 'n plan de 

campagne te maken. Het was de heer Jurrien Koksma (een vijftiger), waterbouwkundig ingenieur van 

professie. Koksma gaf zijn ingenieursbureau in Haarlem op en vertrok met zijn vrouw naar het 

onvruchtbare eiland, waar hij nu alle hulpprojecten leidt.  

ER is sinds 1961 al veel werk verzet. Zo zijn er, om wat te noemen, al 500.000 bomen geplant. Een 

heel ondankbaar werk, want sommige Grieken (gegroeid in de conventionele opvatting „het is altijd zo 

geweest, waarom moet het nu ineens anders"), trokken die jonge boompjes gewoon weer uit de 

grond. De Wereldraad van Kerken, die dus in feite het project van de grond heeft gekregen, weet zich 
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verzekerd van de hulp van allerlei organisaties. In Duitsland zorgt onder andere „Brot für die Welt" 

voor geldelijke steun, in Nederland is het de stichting „Oecumenische Hulp voor Vluchtelingen" in 

Utrecht, die tot nu toe elk jaar een groep vrijwilligers heeft uitgezonden om aan de projecten mee te 

helpen bouwen.  

Dit jaar was het een groep van 26 man, variërend in leeftijd en status van het jongetje van 18, dat pas 

van de h.b.s. kwam, tot de 28-jarige econoom, die er vier weken vakantie aan opofferde. Met z’n allen 

hebben ze vier weken lang in de brandende zon gestaan om die irrigatieput te graven.  

School  

EEN ander karwei is de bouw van een moderne huishoudschool, verleden jaar door een Nederlandse 

werkgroep aangevat, dit jaar voortgezet door een internationaal vrijwilligersteam. Als die school er 

eenmaal is kunnen er 100 meisjes (niet alleen van Kythera) onderwijs ontvangen.  

De huidige school, vies en aftands, biedt plaats aan maar veertig meisjes, die moeten huizen in een 

veel te kleine en onhygiënische slaapzaal. Die nieuwe school is heel belangrijk, gezien de 

dominerende rol die de Griekse vrouw in het dagelijkse leven speelt. Nieuwe methoden van land- en 

tuinbouw moeten juist haar worden bijgebracht, wil Kythera ooit uit zijn slaap worden gewekt.  

CHRIS STAPELS: Het is hard werken voor die mensen daar. Ze doen het allemaal vrijwillig, betalen 

zelfs hun reis zelf. Ik heb ook een paar dagen meegedraaid in die put. Ik dacht eerst: wat treuzelen die 

lui, wat gaat dat langzaam, maar toen ik een kwartier bezig was, voelde ik wat voor een moordend 

karwei het was.  

Ik had blaren op de handen, ik wist niet waar ik moest blijven. In zon hitte kun je gewoon niet vlugger. 

De put moest centimeter voor centimeter worden uitgehakt, de brokken steen gingen met mandjes 

naar de oppervlakte. Ik ben toch blij, dat ik het ervaren heb. 

 

 
CHRIS STAPELS ... fotografeerde Kythera ... 

Feest 

DE ervaringen op het eiland Kythera beperken zich overigens en gelukkig niet tot dit harde werk 

alleen. 

's Avonds was het feest in het drie kilometer verwijderde dorpje Avlemona, waar de Nederlanders 

enorm populair waren bij de arme, maar blijmoedige bevolking. Elke avond ging de werkgroep er per 

tractor heen, de dorpelingen stonden ze altijd juichend op te wachten, een vrolijke boel. De laatste 

avond werden de rollen omgedraaid. Toen kwam het „hele dorp" op twee tractors naar het werkkamp 

toe. Zingend, begeleid door een valse pick-up („Grieken zijn gek op lawaai, ik had dat in Athene al 

gemerkt") reden ze de vallei binnen. We hadden een „eigen" dans uitgevonden, die we „joepie-joepie" 

noemden. Die Grieken maar schreeuwen Joepie, joepie. 
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Toerisme 

ER zijn, om weer naar de ernst van de zaak terug te keren, nog meer plannen voor Kythera. Bomen, 

een huishoudschool en de irrigatie van de vlakte van Paleöpolis zijn niet voldoende om het eiland 

nieuw leven in te blazen.  

Rest niet goed leesbaar met OCR  

Niet kieskeurig 

WAT hem ook is opgevallen: Die Nederlandse groep had alles wat maar “Hollandse kieskeurigheid 

kon heten van zich af gezet. Ze aten gewoon een homp brood, ze gebruikten gewoon olijfolie als anti-

zonnebrand, kortom ze deden normaal mee in dit rauwe leven, dat het graven van die put met zich 

mee bracht.  

Rest niet goed leesbaar met OCR 

 

Leeuwarder Courant / 26-08-1965 

Kerken helpen bij ramp in Chili 
Het thans wederom zwaar getroffen Chili krijgt via het hulpwerk van de „Wereldraad van Kerken" 

snelle hulp. Zoals bekend, werd het land onlangs geteisterd door aanhoudende zware regens, 

gepaard gaande met stormen en overstromingen. De president van Chili verklaarde inmiddels 23 van 

de 25 provincies tot noodgebied. Het hulpwerk van de Chileense Raad van Kerken verzocht aan het 

hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken in Genève om dekens, geld en medicijnen. De kerken 

van Denemarken verzonden in antwoord hierop reeds varkensvlees en 40.000 kapsules antibiotica, 

die van Duitsland en Engeland ieder 14 000 dekens, 10.000 pond (Engeland) en 10.000 dollar 

(Duitsland). Vanuit Nederland werden door de Stichting Oecumenische Hulp gisteren per K.L.M, 

(gratis) 14.000 kapsules tetracycline (een desinfectiemiddel) verzonden. 350.000 mensen zijn in de 

rampgebieden dakloos en gedeeltelijk in scholen ondergebracht. De kerken van de Verenigde Staten 

zonden inmiddels reeds tweeduizend tenten. Voor giften in Nederland staat het gironummer van de 

Stichting Oecumenische Hulp open: 5261 in Utrecht. 

 

Trouw / 28-08-1965 

Hulp voor Chili 
STUUR dekens, geld en medicijnen, heeft de Chileense raid van kerken het hoofdkwartier van de 

Wereldraad in Genève gevraagd. Want daaraan is vooral behoefte in Chili, dat, zoals u weet, 

geteisterd is door aanhoudende zware regens, stormen en overstromingen.  

Denemarken, Duitsland, Engeland en Nederland hebben inmiddels gereageerd. Van Schiphol werden 

14.000 capsules van een desinfectie middel verstuurd. Maar er is méér nodig. Daarom is ook uw gift 

welkom.  

Het gironummer van de Stichting Oecumenische Hulp is 5261 in Utrecht. 

 

Friese Koerier / 28-08-1965 

Steeds meer contact heel de wereld rond 
EEN BEETJE een verrassing was het wel, het bericht dat er misschien een of twee zendelingen uit 

Azië op het zendingsveld Nederland „ingezet" zullen worden. Het pikante zit 'm daarin, dat zending 

bedrijven altijd iets met zich meebracht van een verhouding leraar-leerling: „Ik heb u iets te vertellen". 
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En altijd waren wij het nog, in „het westen", in Europa, die het kwamen vertellen. Maar waarom 

zouden er niet in andere werelddelen allang mensen rondlopen, die met hun unieke ervaring en 

opgedane kennis ons hier iets te vertellen hebben? Het belangrijkste van zon bericht is, dat er kanalen 

gevonden zijn om die doorstroming mogelijk te maken. De Ned. Zendingsraad wendt zich tot de East 

Asia Christian Conference, E.A.C.C. En dit is maar één bericht uit een rij. Om de subsidie, die de 

Nederlandse regering verleent aan particuliere ontwikkelingsprojecten, zo redelijk mogelijk naar de 

plaatsen te leiden, waar het geld echt tot z’n recht komt is de I.C.C.0. opgericht: Interkerkelijke 

Commissie voor de Coördinatie van Ontwikkelingshulp. 

Een verheugend bewijs, dat die kerken niet afzonderlijk op pad gaan en dat de kerk en de overheid 

evenmin van plan zijn langs elkaar heen te werken. En dan de arbeidsbemiddelingslijsten van „Dienst 

over Grenzen". Terwijl het verzoek om Aziaten voor Nederland een potje is, dat nog maar op het vuur 

staat, en de I.C.C.0. pas onlangs is opgericht, werkt deze bemiddelingsdienst met zijn 

tweemaandelijkse lijsten al drie jaar.  

De wereld wordt kleiner. Voor de particulier, die dat afleest uit deze drie berichten is het laatste 

misschien het meest sprekende. Waarom zou een kippenfokker, een verpleegster, een econoom, een 

leraar, een dominee of een monteur zich met afvragen: Is dit bericht voor mij?  

De afstanden tussen de landen en de volkeren korten in. De contacten worden soepeler. De vrede 

wordt gediend door mensen, die de stap ondernemen. De krant moet vaak informatie verschaffen over 

veel narigheid. Daarnaast blijkt hij soms inspirerende en bemoedigende berichten te bevatten. v. d. H. 

Dienst over grenzen 

WAT GEBEURT er als een automonteur zich bij een van de kerkelijke instanties aanbiedt voor 

uitzending naar een land overzee? Een automonteur in dienst van de kerk is dat niet een extreem 

voorbeeld? Neen, ook in de kerk zijn auto's een belangrijk hulpmiddel ge- Worden om de vaak grote 

afstanden te overbruggen; bovendien, waarom zouden de kerken zich wel bezig Houden met de 

opleiding van onder- Wijzers en niet met die van automonteurs. 

Juist in de zich ontwikkelende landen kan een sterke behoefte bestaan aan goed geschoolde 

technische krachten. Waarom zou het dan ook niet een taak van de kerken kunnen zijn een 

opleidings-mogelijkheid voor b.v. automonteurs te scheppen? 

Het kan zijn, dat voor iemand, die beslist via de kerk uitgezonden wil Worden, geen plaats te vinden is 

via een van de kerken, waarmee de Nederlandse zending of de Nederlandse Werelddiakonaat-

organen banden hebben of contacten onderhouden. Daarmee zijn de mogelijkheden echter niet 

uitgeput. 

Wie weet waren degenen, die zich aanmeldden, juist nodig bij een bepaald ontwikkelings-projekt van 

de kerk In Egypte of Haïti, waar noch de Nederlandse zending noch het Nederlandse 

Werelddiakonaat iets van wist. 

Vakante plaatsen 

Om te voorkomen, dat zich aanbiedende waardevolle mensen, die door een der Nederlandse 

instanties niet geplaatst kunnen worden om redenen, die buiten hen zelf liggen, teleurgesteld 

afgewezen moeten worden, is 3 jaar geleden het bureau „Dienst Over Grenzen" opgericht. Dit bureau 

wordt gedragen door de Nederlandse Zendingsraad en de Stichting Oecumenische Hulp. Het 

bemiddelt alleen, het treedt niet zelf als werkgever op. Allen, die zich aanbieden voor dienst in kerk of 

zending, worden hier genoteerd. Terzelfderttjd komen op dit bureau ook de aanvragen van de kerken 

uit het buitenland binnen. Het komt vaak voor, dat wel geld voor salariëring aanwezig is, maar dat men 

niet beschikt over de persoon, die in staat is juist dat werk te doen, dat verricht moet worden. op deze 

wijze komen vraag en aanbod tot elkaar. Elke paar maanden wordt een lijst opgesteld, waarop 

diegenen worden vermeld, voor wie niet op korte termijn een passende werkkring kon worden 

gevonden. Deze lijst wordt aan een groot aantal kerken en zendelingen over de gehele wereld 

rondgezonden en ook hierop komen reakties. 



 

SOH in de kranten van 1965    pag.49 

 

Contact gelegd 

Een hospitaal in Addis Abeba pikt een verpleegster uit de lijst op, een zending in Amerika, een 

administrateur voor de Presbyteriaanse kerk van Kameroen. Zijn de contacten eenmaal gelegd, dan is 

de taak van “Dienst Over Grenzen" geëindigd. 

In deze maanden bereidt zich een flink aantal leraren en leraressen voor op uitzending naar allerlei 

Afrikaanse landen. Dankzij „Dienst Over Grenzen" hebben zij een Plaats gevonden in dienst van 

kerken en zendingen, die zij anders Wellicht nooit of met heel veel moeite en doorzettingsvermogen 

hadden kunnen vinden. 

In de drie jaar van het bestaan van het bureau gevestigd Cornelis Houtmanstraat 17, telef. 030-

710614, Utrecht — vonden 112 mensen een plaats.  

De beroepenskala varieert zeer. De automonteur van het voorbeeld was er bij  (opleiding van jonge 

Algerijnen voor het reparatiewerk) en ook kippenfokkers, landbouwkundigen, verpleegsters, sociaal 

werksters, een enkele econoom, artsen, zeer veel leraren voor het middelbaar onderwijs, 

sekretaressen en ook een predikant. 

De adviseur voor het onderwijs  van de Protestantse Raad van Kerken, ds. A. de Haan (vroeger 

sekretaris van de Nederlandse Zendingsraad) ging via dit bureau uit. 

Naar Afrika en Azië 

In totaal kwamen en de afgelopen jaren meer dan 1000 aanmeldingen binnen. Van hen die  thans 

uitgezonde zijn, zijn 53 in Afrika werkzaam en 10 in Azië. Het bureau funktioneert onder leiding van 

mevr. Joh. C. Rot en staat onder toezicht van een Commissie van Advies en Toezicht, waarvan de 

leden sterke banden hebben met zendelingen, het werelddiakonaat en een aantal maatschappelijke 

organisaties. Voor de begeleiding van het werk is aangewezen dr. P. L. Schram, die als sekretaris van 

„Kerk Overzee" in nauw contact staat met vele landen, studie-adviezen geeft en pastorale begeleiding 

van het werk verzorgt. Het bureau vraagt geen enkele vergoeding van hen, die via haar uitgezonden 

worden. Het kost iets meer dan ƒ30.000,- per jaar. Dat betekent, dat het uiterst goedkoop werkt. Met 

het Jongeren Vrijwilligers Programma, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de verschillende 

zendingsinstanties bestaat goede samenwerking. 

 

Bundeling van hulp: ICCO 

ONLANGS IS een commissie samengesteld, die gaat proberen om bij de opzet en de uitvoering van 

projecten in zogenaamde ontwikkelingslanden een zo groot mogelijke bundeling te bereiken. 

Het initiatief is uitgegaan van de Nederlandse Zendingsraad, de Stichting Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen, en het Convent der Christelijk Sociale Organisaties. Toegetreden zijn ook de 

Deputaten voor Algemene Diakonale Arbeid van de Gereformeerde Kerken en de Christen Jonge 

Vrouwen Federatie. De naam van de Commissie is I.C.C.O.: Interkerkelijke Coördinatie Commissie 

Ontwikkelingshulp. De eerste taak van de commissie zal zijn, het voeren van de nodige gesprekken 

met de Nederlandse overheid. Zoals bekend heeft de Nederlandse regering dit jaar voor het eerst 

fondsen beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van partikuliere ontwikkelingsprojekten. Uit 

deze fondsen kunnen ook kerkelijke en maatschappelijke organen, die zich met medische, sociale, 

agrarische of edukatieve projekten bezig houden, gelden putten, mits daarbij voldaan wordt aan een 

aantal door de Nederlandse overheid gestelde kriteria. 

Via de commissie zijn inmiddels reeds aanvragen voor een meisjesschool in Rwanda, uitbreiding van 

het Murray College in Pakistan, uitbouw van enkele middelbare scholen in Zambia, voor 

studenteninternaten in Indonesië en voor een jeugdhostel in Tanzania aan de regering voorgelegd. 

De commissie stelt zich voorts tot taak te komen tot een verdergaand overleg en nauwere 

samenwerking tussen de leden-participanten met betrekking tot projekten die hen uit de 

ontwikkelingslanden bereiken. 
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Het komt regelmatig voor dat de kerkelijke of christelijk sociale organen in Nederland van een kerk of 

kerkelijke instelling in het buitenland een projekt voorgelegd krijgen, dat door het benaderde orgaan 

niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd. Veelal kan dit wel in samenwerking met andere 

organen. Door nu daarvoor in aanmerking komende projekten in de commissie in te brengen, wordt 

een zo groot mogelijke coördinatie bereikt. In de Nederlandse Zendingsraad worden, zoals bekend, de 

meeste zendingsinstanties van ons land overkoepeld. In de Stichting Oecumenische Hulp vinden alle 

diakonale organen van kerken, aangesloten bij de Wereldraad van Kerken een onderdak, terwijl 

contact onderhouden wordt met enkele diakonale organen van kerken, die niet zijn aangesloten bij 

genoemde Raad. 

Van het Convent der Christelijk-sociale organisaties maken deel uit het Verbond van Prot.- Christelijke 

Werkgevers, de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Christelijke Middenstandsbond 

en het Christelijk Nationaal Vakverbond. Als voorzitter van de nieuwe Interkerkelijke Coördinatie 

Commissie Ontwikkelingshulp fungeert prof. dr. J. Verkuyl, algemeen sekr. van de Nederlandse 

Zendingsraad, als sekretaris J. Bos, adjunkt-sekretaris van de Stichting Oecumenische Hulp, op het 

bureau waarvan (Cornelis Houtmanstraat 17, Utrecht) ook het sekretariaat is gevestigd. 

 

Het Vrije Volk / 02-09-1965 

Hulp voor Chili 
De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen in Nederland heeft 14,000 capsules 

van het ontsmettingsmiddel tetracycline naar het door natuurrampen geteisterde Chili gestuurd. Ook 

andere kerken, aangesloten bij de Wereldraad, hebben hulp geboden. Het gironummer voor hulp aan 

Chili: Stichting Oecumenische Hulp Utrecht no. 6261.  

 

Friese Koerier / 04-09-1965 

Ook Nederlandse kerken helpen bij ramp in Chili 
Het alweer zwaar getroffen Chili krijgt via de Wereldraad van Kerken snelle hulp. Zoals bekend, werd 

het land nu geteisterd door aanhoudende zware regens, gepaard gaande met stormen en 

overstromingen.  

De president van Chili verklaarde inmiddels 23 van de 25 provincies tot noodgebied. Het hulpwerk van 

de Chileense Raad van Kerken verzocht aan het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken in 

Genève om dekens, geld en medicijnen. De kerken van Denemarken verzonden in antwoord hierop 

reeds varkensvlees en 40.000 kapsules antibiotica, die van Duitsland en Engeland ieder 14.000 

dekens, £ 10.000 (Engeland) en $10.000 (Duitsland). Vanuit Nederland werden door de Stichting 

Oecumenische Hulp per KLM (gratis) 14.000 kapsules tetracycline (een desinlcctiemiddel) verzonden. 

350.000 mensen zijn in de rampgebieden dakloos en gedeeltelijk in scholen ondergebracht. De 

kerken van de Verenigde Staten zonden inmiddels reeds 2.000 tenten. Voor giften staat het 

gironummer van de Stichting Oecumenische Hulp open: 5261 in Utrecht. 

 

Algemeen Handelsblad / 08-09-1965 

Kerken helpen heel Vietnam 
De Wereldraad van Kerken heeft aan alle ledenkerken een oproep gericht tot het verlenen van steun 

aan een hulpprogramma voor Vietnam. Het initiatief hier toe is uitgegaan van de Aziatische kerken die 

samenwerken in de East Christian Conference.  

De Oost-Aziatische christelijke kerken besloten enige tijd geleden al, zowel in Saigon als Hanoi dus in 
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zuid èn noord hulp te gaan bieden. De Indonesische prof Latuhuimallo, hoogleraar aan de 

theologische hogeschool in Djakarta, is naar Hanoi vertrokken. Zijn rapport over de situatie daar is nog 

niet binnen, maar door bemiddeling van de Oostduitse kerken worden nu reeds geneesmiddelen ter 

waarde van 36.000 gulden gereed gehouden voor verzending naar Noord-Vietnam.  

De vroegere voorzitter van het hulpwerk van de Burmese raad van kerken, de heer U Thaung Tin, 

heeft in Saigon de — kleine — evangelische kerk van Zuid-Vietnam hulp aangeboden. Het eerst 

hiervoor in aanmerking komt de stam van de Montagnards, die door de oorlog van huis en haard zijn 

verdreven. Zij zullen in staat gesteld worden, hun oude beroep van zeepmaker weer op te nemen.  

De stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen in Utrecht heeft haar gironummer 5261 

voor de actie in Vietnam opengesteld; de Wilde ganzen-actie van de VPRO heeft op een zondag voor 

dit doel al 26.000 gulden bijeengebracht. 

 

Leeuwarder Courant / 11-09-1965 

Kerken helpen de noodgebieden 
De stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen heeft een overzichtje gepubliceerd van 

de bedragen, die de hulpacties voor de slachtoffers van natuurrampen in China en Oost-Pakistan en 

van het oorlogsgeweld in Vietnam tot nu toe hebben opgebracht. Voor deze drie objecten samen 

hebben de Nederlandse kerken tot nu toe 170.000 gulden bijeengebracht. 

Voor de slachtoffers van de aardbeving in Chili (28 maart) kwam 75.000 gulden binnen, waarvan 

25.000 gulden van de Gereformeerde Kerken en 15.000 gulden van de Nederlandse Hervormde Kerk. 

De Wilde-Ganzenactie van het IKOR bracht 16.000 gulden op en particulieren brachten nog een 

16.000 gulden bijeen, terwijl van kleinere kerken 3.000 gulden kwam. Niet veel minder, namelijk 

69.500 gulden was het resultaat van de actie voor de slachtoffers van de cycloon in Oost Pakistan op 

12 mei. De Gereformeerde Kerken gaven hier weer 25.000 gulden, de Nederlandse Hervormde Kerk 

5.000 gulden, kleinere kerken 5.000 gulden, particulieren 7.500 gulden, terwijl de Wilde Ganzen 

27.000 gulden bijeenbrachten. 

De actie voor Vietnam is nog maar pas gestart. Een zondag Wilde Ganzen van het IKOR bracht voor 

dit doel 26.000 gulden op. Het gironummer van de stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen in Utrecht is 5261. 

 

Trouw / 09-10-1965 

Kerken helpen India en Pakistan 
UTRECHT — De wereldraad van kerken in Genève heeft een oproep tot hulp doen uitgaan aan de 

slachtoffers van de oorlogssituatie in India en Pakistan. De gereformeerde kerken in Nederland, die 

meer dan elke andere Nederlandse kerk banden met Pakistan onderhouden (vooral via de Zending), 

hebben reeds besloten tot het adviseren van een extra collecte aan alle gereformeerde kerken 

(waarvan we afzonderlijk berichtten). De hervormde kerk besloot 75.000 gulden beschikbaar te stellen 

en zodra er meer gegevens over een herstelprogramma zijn, zullen de hervormden nader beslissen of 

een extra collecte gehouden zal worden. De Wilde Ganzen van het Ikor vlogen inmiddels reeds 

12.000 gulden bijeen. Het gironummer 5261 Utrecht van de Stichting Oecumenische Hulp staat voor 

alle giften open. 
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Het Vrije Volk / 14-10-1965 

Hulp voor Vietnam 
Voor Vietnam heeft de Wereldraad van Kerken een hulpactie georganiseerd. In ons land opent de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en vluchtelingen haar gironummer 5261. voor dit doel. 

 

Algemeen Handelsblad / 21-10-1965 
SICILIË — SLOP VAN ITALIË  

Ergste middeleeuwen houden paupers in erbarmelijke greep  
WALDENZENPREDIKANT TORNT TEGEN STROOM OP 

 
de krant is voor de foto, zij kan niet lezen 

(Van onze redacteur kerk-onderwijs)  

VLAK achter de weelderige Italiaanse steden en mondaine stranden, waar half Europa bij tijd en wijle 

ligt te relaxen van een vermoeiende welvaart, die ook dit mogelijk maakt, vlak achter Rome ook, waar 

de r.k. kerk nu al drie jaar bezig is zich van haar feodale kluisters te ontdoen, ligt Sicilië, waar de 

meest barre middeleeuwen schreeuwen om de ontwikkelingshulp, die daar voorbijgaat naar de 

nieuwe volkeren in Afrika en Azië of als zij er al neerstrijkt door corruptie niet terecht komt waar het 

nodig is. Ds. Tullio Vinay, een Italiaanse Waldenzen-predikant die een project van de Wereldraad van 

Kerken te Riësi op Sicilië leidt, was dezer dagen in Nederland op uitnodiging van een Utrechts 

studentengezelschap. Uit een gesprek met hem, prettig aangevuld door de Nederlandse journaliste 

Bianca Dony, die bezeten zegt te zijn van Sicilië en daar nu al zeven jaar werkt, kregen wij wel een 

beeld van de ontstellende ellende, die daar heerst al sprak hij dan alleen maar over hot 

ontwikkelingswerk dat hij daar niet zonder succes verricht.  

BEHALVE aan een schrikbarende armoede, culturele en sociale achterlijkheid is het Siciliaanse volk 

overgeleverd aan de terreur van de Maffia, de willekeur van de r.k. clerus en de politieke intriges van 

de notabelen. Het op zichzelf niet zo rijke land van Sicilië kan de bevolking niet voeden, omdat 

moderne exploitatiemiddelen ontbreken. Terwijl de vrouwen in hun allerarmzaligste behuizingen 

achterblijven emigreren de mannen naar andere landen in Europa of Amerika en onderhouden hun 

gezinnen met het loon, dat zij daar verdienen. Na enkele jaren keren zij terug om weer weg te trekken 
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als de zuinige spaarcenten op zijn, er thuis nog geen werk is en de uiterste armoede dreigt. De 

bevolking van vijf miljoen is voor 60 procent analfabeet.  

Van de zijde van de gemeentebesturen is geen verbetering te verwachten, want voor zover zij niet bij 

de corruptieve activiteiten van de Maffia zijn betrokken, gaat hun zorg niet uit naar de gemeente, maar 

naar de politieke partijen, die zij vertegenwoordigen. In dof scepticisme laat het uitgeputte volk dit alles 

over zich heen gaan. Hun communisme, waartoe de helft zegt te behoren, heeft al net zo weinig te 

betekenen als hun katholicisme. Op iedere duizend Sicilianen zijn er maar twee protestant en de rest 

is officieel rooms-katholiek, maar hooguit twee procent daarvan is praktizerend. Het priesterschap is 

slechts een sociale status, voorbehouden aan zonen van notabelen, die niet in staat zijn met studeren 

zich een passende carrière te veroveren.  

DANILO DOLCI  

HET is Danilo Dolci, die het eerst op deze schandvlek van Italië heeft gewezen. Hij is gewezen rooms-

katholiek, nu agnost en hanteert de meest efficiënte middelen van publiciteit en propaganda om de 

wereld te wijzen op de ergerlijke toestanden. Zijn activiteiten om verbeteringen aan te brengen zijn niet 

zo succesvol al weet hij dan heel wat Europese jongeren enthousiast te maken voor het 

ontwikkelingswerk op Sicilië.  

Een van die enthousiasten was pater Duynstee o.f.m., die zich met een aantal jonge mensen vestigde 

in een der armste gebieden om daar betere sociale omstandigheden te scheppen. Zijn activiteiten 

waren de plaatselijke geestelijkheid niet welgevallig en door toedoen van de aartsbisschop van 

Palermo werd hij ia vier jaar genoodzaakt zijn werk te staken en het land te verlaten. Die 

aartsbisschop heeft een bekende naam, het is kardinaal Rufini, die op iet Concilie behoort tot de 

uiterst conservatieve minderheid, die met hand "li tand vasthoudt aan de feodale machtsstructuur 

zowel binnen als bulten de kerk. Kardinaal Rufini ontkent met de grootste klem, dat Sicilië zo 

erbarmelijk is; volgens hem heeft het alleen maar armoedige delen zoals ieder Europees land die 

heeft en zoals iedere stad haar sloppen heeft. Dat Sicilië de achterbuurt van Italië zou zijn komt zijn 

kardinale waardigheid te na. Als de drie grote vijanden van Sicilië noemt hij degenen, die de 

achterlijkheid van Sicilië propageren, Danilo Dolci en zijn medestanders en de anti-Maffiabeweging. 

Geen verrassend standpunt voor een kardinaal, die melkzendingen naar Sicilië niet nodig vindt en 

daarom voorkomt dat de zendingen worden gedistribueerd.  

DS. VINAY  

TE midden van deze meer dan middeleeuwse toestanden werkt ds. Vinay al enkele jaren in Riësi. Het 

is een stad van 20.000 inwoners, waar de armoede je aan alle kanten tegen grijnst. Hij wil daar op 

evangelische grondslag de mentaliteit van de bevolking veranderen, hen uit hun sceptische lethargie 

halen en ze de weg wijzen naar een beter bestaan met scholen, werkplaatsen voor jongens en 

meisjes, goed geleide bedrijven en bibliotheken in een stad waar zelfs geen boekwinkel is. In dat werk 

wordt hij bijgestaan door vierentwintig jonge mannen en vrouwen uit bijna alle landen van West-

Europa. Het enthousiasme van ds. Vinay is aanstekelijk en lij probeert er aan voorbij te zien, dat hij zo 

goed als anderen wordt tegengewerkt door de Maffia, de verpolitiekte notabelen en de geestelijkheid, 

die zijn evangelisch handelen als een persoonlijk verwijt ziet. Hij schrikt niet terug voor contacten noch 

met de Maffia noch met de geestelijkheid. Maar een priester, die sympathiseerde met zijn werk, werd 

naar Noord-Italië uitgewezen en een mafiosi, die hij tot betere gedachten bracht, werd aan zijn zorg 

onttrokken.  

Ds. Vinay is deze week de gast van de Stichting oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen en 

zal her en der van zijn enthousiasme voor Riësi, een van de meer dan 500 ontwikkelingsprojecten van 

de Wereldraad van Kerken, getuigen. Het is hem niet alleen om het geld te doen, ook niet om die 

leraar fijn-bankwerken, de handwerklerares of de arts voor het kinderziekenhuis die hij zo nodig heeft. 

Die komen wel, is het niet van hier dan van elders.  

Hij wil alleen uiting geven aan zijn vreugde, dat hij Christus werkzaam heeft gesteld onder de paupers 

van Riësi en jonge mensen van onderscheiden nationaliteit heeft geleerd eendrachtig samen te 

werken aan een betere wereld. 
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Hij ziet de toekomst al donker in. 

 

Trouw / 22-10-1965 

Dolci-vrienden gaan ds. Vinay steunen 
(Van een onzer verslaggevers) 

DEN HAAG — Het Nederlandse — van oorsprong rooms-katholieke — comité „De vrienden van 

Danilo Dolci" heeft besloten zijn hulpverlening geheel te concentreren op het project van het team van 

ds. Tullio Vinay in Riësi op Sicilië. Tijdens een oriëntatiereis heeft het comité grote waardering 

gekregen voor het ontwikkelingsproject van de Waldenzen predikant Vinay en een aantal protestantse 

vrijwilligers, uit verscheidene Europese landen, op dit armelijke en verwaarloosde Italiaanse eiland. 

Het Nederlandse comité heeft besloten het project in Riësi te gaan steunen in overleg met de stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, die gevestigd is in Utrecht. (Corn. Houtmanstraat 

17, Postgiro 52 61). Het comité waardeert nog steeds dat de agnost Dolci „de lamp op rood zet", dat 

hij de euvelen van de Siciliaanse samenleving grotere bekendheid geeft. Maar van zijn praktische 

hulpverlening projecten komt minder terecht, aldus „De vrienden . . .". 

 

Friese Koerier / 22-100-1965 

Het Christelijk avontuur van Riësi:  
Nederlandse Waldenzenpredikant vecht met klein groepje tegen haat en wantrouwen van eeuwen her  

Na vier jaar daagt succes 

DE BUSCHAUFFEUR reikt de Vreemdelingen hun bagage. Gelijk stevent een jonge priester op ons 

af. “Servizio Clnistiano - pastore Vinay?” “Si”. Hij wenkt een jongen. Of die ons even  naar het 

gemeenschapshuis wil brengen.  
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De linker kolom van het artikel is niet te lezen met OCR. 

In de pluimveestal aan de voet van de berg ontmoet ik de 21-Jarige Albert Joolen uit Den Haag, enige 

Nederlandse medewerker aan het Riësi-project. 

„Wat doe je hier?"  

„Een nieuw Riësi bouwen.  

's Avond ontmoet ik ds. Vinay.  

„Wat doet u hier?" 

Een nieuw Riësi bouwen." 

Vier jaar geleden, in de vroege ochtend van 3 november 1961, arriveerde ds. Tullio Vinay met twee 

medewerkers op Sicilië. Die dag begon hij, vijftig jaar oud, aan een nieuw levenstaak: Riësi, stad van 

uitzichtloze miséria, nieuwe hoop te geven; de bewoners een kans bieden zich in deze vergeten 

uithoek van het welvarende Europa een menswaardiger bestaan mogelijk te maken. HU begon daar 

met, wat medewerkers en sympathisanten later zouden gaan noemen: „Het Christelijk Avontuur van 

Riësi." 

Eerder avontuur 

Ds. Vinay, zoon van een oud Waldenzen geslacht en van 1934 tot 1946 predikant in Florence, had 

zich voor dit doel met moeite los gemaakt van zijn eerste avontuur: de stichting van het internationaal 

bekend geworden jeugdcentrum Agape in het Noord-Italiaanse alpendorp Prail.  

In de oorlog rijpte bij hem het idee om de jeugd van' alle mogelijk levensbeschouwingen met elkaar te 

laten kennismaken. „Door elkaar te leren kennen, zullen wij elkaar beter leren begrijpen," werd zijn 

grondregel.  

In 1946 gaf hij het predikambt in Florence op om zich voor dit doel in te zetten. Sindsdien ontmoeten 

christenen en niet-christenen, humanisten en communisten elkaar in Agape — dat tegelijk een 

middelpunt van de oecumenische beweging werd.  

In 1953 maakte ds. Vinay een verkenningsreis door Sicilië. De berichten over de ontstellende 

armoede van dit eiland door de architect en schrijver Danilo Dolci uit Triest hadden zijn menslievend 

hart geschokt. Dolci trachtte met zijn sociologische onderzoeken, zijn boeken en reportages aandacht 

voor het Siciliaanse probleem te krijgen.  

 
De was doen. in een miserabele omgeving.  

De levensomstandigheden in de bovenstad zijn ten hemel schreiend.  

Hier wordt dagelijks honger geleden. 
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Toen in Trappeto aan de Siciliaanse noordwestkust een kind van honger omkwam, ging Dolci in 

hongerstaking. Met de opzienbarende protestaktie slaagde hij er in geld bijeen te krijgen om in 

Trappeto een kindertehuis te stichten.  

De „miséria" die ds. Vinay tijdens zijn Siciliaanse reis ontdekte, liet hem niet meer los. Hij voelde zich 

geroepen ergens op dit eiland de armoede te gaan bestrijden. Hij koos Riësi als werkterrein. Hij kwam 

er niet als wereldverbeteraar of als sociaal werker, maar louter als Christen. Vier jaar lang predikt hij 

hier het Evangelie van de praktische hulp. „Christenen", zegt hij, „horen aanwezig te zijn bij de 

armsten der armen bij hen die zich het meest verlaten voelen." 

„Ik wist niet wat me te wachten stond," bekent hij, zittend op een siermuurtje van zijn nieuwe 

technische school in de schaduw van een olijfboom. „De hoeveelheid werk was niet te overzien. Toen 

ik hier nog geen twee weken was, vroeg ik me angstig af waarom ik deze taak op me had genomen. Ik 

dacht toen: misschien was het beter geweest om. als alle anderen, om een normale opdracht te 

vragen." 

Muur van wantrouwen 

Maar ds. Vinay, op alle momenten van de dag gesteund door zijn nu 32--jarige zoon Giosué, zette 

door. Hij stootte op een muur van wantrouwen bij de bevolking en op een burcht van vijandigheid bij 

de notabelen. Niemand in Riësi kon of wilde zijn aktiviteiten begrijpen.  

“In deze streek heersten geweld en onderdrukking," vertelt Gió. „Men doodde kinderen om zich op 

volwassenen te wreken. Men greep naar dynamiet als een huwelijksaanzoek werd afgewezen.  

De meeste mannen hebben wapens in huis.  

In deze streek heersen nog altijd de wetten van de rimboe: de sterksten hebben het voor het zeggen. 

Zij staan overal vooraan en moeten van alles het meeste hebben. De zwakken komen veel en veel 

later aan de beurt en, moeten het met veel en veel minder stellen — desnoods met niets."  

Drieduizend jaar kolonisatie hebben de Siciliaan fatalistisch gestemd. Van duizend jaar voor Christus 

tot halverwege de vorige eeuw is de Siciliaan bijna zonder onderbreking misbruikt. Phoeniciërs. 

Carthagers, Grieken, Romeinen, Gothen, Vandalen, Byzanthijnen, Arabieren, Noormannen, Fransen 

Spanjaarden, Oostenrijkers, Engelsen en sinds 1861 zélfs Italianen hebben nooit echte interesse voor 

Sicilië kunnen opbrengen.  

Gevolg: de Siciliaan wantrouwt ledere vreemdeling die zich met hem wil bemoeien. Hulp, 

weldadigheid en echtmenselijke belangstelling zijn voor hem onbekende begrippen. Samenwerking 

kent hij niet. Hij heeft nooit geleerd ergens gezamenlijk de schouders onder te zetten. Tot welzijn van 

de gehele gemeenschap. 

Met de zedenleer „ieder voor zich" wordt hij grootgebracht. Je moet een ander nooit vertrouwen, want 

hij kan proberen jouw kracht te misbruiken. Bekommer je alleen om je zelf en om je familieleden, dan 

heb je het toch zeker druk genoeg. 

Doorbreken 

De Vinays en hun twintig idealistische jongeren uit Noord-Italië, Zwitserland, Denemarken stellen zich 

als doel deze egoïstich-fatalistische mentaliteit te doorbreken.  

Zij stuiten voortdurend op tegenstand. De Mafia verzette zich tegen, hun menslievende aktiviteiten. Er 

werd een afmattende strijd geleverd. Na maandenlange ondergrondse gevechten gaf de wijdvertakte 

protectiebende de strijd op — de Vinays werden getolereerd.  

Kardinaal Ruffini. aartsbisschop van Palermo. veroordeelde de sociale aktiviteiten op Sicilië als een 

komplot tegen de goede naam van het eiland.  

De christen-democraten in Riësi kreten ds. Vinay uit voor een communist.  
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De plaatselijke clerus is nog altijd een gesloten burcht. Maar een paar maal al zijn priesters uit Noord-

Italië naar Riësi gekomen om actief aan de opbouw van het centrum mee te helpen.  

In een vertrouwelijk gesprek zei een vooraanstaand Siciliaan tegen ds. Vinay: „Als men hier iets goeds 

wil doen, stuit men slechts op hindernissen. Wie daarentegen iets slechts wil doen, heeft vrij spel"  

Ds. Vinay, gesteund door de Wereldraad van Kerken, maar desondanks nog weleens in geldnood 

verkerend, vecht door. Hij is onafgebroken van 's morgens vijf tot diep in de nacht in touw. Gió doet in 

ijver niet voor hem onder. Gespecialiseerde, jeugdige vrijwilligers van vele nationaliteiten steunen hen 

naar beste kunnen. Er is enorm veel werk te doen: 

Veel te doen 

 Ruim zestig procent van de bevolking is analfabeet. Slechts een deel van de jeugd krijgt per dag 

zyz uur onderwijs, verzuim wordt niet gestraft: het open plaatsje wordt wel door een ander 

ingenomen. Kinderen in de vierde klas lezen nog moeizaam spellend.  

 In de huizen zijn hoegenaamd geen sanitaire voorzieningen. Slechts dertig procent is op een riool 

aangesloten. Het toilet in die huizen is een losse plank in de derde tree van de trap naar het 

opkamertje. Tegen de muur boven de traptree-annex toilet is een kraan bevestigd. De trede doet 

dus ook dienst als gootsteen.  

 Elke kamer wordt gemiddeld door acht personen bewoond. Dan moet er ook nog plaats worden 

gemaakt voor de ezel, de kippen en de fiets. Twee kamers gelden voor twee huizen.  

 De kindersterfte is schrikbarend. Engelse ziekte is wijd verbreid. Verleden jaar stierven in Riësi 

vier kinderen de hongerdood. De voorgaande jaren was dit aantal nog groter.  

 De boeren zijn hier nog altijd horig aan hun feodale heren. Bij normale oogst brengt een hectare 

voor 250 gulden graan op. Daarvan moet 120 gulden aan pacht en belasting worden afgestaan. 

Als de oogst mislukt moet toch de volle pachtsom worden betaald.  

 Woekerrente is nog steeds (hoewel bij de wet verboden) sterk in zwang. Wie van een rijke 

notabele tienduizend lire leent, bekent per kwitantie twintigduizend lire te hebben ontvangen.  

 In Riësi, en ook in andere Midden en Zuidsiciliaanse steden? zijn de artsen er niet voor de zieken, 

'maar de zieken voor de artsen. Wie als patiënt in het ziekenhuis van het naburige Mazzarino 

wordt opgenomen, moet van zijn weinige geld het bestek bij de portier gaan kopen.  

„Hier woont een volk dat al eeuwen op gerechtigheid wacht", verzuchten de Vinays.  

Veel gedaan  

Maar zij zijn hoopvol gestemd. 

o Langzaam hebben zij het vertrouwen gewonnen. Mensen uit Riësi komen naar de Olijfberg om 

medische, hygiënische en zelfs familiale adviezen. 

o Er is (onder architectuur van de internationaal bekende Florentijn Leonardo Ricci, vriend van ds. 

Vinay) een kleuterschool voor honderd jongens en meisjes en een technische school voor 35 

jongens gebouwd. 

o Hagenaar Albert Joolen beheert een farm met vijfduizend legkippen en slachtkuikens en draagt 

zijn kennis en ervaring over aan arbeiders uit Riësi. Hij was voor zes maanden naar Riësi gegaan, 

maar hij verlengt zijn verblijf nu met een jaar „want in zes maanden kan ik niemand iets leren". 

o 4 arbeiders (die vrijwillig een coöperatie hebben gevormd en daarmee toonden dat zij hebben 

geleerd wat met samenwerking kan worden bereikt) bouwen op het ogenblik aan een nieuw 

gemeenschapshuis. 
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o Vrouwen hebben een naai-atelier opgezet. Sinds enige tijd bedruipt dit bedrijf zichzelf. 

o Het stadsbestuur heeft gevraagd om een ontwikkelingsplan. Het ijs is officieel gebroken. De 

bestuurders willen met Vinay samenwerking. Eerste gevolg: de stadsreiniging is na jaren weer in 

aktie komen. 

o De bouw van een lagere school op de Olijfberg staat op het programma. Daarna zal er nog een 

middelbare school moeten komen.  

De grijsharige Tullio Vinay weet dat hij met „het Christelijke Avontuur van Riësi" een onmenselijke taak 

op de schouders heeft genomen. Sceptici in Italië zeggen dat hij zijn doel nooit zal bereiken. „Hij wil te 

veel", zeggen zij. „Je kunt de mentaliteit van een gehele stad niet veranderen". Maar ds. Vinay heeft 

het doorzettingsvermogen van een pionier. „Wij zijn het vleugje zout dat de smaak van dit dorp moet 

veranderen", zegt hij. „Het mooiste wat we hebben bereikt is niet het bezit van nieuwe gebouwen, 

maar de nieuwe, kameraadsehappelijke houding van onze bouwvakarbeiders. Als die houding hier 

algemeen wordt, hebben we ons doel bereikt. Want dan komt er een nieuw Riësi".  

Dick Dijk  

 
Een oude vrouw slaat haar hand voor de ogen niet om de armoedige omgeving te vergeten,  

maar om aan de fotolens te ontsnappen. 
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Riësi — stad zonder hoop. Maar sinds de komst van ds. Tullio Vinay en zijn Servizio Christiano,  

stad van een christelijk avontuur. Met zijn internationale groep vrijwilligers spant de Waldenzen-

predikant zich bovenmenselijk in om een nieuw Riësi te doen bouwen. 

 

Het Vrije Volk / 22-10-1965 

Conservatieve kardinaal werkt tegen  
Ds. Vinay helpt arm Sicilië 

Het lijkt erop, dat het concilie in Rome ook de Katholieke Kerk op Sicilië ongerust begint te maken 

over de haast hopeloze sociale toestanden op dit eiland. Dit is de hoopvolle indruk van de Waldenzer 

predikant Tullio Vinay, die in 1961 op Sicilië is begonnen met maatschappelijk opbouwwerk in Riësi, 

een van de armste dorpen van het eiland.  

Ds. Vinay is op het ogenblik in ons land om medewerking te vragen voor zijn arbeid. Hij krijgt die o.a. 

van de Stichting voor Oecumenische hulp in Utrecht. Met hem reist de jonge Nederlandse 

pluimveedeskundige Albert B. Joolen. Hij is in Riësi de man van de grote kippenfokkerij, die de 

werkgroep van ds. Vinay daar heeft opgezet. De groep bestaat op het ogenblik uit 24 medewerkers, 

voornamelijk jongeren,, die afkomstig zijn uit verschillende landen in Europa. 
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De kippenfokkerij. verschaft vele Sicilianen een - redelijk inkomen. Daarnaast stichtte  de groep een 

groot borduuratelier voor de vrouwen van Riësi. Ook bouwde het team een moderne kleuterschool. 

Hoop verloren 

De grootste zorg van ds. Vinay is de passieve mentaliteit van de bevolking. De mensen geloven niet, 

dat het ooit zal lukken  een goede samenleving op te bouwen. Zij hebben alle hoop verloren. Van de 

R.-K. Kerk valt weinig te verwachten. Die kerk fungeert hier als een machtsinstituut van een kleine 

groep, die men de bezittende klasse zou kunnen noemen.  

De leider van de kerk op het eiland is de uiterst conservatieve kardinaal Ruffini, die zich hevig verzet 

tegen iedere poging om de bevolking te helpen. De Nederlandse pater Duynstee die op Sicilië 

soortgelijk werk begon als ds. Vinay, werd door de kardinaal weggewerkt. Toch zijn er op het eiland al 

enkele pastoors, die voorzichtig laten merken, dat zij het niet met de kardinaal eens zijn.  

Een comité van voornamelijk katholieken in ons land dat pater Duynstee steunde propageert thans het 

werk van de Waldenzer predikant. Ook enkele vooruitstrevende r.-k.. Italianen beginnen belangstelling 

en waardering te tonen.  

Uitgangspunt voor het werk op Sicilië, zei ds. Vinay op een persconferentie in Utrecht, is de 

overtuiging “dat christenen aanwezig horen te zijn tussen de armsten der armen. Daar moeten zij het 

Evangelie verkondigen met hun handen. Zij moeten laten zien, dat wanhoop én ellende niet de laatste 

werkelijkheden zijn.'' 

Nieuwe geest 

Langzaam groeit een nieuwe dorpsgemeenschap in Riësi. Het zijn mensen, die, zoals ds Vinay het 

uitdrukt 'een nieuwe mentaliteit' hebben gekregen. Voor het economische opbouwwerk kan beginnen, 

is zo’n nieuwe mentaliteit eerste voorwaarde. 

In ons land hoopte de Waldenzer predikant, behalve financiële steun ook twee nieuwe medewerkers 

voor het team te vinden. Het gaat om een fijnbankwerker en een leidster voor de borduur- en 

naaischool.  

In de werkgroep zitten maar enkele kortverbanders, die slechts een of twee jaar blijven. De meesten 

zijn van plan op zijn minst tien tot vijftien jaar op Sicilië te werken. Pas op zeer lange termijn mag men 

blijvende resultaten verwachten, meent ds. Vinay, die o.a. in Italië bekend is als de bouwer van het 

oecumenisch centrum 'Agape'. In de oorlog had hij een actief aandeel in het verzet. 

 

 

Leeuwarder Courant / 27-10-1965 

Contact Geref. Kerken met de Waldenzen 
Gedurende de laatste jaren is een nauwer contact tot stand gekomen tussen de oude Waldenzenkerk 

in Italië en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Afgevaardigden van de Gereformeerde Kerken 

hebben al enige malen de synodes van de Waldenzen bezocht. Er zijn ook contacten gegroeid tussen 

predikanten van beide kerkgemeenschappen. Dit heeft er toe geleid, dat de generale synode van de 

Gereformeerde Kerken besloten heeft, correspondentie aan te gaan met de Waldenzenkerk. 

„Correspondentie" betekent in dit verband dat men afgevaardigden zendt naar elkaars synode. 

De Waldenzenkerk is één der oudste protestantse kerken in de wereld Zij leidt in het rk Italië het 

moeilijke bestaan van een kleine minderheidskerk. De streng-Bijbelse reformatie-beweging van De 

Waldes werd al in 1184. dus bijna 350 jaar vóór Luther, door de paus in de ban gedaan. Door de 

eeuwen heen handhaafde deze evangelische gemeenschap zich echter. 
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Overheidssteun voor protestants projekt 
De Nederlandse regering heeft zich indertijd in principe bereid verklaard om subsidie te verlenen aan 

hulpprojekten van de kerken in ontwikkelingslanden. De rk missie heeft reeds gebruik gemaakt van 

deze mogelijkheid. De Nederlandse regering heeft thans ook steun toegezegd aan een eerste projekt, 

dat haar van protestantse zijde ter medefinanciering is voorgelegd. Het gaat in dit projekt om de 

uitbreiding van vier middelbare scholen in de nieuwe Afrikaanse staat Zambia. De regering van 

Zambia draagt 75 procent bij in de uitbreidingskosten terwijl van de kerken in Nederland de resterende 

25 procent gevraagd werd. Dit projekt nu, dat door de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen via de Interkerkelijke Coördinatie-Commissie Ontwikkelingshulp (ICCO) aan de 

Nederlandse regering voorgelegd werd is thans goedgekeurd. De regering zal voor dit projekt bijna 

een half miljoen bijdragen. 

 

Algemeen Handelsblad / 11-11-1965 

DIENST OVER GRENZEN 
VOOR zaterdag 20 november a.s. zijn ouderejaars medische studenten en artsen uitgenodigd naar 

het Zendingshuis te Oegstgeest. Nederlandse artsen, die werkzaam zijn of waren in Afrika en Azië 

zullen over hun werk daar vertellen. Die artsen zijn daar niet heengegaan alleen omdat zij wel eens 

iets anders wilden of om er vlug een hoop geld te verdienen. Zij zijn gegaan, omdat regering, kerk of 

zending uit die gebieden van de derde wereld zo verlegen zitten om artsen en er geen bezwaar tegen 

hebben of er de voorkeur aan geven, dat die artsen niet alleen christen zijn, maar ook niet van plan 

zijn dat christendom thuis te laten, als zij naar hun werk gaan. 

0VER hun ervaringen als zodanig te praten. Ook niet zo maar. Neen, zij willen praten over hun werk 

als christen-arts in een onderontwikkeld gebied en wel tot aanstaande of reeds beëdigde artsen, die er 

voor voelen hen te volgen of die net wel van belang achten er in ieder geval iets meer van te weten.  

Die voorlichtingsdag in het Zendingshuis is een onderdeel van de werkzaamheden van het bureau 

Dienst over Grenzen, twee jaar geleden gesticht door de Nederlandse Zendingsraad en de Stichting 

oecumenische hulp aan kerk en vluchtelingen. Dit bemiddelingsbureau, zoals Dienst over Grenzen 

zich noemt, werd opgericht, omdat er in de ontwikkelingslanden een groeiende vraag naar bekwame 

krachten is en in de Westerse oude wereld een groeiend aanbod van die elders ontbrekende 

krachten.  

Dat aanbod is er niet, omdat er hier geen emplooi zou zijn voor die vakmensen of de 

arbeidsvoorwaarden in het vragende land beter zouden zijn. Integendeel, in eigen land is vaak een 

tekort en de arbeidsvoorwaarden overzee zijn niet wat de Oost-Indische Compagnie er van zou 

verwachten.  

De kerken en de oude wereld zien steeds meer het belang in van de aanwezigheid van christenen in 

nog te kerstenen gebieden. Deze drie oogmerken convergeerden in de Dienst over drenzen, door de 

kerken hier gesticht om aanbod van hulpkrachten hier samen te brengen met de aanvraag uit de 

ontwikkelingslanden. Dat het er hier niet om gaat zendingsarbeiders uit te zenden is wel duidelijk uit 

het feit dat ook voor rooms-katholieken en zelfs niet kerkelijk geïnteresseerden werd bemiddeld, want 

ook dat kunnen waardevolle christenen zijn.  

Doel is ook niet allereerst de objecten van de zending van bekwame krachten te voorzien, omdat men 

vreest dat die er bij zouden overschieten, als de bemiddeling aan de burgerlijke instanties zou worden 

overgelaten. Ook aanvragen van overzeese regeringen worden gehonoreerd. Dat de scheidslijnen 

binnen de Dienst niet altijd zo scherp getrokken worden als hier gesteld, is vanzelfsprekend.  

In twee jaar tijd werden bijna honderd jonge mensen niet alleen artsen en verpleegsters, maar ook 

onderwijzers, landbouwers, technici, sociale werkers enz. op deze manier naar een door hen begeerd 
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avontuurlijk maar moeilijk doch ideëel arbeidsterrein begeleid. Zij doen daar hun werk, zoals een oud 

zendingsarts ons zei, in de hoop, dat de mensen voor en met wie zij werken ook christen zullen willen 

worden, dat zij de gelegenheid zullen krijgen daaraan mee te werken en dat de H. Geest de rest zal 

doen. Zij gaan niet alleen met het doel, doch wel met de hoop om zielen te winnen. Dat en nog meer 

nuttige bagage krijgen zij mee van de Corn. Houtmanstraat 17 te Utrecht, waar Dienst over Grenzen 

zetelt. 
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