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Trouw 07-01-1967 

Vliegende Stiefbeen 

Het einde van de serie „Stiefbeen en Zoon" 

komt in zicht. Vader Toon en zoon Dirk zijn 

vanavond bijna voor het laatst op het scherm 

te zien. De NCRV zendt namelijk de zesde 

aflevering uit van een serie van zeven en 

daarna is het definitief gebeurd. 

De Engelse schrijvers zijn ermee 

opgehouden en dus kan Jaap van de Merws 

ook niet meer voor Nederlandse bewerkingen 

zorgen. „Tiendaagse veldtocht" heet de 

voorlaatste aflevering. (Vanavond, NCRV, 

Nederland I, 20.30 uur.) 

Oecumenische gift kijkers: f 960.000  

HILVERSUM — De kijkers en luisteraars 

naar het IKOR-programma „Wilde Ganzen" 

stonden In 1966 aan het oecumenisch 

hulpwerk (elke zondag een ander doel) een 

bedrag van ruim negenhonderdzestiedulzend 

gulden af.  

In 1965 bedroeg de totale ontvangst bijna 

zevenhonderdvtjftig duizend gulden. In 1964 

was het bijna vijfhonderdduizend gulden Top-

projecten van het afgelopen jaar waren het 

aandeel van de Wereldraad van Kerken in de 

hulp aan India: ƒ 274.000; het werk van net 

Oecumenisch Radiopastoraat: f 81.000, 

Turkije ook f 81.000 en de watersnood in 

Italië: ƒ 39.000. 

Trouw 19-01-1967 
Kom over...”: oproep tot kwart miljoen leden  

CNV start actie voor ontwikkelingslanden 

(Van onze sociale redacteur)  

UTRECHT — Het Christelijk Nationaal 

Vakverbond wil zijn kwart miljoen leden met 

de daad een antwoord laten geven op de 

concrete (Bijbelse) roep: “Kom over — en 

help ons"! Herhaalde malen dringt deze 

noodkreet van de zendingsvelden en 

hulpprojecten uit de ontwikkelingslanden 

rechtstreeks tot het verbondsbestuur in 

Utrecht door. Gebrek aan middelen maakte 

het onmogelijk, daar in alle gevallen gehoor 

aan te geven.  

Het CNV zal de roep thans laten doorklinken 

onder de leden tot in alle hoeken van het 

land, opdat dezen, even bijbels als de roep, 

het antwoord ge\en in de vorm van een 

financiële bijdrage. Daartoe is het CNV 

gisteren een grootscheepse actie begonnen 

onder het motto “Kom over", die het eerste 

jaar ten minste een halve ton moet 

opbrengen, wil men metterdaad in eerste 

aanleg iets bij kunnen dragen ter leniging van 

de nood in jonge en oude landen overal ter 

wereld.  

“We kunnen er niet langer onderuit en de 

concrete aanvragen uit de 

ontwikkelingslanden steeds maar 

doorschuiven naar de overheid of de 

desbetreffende instanties" zei ons voorzitter 

van Eibergen bij de start van de actie, die alla 

300 plaatselijke besturenbonden in beweging 

moet brengen. „Wij moeten daadwerkelijk 

antwoord geven op de vragen die speciaal tot 

de christelijke sociale beweging rechtstreeks 

of via zendingsmensen worden bericht, 

omdat het gaat om sociaal en 

maatschappelijk opbouwwerk in tal van 

landen, waar grote nood heerst. Ik weet, dat 

vele leden geen vrede hebben met de nood 

van zovelen, die het honderdmaal moeilijker 

hebben dan wij.  

In portefeuille ligt een brief van de predikant 

van Zuid-Korea, die zich gesteld ziet voor de 

immense taak. het sociale vraagstuk daar 

„eventjes" op te lossen. Hij vroeg het CNV op 

de man af: kunnen jullie niet eens een 

mannetje sturen? De zending in Roeanda gaf 

het verzoek om sociale bijstand door via prof. 

dr. J. Verkuyl (de man van onder meer de 

interkerkelijke coördinatie-commissie 

ontwikkelingshulp) kwam de bede om 
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bijstand voor Indonesië. De vakbeweging 

daar — ook de christelijke met een 

tienduizend leden — vraagt hulp bij scholing 

en vorming van kader, een héél concreet 

project dat in de actie bijzondere aandacht 

krijgt. Een eigen kaderschool ginds is het 

doel waarop men gaat mikken.  

Dat is ook het geval met het project van de 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen in Port Harcourt in Nigeria, 

waaraan het CNV reeds bijdroeg. Ook in 

Suriname ontbreekt het de christelijke 

vakbeweging aan veel middelen.  

  
Onderwijs en vorming van kader, 'n taak 

waarvoor de arme vakbeweging in de jonge 

Afrikaanse landen de steun vraagt van haar 

„rijke" zusterorganisatie in het westen. De 

christelijke vakbeweging in Nederland wil wat 

van haar rijkdom afstaan met de actie „Kom 

over. . . ." 

Actie-voorzitter J. C. Gordeau zegt het zo: 

„Na zending, onderwijs en medische zorg 

komt thans de opbouw van het 

maatschappelijk leven in vele landen aan 

bod. De arbeid moet georganiseerd worden. 

Ook dat is een taak van het CNV"! Het 

betekent geenszins dat men de christelijke 

vakbeweging, zoals die in ons land reilt en 

zeilt, zonder meer wil overhevelen naar Afrika 

of Zuid-Amerika, b.v. De heer van Eibergen: 

“Onze opdracht is ginds de christelijk sociale 

boodschap te brengen, omdat we geloven dat 

het Evangelie wat te zeggen heeft voor het 

gehele maatschappelijke leven met al zijn 

geledingen. Mede ook daarom gaat het CNV 

samen werken met alle organen en 

instanties, die zij op de weg naar de 

hulpverlening n ontmoet: het Intern. 

Christelijke vakverbond het NKV en de 

werelddiakonaat 

Bij bovenstaand artikel met de kop “CNV start 

actie voor ontwikkelingslanden” staat het 

volgende in een apart kader: 

De eerste 

(Van onze sociale redacteur)  

EEN van de eersten, die bij het CNV 

(figuurlijk) komt aankloppen om geld en die 

het verbondsbestuur zijn leden doet vragen 

ook daarvoor over de brug te komen, is de 

Nederlander Felix de Braga uit het verre 

Nigeria. 

Hij is de man, die destijds met financiële 

steun van het CNV zijn energieke schouders 

kon zetten onder de oprichting van een 

avondschool voor volwassenen in Port 

Harcourt, de grote, snel gegroeide oliehaven 

van deze jonge Afrikaanse staat. In die stad 

met de 300.000 inwoners, verricht het 

Nederland werelddiakonaat. de stichting 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, heilzaam werk tezamen met de 

kerken van vele andere westerse landen. 

Vrucht van die arbeid in (olie)industrie en 

(sterk heterogene) samenleving is onder 

andere de avondschool, die thans een 200 

cursisten tussen de 18 en 40 jaar algemeen 

vormend of technisch onderwijs biedt. 

Schoolleider de Braga kon zijn arbeid 

voortzetten dank zij steun van de NOVIB. de 

Nederlandse organisatie voor internationale 

bijstand. Die last werd het CNV te zwaar. Nu 

komt de roep om nieuwe steun, teneinde liet 

werk voort te zetten. Het CNV heeft niet de 

moed “nee" te zeggen. Ook daarom zet het 

verbondsbestuur alle leden aan tot de actie 

„Kom over ". De Braga moet zijn in de meeste 
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christelijke zin „dienende taak" ginds kunnen 

blijven vervullen. De christelijke vakbeweging 

gaat daar voor zorgen. 

 

De Tijd 24-01-1967 

Kerken helpen N.-Vietnam 

VATICAANSTAD, 24 Jan. (KNP) — De 

katholieke Kerk en de Wereldraad van 

Kerken zullen hun respectieve charitatieve 

organisaties vragen om gezamenlijk 

medische hulp te verlenen aan Noord-

Vietnam. Dit is een van de resultaten van het 

overleg. In het kantoor van het secretariaat 

voor de eenheid in Rome, tussen 

vertegenwoordigers van de katholieke - Kerk 

en de Wereldraad van Kerken. .Van 

Nederlandse tijde waren bij het overleg 

aanwezig dr. J. A. Damoiseaux bestuurslid 

van de katholieke stichting “Mensen in Nood", 

en mr. R. W. van Kijlstra, directeur van de 

stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. Het 

overleg werd gehouden in het kader van de 

geregelde gesprekken, die gaande zijn in 

„Commissie 14" de Charitaswerkgroep van 

de katholieke Kerk en de Wereldraad van 

Kerken. Basis van het overleg was het 

rapport, dat mgr. Huessler, van de Duitse 

Charitas-organisatie, na zijn bezoek aan 

Noord-Vietnam heeft opgesteld. Gisteren 

werden de deelnemers aan het beraad in 

Rome door Paus Paulus ontvangen. Verdere 

resultaten van het overleg zijn voortzetting 

van de hulpverlening aan Zuid-Vietnam en 

intensivering van de hongerbestrijding in 

India. De samenwerking is in India reeds 

gevolgd door samenwerking in de katholieke 

en protestantse organisaties van het land 

zelf. 

 

Leeuwarder Courant 31-01-1967 

Kerken werken samen bij medische hulp aan 

Vietnam 

De Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldraad 

van Kerken zullen haar charitatieve 

organisaties verzoeken om gezamenlijk 

maatregelen te nemen voor medische 

hulpverlening aan Noord- Vietnam. Dit is een 

der resultaten van het overleg, dat heeft 

plaatsgevonden in het secretariaat voor de 

eenheid te Rome tussen vertegenwoordigers 

van de hulporganisaties der katholieken en 

van de kerken in de Wereldraad. Van 

Nederlandse zijde waren aanwezig bii dit 

overleg drs. J. A. Damoiseaux. bestuurslid 

van de Katholieke Stichting „Mensen in nood" 

en mr. R. W. Kijlstra. directeur van de 

Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. 

 

Trouw 03-02-1967 

Eerste zondag in februari  

Kerken moeten een voorsprong houden 

(Van een onzer redacteuren)  

UTRECHT — In deze dagen, zo vlak voor de 

aanstaande verkiezingen, valt in de politieke 

wereld nog wel eens het woord 

ontwikkelingshulp. Geschermd wordt er met 

de (papieren) percentages van het nationale 

inkomen, die besteed zouden moeten worden 

voor het bedrijven van de hoog-geroemde 

“mondiale solidariteit". Maar voorlopig hebben 

de kerken, en een meelevend deel van haar 

leden, een voorsprong. Zij zijn eerder 

metterdaad begonnen. En de financiële hulp 

via de kerken is de laatste jaren sterk ge. 

stegen, juist ook procentueel. Deze 

„voorsprong" nu hopen de kerken ook in 1967 

te behouden, met name mede door de 

collecte voor het werelddiakonaat, die in het 

merendeel van de protestantse kerken in ons 

land komende zondag wordt gehouden.  

Die „eerste zondag in februari", gewijd aan 

het werelddiakonaat, is in de jaren vijftig 
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ontstaan en nu wel voldoende bekende 

traditie geworden. Dit jaar kijken de 

leidinggevende mensen, van de hervormde 

generale diakonale raad giro 8685, van het 

gereformeerde algemeen diakonaal bureau, 

giro 2211, en van de stichting oecumenische 

hulp, giro 5261, broederlijk samenwerkend en 

alle te Utrecht gevestigd, met te meer 

belangstelling uit naar de resultaten van 

komende zondag. Gaan de Nederlandse 

christenen ook rondom zondag 5 februari bij 

de collecte in de kerkdienst en in de buurt 

van hun giroboek „conjunctuur-gevoelig" 

reageren? Of zal men toch, met de 

werelddiakonaatsmensen, beseffen dat 

buitenlandse mensen in nood, christenen en 

anderen, niet mogen (gaan) lijden onder de 

vertraging in het toenemen van onze 

welvaart! Die stijging van de inkomsten was 

vorig jaar indrukwekkend genoeg. Hier enkele 

voorbeelden. Hervormd werelddiakonaat 

(afgezien van wat hervormde lidmaten 

rechtstreeks via “Oecumenische Hulp" of via 

een of meer „wilde ganzen" van het IKOR 

overmaakten): van rond zes ton in 1965 tot in 

totaal één miljoen in 1966. Gereformeerd 

werelddiakonaat: van 1,8 miljoen in 1965 tot 

bijna drie miljoen vorig jaar. De grote 

buitenlandse verantwoordelijkheid van de 

kerken is gebleven, zo al niet groter 

geworden. Daarbij is het zaak dat ieder 

kerklid het werelddiakonaat een plaats geeft 

in zijn hart, en op zijn persoonlijk budget, zegt 

dr. J. van Klinken, directeur van bet 

gereformeerde A.D.B., daarvan. 

Goede besteding 

Over de besteding nier dit. Het 

gereformeerde werelddiakonaat wil zich de 

komende maanden richten op het uitzenden 

van meer mensen, (men is nu bij 23 

diakonale werkers buitenlands betrokken), op 

het verbeteren van de diakonale structuur 

van bestaande kerken, die daar zelf om 

gevraagd hebben en op een uitbreiding van 

het werk in Latijns Amerika, (Curaçao, 

Suriname, Argentinië en Brazilië), waar eind 

vorig jaar nog een studiereis gemaakt is. Op 

Curaçao. bijvoorbeeld, gaat het om buurt- en 

jeugdwerk. In het verschenen gereformeerde 

„Kerkjournaal" valt meer te lezen over „werk 

in uitvoering en nieuwe plannen". Het 

hervormde programma is terug te vinden in 

de kansel boodschap, die zondag zal worden 

voorgelezen: strijd tegen armoede en honger, 

tegen rassendiscriminatie en verdrukking. 

Concreet betekent dit voortzetten en mogelijk 

uitbreiden van het werk in Dakar, Senegal 

(steun aan een sociaal centrum, met 

ambachtelijk training), landbouwwerk in 

Ghana en hulpverlening in Zuid-Vietnam via 

een eenvoudige school voor sociale, 

allereerste hulp in oorlogs-chaotische 

omstandigheden. Dit schooltje is opgericht 

door de monnik Thich Nhat Hanh en bereikt 

boeddhisten, die de taal van het land 

spreken; een groot goed in de 

omstandigheden ter plaatse. Verder zijn de 

hervormden betrokken bö hulp aan een 

school op Madagascar en sociaal werk in 

Soerabaja. Een nieuw stuk werk is gevonden 

in maatschappelijk werk in Kenia. 

Meer kerken 

Om het beeld wat vollediger te maken: leden 

van de kleinere kerken, die met de 

hervormde kerk deelnemen aan de stichting 

oecumenische hulp, brachten vorig jaar 

ongeveer één ton bijeen. Rechtstreeks kwam 

zes ton aan giften bij oecumenische hulp 

binnen. En de verschillende „wilde ganzen" 

van het IKOR vlogen nog eens een miljoen 

bijeen. Totaal voor 1966 voor de genoemde 

kerken en instellingen: tegen de vijf en een 

half miljoen. Hoe wordt dat dit jaar? 
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Via kerken financiële steun in het buitenland 

geven betekent niet met de ogen dicht geld 

wegsturen. De foto geeft een beeld van een 

gesprek met slachtoffers van werkloosheid in 

Fortin Olmos in Noord-Argentinië. De heer M. 

Akse, staflid van het A.D.B, en de 

gereformeerde deputaat dr. W. v. d. Mast, die 

zich ter plaatse oriënteerden, overleggen 

onder anderen met de leider van een kort 

geleden opgezette coöperatie voor kleine 

landbouwers. 

 

Het Parool 03-02-1967 

Collecte in de kerken  

 

 
Zondag, dag van hulpverlening 

ZONDAG is het veertien jaar geleden dat de 

watersnood grote delen van ons land 

teisterde. Mede uit dankbaarheid voor de 

toen ontvangen hulp uit het buitenland, 

waardoor het herstel bespoedigd werd, staat 

nu al jarenlang in de meeste protestantse 

kerken de eerste zondag van februari in het 

teken van de internationale hulpverlening. 

Dat werelddiaconaat heeft een nieuwe 

dimensie aan het kerk-zijn gegeven en aan 

de oecumenische samenwerking tussen de 

kerken. Het wordt steeds duidelijker dat het 

van provincialisme getuigen zou als de 

kerken „alleen voor eigen parochie" zouden 

werken en geld inzamelen. Het is een 

ontdekking geworden dat de „naaste" 

tegenwoordig in Pakistan, Zuid-Amerika of 

Algerije woont; dat het niet meer — zoals 

vroeger — gaat om de bedéling, maar om de 

verdeling. 

In een gezamenlijke folder richten Baptisten 

Gemeenten, Doopsgezinde Broederschap, 

Evangelisch-Lutherse kerk, Gereformeerde 

kerken, Nederlandse hervormde kerk, Oud-

katholieke kerk, Remonstrantse 

Broederschap. Vrije Evangelische 

Gemeenten, Stichting Oecumenische Hulp en 

Wilde Ganzen (IKOR-radio) zich tot de leden 

van de kerken. Samen hebben ze vorig jaar 

vijf en een kwart miljoen gulden bijeen 

gebracht, waarvan de helft door de 

Gereformeerde kerken. Van dat geld is een 

groot aantal hulpprojecten gefinancierd Die 

projecten komen meestal via de Wereldraad 

van Kerken (Geneve) binnen en worden alle 

in de brochure genoemd. In dit bedrag zijn 

nog niet vermeld de speciale acties als 

„Brood voor het hart" en „Schoolslag", die 

enkele miljoenen opbrachten, eveneens voor 

de ontwikkelingslanden. 

Werken 

Natuurlijk moet bij rampen en acute nood op 

korte termijn geholpen worden. Steeds meer 

vindt echter een verschuiving plaats naar 

hulp op lange termijn. Dus sturen kerken 

medici en technici, landbouwkundigen en 

onderwijskrachten, jeugdleiders en 

gezinswerk(st)ers naar Suriname en Brazilië, 

Pakistan en Indonesië, Hongkong en Afrika, 
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Algerije en Turkije om daar hulp te verlenen, 

die voor de toekomstige ontwikkelingen van 

die landen van belang is. Die uitgezondenen 

zullen het zelf wel niet zo zeggen, maar hun 

arbeid is ook werken aan de wereldvrede. 

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 

Oe Thant, schreef in zijn laatste jaarrapport 

onder meer: „De rijke landen hebben 

voornamelijk oog voor hun eigen welvaren en 

de arme landen bleven gekluisterd aan hun 

armoede en sociale misstanden". 

De scheiding tussen arm en rijk in de wereld 

van nu is inderdaad een schrijnende 

misstand. De kerken hebben ingezien dat de 

huidige zending of missie niet meer in eerste 

instantie bestaat uit veel woorden, maar door 

op te komen voor de rechtelozen en 

verdrukten, door nietsbezitters weer 

zelfrespect en hopelozen nieuwe hoop te 

geven. 

De stichting Oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen is gevestigd in Utrecht (giro 

5261), terwijl de genoemde kerken alle hun 

eigen adressen en giro's hebben. 

 

Nieuwsblad van het Noorden 03-02-

1967 

Protestantse kerken Nederland geven veel 

geld en mensen voor hulp aan Afrika, Azië, 

Latijns-Amerika 

In de meeste protestantse kerken wordt 

aanstaande zondag de jaarlijkse collecte 

gehouden voor het werelddiakonaat. De 

predikanten in de Nederlandse Hervormde 

kerk lezen op die dag een kanselboodschap 

van de Generale Synode voor, waarin de 

gemeenteleden worden opgewekt „te geven 

in de strijd tegen armoede en honger, tegen 

rassendiscriminatie en verdrukking en tegen 

de rampspoed van oorlog en oorlogsgeweld." 

De totale bijdrage van de protestantse kerken 

aan het werelddiakonaat vertoont de laatste 

twee jaar in Nederland een opvallend sterke 

stijging. Hiervan komt ongeveer 2,8 miljoen 

gulden voor rekening van de Gereformeerde 

kerken (ruim acht ton meer dan in 1965), één 

miljoen van de Nederlandse Hervormde kerk 

(vier ton meer), ongeveer 100.000 gulden van 

een aantal kleinere kerken, terwijl bij de 

stichting Oecumenische Hulp aan kerken en 

vluchtelingen aan rechtstreekse giften 

600.000 gulden binnenkwam en de 

verschillende „wilde ganzen"-acties van de 

IKOR nog eens een miljoen opleverden. Via 

de Wereldraad van Kerken in Genève 

steunen de Nederlandse kerken o. m. de 

hulpverlening in Afrika (onderwijs, scholing, 

vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp). Een 

belangrijk project is ook de steun aan 

oorlogsslachtoffers en vluchtelingen in 

Algerije. Dit land ontving nadat in 1962 het 

vuren was gestaakt in vier jaar tijds voor 114 

miljoen gulden aan goederen en 12 miljoen 

gulden aan geld (waarvan ruim twee miljoen 

uit Nederland). De kerken werken nauw 

samen met de Algerijnse regering. 

De Gereformeerde kerken zullen het 

komende jaar vooral de ontwikkelingshulp in 

Indonesië, West-Pakistan en aan Latijns-

Amerïka (Curacao, Suriname, Argentinië en 

Brazilië) gaan intensiveren, door daar 

behalve meer geld, ook meer mensen heen 

te sturen. Het diakonaat van de Nederlandse 

Hervormde kerk heeft onder meer besloten 

tot steun aan Vietnam (zowel door bijdragen 

aan het hulpprogramma van de Wereldraad 

van Kerken als aan het werk van Thich Nhat 

Hanh die aan zijn sociale school 

Boeddhistische Vietnamese jongens leert hun 

landgenoten bij te staan met elk soort eerste 

hulp) en aan de in behoeftige 

omstandigheden verkerende Amerikaanse 

negers in de Mississippidelta. 

 

Leeuwarder Courant 03-02-1967 
Nieuws uit de kerken  
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Veel geld nodig voor Werelddiaconaat 

De Nederlandse Hervormde Kerk heeft hulp 

toegezegd aan de Vietnamese 

boeddhistische monnik Thich Nhat Hang bij 

het helpen van zijn ontredderd land. De 

Hervormde Kerk steunt ook projecten van de 

Wereldraad van Kerken in Vietnam. Verder 

zal zij ook dit jaar weer helpen in het 

Mississippi-delta-pastoraat onder de negers 

in het zuiden van de VS en aan de 

Bantoekerken in Zuid-Afrika. De 

Gereformeerde Kerken hebben besloten 

steun te verlenen aan sociaal en sociaal-

medisch werk in Latijns Amerika (Curaçao, 

Suriname) en in Zuid-Amerika (Argentinië en 

Brazilië). De Stichting Oecumenische Hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen heeft 

medewerking in geld en mankracht 

toegezegd bij de hulpverlening in Afrika aan 

onder andere 800.000 vluchtelingen, alsmede 

aan projecten in Algerije. 

Dit zijn de belangrijkste punten van het 

Werelddiaconaat van de genoemde kerken 

en de oecumenische beweging, waarover op 

een gezamenlijke persconferentie gisteren in 

Utrecht een en ander werd meegedeeld in 

verband met de zondag te houden inzameling 

in vele protestantse kerken en in de Oud-

Katholieke Kerk in ons land voor het 

Werelddiaconaat. 

In de hervormde kerken zal zondag een 

kanselboodschap van het synodemoderamen 

worden voorgelezen, waarin de synode een 

beroep doet op de hervormde 

gemeenteleden. Daarbij wordt gewezen op 

de strijd tegen de armoede, de honger en de 

rassendiscriminatie in de wereld, alsmede op 

de oorlog in Vietnam en het oorlogsgeweld. 

De hervormde synode vraagt hulp voor 

opbouwwerk in Ghana, Madagascar en 

Indonesië, voor steun aan de Bantoekerken 

in Zuid-Afrika en aan de negers in de 

Mississippi-delta alsmede aan de slachtoffers 

in Vietnam. 

De kerken gaven samen vorig jaar in totaal 

tussen 5 1/4 en 5 1/2 miljoen gulden. 

Daarvan kwam van de Hervormde Kerk één 

miljoen en van de Gereformeerde Kerken 2,8 

miljoen. Via de Stichting Oecumenische Hulp 

kwam binnen voor ruim f 300.000. De „Wilde 

Ganzen" van het IKOR vlogen voor meer dan 

ƒ 800.000. Van de verschillende andere 

kerken waren de bijdragen: baptisten ruim ƒ 

4.000, doopsgezinden ƒ 75.500, lutheranen 

bijna ƒ 24.000, rooms-katholieken ƒ 1.800, 

remonstranten f 36.000 en vrije-evangelische 

gemeenten ruim ƒ 17.000. 

De Gereformeerde Kerken gaan het werk het 

komende jaar intensiveren. Daarbij gaat het 

vooral om uitzending van mensen. De 

intensivering richt zich vooral op Indonesië, 

West-Pakistan, Latijns- en Zuid-Amerika. De 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

vluchtelingen heeft op zich genomen in het 

kader van het Wereldraadproject hulp te 

bieden aan 800.000 vluchtelingen in Afrika. 

Verscheidene Afrikaanse regeringen willen 

niet helpen: de vluchtelingen worden veelal 

beschouwd als saboteurs, politieke 

avonturiers en landverraders. Daarbij vrezen 

diverse betrokken landen ook een 

vermindering van werkgelegenheid voor hun 

eigen colonnes. De kerken hebben daarom 

uitvoerige hulpprogramma's voor o.a. Kongo, 

Tanzania, Oeganda en andere landen. Het is 

wel duidelijk dat de Nederlandse kerken 

zeker het bedrag van ruim ƒ 5 miljoen weer 

hopen bijeen te brengen dit jaar. Men heeft 

overigens nog meer nodig dan die vijf miljoen 

gulden om de lopende projecten ook te 

kunnen continueren en nieuwe projecten te 

kunnen aangrijpen. 

 

Trouw 07-02-1967 

Lagere opbrengst kerkcollecte 

werelddiakonaat 

(Van een onzer versJaggevers) 
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AMSTERDAM — Naar het zich laat aanzien 

zal de collecte voor het werelddiakonaat, die 

zondag in de meeste protestantse kerken is 

gehouden, minder opbrengen dan verleden 

jaar. De gegevens welke de stichting 

oecumenische hulp en het algemeen 

diakonaal bureau van de gereformeerde 

kerken tot dusver ter beschikking staan, 

geven aanleiding tot de conclusie dat de 

opbrengst weliswaar belangrijk hoger dan in 

1965, maar stellig lager dan in 1966 zal zijn.  

Bij de stichting oecumenische hulp had men 

gisteren nog geen andere gegevens dan de 

opbrengst van de collecte in tien hervormde 

gemeenten, vijf grote en vijf kleine. De grote 

gemeenten hebben een duidelijke 

achteruitgang te zien gegeven, bij de kleine 

was dit niet het geval, maar tezamen 

leverden de cijfers een achteruitgang van 

omstreeks tien procent op. Natuurlijk behoeft 

de opbrengst van maar tien gemeenten niet 

beslissend te zijn, maar wanneer de cijfers 

die het gereformeerde diakonale bureau kon 

geven, in eenzelfde richting wijzen, durven 

we toch wel van een achteruitgang spreken.  

Dertig gereformeerde kerken, die in '65 

samen 49.299 gulden opbracht en verleden 

jaar 102.370 gulden, brachten nu maar 

64.879 gulden op. Nu zijn in het laatste cijfer 

nog niet verdisconteerd de giften die bij de 

plaatselijke diakonieën plegen binnen te 

komen en ook niet latere aanvullingen van 

die diakonieën. Maar het verschil met 1966 is 

toch, zacht gezegd, opmerkelijk.  

Even opmerkelijk is — en dat is 'n wat 

fleuriger noot — dat bij 't algemeen diakonaal 

bureau van de gereformeerde kerken één 

dag na de kerkcollecte 48.150 gulden aan 

rechtstreekse giften binnengekomen is, tegen 

37.126 gulden op dezelfde tijd verleden jaar. 

Stellig zijn er méér mensen dan voorheen, 

die liever gireren dan hun bijdrage in de 

collectezak doen, wat uiteraard van invloed is 

op de directe opbrengst van de kerkcollecte. 

 

Het Vrije Volk 09-02-1967 

kerken zenden hulp, ook tegen onrecht  

geestelijk leven door Joost van Roon 

Voor de zeventiende keer is deze eerste 

zondag in februari gezet in het teken van 

'werelddiakonaat*; dat ts veertien jaren na de 

Hollandse watersnood, daarmee symbolisch 

verbonden. “Werelddiakonaat' betekent: 

kerkelijke ontwikkelingshulp, dat grootse 

pogen van christenen om hun veel beleden 

'solidariteit met de wereld' om te zetten in 

daden. 

Jarenlang al hebben de kerken hun eigen 

krachtbronnen voor deze arbeid. Vanouds 

beschikken zij vaak over soepeler 

verbindingskanalen dan de algemene 

hulpinstanties, vanwege hun relaties immers 

met geloofsgenoten in alle werelddelen. 

In Nederland bundelen drie partijen de 

hulpverlening: het Gereformeerd en het 

Hervormd Werelddlakonaat en de Stichting 

Oecumenische Hulp, die uiteraard onderling 

hechte samenwerking nastreven. 

Velerlei projecten staan op de programmalijst 

van de drie bureaus. Het gaat om veel méér 

dan alleen geld vergaren voor hulp via de 

Wereldraad van Kerken. . 

Indirect worden bijvoorbeeld vanuit 

Nederland wel vluchtelingen in Afrika 

gesteund, worden scholen gebouwd, 

leerkrachten betaald en deskundigen 

uitgezonden, de Nederlandse kerken droegen 

bij In de breed opgezette 'Service en Algerije'; 

bestrijding van armoede, werkloosheid, tekort 

aan geschoolden in een geteisterd land. 

Maar wat meer in het oog valt — de 

belangrijkste opgave — dat is het 

rechtstreeks contact met buitenlands gebied. 

Om de gedachten te bepalen hier enkele 

voorbeelden. 

Ghana, Vietnam 
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Het hervormd diakonaat helpt zorgen voor de 

opleiding van werkloze geschoolde jongeren 

in Dakar, zendt een landbouwkundige naar 

Ghana voor voorlichting aan. de 

dorpsbevolking, betaalt de opleiding van 

Ghanezen die naar Deventer komen, steunt 

hulpwerk van een boeddhistisch team bij 

Vietnamese vluchtelingen, subsidieert een. 

middelbare school op Madagascar, stelt 

fondsen beschikbaar voorde uitzending van 

een maatschappelijk werkster naar Kenia. 

Enkele gereformeerde 'specialiteiten': 

landbouwtraining op Soemba, waarbij de 

Nederlandse Heidemaatschappij adviseert, 

uitzending van weer vier medisch geschoolde 

medewerkers naar West-Pakistan, en (het 

besluit daartoe viel zojuist na een lange 

onderzoekingstocht van twee gedelegeerden 

door Zuid-Amerika): buurt- en jeugdwerk 

onder negerkinderen op Curaçao, sociaal 

medisch werk in Surinaamse dorpen, 

stichting van tehuizen voor verwaarloosde 

kinderen in Argentinië en Brazilië. 

Tegen rassenstrijd 

De kanselbóodschap van de Nederlandse 

Hervormde Kerk vroeg zondag ook om 'te 

geven in de strijd tegen rassendiscriminatie 

en verdrukking. 

Dit betekent concreet; geld voor de 

onafhankelijke Bantoekerken in Zuid-Afrika, 

namelijk voor hun opleidingsinstituut waar ds. 

Beyers Naudé, een moedig man, dwars 

tegen de stroom in toenadering tracht te 

bewerkstelligen tussen de gescheiden 

bevolkingsgroepen, Het woord 

'rassendiscriminatie' in .de kanseloproep 

slaat verder op de situatie in sommige delen 

van Noord-Amerika. In 't bijzonder wil de 

hervormde kerk haar schouders, zetten onder 

het 'Mississippi Delta Pastoraat. Dit is een 

project van de Nationale Raad van Kerken in 

de VS, schrijft Henk Biersteker die voor de 

IKOR-televisie een reportage ter plaatse ging 

maken. Kerken in de hele wereld willen hier 

op de barricaden staan, in een gevecht tegen 

de bittere armoede en ontrechting van de 

negerbevolking: Morele steun voor de 

Amerikaanse kerken zelf dus. 

In ’66: 5,5 miljoen  

In 1966 bracht de eerste zondag van februari 

ongeveer vijf en een half miljoen gulden in 

totaal op, waarvan 1 miljoen hervormd geld 

was en 2,8 miljoen gereformeerd geld. 

De mensen reageren het snelste en beste op 

acute noden, beseffen de diakonale leiders. 

Voor de lang verlopende hulpverlening' 

vragen zij daarom extra aandacht. Zij 

speuren ook altijd naar mogelijkheden van 

'adoptie': rechtstreeks contact tussen de 

plaatselijke christengemeente en het 

buitenlandse arbeidsterrein. 

 

 

Leeuwarder Courant 18-02-1976 

Vergadering Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit 

Hengelo 

Op zaterdag 25 februari aanstaande wordt de 

winter-bestuurdersvergadering van de 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit gehouden 

in het verenigingsgebouw van de firma Stork, 

Berfloweg 1, te Hengelo. Gemeenten en 

instellingen in de broederschap kunnen, 

buiten de officiële bestuurders, maximaal 

twee vertegenwoordigers zenden. 
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Toegangskaarten tot en met 20 februari aan 

te vragen bij het bureau van de ADS, Singel 

454, Amsterdam-C. Het programma begint, 

na een ontvangst van kwart voor 10 af om 

half elf. 's Morgens spreekt na de begroeting, 

de voorzitter een openings- en 

wijdingswoord. Daarop volgt de eerste lezing, 

door pater J. L. F. Dankelman, over „De 

beweging in de Rooms Katholieke Kerk in 

verband met het pastoraal concilie". Na de 

koffiemaaltijd houdt mr R.W. Kijlstra 

(secretaris Stichting Oecumenische Hulp) de 

tweede lezing over „Gemeente-zijn in deze 

wereld". Dan zal ds. P. van Dijk vertellen over 

het campus-pastoraat aan de Technische 

Hogeschool in Twente. De nieuwe hoogleraar 

in de mennonitica. prof. dr. I. B. Horst, zal 

aan de vergadering worden voorgesteld. De 

bijeenkomst eindigt om kwart over vier. 

 

De Tijd 21-02-1967 

Oecumenische samenwerking  

Het leven der kerken 

IN HET BLAD: „Hervormd Leeuwarden" komt 

het bericht voor van de oprichting van een 

commissie voor samenspreking met de 

katholieke parochie over de vraag, of het 

mogelijk is en uitvoerbaar, tezamen een kerk 

en een gemeentecentrum te bouwen. 

Het Hervormde Persbureau bevat het bericht, 

dat op de Amsterdamse kerkgebouwen op 

zondag 22 jan. een kartonnen bordje prijkte 

met de woorden: „Kerk van Jezus Christus". 

Hervormd, gereformeerd, Rooms-katholiek, 

doopsgezind, Luthers, alle nadere 

omschrijvingen van de Kerk waren plotseling 

verdwenen. Alle kerken hadden dezelfde 

naam gekregen, omdat het de week van 

„Gebed om de eenheid" was. Eigen namen 

weg, Christus' naam ervoor in de plaats. Dit 

constateerde ds. F. J. Pop in „Hervormd 

Zeist" en hij gaf duidelijk blijk van instemming 

met dit Initiatief. 

Kinderen van de katholieke scholen uit 

Vleuten en De Haar, hebben in het kader van 

de Gebedsweek om de eenheid, een bezoek 

gebracht aan de hervormde kerk in Vleuten. 

Ds. B. Koole ontving de leerlingen en vertelde 

hun wat over de protestantse eredienst. De 

protestantse kerken meestal zeer sober 

ingericht, zeker in de ogen van katholieken, 

maar de predikant wees zijn gasten op de 

karakteristieke kenmerken van de kerk: Bijbel 

op de kansel, het doopvont midden in de 

kerk, de Avondmaalstafel, de banken van de 

kerkeraad enz. In de kerkbode van de 

hervormde gemeente van Vleuten en De 

Meern schrijft ds. Koole 0.m., dat het initiatief 

tot dit bezoek is uitgegaan van de kapelaan 

met instemming van de pastoor en het 

schoolbestuur.  

„Er is toch blijkbaar veel verandering aan de 

gang. Sommigen zeggen echter, dat het nog 

veel te langzaam gaat, anderen vinden, dat 

wij naar de afgrond hollen. Ik doe geen 

uitspraak over de vraag, wie gelijk hebben. 

Maar het is ontegenzeglijk een feit, dat er 

dingen gebeuren, waar wij tien jaar. geleden 

nog niet van durfde dromen. En ook is het zo, 

dat het voor de Kerk louterend werkt, als wij 

onze vastgeroeste meningen over de andere 

medechristenen telkens in de waagschaal 

moeten leggen".  

Een gespreksgroep van de katholieke 

parochie van de Amsterdamstraat te Haarlem 

wil graag in contact komen met een groep 

Hervormden om tezamen te praten over 

problemen van deze tijd, zoals 

opvoedkundige vragen, die ontstaan door de 

vernieuwingen van de Kerk. De katholieke 

groep bestaat uit personen van ongeveer 30 

tot 55 jaar. Deze (oecumenische) oproep 

stond te lezen in het Haarlems wijknieuws in 

Hervormd Nederland.  

Van Januari tot Pasen van dit jaar zullen de 

Katholieken van Lausanne hun diensten 

houden in de protestantse kapel van een 

gemeente in Lausanne (St. Luc). Het verzoek 
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van de vicarisgeneraal van het kanton Waadt, 

Mgr. H. Schmidt, tot de synodale Raad van 

de hervormde Kerk, werd in overleg met de 

gemeente van St. Luc goedgekeurd. Ter 

viering werden de gemeenteleden van belde 

kerken uitgenodigd voor een gezamenlijke 

voorbededienst die op de eerste dag van de 

week voor de eenheid gehouden is.  

De katholieke Kerk en de Wereldraad van 

Kerken zullen haar charitatieve organisaties 

verzoeken om gezamenlijke maatregelen te 

nemen voor medische hulpverlening aan 

Noord-Vietnam. Dit is een der resultaten van 

het overleg in het Secretariaat voor de 

Eenheid te Rome tussen vertegenwoordigers 

van de hulporganisaties der Katholieken en 

van de Kerken in de Wereldraad. Van 

Nederlandse zijde waren bij dit overleg 

aanwezig drs. J. A. Damoiseaux, bestuurslid 

van de katholieke stichting: „Mensen in 

nood", en mr. R. W. Kijlstra, directeur van de 

stichting: „Oecumenische hulp" te Utrecht.  

DE DUITSE evangelische zendingsraad heeft 

de katholieke zendingsraad te Aken 

voorstellen tot samenwerking gedaan bij 

Bijbelvertalingen, Bijbelherzieningen, het 

drukken en verspreiden van de Heilige Schrift 

enz. Men wil komen tot een 

gemeenschappelijke schoolpolitiek en 

gezamenlijke schoolboeken, tot medisch 

zendingswerk en sociaal en literair pelswerk. 

Adviseurs van andere confessies moeten 

aangetrokken worden bij de opleiding van 

zendelingen en bepaalde vakken dienen 

tezamen bestudeerd te worden. Katholieken 

en Protestanten moeten tezamen de 

toestemming zien te verkrijgen voor de 

zielzorg in staatsinrichtingen. „Wij weten, dat 

wij met deze voorstellen een kernprobleem in 

de verhouding tussen katholieken en 

protestanten, het “concurrentiedenken" niet 

uit de weg hebben geruimd. Wij geloven 

echter dat dit probleem zich zal oplossen 

naarmate op grond van het Woord Gods, een 

gemeenschappelijk verstaan van hel 

Evangelie wordt gevonden". Aldus de 

verklaring van de Duitse protestantse 

zendingsraad. 

 

Leeuwarder Courant 01-03-1967 
Nieuws uit de kerken  

Wintervergadering ADS in teken van 

oecumene 

De wintervergadering van de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit, die zaterdag in 

Hengelo werd gehouden, stond in het teken 

van de oecumene. Om hier gestalte aan te 

geven, had men pater J. L. F. Dankelman, 

directeur van het Centrum voor Bezinning en 

Gesprek te Zenderen, als spreker 

uitgenodigd. Pater Dankelman noemde de 

Nederlandse kerkprovincie het „enfant 

terrible" van de Rooms Katholieke Kerk. Men 

vindt hier de grootste vooruitstrevendheid. De 

werkelijkheid, zo zei hij, is groter dan welke 

dogmatische formule ook. 

Pater Dankelman onderscheidde twee 

groepen. De ene is die, welke op oude 

vragen de oude antwoorden heeft. Aan de 

andere kant probeert het episcopaat een 

nieuwe vraagstelling wakker te roepen, maar 

tegelijkertijd wil het geen vastgelegd 

antwoord opdringen. Het wil daarmee een 

klimaat scheppen voor nieuwe vragen. God 

vraagt van de mens niet het onmogelijke. Hij 

geeft altijd mogelijkheden om het onmogelijke 

mogelijk te maken. De mens is slecht, zo 

redeneerde men vroeger. Dan waren er 

echter de sacramenten, die de zaak weer 

recht trokken. De kerk evenwel mag niet de 

monopolie-houdster van waarheden zijn. 

Christen-zijn, ook in deze kerk, is een kwestie 

van intersubjectiviteit tussen God en mens. 

De verhouding God en mens vergeleek de 

spreker met het huwelijk. De mens kan niet 

eenzaam zijn, want hij is van nature 

tweezaam. De een biedt de ander het heil 

aan, dat hij mist. Het is een reven over en 

weer. De mens in eenzaamheid verkeert in 
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nood; in zijn levenspartner ontmoet hij 

datgene wat hij voor zijn welzijn niet ontberen 

kan. Zo is ook de verhouding met God, die 

beminnend en beminnelijk tot de mens treedt: 

in Christus. 

In de middagvergadering hield mr. R. W. 

Kijlstra, secretaris van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen uit Utrecht, een inleiding over 

„het gemeente-zijn in deze wereld". Ds. P. 

van Dijk, campuspastor van de Technische 

Hogeschool Twente gaf vervolgens een 

indruk van het campus-pastoraat aan de 

THT. Tenslotte werd de nieuwe hoogleraar in 

de Mennonitica, prof. dr. I. B. Horst, uit 

Amerika overgekomen, aan de vergadering 

voorgesteld. Prof. Horst is zijn werk aan het 

Doopsgezind Seminarium te Amsterdam 

reeds begonnen. Na zijn oratie in september 

zal hij colleges gaan geven aan de 

Universiteit van Amsterdam. Een bijzondere 

prestatie leverde prof. Horst toen hij in 

redelijk Nederlands de vergadering toesprak. 

 

Algemeen Handelsblad 06-03-1967 
TV-UITZENDING AANLEIDING  

Nieuwe hulpactie voor INDIA 

De Stichting Eten voor India, waarin 

samenwerken het Nederlands Comité Unicef, 

de Nederlandse Organisatie Voor 

Internationale Bijstand (NOVIB), 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, de Stichting Mensen in Nood 

en het Unesco-centrum Nederland, wil een 

nieuwe hulpactie organiseren voor het 

hongerlijdende deel der bevolking van India.  

Aanleiding daartoe zijn de ervaringen, welke 

een ploeg van de KRO-televisie, die in 

overleg met de stichting Eten voor India naar 

India is gegaan om de situatie vast te leggen, 

in de staat Bihar heeft opgedaan.  

Indien niet op korte termijn van buiten hulp 

wordt geboden, zullen honderdduizenden oog 

in oog komen te staan, met de hongerdood, 

aldus de stichting Eten voor India.  

De stichting heeft met de Indiase regering 

contact opgenomen om te overleggen op 

welke wijze de hulp uit Nederland het beste 

zou kunnen worden gegeven. Er worden 

voorbereidingen getroffen om op de kortst 

mogelijke termijn geconcentreerde 

voedingsmiddelen en vitaminepreparaten 

naar de meest bedreigde gebieden te sturen.  

Tevens wordt onderzocht op welke termijn 

scheepsruimte beschikbaar is om tarwe, rijst, 

melkpoeder, havermout e.d. naar India te 

verschepen. Voorlopig zal de stichting één 

miljoen gulden besteden.  

In verschillende gemeenten ontstaan volgens 

de stichting reeds plannen om tot een 

hulpactie over te gaan. De stichting verzoekt 

allen die op een of andere wijze een 

inzameling willen organiseren, zich te melden 

op tel. 070-392263 of schriftelijk via Postbus 

1857, Den Haag. Bewijzen van solidariteit 

kunnen worden gestort op giro 100200 Den 

Haag. 

 

Het Parool 06-03-1967 

Nieuwe hulpactie 'Eten voor India' 

DEN HAAG, maandag. — De stichting „Eten 

voor India," waarin samenwerken het 

Nederlands comité Unicef, de Nederlandse 

organisatie voor internationale bijstand, 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de stichting „Mensen in nood" 

en het Unesco Centrum Nederland, wil een 

nieuwe hulpactie organiseren voor het 

hongerlijdende deel der bevolking van India. 

Aanleiding daartoe zijn de ervaringen, die 

een ploeg van de KRO-televisie in de Indiase 

staat Bihar heeft opgedaan. Indien niet op 

korte termijn hulp wordt geboden, zullen 

honderdduizenden oog in oog komen te 

staan met de hongerdood, aldus de stichting 

„Eten voor India." 
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De stichting verzoekt allen die op een of 

andere wijze een inzameling willen 

organiseren, zich te melden op 

telefoonnummer 070-392263 of schriftelijk via 

postbus 1857 Den Haag. Bijdragen in geld 

kunnen worden gestort op giro 100200 Den 

Haag. 

 

De Tijd 06-03-1967 

Eten voor India 

DEN HAAG. 6 mrt. — De Stichting “Eten voor 

India" (waarin samenwerken het Nederlands 

Comité Unicef, de Nederlandse Organisatie 

voor Internationale Bijstand. „Oecumenische 

Hulp aan Kerken en Vluchtelingen", de 

stichting „Mensen in Nood" en het Unesco 

Centrum Nederland» wil een nieuwe 

hulpactie organiseren voor het hongerlijdende 

deel van de Indiase bevolking.  

Aanleiding daartoe zijn de ervaringen die een 

ploeg van de K.R.O.-televisie in de staat 

Bihar heeft opgedaan. Als niet op korte 

termijn hulp wordt geboden, zullen 

honderdduizenden oog in oog komen te 

staan met de hongerdood. aldus „Eten voor 

India".  

De stichting heeft met de Indiase regering 

contact opgenomen om te overleggen op 

welke wijze de hulp uit Nederland het best 

kan worden gegeven. Er worden 

voorbereidingen getroffen om op de kortst 

mogelijke termijn geconcentreerde 

voedingsmiddelen en vitaminepreparaten te 

sturen. Tevens wordt onderzocht op welke 

termijn scheepsruimte beschikbaar is om 

tarwe, rijst, melkpoeder en havermout te 

verschepen Voorlopig zal de stichting een 

miljoen gulden besteden. Het gironummer 

van de stichting is: 100200 te Den Haag. 

 

Friese Koerier 06-03-1967 
Actie in Voorbereiding 

Nieuwe hulp voor India 

Artikel niet goed te lezen met OCR, inhoud 

als de artikelen hierboven 

 

Limburgsch Dagblad 06-03-1967 

Opnieuw hulpactie voor India 

Artikel niet goed te lezen met OCR, inhoud 

als de artikelen hierboven 

 

Trouw 08-03-1967 

Rome blaast beter in (collecte-)bus dan 

protestanten 

HEEMSTEDE — Het gaat goed met „V 7”, de 

rooms-katholieke grote vastenactie, die dit 

jaar voor de zevende keer wordt gehouden 

en die ten bate van het ontwikkelingswerk is. 

In de meeste r.k. kerken van ons land lag de 

opbrengst van de eerste inzameling, op 

zondag 2 februari, aanmerkelijk hoger dan 

vorig jaar. En het totaal nadert, voor zover nu 

te overzien, reeds de twee miljoen. Vorig jaar 

leverde de eerste Inzameling bijna één 

miljoen gulden op. Het laat zich dan ook 

aanzien dat de totaalopbrengst van 1966 van 

ruim vier miljoen (ƒ 4.168.000) dit jaar goed 

geëvenaard zal worden. Dit is des te 

opmerkelijker daar toch omstreeks de 

jaarwisseling duidelijk werd, dat het minder 

goed ging met onze welvaart. En de 

opbrengst van bijvoorbeeld de protestantse 

werelddiaconaatscollecten rondom zondag 5 

februari ligt nog steeds beduidend lager dan 

die van vorig jaar. Daar komt bij, dat de 

vastenactie geen sterk aansprekende 

bliksemactie Is. Er wordt niet omheen gedraaid: 

de r.k- vastenactie komt elk jaar terug en vraagt 

elk jaar meer!  

Dat vragen gebeurt dit jaar, en dat is dan 

nieuw, ook via een „vastenkrant", die deze 

week huis aan huis verspreid wordt. Dit in de 

bus rollen bij alle Nederlandse gezinnen heeft 

ten doel een maximaal aantal rooms-

katholieken bereiken. En de organisatoren 
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gaan er verder van uit, dat anderen, die de 

krant immers ook krijgen, best wel eens iets 

willen lezen over de „jaarlijkse vastenactie 

der r.k. landgenoten". Bij het landelijk 

secretariaat van de actie liggen aanvragen 

om hulp voor in totaal 18 miljoen gulden. Men 

heeft alvast omgerekend, dat dit neerkomt op 

zes gulden voor elk van de drie volwassenen 

en jongere verdienende rooms - katholieken, 

ofwel één gulden per vastenweek. 

Via missionarissen 

Het geld dat binnenkomt gaat weer weg voor 

ontwikkelingshulp via de duizenden „harde 

werkers in de missielanden", dat zijn vanuit 

Nederland alleen al een 10.000 missiepaters, 

broeders en -zusters. De besteding is veelal 

weinig spectaculair en gaat meestal op aan 

weinig aansprekende „stille noden" overzee. 

De nu reeds opgemerkte hogere bijdragen 

vloeien mede voort uit de intensieve 

voorbereiding in vele parochies en op tal van 

r.k. scholen. Verder zeggen de mensen 

achter "V 7"; Talrijke gelovigen blijken te 

hebben begrepen wat van hen persoonlijk 

wordt verwacht nu de algemene vastenwet is 

afgeschaft". 

Conjunctuurgevoel? 

Het ziet er naar uit dat de protestanten dit 

jaar wel “conjunctuurgevoelig" gereageerd 

hebben. De opbrengsten van inzamelingen 

voor het werelddiaconaat op de bekende 

„eerste zondag in februari", vertonen een 

teruggang ten opzichte van vorig jaar. Van 

hervormde zijde - de diakenen geven de 

cijfers daar nu eenmaal zeer traag door - is 

nog maar weinig bekend. Van de 

interkerkelijke stichting Oecumenische Hulp 

te Utrecht vernemen wij echter, dat er een 

totaalopbrengst van 70 a 80 procent van die 

van 1966 (was toen in totaal één miljoen) te 

verwachten valt, als de gesignaleerde 

tendens zich doorzet. Van gereformeerde 

zijde, op het algemeen diaconaal bureau te 

Utrecht, blijft men, noodgedwongen, bij de 

indruk van enkele weken geleden. Zo bleken 

toen dertig plaatselijke kerken 64.879 gulden 

bijeengebracht te hebben, tegen 102.370 

gulden in 1966. Naar het zich laat aanzien 

doet „Rome" het dit jaar dus (nog wel?) beter. 

 

Gereformeerd Gezinsblad 08-03-

1967 

Nieuwe hulpactie voor India 

De Stichting eten voor India, waarin 

samenwerken het Nederlands Comité Unicef, 

de Nederlandse organisatie voor 

internationale bijstand, oecumenische hulp 

aan kerken en vluchtelingen, de Stichting 

mensen in nood en het Unesco Centrum 

Nederland, wil een nieuwe hulpactie 

organiseren voor het hongerlijdende deel der 

bevolking van India.  

Aanleiding daartoe zijn de ervaringen, welke 

een ploeg van de K.R.O.-televisie. die in 

overleg met de Stichting eten voor India naar 

India is gegaan om de situatie vast te leggen, 

in de staat Bihar heeft opgedaan. Indien niet 

op korte termijn van buiten hulp wordt 

geboden, zullen honderdduizenden oog in 

oog komen te staan met de hongerdood, 

aldus de Stichting eten voor India.  

De Stichting heeft met de Indiase regering 

contact opgenomen om te overleggen op 

welke wijze de hulp uit Nederland het beste 

zou kunnen worden gegeven. Er worden 

voorbereidingen getroffen om op de kortst 

mogelijke termijn geconcentreerde 

voedingsmiddelen en vitaminepreparaten 

naar de meest bedreigde gebieden te sturen. 

Tevens wordt onderzocht op welke termijn 

scheepsruimte beschikbaar is om tarwe rijst, 

melkpoeder, havermout cd naar India te 

verschepen. Voorlopig zal de Stichting een 

miljoen gulden besteden.  

In verschillende gemeenten ontstaan volgens 

de Stichting reeds plannen om tot een 

hulpactie over te gaan.  

De Stichting verzoekt allen die on een of 

andere wijze een inzameling willen 
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organiseren zich te melden op tel.  070-

392263 of schriftelijk via postbus 1857 Den 

Haag 

Bewijzen van solidariteit kunnen worden 

gestort op giro 100200 Den Haag. 

 

Trouw 11-03-1967 

Geen keus tussen woord en daad 

 

„DAAR EN NU», over de assistentie aan de 

kerken in Azië, Afrika en Latijns Amerika in 

de huidige situatie, door prof. dr. J. Verkuyl. 

Onder auspiciën van de Nederlandse 

zendingsraad, de stichting oecumenische 

hulp aan kerken en vluchtelingen en de 

stichting gemeentetoerusting, uitgegeven bij 

J. H. Kok te Kampen. Prijs ƒ 7,90. 

 

JAJA, voor het werelddiakonaat willen ze nog 

wel wat geven en ook nog wel wat doen, 

maar de gewone zending, daar hoor je niet 

veel over …. . Wat wil je? Een grote collecte 

of een indrukwekkend project in een ver land, 

daar kun je eer mee inleggen, maar een ziel 

winnen voor de Heiland …. . tja, dat komt niet 

in de krant!"  

In een gezelschap hoorde ik onlangs iemand 

deze opmerkingen maken. Ik keek nijdig zijn 

kant uit: wat was dat nu voor goedkoop 

gepraat! En ik had ook al een etiketje bij de 

hand: piëtistische eenzijdigheid. Maar toen ik 

later met de betrokken man in gesprek 

raakte, merkte ik dat er zorg en ook 

onzekerheid schuil ging achter wat me zo 

schamper in de oren klonk. Néé, hij keek 

heus niet neer op enthousiaste jongelui die 

wegtrekken om ergens wat te dóen en hij was 

er zelf ook trots op als zijn kerk veel voor de 

ontwikkelingshulp bij elkaar bracht, maar wat 

kwam er op deze manier nog terecht van de 

Bijbelse zendingsopdracht: gaat dan heen, 

onderwijst alle volken ... ? 

WAT jammer, dat ik toen het boekje „Daar en 

nu" van prof. Verkuyl nog niet kende. Anders 

had ik kunnen zeggen: lees dat nu eens, daar 

vind je een duidelijk antwoord op je vraag. Hij 

laat zien (zou ik verder gezegd hebben) dat 

het allemaal maar schijntegenstellingen zijn: 

“getuigenis" tegenover „diakonaat", 

„persoonlijk heil" tegenover „sociaal heil" of 

— zoals mijn gesprekspartner het 

formuleerde — „woord" tegenover „daad". De 

bijbel, zo toont prof. Verkuyl aan, verlost je 

van dit dilemma, — en je kunt en mag 

niemand de keus opdringen tussen zending 

en ontwikkelingshulp. Er zijn mensen die alle 

nadruk leggen op de mondelijke verkondiging 

en het (wereld) diakonaat iets van tweede 

rang vinden: dan zit je eigenlijk in de buurt 

van het veelgesmade „sociaal gospel". 

Anderen betogen met evenveel nadruk dat 

het alleen aankomt op de daad, op het 

present zijn: dat is overtuigender dan 

woorden. „In de bijbel lees ik niets van deze 

eenzijdige accentuering van woord of daad" 

zegt prof. Verkuyl en dan citeert hij dr. W. A. 

Visser 't Hooft die schreef en onlangs zei dat 

de gelijkenis van het laatste oordeel in 

Mattheus 25 („ik heb honger geleden en gij 

hebt mij te eten gegeven..."), die het heil 

afhankelijk schijnt te maken van onze „daden 

alleen", haar aanvulling vindt in een woord 

van Jezus dat niet minder categorisch is: 

„Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal 

ik belijden voor mijn Vader in de hemelen en 

wie mij niet belijden zal, die zal ik ook niet 

belijden voor de Vader in de hemel"- 

(Mattheus 10 vers 32 en 33). Dr. Visser 't 

Hooft: „Wij moeten worstelen om het herstel 

van de originele eenheid van woord en daad 

en er zeker van zijn dat onze daden onze 

woorden niet bedriegen en ook, dat onze 

daden niet sprakeloos en zinloos zijn".  

WIE nu meent dat prof. Verkuyl een min of 

meer populaire theorie van zending-

bedrijven-nu geeft en het dan voor gezien 

houdt, vergist zich. Het fijne van „Daar en nu" 

is dat in dit boekje (ook) de praktijk vlak voor 
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ons wordt neergezet. Hier wordt- en nu citeer 

ik uit het Woord vooraf van dr. Emmen, dr. J. 

L. Swellengrebel en prof. mr. W. F. de Gaay-

Fortman — de assistentie aan de kerken in 

Azië, Afrika en Latijns Amerika, in een groot 

principieel èn praktisch verband gesteld. Prof. 

Verkuyl begint met het begrip zending 

duidelijk te omschrijven en te „plaatsen" en 

behandelt dan verschillende visies op het 

doel van de zending (praktijk). Hierover 

gesproken, hoe voornaam kritisch-

waarderend doet hij dit, en de kracht van dit 

boekje is óók gelegen in het feit dat prof. 

Verkuyl nooit polemiseert of met etiketjes aan 

de gang is. Wat hij doet is samen met zijn 

lezers de bijbel openslaan om na te gaan wat 

daar staat (hoofdstuk IV) en hij ontloopt 

daarbij niet gewichtige vragen als die van de 

samenhang van het rijk Gods en de kerk. 

Vervolgens kijkt prof. Verkuyl met ons de 

wereld rond en wijst aan waar we wat kunnen 

doen en waarom we dat moeten doen. Appèl 

en informatie gaan hand in hand.  

IK streepte in de slothoofdstukken 't een en 

ander aan. We moeten architecten uit die 

landen, die belangstelling hebben voor 

kerkbouw, eens in contact brengen met hun 

collega's in het westen om van ervaringen 

hier te profiteren en die ervaring door te 

denken in eigen omgeving. Prof. Verkuyl: 

„Het is mij altijd een raadsel waarom bij acties 

voor kerkbouw in het eigen land niet a priori 

vastgelegd werd, dat ook een bepaald 

percentage van de opbrengst van deze acties 

ten goede moet komen aan fondsen die in die 

andere werelddelen voor kerkbouw nodig 

zijn".  

In Azië en Afrika bestaat nog te veel neiging 

om het gebruik van radio en t.v. te beperken 

tot het uitzenden van kerkdiensten en 

stichtelijke toespraken. Wij hebben meer 

ervaring in het opbouwen van programma's 

die zich richten op alle aspecten van het 

menselijk leven. Dóórgeven, die ervaring!  

In de Franssprekende gebieden van Afrika 

stond in leesboekjes deze zin: „Onze 

voorouders, de Galliërs, waren mensen met 

blauwe ogen". De leerstof moet nu doordacht 

worden vanuit de Aziatische en Afrikaanse 

situatie; eigen ontwikkeling van psychologie, 

pedagogiek en didactische benadering is 

dringend gewenst en wij, die zelf bepaalde 

vormen van christelijke nationaal onderwijs 

hebben ontwikkeld, moeten meedenken, 

meeleven met wat in die andere landen op 

gang komt (moet komen) op dit gebied. Soms 

hoor je de klacht dat de christen-studenten 

beweging in die landen te oppervlakkig is 

geworden: waar is de diepgang van vroeger? 

't Is beter om in plaats van klachten aan te 

heffen, de vraag te stellen wat wij in het 

westen doen kunnen om deze organisaties te 

helpen, hun taak efficiënter te vervullen, zegt 

prof. Verkuyl.  

Is „medische zending" uit de tijd Prof. 

Verkuyl: „De vraag waar het nu om gaat is: 

hoe kan de christelijke gemeenschap 

participeren in de roeping om deel te nemen 

aan de genezende taak, waarvan de bijbel 

spreekt?"  

EEN paar dingen maar somde, ik op. 

Genoeg, hoop ik, om duidelijk te maken dat 

prof. Verkuyl na zijn duidelijk verwerking van 

de Bijbelse gegevens heel overzichtelijk het 

— beter: óns — werkterrein langs gaat. Hij 

heeft, zegt hij, voor „Daar en nu" zijn 

boekenkast verloochend en er komt dan ook 

bijna geen vakjargon in dit boekje voor, 

althans zo weinig dat geen mens zich er 

benauwd voor hoeft te maken.  
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De voetwassing  

(fragment van het omslag van „Daar en nu") 

Tenslotte: op het omslag van dit boekje is 

een afbeelding geplaatst van de voetwassing. 

Waarom? „De roeping van de westerse 

kerken is nu de roeping tot hulpverlening bij 

alle of bij bepaalde aspecten van de taak der 

jonge en oude kerken. Hun roeping is de 

roeping tot dienstbaarheid" (pag. 52).  

A. J. K.  

 

 
Prof. dr. J. Verkuyl 

 

Trouw 18-03-1967 

Advertentie DOG 

Dienst Over Grenzen, uitgaande van de 

Nederlandse Zendingsraden en de Stichting 

Oecumenische Hulp, zoekt voor het centrale 

bureau te Yaoundé van de presbyteriaanse 

kerk in Kameroun een bekwame en ervaren  

secretaresse 

die zelfstandig kan corresponderen in Frans 

en Engels. Leeftijd boven 25 jaar. Uitz. voor 

drie jaar na voorbereidende cursus. Goede 

voorwaarden. Aanmelding bij: Dienst Over 

Grenzen, Corn. Houtmanstraat 17, Utrecht. 

 

Trouw 31-03-1967 

Indonesische kerken kunnen toeloop van 

christenen soms niet aan 

(Van onze correspondent in Rotterdam) 

De Indonesische kerken worstelen met een 

ongekend probleem: hoe moeten zij de 

massabeweging naar het christendom 

opvangen, die aan de gang is sinds de coupe 
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van 1965 en de daarop volgende 

massamoord op communisten? In 

Soekaboemi op Java heeft de raad van 

kerken een grote bijeenkomst gehouden met 

vertegenwoordigers van de zending uit 

Nederland, Duitsland, Zwitserland en de 

Verenigde Staten. Voor Nederland waren 

daar aanwezig prof. dr. J. Verkuyl, secretaris 

van de Nederlandse Zendingsraad, dr. G. P. 

H. Locher van de Hervormde Raad voor de 

Zending en de heer J. Bos die de 

Nederlandse kerkelijke ontwikkelingshulp 

coördineert. De conferentie werd geleid door 

mr. Jap, een Chinees christen die in het 

proces-Soebandrio verdediger is geweest. 

Wij hadden met prof. Verkuyl een gesprek in 

het gebouw van de Nederlandse 

Zendingsraad in Amsterdam. 

De kerken kunnen de toeloop soms niet aan. 

Op Timor zijn sinds 1965 wel 100.000 

mensen uit de oude stamgodsdiensten tot het 

christendom overgegaan. In het Koroe-Batak-

gebied op Sumatra, bezuiden Atjeh, werden 

vorig jaar 13.000 mensen gedoopt, dit jaar 

reeds 2300, terwijl 6000 anderen er 

dooponderricht krijgen. In het grotendeelse 

Moslimse Oost-Java traden in twee jaar 

30.000 mensen toe, in het streng-Moslimse 

Midden-Java ontstonden vooral in de 

omgeving van Salatiga 30 nieuwe christelijke 

gemeenten. Het opvangen van deze massa's 

en hun vorming tot actieve christenen gaat de 

macht van het op kleine gemeenschappen 

gerichte kerkelijk leven te boven. Er zijn in 

Soekaboemi vele aanbevelingen gedaan, al 

tobde men wel met gebrek aan overzicht over 

de situatie in de hele archipel. Een planning 

voor het hele land werd echter gewenst 

geacht en aan de Wereldraad van Kerken is 

gevraagd, een team van deskundigen 

hiervoor geruime tijd in Indonesië te 

stationeren. 

Niet alleen de opleiding en financiering van 

zendingspredikantentheologen, maar ook die 

van evangelisten zal met kracht ter hand 

worden genomen. Daarvoor probeert men 

een eigen Indonesisch zendingscentrum te 

stichten. Voor de vorming van de leken, die 

een veel grotere rol gaan spelen, zijn 

regionale vormingscentra nodig — niet alleen 

conferentie-oorden, maar ook rondtrekkende 

teams die de zelfwerkzaamheid van de 

christenen in hun eigen woonplaats moeten 

stimuleren. Massabeweging leidt tot gebruik 

van massa-media. In Soekaboemi werd 

gepleit voor hulp bij de opleiding voor de 

media: pers, lectuurverspreiding, radio en 

televisie (de kerken krijgen veel zendtijd in 

Indonesië, maar vullen die slechts met 

meditatieve toespraken). Bij de Raad van 

Kerken zijn zelfs de Pinkstergroepen 

aangesloten, alleen de zuidelijke baptisten — 

een kerk uit het zuiden van de Verenigde 

Staten, die in heel Indonesië zendingsposten 

heeft — weigeren zich aan te sluiten. De 

Raad van Kerken is op weg een 

oecumenische synode te worden, waaraan 

de regionale kerken een deel van hun 

bestuursbevoegdheid zullen overdragen. De 

heer Bos kwam uit Indonesië terug met twaalf 

ontwikkelingsprojecten, waarnaar hij — zei hij 

zelf — echt niet had lopen zoeken. Een deel 

ervan is bestemd voor Salatiga waar 

studenten- en bibliotheekvoorzieningen nodig 

zijn en een kweekschool wordt gesticht. Ook 

elders gaat het om onderwijsvoorzieningen. 

Een aparte plaats heeft het plan om 15 

regionale functionarissen van de christelijke 

vakbeweging voor drie maanden naar ons 

land te halen voor een bredere opleiding. Al 

deze projecten kunnen — als de regering in 

Djakarta ze goedkeurt — door minister Bot 

gesubsidieerd worden. Nederland betaalt dan 

75 pet van de kapitaalslasten, de ontvanger 

moet voor de resterende 25 pet zorgen. De 

Indonesische christenen zullen voor dat kwart 

een beroep doen op de Nederlandse kerken. 

Zending- en werelddiaconaat zullen dat 

binnenkort wel aan de kerkleden laten 

merken. Prof. Verkuyl: „Dit is het uur om 

Indonesië te helpen, meer dan we ooit 

gedaan hebben". 
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Parkeren op het dak van de kerk is mogelijk 

in de katholieke kerk in Brixham, Devon 

(Engeland). Het nieuwe kerkgebouw is 

geheel aan de moderne tijd aangepast en 

stelt autobezitters in staat met een gerust hart 

kerkbezoek af te leggen zonder eerst rondjes 

te moeten rijden voor een parkeerplaats. Op 

de foto begroet pater Victor Robertson zijn 

kerkgangers op de dak-parkeerplaats van zijn 

kerk. 

 

Trouw 21-04-1967 

„Leek” Amissah helpt de Afrikaanse kerken 

(Van een onzer verslaggevers) 

UTRECHT — De zestig-jarige Ghanees 

Samuel Amissah is secretaris-generaal van 

de A.A.C.C., de conferentie van Afrikaanse 

kerken, maar noch zijn leeftijd noch zijn 

belangrijke funktie ziet men hem aan. Er i* 

nög iets opmerkelijks met hem: hij is geen 

dominee (wat men, gelet zijn funktie, direct 

denkt), maar pedagoog, en dat wordt wel 

gauw duidelijk in het gesprek. De heer 

Amissah heeft het nl. voortdurend over 

dingen als trainingsnrojecten, 

opleidingscentra en cursussen. En die houdt 

„zijn" A.A.C.C, de All-African Conference of 

Churches, er allemaal op na. Overigens niet 

als liefhebberij van de heer Amissah, maar 

omdat de huidige kans onderwijs te geven 

aan veel méér mensen, van fundamenteel 

belang is voor Afrika. 

De A.A.C.C. is nauw verbonden met de 

wereldraad van kerken en is te beschouwen 

als de (zelfstandige) regionale organisatie 

voor het continent van Afrika. Aangesloten 

zijn tachtig kerken uit 25 landen: methodisten, 

anglikanen, presbyterianen, lutheranen, 

afdelingen van het Leger des Heils en 

internationale Afrikaanse federaties, zoals die 

van de methodisten. Ook niet-

wereldraadleden zijn als kerk bij de A.A.C.C. 

aangesloten. Amissah, zelf methodist, vertelt, 

dat men in Afrika trouwens toch niet zo bar.- 

geïnteresseerd is in onze Europese, al of niet 

christelijke tegenstellingen. Geven in Azië 

opmerkelijk veel artsen leiding in hoge 

functies,, in Afrika staan veel pedagogen aan 

het roer. De heer Amissah is daar een 

voorbeeld van. Zelf kreeg hij zijn opleiding 

aan de universiteit van Londen, was onder 

meer onderwijs-inspecteur en stond twaalf 

jaar aan het hoofd van een kweekschool. De 

Engelse legering waardeerde zijn verdiensten 

met een hoge onderscheiding. 

 
SAMUEL AMISSAH 

Diaconaat is geen humaniteit op kerkelijke 

basis 

(Van een onzer- verslaggevers) 

APELDOORN — „Diaconaat is geen 

humaniteit op kerkelijke grondslag. Het gaat 

niet alleen om de uiterlijke gift, maar ook om 

de troost van Jezus Christus. Moet de diaken 

dan een halve dominee zijn of een driekwart 

ouderling? Welnee, een héle, want de 

ambten zijn niet gescheiden", aldus de heer 

C. Drieënhuizen uit Den Haag op de te 

Apeldoorn gehouden landelijke 

diakenconferentie van de christelijke 

gereformeerde kerken. Het was een 

jubileumconferentie — men was voor de 
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25ste keer bijeen — maar, zoals voorzitter 

Drieënhulzen zei, „zonder vlaggen, bloemen 

of speeches". Wat het laatste betreft, er 

waren toch enkele vriendelijke woorden aan 

het adres van de heer J. H. Duyker uit 

Amsterdam, die van het begin af de 

penningen beheert. De heer Drieënhuizen 

achtte de vraag gewettigd of men in 1967 met 

het diakonaat nog wel op de goede weg is. 

Hij vond dat de kleine christelijke 

gereformeerde kerken, die wat dit werk 

aangaat, veel aan andere, grotere kerken te 

danken hebben, op de vitale punten 

desnoods ook alleen moeten durven staan. 

„Medemenselijkheid is tegenwoordig je-van-

het, maar veel dóen staat nog niet gelijk met 

dienst aan God. De wet heeft twee geboden: 

de naaste liefhebben en God. God, die 

anders is, omdat Hij goed is. Waakzaamheid 

blijft geboden", aldus de heer Drieënhuizen, 

die ook nog opmerkte dat diakonaat geen 

antiek meubelstuk mag zijn, maar een nieuwe 

stijl vraagt. Referent op deze conferentie was 

ds. T. Harder uit die sprak over „samenspel 

tussen diakonaal en maatschappelijk werk". 

Met het oog op de spanningen, die er vaak 

tussen deze twee zijn en waarvan de mens-

in-nood meer dan eens het slachtoffer wordt, 

pleitte hij voor het tot stand brengen van 

spelregels, waaraan beide groepen zich 

dienen te houden. De ambtsdrager moet 

leren niet eerst zelf te gaan pionieren, maar 

tijdig de beroepskracht in te schakelen. De 

maatschappelijk werker moet omgekeerd 

leren de ambtsdrager in te schakelen, die 

langs andere wegen werkt. Nodig is een 

goede teamgeest, op basis van wederzijds 

vertrouwen en ruimte latend voor eigen 

verantwoordelijkheden. Aldus ds. Harder. 

Freule van Heemstra 

In 1958 werd de heer Amissah secretaris van 

de A.A.C.C. en in 1965 werd hij de secretaris-

generaal. In deze kwaliteit is hij deze week in 

ons land een aantal mensen en instanties 

gaan opzoeken, nadat hij had deelgenomen 

aan de conferentie in Scheveningen van de 

commissie voor internationale zaken van de 

wereldraad van kerken. Veel van die 

bezoeken hingen samen met het 

gewaardeerde werk van jkvr. C. M. 

baronesse van Heemstra, een van de 

secretaressen van de A.A.C.C. en de enige 

blanke in dit gezelschap. 

Prof. dr. J. Verkuyl, algemeen secretaris van 

de Nederlandse Zendingsraad bemiddelde bij 

de „uitzending" van deze gereformeerde 

maatschappelijk werkster, die voor de 

wereldraad op internationaal niveau ging 

werken. Bezoek kreeg ook mevr. W. M. 

Ridderbos-de Rpoij, de presidente van de 

bond van gereformeerde 

vrouwenverenigingen in ons land. Deze bond 

verleende financiële steun om het nieuwe 

werk van freule Van Heemstra mogelijk te 

maken. Ook ging de heer Amissah naar de 

stichting oecumenische hulp te Utrecht. 

Open stellen 

Voor de mensen achter de A.A.C.C. geldt: wij 

zijn geïnteresseerd in het héle leven in Afrika. 

Wie zijn leven bijbels lief heeft, zal het 

moeten willen verliezen. Dat brengt ook een 

je open stellen mee en daardoor een 

betrokken raken bij het leven van anderen, zo 

zegt de heer Amissah. Secretaris-generaal 

Amissah's taak is de Afrikaanse kerken te 

helpen juist te antwoorden op de eisen die de 

moderne tijd, nu zoveel van hun landen pas 

zelfstandig zijn, stelt. Vandaar ook de grote 

aandacht voor scholing, training. Zoals in 

Kitwé (ook bekend als Mindolo) in Zambia, 

waar een groot centrum is, vergelijkbaar met 

het Driebergse „Kerk en Wereld". Daar is 

bijvoorbeeld een opleiding voor schrijvers en 

journalisten. (Als je de mensen leert lezen, 

zal er ook goede leesstof voor hen moeten 

komen). In Nairobi in Nigeria, hoofdzetel van 

de A.A.C.C. is in opbouw een opleiding voor 

radio- en tv medewerkers (voor de 

evangelische zender in Addis Abeba in 

Ethiopië en voor christelijke uitzendingen 

over diverse regeringszenders.) Zo is er veel 
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meer, ook voor de Frans-sprekende kerken. 

Freule van Heemstra doet goed en 

noodzakelijk werk met het opleiden van 

Afrikaanse vrouwen en meisjes voor modern 

gezinsleven, mede in verband met de trek 

naar de grote stad en het loshaken van het 

vertrouwde stamverband. Amissah zelf heeft 

mede de opdracht de EPEAA, het van de 

wereldraad van kerken overgenomen 

programma voor noodgevallen uit te doen 

voeren. Daarbij mogen we denken aan de 

vele vluchtelingen. 

Ook politiek 

Een opmerkelijk stuk werk ligt ook in 

bemiddeling zoals in Soedan. Daar was een 

bloedig conflict tussen de negerbevolking in 

het Zuiden (waaronder christenen) en de 

Arabieren van het Noorden, die aan de macht 

zijn. Een reis van tien dagen door delen van 

het land werd gemaakt en met 

regeringsinstanties werd veelvuldig overlegd. 

Nu komen er al weer wat vluchtelingen uit 

naburige landen terug. 

De buitenlandse, westerse, zendelingen blijft 

het verblijf in het land ontzegd. Maar 

Afrikaanse kerkelijke voormannen zullen 

wellicht nu op wat ruindere schaal toegang 

gaan krijgen. En de scholen, krijgen die ook 

weer meer armslag? Dat is een uitdaging 

voor ons zegt Amissah. Wij zullen ook daar 

meer christelijk onderwijs moeten gaan 

(willen) geven. En zo zijn we weer bt) ons 

uitgangspunt terug. Gaat heen en onderwijst 

…. 

Nieuwsblad van het Noorden 06-05-

1967 
OP PINKSTERZATERDAG  

Tweede inzameling 'Eten voor India' 

PINKSTERZATERDAG houdt de stichting 

Eten voor India haar tweede inzameling, 

waarvan de opbrengst in het bijzonder zal zijn 

bestemd voor Noord-India, waar dit jaar door 

onvoldoende regenval de graanoogst ver 

onder het streefcijfer is gebleven. De staat 

Bihar is het zwaarst getroffen. De oogst wordt 

geschat op 2.2 miljoen ton tegen 7.3 miljoen 

ton normaal. Dit betekent een vermindering 

van 70 procent. In sommige gedeelten van 

Bihar is de oogst zelfs totaal mislukt, terwijl 

door de slechte oogst van vorig jaar 

reservevoorraden ontbreken. 

De bevolking van Bihar, in welke staat de 

staat van hongersnood is afgekondigd, ziet 

zich geplaatst voor een ramp zoals er in zijn 

geschiedenis nog niet is voorgekomen. Van 

de 78.000 dorpen in Bihar worden er 48.000 

— niet in totaal ruim 30 miljoen inwoners — 

door hongersnood bedreigd en 18.000 

dorpen hebben in het geheel geen water 

meer. 

MEER HULP 

De voorzitter van de stichting Eten voor India, 

drs. Korthals, deelde gisteren op een 

persconferentie in Den Haag mee, dat de 

stichting al 2200 ton rijst en 300 ton tarwe 

heeft gezonden, terwijl ook hulp wordt 

geboden vanuit de Verenigde Staten, 

Rusland, Australië, Canada en van de zijde 

van het Rode Kruis. 

Radio en televisie zullen in de week vóór 

Pinksteren in een serie speciale uitzendingen 

aandacht voor het vraagstuk in India en de 

actie van 13 mei vragen. Binnenkort zal de 

NTS haar plannen bekendmaken betreffende 

het speciale programma van 

zaterdagochtend 13 mei, dat tussen 11 en 

13.00 uur zal worden uitgezonden. Aan alle 

kerken is gevraagd hun medewerking te 

verlenen door het luiden van de klok om 11 

uur die dag, door het openstellen van 

portalen, waar iedereen zijn bijdrage zal 

kunnen brengen en voor het tellen van de 

giften en het doorgeven van het resultaat aan 

het gemeentehuis. Praktisch alle kerken 

hebben hiertoe hun medewerking toegezegd, 

aldus de heer Korthals, die voorts onthulde, 

dat de minister van Binnenlandse Zaken 

heeft toegezegd, evenals vorig jaar, aan de 
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colleges van B. en W. te verzoeken aan de 

actie op Pinksterzaterdag hun medewerking 

te verlenen. 

BESTEDING 

De stichting Eten voor India, waarin de 

stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, de R. K. stichting Mensen in 

Nood, het Nederlands Comité Unicef, het 

UNESCO Centrum Nederland en de stichting 

Nederlandse Organisatie voor Internationale 

Bijstand (NOVIB) samenwerken, verzamelde 

bij haar actie van vorig jaar 26 miljoen 

gulden. Zij besteedde hiervan 11 miljoen voor 

voedsel, 42 miljoen voor kunstmest, 2 miljoen 

voor waterboringen in Indore en 8J miljoen 

voor projecten ter verbetering van de 

voedselproduktie. 

 

Gereformeerd Gezinsblad 09-05-

1967 

Tweede Inzameling „Eten voor India" 

Op 13 mei, Pinksterzaterdag, houdt de 

Stichting „Eten voor India" haar tweede 

inzameling, waarvan dc opbrengst in het 

bijzonder zal zijn bestemd voor Noord- India 

waar dit jaar door onvoldoende regenval dc 

graanoogst ver onder het streefcijfer is 

gebleven. De staat Bihar is het zwaarst 

getroffen. De oogst wordt hier geschat op 2,2 

miljoen ton tegen 7,3 miljoen ton normaal. 

In sommige gedeelten van Bihar is de oogst 

zelfs totaal mislukt, terwijl door de slechte 

oogst van vorig jaar reservevoorraden 

ontbreken. Het volk van Bihar, in welke staat 

de „staat van hongersnood" is afgekondigd, 

ziet zich geplaatst voor een ramp zoals er in 

zijn geschiedenis nog niet is voorgekomen. 

Van de 78.000 dorpen in Bihar worden er 

48.000 — met in totaal ruim 30 miljoen 

inwoners — door hongersnood bedreigd en 

18.000 dorpen hebben in het geheel geen 

water meer. De Stichting „Eten voor India"' 

heeft al 2.200 ton rijst en 300 ton tarwe 

gezonden, terwijl ook hulp wordt geboden 

vanuit de Verenigde Staten, Rusland, 

Australië. Canada en van de zijde van het 

Rode Kruis. Radio en televisie zullen deze 

week in een serie speciale uitzendingen 

aandacht voor het vraagstuk van honger en 

dorst in India en voor de actie van 13 mei 

vragen. Aan alle kerken is gevraagd hun 

medewerking te verlenen door het luiden van 

de klok om 11 uur die dag, door het 

openstellen van portalen waar iedereen zijn 

bijdrage zal kunnen brengen en voor het 

tellen van de giften en het doorgeven van het 

resultaat aan het gemeentehuis. De minister 

van binnenlandse zaken heeft toegezegd, 

evenals vorig jaar, aan de Colleges van 

burgemeester en wethouders te verzoeken 

aan de actie op Pinksterzaterdag hun 

medewerking te verlenen.  

De Stichting „Eten voor India", waarin de 

Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de R.-K. Stichting mensen in 

nood, hel Nederlands Comité Unicef, hel 

Unesco Centrum Nederland en de Stichting 

Nederlandse organisatie voor internationale 

bijstand (NOVIB) samenwerken, verzamelde 

bij haar actie van vorig jaar 26 miljoen 

gulden. Zij besteedde hiervan II miljoen 

gulden voor voedsel, 4,5 miljoen voor 

kunstmest, 2 miljoen voor waterboringen in 

Indore en 8,5 miljoen voor projecten ter 

verbetering van de voedselproduktie. 

 

Het Parool 09-06-1967 

Wereldraad Kerken roept op tot hulp 

UTRECHT, vrijdag (ANP). — De Wereldraad 

van Kerken in Geneve heeft een dringende 

oproep doen uitgaan voor hulp aan alle 

oorlogsslechtoffers in het Nabije Oosten. De 

Stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht heeft haar 

gironummer 5261 opengesteld. De 

Wereldraad heeft meegedeeld. dat door de 
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Rooms-Katholieke kerk een soortgelijke 

oproep wordt gedaan. 

In deze periode wordt in alle kranten 

aandacht gegeven aan de oproep van de 

oecumenische raad van kerken inzake de 

oorlog tussen Israël en de Arabische landen. 

In die artikelen komt SOH niet expliciet aan 

de orde, toch hieronder een van die artikelen: 

Trouw 09-06-1967 

Kerken willen ook Arabische wereld helpen in 

nood 

UTRECHT — In vele Nederlandse kerken zal 

a.s. zondag gecollecteerd worden voor de 

nood in het Nabije Oosten, ontstaan door de 

oorlog tussen Israël en de Arabische landen. 

In een brief aan de plaatselijke gemeenten en 

parochies, hebben de hulpverlenings-

instanties van kerken aangesloten bij de 

oecumenische raad van kerken van de 

rooms-katholieke kerk en van de 

gereformeerde kerken de kerkleden 

opgeroepen om niet slechts te bidden om 

vrede, maar ook te geven voor de leniging 

van de ontstane nood. 

In de brief wordt gezegd, dat de kerken een 

bijzondere relatie hebben tot het volk der 

joden, maar, zo wordt vervolgd: „wij willen het 

gebod van de Heer opvolgen en helpen waar 

hulpnodig is, dus ook in de Arabische 

wereld". De geschiedenis, van de 

barmhartige Samaritaan aldus de brief, 

doorbreekt óók die van verontwaardiging en 

schuldgevoelens. 

De hulpverleningsorganisaties van de kerken 

hebben reeds contact opgenomen met 

verschillende instanties in het Nabije Oosten. 

Zij vertrouwen, dat de gelden die ter 

beschikking komen op korte termijn 

daadwerkelijk kunnen worden besteed. 

 

De Telegraaf 10-06-1967 

Acties voor Israël 

Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL, 

zaterdag Tót de laatste stoel bezet is een El 

Al-lijnvliegtuig gistermiddag met Israëlische 

studenten en 22 Nederlandse vrijwilligers 

naar Tel Aviv vertrokken. Van de van de 

Nederlandse Zionisten Bond is meegedeeld, 

dat er zich nog steeds vele mensen 

aanmelden voor uitzending naar Israël. 

Gezien de op dit ogenblik snel en voor Israël 

gunstig gewijzigd omstandigheden is er wat 

deze hulp betreft een soort verzadigingspunt 

bereikt. 

De bond raadt daarom dan ook leder die zich 

bij het bureau in de Johannes Vermeerstraat 

in Amsterdam wil melden aan zich eerst met 

het bureau telefonisch in verbinding te 

stellen. Dit om teleurstelling te voorkomen.  

• Te IJmuiden zullen in alle openbare 

gebouwen, banken en kerken vandaag, 

zondag en maandag bussen worden 

geplaatst, waarin de bevolking haar geldelijke 

bijdragen voor Israël kan deponeren.  

• In alle Velsense kerken zal de collecte van 

zondag in haar geheel eveneens voor Israël 

zijn bestemd. De Amsterdamse makelaar M. 

Caransa heeft een bedrag van 100.000 

geschonken aan het Medische Hulpcomité 

voor Israël, dat geleid wordt door de arts dr. 

B. Sajet.  

• De Wereldraad van Kerken in Genève heeft, 

een dringende oproep gedaan vóór hulp aan 

alle oorlogsslachtoffers in het Nabije Oosten.  

In verband hiermee heeft de „Stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

Vluchtelingen" te Utrecht haar gironummer 

5261 opengesteld voor het ontvangen van 

giften.  

De Wereldraad van Kerken heeft 

medegedeeld, dat ook door de rooms 

katholieke kerk een soortgelijke oproep wordt 

gedaan.  
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• Het Ambassadetheater aan de Jan 

Evertsenstraat geeft a.s. zondag om 12.15 

uur een speciale nachtvoorstelling met enige 

films over Israël.  

De drie films, die achtereenvolgens vertoond 

zullen worden, zijn: „Dit is Eilat", een 

kleurenfilm met Nederlands commentaar; „Zo 

was het", een documentaire over de situatie 

in Israël van 1948 tot 1951, en „Het dagelijks 

leven in een kibboets". De toegangsprijs 

bedraagt ƒ 2.50.  De door de gemeente 

gerestitueerde vermakelijkheidsbelasting zal 

op rekening van de collectieve actie Israël 

komen. 

Volkskrant 12-06-1967 

Hulp aan Israël  

Inschrijving vrijwilligers gestopt 

(Van onze verslaggever) 
AMSTERDAM, 12 juni — Wegens het 
overweldigende aanbod en de sterk gewijzigde 
omstandigheden in het Nabije Oosten, heeft de 
Nederlandse Zionistenbond in Amsterdam de 
inschrijving van vrijwilligers gestaakt. Tot nu toe 
zijn 70 vrijwilligers onder wie acht artsen en 25 
verpleegsters, naar Israël vertrokken. In de 
komende dagen zullen nog tien verpleegsters 
volgen. Daarna zal met de uitzending worden 
gewacht totdat aanvragen uit Israël wordt 
ontvangen. Er staan thans ruim 400 
Nederlandse belangstellenden ingeschreven. 
Ook goederen, bestemd voor de medische 
hulpactie aan Israël, kunnen wegens de te 
grote toestroming van de goederen niet meer 
worden afgegeven aan 't Centraal Israëlisch 
Ziekenhuis in Amsterdam, dan na voorafgaand 
overleg. 
 

Bloed voor Arabieren 

AMSTERDAM — Het internationale Rode 

Kruis heeft een dringende oproep laten 

uitgaan om bloedplasma voor 

zwaargewonden in een aantal Arabische 

landen. Het Nederlandsche Roode Kruis 

heeft inmiddels al een belangrijke 

hoeveelheid verzonden. Dit bloed, zo deelt 

het Rode Kruis mee, is niet onttrokken aan de 

hoeveelheid die bij de op gang zijnde acties 

is verkregen. 

 

Cabaret 

AMSTERDAM — Een groot aantal artiesten 

heeft in de nacht van zaterdag op zondag 

belangeloos meegewerkt aan een 

voorstelling die, op initiatief van de leden van 

het Lurelei-cabaret, in het RAI-

congrescentrum in Amsterdam is gegeven 

ten bate van Israël. Aan het einde van de 

voorstelling-kon de zanger Leo Fuld de 

opbrengst van 10.900 gulden overhandigen 

aan oud-minister van Economische Zaken dr 

J. E. Andriessen, voorzitter van de Landelijke 

Economische Hulpactie Nederland- Israël. 

Concert 

AMSTERDAM — Belangstellenden die 

zaterdagavond gratis toegang hadden tot een 

concert ten bate van Israël in de kleine zaal 

van het Concertgebouw te Amsterdam, 

hebben 1600 gulden geschonken ten bate 

van Israël. Aan dit concert werkten mee de 

Amerikaanse violist Isidor Latemer, zijn 

echtgenote de pianiste Edith Grosz, de 

zangeres Marilyn Tyler, haar begeleider Torn 

Bouwller en 't Syntagna Musicon onder 

leiding van Kees Otten. 

„Geest” 

DORDRECHT — In de Grote Kerk in 

Dordrecht is zaterdagmiddag een 

demonstratieve pro-Israël-bijeenkomst 

gehouden. Burgemeester mr J. J. van der 

Lee, prees de geest van het Israëlische volk, 

„dat een indrukwekkend voorbeeld geeft aan 

de ontwikkelingslanden en waaraan de 

Arabische volkeren zich dan ook zouden 

moeten spiegelen". Voorzitter van het 

Humanistisch Verbond dr P. J. van Praag zei 

onder meer dat de ontwikkeling van de 

Arabische landen geremd wordt door de haat 

die zij jegens Israël koesteren. Die haat heeft 

hen de verplichtingen van het lidmaatschap 

van de Verenigde Naties doen vergeten. 
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Tenslotte sprak namens de kerken in 

Dordrecht de hervormde predikant ds J. A. 

van der Meiden. Hij merkte onder meer op 

dat het, als teruggedacht wordt aan het leed 

dat in de oorlog over de joden kwam, 

onmogelijk is neutraal te zijn. 

Collecte 

AMSTERDAM — De straat-collecte van 

vrijdag en zaterdag door de gezamenlijke 

jeugdzorginstellingen in Amsterdam heeft 

ruim een ton voor Israël opgebracht. 

Bijeenkomst 

UTRECHT — Op maandag 12 juni zal in het 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in De 

Bilt een bijeenkomst worden gehouden voor 

hulp aan Israël. De avond is georganiseerd 

door de oecumenische raad van kerken en 

het Humanistisch Verbond in De Bilt. 

Algemene actie 

VOORBURG — Vertegenwoordigers van de 
kerken, het Humanistisch Verbond en de 
politieke partijen in Voorburg hebben zaterdag 
na een gezamenlijke bijeenkomst, er bij de 
hoofdbesturen van de politieke partijen, 
leidende kerkorganen, hoofdbestuur 
humanistisch verbond en bij de leden van dé* 
Tweede Kamer telegrafisch ten sterkste op 
aangedrongen zo snel mogelijk een nationale 
hulpactie in de meest uitgebreide vorm ten 
behoeve van de oorlogsslachtoffers in het 
gehele Nabije Oosten te organiseren. 
 

Jeugd 
UTRECHT — De Nederlandse 
Jeugdgemeenschap heeft zich in een telegram 
aan de regering achter het standpunt van de 
regering gesteld inzake de oorlogshandelingen 
in 't Nabije Oosten. De jeugdgemeenschap 
hoopt, dat de regering alle middelen zal 
aangrijpen om via de Verenigde Naties de 
oorlogshandelingen zo spoedig mogelijk te 
beëindigen, zodat hiermee de grondslag kan 
worden gelegd voor een rechtvaardige vrede. 
De Nederlandse Jeugdgemeenschap zond ook 
een telegram aan de World Assembly of You 

 

Vluchtelingen 

AMSTERDAM — Uit (voormalige) provo-

kringen is een comité gevormd ter 

bevordering van het voortbestaan van Israël, 

Egypte, Jordanië en Syrië. Het comité, dat 

wacht op adhesiebetuigingen, noemt als een 

van de oorzaken van de conflicten in het 

Nabije Oosten de Palestijnse vluchtelingen in 

Israël. Het wil de opbrengst van de actie Hulp 

voor Israël ter beschikking stellen van die 

vluchtelingen en tevens gebruiken voor 

propaganda onder de Arabieren voor het 

bestaansrecht van Israël. / 

Er verschijnen in Trouw diverse ingezonden 

brieven over de hulp aan Israël, hier volgt er 

éen: 

Trouw 13-06-1967 

Israël (ingezonden brief 8) 

De wijze waarop de Oecumenische Raad van 

Kerken de r.k. kerk en de geref. kerken 

spreken over Israël en de Arabische volken is 

één van de symptomen, waaruit duidelijk kan 

worden, dat wij steeds meer in het straatje 

van Rome terecht komen, dat kool en geit i.e. 

Jood en Arabier wil sparen. Dat er nu echter 

een poging wordt gedaan het geld, dat in 

kerken gegeven werd, ook te bestemmen 

voor de Arabieren is onverantwoord omdat 

het in strijd is met de roeping die de kerk 

heeft t.o. Israël. Het laat ons zien dat onze 

bijbelse roeping t.a.v. Israël en de volken 

gaat plaats maken voor humanitaire 

overwegingen, die zich gelijkelijk tot alle 

mensen uitstrekken. Dit lijkt barmhartig vooral 

door het wijzen op de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan. In wezen is het 

ontrouw aan de God van Abraham, Izaäk en 

Jacob, de Vader van Jezus Christus. Het 

schakelt n.l. de God van Israël gelijk met 

Allah. Allah is de God van Nasser, dezelfde 

die Hitler de Voorzienigheid noemde. Die is 

kenbaar aan de drang om Israël te 

vernietigen. Het is de afgod. De christelijke 
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daad heeft te zijn: alle hulp bieden die wij 

kunnen nu aan Israël. Daarna zullen wij 

opgeroepen moeten worden om Christus' wil 

de helpende hand te bieden ook aan de 

zonen van Ismaël, de Arabieren. Maar in de 

bijbelse orde: eerst de Jood en ook de Griek.  

Driebergen W. Glashouwer, N.H. predikant 

 

Friese Koerier 24-06-1967 

Verheugende uitspraak 

DE UITSPRAAK VAN het gerechtshof in 

Johannesburg, waarbij aan ds. Beyers Naudé 

en prof. Geyser recht is gedaan, is om 

minstens drie redenen verheugend. 

In de eerste plaats natuurlijk voor de eisers 

zelf, wier leed niet te overzien zou zijn 

geweest, als de rechter had geoordeeld, dat 

campagnes van haat en laster, zoals die, 

waaraan zij bloot hebben gestaan, niet in 

strijd zijn met het recht. 

Maar aangezien deze aanklagers niet om 

zichzelf maar om de zaak, waarvoor zij staan, 

recht hebben gezocht, strekken de gevolgen 

zich ook uit tot over hun „Christelijk Instituut" 

en de Wereldraad van Kerken. De 

lichtvaardige wijze, waarop alle instellingen, 

die niet met het eigensoortige 

ontwikkelingsbeleid akkoord gaan, zonder 

zorgvuldig onderzoek of motivering op één 

hoop werden gegooid met „communisme" en 

„revolutie" is hiermee afgestraft. 

Onafhankelijk 

Wat wij in de tweede plaats even verrassend 

als verheugend achten, 1« de kennelijke 

onafhankelijkheid van de Zuid-Afrikaanse 

rechter. Voor een land, waar de rechtspraak 

niet voetstoots in het gelid loopt met de 

opvattingen van de heersende partij, kan het 

uitspansel van de toekomst wel zwaar 

bewolkt, maar niet geheel betrokken zijn. 

In de derde plaats — meer terloops — 

herinneren we ons, dat deze uitspraak 

verheugend moet zijn voor de Stichting 

Oecumenische Hulp van de Nederlandse 

Oecumenische Raad van Kerken. 

Deze Raad heeft n.l. voor een babbel-rats 

van 14.000 dollar bijgedragen in de 

voorschotten, die een klager in Zuid-Afrika als 

cautie moet storten, alvorens zijn eis wegens 

smaad in behandeling kan worden genomen. 

In de voorgeschoten proceskosten, die 

begroot werden op 112.000 dollar, hadden 

ook een groep Engelse (ook 14.000 dollar) en 

een groep Amerikaanse kerken (57.000 

dollar) hun aandeel op zich genomen» 

De Nederlandse Oecumenische Raad was tot 

dit gebaar in staat gesteld uitsluitend door de 

- Generale Dlakonale Raad van de 

Hervormde Kerk. Aangezien de proceskosten 

en voorschotten gerestitueerd moeten 

worden ten laste van de veroordeelde, kan de 

Dlakonale Raad zijn goede geld nu 

binnenkort opnieuw — ergens anders — 

gebruiken. v. d. H. 

 

De Tijd 24-06-1967 

Ook r.k. kerk toegetreden  

Hervormde Synode aanvaardt nieuwe Raad 

van Kerken 

(Van onze speciale verslaggever) 

DRIEBERGEN, 34 'Juni — Om het contact en 

de samenwerking tussen de Nederlandse 

Kerken te stimuleren werd 10 mei 1946 de 

Oecumenische Raad (O.R.) van kerken in 

Nederland gesticht. Daaraan namen deel: de 

Doopsgezinden, de Evangelisch  Lutherse 

Kerk, de  Nederlandse Hervormde Kerk, de 

Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse 

Broederschap en de Hernhutters. Tal van 

andere organisaties werden er in 

opgenomen, zoals de Raad voor praktisch 

Christendom, de Jeugdraad, de stichting voor 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, enzovoort. 
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De veranderde omstandigheden schiepen de 

behoefte aan een nieuwe oecumenische 

vormgeving, aan een reorganisatie van de 

O.R. Op een vergadering van 21 oktober; 

1966 kwam een concept voor een nieuw 

statuut in behandeling, bezwaren van de 

gereformeerde kerken leidden tot de instelling 

van een werkcommissie, die onder 

voorzitterschap van ds. F. Landsman, 

secretaris-generaal van de Nederlandse 

Hervormde Kerk, het plan ontwierp om aan 

de gemeenschap der kerken een nieuwe 

vorm te geven, die erop gericht was zoveel 

mogelijk kerken zo effectief mogelijk te doen 

samenwerken. Uitgangspunt van de 

besprekingen was, dat men zich niet 

gebonden hoefde te achten aan de huidige 

vorm van de 0.R. noch aan het nieuw 

ontworpen  statuut. Men zocht naar een 

brede mogelijkheid van overleg en 

samenwerking, waarin zowel principiële 

theologische vragen besproken konden 

worden als een vergaande eenheid van 

getuigenis en dienst te verwezenlijken was. 

Het resultaat van een en ander was het 

voorstel een nieuwe Raad te stichten, die de 

O.R. zou vervangen en de mogelijkheid 

bieden tot verdieping en  verbreding der 

samenwerking. Buiten de O.R. waren er in 

ons land de laatste tijd vrij veel 

oecumenische contacten gegroeid, wat 

terecht als een versnippering van krachten 

werd beschouwd, omdat zij los van elkander 

stonden. Het zou veel praktischer zijn, 

wanneer al deze activiteiten in onderlinge 

betrekkingen kwamen te staan en een echt-

kerkelijke vormgeving zouden krijgen. 

De medewerking van de rooms-katholleke 

Kerk wilde men daarbij niet missen. Op 

verzoek ven d' werkcommissie benoemde 

kardinaal Alfnnk prof. dr. H. Fiolet en prof. dr. 

J. Groot om aan het overleg deel te nemen. 

De bedoeling is dat in de toekomst de rooms-

katholieke Kerk -  en ook  de Gereformeerde 

Kerken en de Unie van Baptistengemeenten - 

deel zullen uitmaken van de nieuwe Raad. 

De Generale Synode van de Nederlandse 

Hervormde Kerk heeft haar derde zitting van 

dit jaar afgesloten met de officiële 

goedkeuring van het haar voorgelegde plan. 

De O.R. kan nu voortaan vervangen worden 

door de “Raad van Kerken in Nederland”. 

Zodra deze aangelegenheid in de 

verschillende kerken besproken en aanvaard 

is – men wil daarbij grote spoed betrachten - 

kan men overgaan tot de instelling van de 

vernieuwde Raad.  

In de naam heeft men welbewust het woord 

„oecumenisch" laten vallen. Sommige Kerken 

hadden daar bezwaar tegen. Dit woord heeft 

verschillende betekenissen: het wereldwijde 

verband van Kerken, de wereld  als  

werkterrein van de kerken en het streven 

naar eenheid. Wel zal de Raad zijn 

activiteiten inhoudelijk op deze verschillende 

betekenissen blijven richten. 

Het program. of als men wil: de basisformule 

van de Raad is aldus geformuleerd: “De 

Kerken aangesloten bij de Raad van Kerker 

in Nederland, willen in getuigenis en dienst 

gestalte geven aan de gemeenschap van 

Kerken in het geloof in de éne Heer Jezus 

Christus, het Hoofd der Kerk  en de Heer der 

wereld'. 

Rest van het artikel is niet overgenomen.  

 

Algemeen Handelsblad 30-06-1967 
KERK 

Vluchtelingen in Syrië 

Vluchtelingen in Syrië (50.000) zwervend 

rond Damascus krijgen hulp van de kerken, 

die samenwerken in de Stichting 

oecumenische hulp, van het gereformeerde 

werelddiakonaat, de Wilde Ganzen en de r.-k. 

stichting Mensen in Nood. Een gezamenlijk 

gecharterd vliegtuig gaat zondag naar Beiroet 

met 3000 dekens en 5000 kg vis in blik ter 

waarde van ƒ 80.000.  
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Trouw 30-06-1967 

Kerken sturen naar Syrië vis en dekens 

UTRECHT — Betaald met geld vanuit een 

aantal Nederlandse kerken vertrekt zondag 

een vliegtuig naar Beiroet met een bijdrage 

voor de hulpverlening in het Midden Oosten. 

Aan boord zullen zijn drieduizend dekens en 

vijfduizend kilo vis In blik ter waarde van 

tachtigduizend gulden. Het vliegtuig is op 

initiatief van de stichting oecumenische hulp 

gecharterd door de kerken, die samenwerken 

in deze stichting, het gereformeerde 

werelddiakonaat en de r.k. stichting „mensen 

in nood". Ook de „wilde ganzen" van het 

I.K.0.R. doen mee. Hiermee wordt 

gereageerd op een dringende vraag van (L 

afdeling interkerkelijke hulp van de 

wereldraad van kerken te Genève aan de 

kerken in Europa om dekens, tenten, ingeblikt 

voedsel en medicijnen beschikbaar te stellen 

voor een deel van de omstreeks vijftigduizend 

vluchtelingen in Syrië. Een deel van deze 

vluchtelingen is ondergebracht in scholen, 

velen zwerven nog rond in de omgeving van 

Damascus. Vooral dekens en eiwitrijk 

voedsel verdienen de voorrang, vandaar 

deze Nederlandse zending. 

 

Friese Koerier 30-06-1967 
„Beslist alleen op tijdelijke basis”  

200.000 vluchtelingen over de Jordaan 

AMMAN (AFP) — Het aantal vluchtelingen 

dat van de door Israël bezette westelijke 

oever van de Jordaan naar het oosten is 

overgestoken heeft de 200.000 bereikt, zo 

deelde de Jordaanse regering donderdag in 

een communiqué mee. Premier Saad 

Joema'a heeft duidelijk te verstaan gegeven 

dat Jordanië „de door de Israëliërs uit hun 

woonsteden verjaagde vluchtelingen op 

tijdelijke basis alle mogelijke hulp zal bieden, 

maar dat Jordanië in geen geval akkoord kan 

gaan met de permanente vestiging van deze 

vluchtelingen op de oostelijke oever van de 

Jordaan". 

De Verenigde Naties zouden maatregelen 

moeten nemen om de betrokkenen naar hun 

woonplaatsen en kampen op de westelijke 

oever terug te doen keren. 

Gezaghebbende kringen in Parijs hebben 

meegedeeld dat de Franse regering — 

evenmin als Amerika — de inlijving van de 

oude stad bij Israëlisch Jeruzalem niet kan 

erkennen. 

In gezaghebbende Vaticaanse kringen is de 

inlijving van Jordaans Jeruzalem bij de 

Israëlische hoofdstad „met gemengde 

gevoelens" ontvangen. Men ziet daarmee de 

— overigens al geringe — hoop dat. Israël 

met de herhaaldelijk door het Vaticaan 

bepleite internationalisering van de heilige 

stad zou instemmen, geheel vervluchtigen. 

De afdeling interkerkelijke hulpverlening van 

de Wereldraad van Kerken in Genéve heeft 

een dringend beroep gedaan op de kerken in 

Europa om dekens, tenten, ingeblikt voedsel 

en medicijnen beschikbaar te stellen voor een 

deel van de 50.000 vluchtelingen in Syrië. 

Op initiatief van de Stichting oecumenische 

hulp in Utrecht hebben de kerken, die 

samenwerken in deze stichting, het 

werelddiakonaat van de gereformeerde 

kerken, de „Wilde ganzen" en de katholieke 

stichting „Mensen in nood" een vliegtuig 

gecharterd dat aanstaande zondag naar 

Beiroet zal vertrekken. 

Aan boord bevinden zich meer dan 3000 

dekens, en 5000 kg vis in blik ter waarde van 

ongeveer ƒ 80.000. 
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Leeuwarder Courant 01-07-1967 

Kerken charteren vliegtuig voor Midden-

Oosten 

De afdeling Interkerkelijke Hulpverlening van 

de Wereldraad van Kerken in Genève heeft 

een dringend beroep gedaan op de kerken in 

Europa om dekens, tenten, ingeblikt voedsel 

en medicijnen beschikbaar te stellen voor een 

deel van de 50.000 vluchtelingen in Syrië. 

Een aantal van deze vluchtelingen is 

ondergebracht in scholen; vele anderen 

zwerven rond in de omgeving van Damascus. 

Dekens en eiwitrijk voedsel hebben de 

hoogste prioriteit. Op initiatief van de 

Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht 

hebben de kerken, die samenwerken in deze 

stichting, het werelddiakonaat van de 

Gereformeerde Kerken, de „Wilde ganzen" en 

de katholieke stichting „Mensen in nood" een 

vliegtuig gecharterd, dat morgen naar Beiroet 

zal vertrekken. Aan boord bevinden zich 

meer dan 3000 dekens en 5000 kilogram vis 

in blik ter waarde van ongeveer ƒ 80.000. 

 

Trouw 24-07-1967 
De eerste kolom van dit artikel niet te lezen 

met OCR 

Navolging tot in Gaza-strook  

„Gewone man” trok zich nood in Bethlehem 

aan 

Gevolg van “Heilige Land”-reis 

…… en naar de Rotary-club in Utrecht. Dat 

leverde op, dat vakmensen van de wol- en 

textielverkoop lieten weten hem te willen 

helpen bij zijn problemen. Problemen waar nu 

overigens nog een grote zorg is bijgekomen. 

Opnieuw beginnen 

We moesten wel schrijven „wie tot voor kort 

de binnenplaats" opreed, want de recente 

oorlogshandelingen in het Nabije Oosten 

hebben het werk in Beth Sahour en elders 

stilgelegd. Verschillende breicentra zullen 

geheel opnieuw opgezet moeten worden. En 

de gelovige christen Brunner is er van 

overtuigd dat dit ook zal gebeuren zo de Heer 

wil. Reden genoeg voor Brunner om weer 

onder meer naar het nu Israëlische deel van 

Jordanië te willen gaan. De stichting 

oecumenische hulp wilde best bemiddelen en 

de hervormde generale diaconale raad 

(afdeling werelddiakonaat) verstrekt een deel 

van het benodigde reisgeld. En daarmee zijn 

we weer terug bij het begin van dit verhaal, 

waarbij een kiekje van de breischool in de 

Gaza-strook is afgedrukt. Van Brunner zelf 

hier geen foto. Hij is al op pad, met hulp van 

V.N.-autoriteiten in het Nabije Oosten, om te 

zien wat er moet worden gedaan om het door 

de troebelen gestagneerde werk weer op 

gang te krijgen. Daar gaat zijn hart — het 

gaat immers om een opdracht van de Heer — 

naar uit, meer nog dan naar de minder in het 

gedrang gekomen „heilige plaatsen" of het in 

Europa dopen met Jordaanwater. Wie weet 

wat deze „doodgewone fabrieksarbeider" nu 

weer voor elkaar krijgt. 

 
Breischool in de Gaza-strook 

 

Trouw 25-07-1967 

Aan Israël leert men hen kennen  

BLIK IN KERKBLADEN 

ISRAËL heeft in al zijn nietigheid altijd weer 

het geheimzinnige vermogen gehad om de 

gedachten uit veler harten openbaar te 

maken." Aldus prof. dr. H. Berkhof in „In de 

Waagschaal", waarin hij „Over de heilige 
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plaatsen (en nog wat)" schrijft, „dat geen 

christen er warm voor mag lopen". Zo komt in 

„de nadruk die de huidige paus op de zorg 

voor de heilige plaatsen legt" het zeer 

„petrinische" van Paulus VI VI onmiskenbaar 

aan het daglicht. Prof. Berkhof, zelf lid van 

het hoofdbestuur van deze organisatie, 

besluit met: „En de Wereldraad? Daar 

bekommert men zich weinig om de heilige 

plaatsen. Maar om de band met de Arabische 

christenen niet te verbreken, heeft de 

Wereldraad over de staat Israël maar 

gezwegen. Daarom kunnen zijn leiders in hun 

officiële verklaringen geen politiek krachtig en 

bevrijdend woord spreken. Ook hier dwingt 

Israël tot kleur bekennen. De vergadering in 

augustus op Creta zal een uitspraak moeten 

doen. Die uitspraak zal misschien veel 

zeggen over het Midden-Oosten; maar ze zal 

in elk geval zeer veel zeggen over de 

Wereldraad zelf". 

Wel oude brillen 

Ontwikkelingshulp begint al wat „in" te raken. 

En de tijd van de kledingzendingen (vooral 

„afdankertjes") is, gelukkig, vrijwel voorbij. 

Dat bijvoorbeeld oude brillen nog steeds zeer 

gewenst zijn blijkt uit een interview, in het 

Evangelisch Luthers Weekblad, met dr. S. 

Franken, die zendingsoogarts in India is. Hij 

vraagt: „Zeg alsjeblieft dat we het allemaal 

gebruiken kunnen. Ik heb een speciale kast 

laten maken waar alles systematisch in 

ondergebracht wordt. Daar hebben we veel 

plezier van, omdat we nu een goed overzicht 

hebben van wat aanwezig is. We hebben 

speciaal iemand in dienst voor het bijslijpen 

en polijsten van de glazen, zodat er werkelijk 

geen glas verloren behoeft te gaan. (...) We 

kunnen nu per maand ongeveer 200 mensen 

op deze manier aan een bril helpen, maar 

dan is voortdurende aanvulling dringend 

nodig. Hoe meer er binnen komt hoe meer 

mensen we kunnen helpen". 

Kostbaar wantrouwen 

In „De Bazuin" verzet Ton Veerkamp zich 

tegen het aan onze kant van het IJzeren 

gordijn (overheersende geloof „West is goed, 

Oost is slecht", al is dan „antwoorden op 

dwangneurotische voorstellingen (...) een 

vrijwel onmogelijke opgave". Hij geeft ter 

overweging': „Een groep Amerikaanse 

geleerden heeft aan President Johnson 

gerapporteerd, dat zonder drakonische 

maatregelen de mensheid binnen twintig jaar 

een hongersnood tegemoet gaat, die meer 

dan de helft van 3e dan levende mensen met 

de dood bedreigt. Het is duidelijk, dat deze 

drakonische maatregelen niet genomen 

kunnen worden, als men in 't schema van de 

koude oorlog blijft denken en handelen. Dit 

„koude-oorlog-denken" wordt evenwel nog 

steeds gestimuleerd door mensen als Kusk 

en Mc Namara en hun militaire adviseurs; in 

Europa is de haard kan dit denken 

Westduitsland. De publieke opinie in 

Nederland en dé officiële Nederlandse 

politiek volgt dit denken slaafs, en zal dit 

blijven volgen, zolang buitenlandse zaken 

aan iemand als Luns blijft toevertrouwd. Het 

is mijn overtuiging, dat wij ons deze luxe niet 

langer kunnen permitteren, en dat wij voor 

wantrouwen bloediger zullen moeten betalen, 

dan voor vertrouwen." 

Thuisfront 1947” 

Redacteur L. J. Elfferich van „Hervormd 

Nederland" was bij het twintigjarig P.I.T. Dit 

„Thuisfront" vierde het vierde lustrum, maar 

zonder de mensen om wie het gaat", „de in 

militair pak gestoken jongeren, waren niet 

vertegenwoordigd". Hij zegt daarvan: 

„Thuisfront" in dit militaire verband impliceert 

voor mij iets passiefs, iets statisch; terwijl het 

woord in modem-christelijke zin juist grote 

activiteit kan uitstralen, annexeerbaar als het 

is voor de vreedzame strijd ten behoeve van 

de misdeelde, achtergebleven, onderdrukte 

naaste. In die zin zie ik eigenlijk in bij 

voorbeeld de Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen méér een 

„protestants interkerkelijk thuisfront" dan in de 
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stichting P.I.T., die weliswaar nuttig en nodig 

werk probeert te doen, maar in naam en 

(afgaand op deze bijeenkomst:) officieel 

optreden zo duidelijk zichzelf plaatst in het 

voorbije jaar 1947." 

 

Trouw 26-07-1967 
Twee dagen dopers congres:  

Na de oecumene naar Menno toe 

(Van één onzer verslaggevers) 

AMSTERDAM — Het zal vandaag wat 

drukker zijn op de weg tussen Amsterdam en 

het Friese plaatsje Witmarsum. Want zon 

twaalfhonderd deelnemers aan het achtste 

doopsgezinde wereldcongres hebben zich 

opgegeven voor de excursie op de vrije 

woensdag, die via onder meer Giethoorn en 

de Zuiderzeewerken naar de geboorte- en 

pastoorsplaats gaat van de grote Menno, die 

in 1536 over ging tot de doperse beweging. 

De anderen van de ruim vierduizend 

congresgangers zullen terug te vinden zijn op 

Texel, op het Muiderslot en ook wel evenals 

op vorige dagen tussen de toespraak- en 

discussie-bedrijvigheid door in de 

hoofdstedelijke Kalverstraat. Maar de 

hoofdmoot gaat, zoals gezegd, „op 

bedevaart" naar het Menno Simons-

monument. Met dat laatste komen we bij een 

Nederlands-doopsgezinde 

uitzonderingspositie. In tegenstelling tot veruit 

de meeste andere broeders en zusters 

hebben zij Menno „zo dicht bij zich", noemen 

ze zich niet naar hem en dateert hun 

beweging van voor zo'n overgang. De eerste 

inleiding gisteren op het congres in de RAI 

was door Arthur M. Climenhaga van de 

„Broeders van Christus", een van de weinige 

andere groeperingen zonder Menno in de 

naam. In zijn inleiding over „Geest en 

gemeente" zei hij over de eenheid in de 

Heilige Geest: „Allen zijn wij, of we het willen 

of niet, betrokken bij de kwestie van de 

oecumene. Misschien is ons hier zijn op het 

doopsgezinde wereldcongres daar ook een 

teken van." De meeste mennonieten staan 

nogal aarzelend, soms nog ronduit 

argwanend tegenover „Genève". Broeder 

Olimenhage — in de broederlijke 

verstandhouding op het congres blijft er van 

de titulatuur niets overeind — stelt hardop 

vast: „Ons antwoord op de vraag: gescheiden 

blijven of eenheid behouden, moet gegrond 

zijn op de Bijbel; het mag niet voortkomen uit 

neigingen tot compromis of overwegingen 

van utiliteit. We moeten de teksten in het 

grotere verband interpreteren; de Bijbel is 

een geheel. Wij moeten ons ook in deze zaak 

van de oecumene verlaten op de leiding van 

de Heilige Geest." 

In ruimer verband 

Slechts met de Noord- en Westduitse zijn de 

Nederlandse doopsgezinden aangesloten bij 

de Wereldraad van Kerken. Veel van de 

overige voormannen willen wel, maar ja... de 

achterwacht. Met ieder congres — ze worden 

de laatste tijd om de vijf jaar gehouden — is 

er echter groei; de groei naar elkaar, z-als 

naar de wel als vrijzinnig beschouwde 

Nederlandse geloofsgenoten én de groei 

naar de georganiseerde oecumene. Met dit 

congres in Amsterdam zal dat ook wel het 

geval zijn, en dan mede door de inleiding van 

de Nederlandse mr., pardon broeder R. W. 

Kijlstra, de directeur van de stichting 

oecumenische hulp te Utrecht, In goed en 

wereldwijd hulpwerk zijn de dopers sterk. En 

in Kijlstra 's toespraak in de sectie hulpwerk 

werd wel heel duidelijk, dat vandaag de dag 

efficiënt wereld-diaconaal werk nauwelijks 

meer verantwoord door één kerk alleen 

gedaan kan worden. En binnen 

wereldraadsverband wordt a. veel en goed 

tezamen hulp gegeven er. ontvangen. Op zijn 

reizen door andere landen heeft mr. Kijlstra 

vaak genoeg ervaren dat de wel 

deelnemende mennonieten het goed doen en 

dan ook gewaardeerd worden. „Door mijn 

collega's in die landen worden ze meestal 

geprezen en zelfs als doopsgezinde is het mij 

duidelijk geworden, dat het belang van hun 
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bijdrage vaak daarin zit, dat zij mennisten 

zijn." En wat de zaak van de vrede en de 

gerechtigheid betreft, mocht het congres best 

weten dat broeder Kijlstra het zeer betreurt, 

„dat niet alle mennonieten aan het 

oecumenische gesprek over zo belangrijke 

zaken betrokken zijn." 

 

Leeuwarder Courant 01-09-1967 
Nieuws uit de kerken  

Nederlander gaat over financiën Wereldraad 

Alle financiële transacties van de Wereldraad 

van Kerken in Genève, transacties waarbij 

het jaarlijks om honderden miljoenen guldens 

gaat, worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de Nederlander A. 

Schneider (53). secretaris voor financiën en 

accounting van de Wereldraad. De ruim 230 

bij de Wereldraad aangesloten kerken uit de 

hele wereld brengen het geld bijeen ter 

dekking van de kosten van het 

basisprogramma van de raad, dat ongeveer 

veertien miljoen gulden bedraagt. Daarnaast 

stellen deze kerken zeer aanzienlijke 

bedragen ter beschikking — die in de 

honderden miljoenen guldens lopen — voor 

het uitvoeren van hulpprojecten in de wereld. 

Deze hulp wordt door de Wereldraad niet 

alleen in geld verleend, maar ook in 

goederen, leningen, adviezen en 

bemiddeling. De projekten zijn er op gericht 

om een zodanige hulp te verstrekken, dat de 

mogelijkheid wordt gegeven om later op 

eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid 

het werk voort te zetten. 

Eén van de nieuwste projecten, waarmee de 

heer Schneider in Genève bezig is, is de 

vorming van een internationale garantiepool 

voor kerkbouw ten behoeve van noodlijdende 

aangesloten kerken. In Italië is door 

bemiddeling van de Wereldraad al voor 

honderd miljoen lire geïnvesteerd om 

protestantse kerken te bouwen. De 

Wereldraad geeft aan de betrokken Italiaanse 

banken bankgaranties af, waardoor dé 

protestantse kerken- in Italië bouwkredieten 

kunnen krijgen die zij later weer moeten 

terugbetalen. Op zijn beurt dekt de 

Wereldraad zich weer met garanties van 

kerken uit andere delen van de wereld. De 

internationale garantiepool, waarover men nu 

bij de Wereldraad denkt, moet op een 

dergelijke wijze worden opgezet. De heer 

Schneider is sinds juni 1958 het brein achter 

de oecumenische miljoenendans in Genève. 

Hij is ook de financiële man van de Europese 

Raad van Kerken. 

Het totale bezit van de Wereldraad is 

ongeveer vijftig miljoen gulden groot, waarbij 

de gebouwen en gronden niet zijn 

meegerekend. Aan liquide middelen heeft de 

Wereldraad meestal zon drie miljoen gulden 

voorhanden, terwijl ruim dertig miljoen is 

geïnvesteerd in effecten en dergelijke. Die 

investering is opgebouwd om eventuele 

financiële aderlatingen, die zich bij een 

dergelijk wereldomspannend orgaan kunnen 

voordoen, op te vangen. Bovendien worden 

die reserves opgebouwd om reeds 

vaststaande uitgaven voor de toekomst te 

verzekeren, zoals de komende vierde 

assemblee, die in 1968 in Uppsala wordt 

gehouden. De rest van het bezit wordt 

gevormd door lopende rekeningen. 

Het algemeen budget van de Wereldraad, 

waaruit de kosten voor het werk in Genève. 

de salarissen e.d. worden betaald, bedroeg in 

1966 ongeveer vier miljoen gulden. De vaste 

kosten voor de internationale hulpverlening, 

waarmee overal ter wereld de eerste aanloop 

van basisprojecten wordt gefinancierd, 

beliepen ongeveer zes miljoen in 1966. De 

vaste kosten voor het vluchtelingenwerk en 

van de dienst voor wereldzending en 

evangelisatie waren In 1966 ongeveer twee 

miljoen gulden. De aangesloten kerken 

moeten jaarlijks de middelen voor het 

basiswerk opbrengen. “Ruim 65 procent 

daarvan wordt betaald door de Amerikaanse 

kerken", aldus de heer Schneider. Uit 
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Nederland krijgt de Wereldraad om, zijn 

apparaat draaiende te houden ƒ 39.000, 

waarvan ƒ 37.000 wordt betaald door de 

Nederlandse Hervormde Kerk. De 

Wereldraad komt overigens niet uit met het 

algemeen budget. Het Centraal Comité heeft 

op Kreta een voorstel goedgekeurd om de 

jaarlijkse contributies met 33 procent te 

verhogen. Een heel apart hoofdstuk in de 

oecumenische miljoenendans is de 

internationale hulpverlening in 

onderontwikkelde landen, in rampgebieden, 

aan noodlijdende kerken enz., waaraan ook 

de Nederlandse kerken grote sommen 

bijdragen. Naast het vaste budget voor het 

basiswerk van ongeveer zes miljoen, wordt 

door bemiddeling van de Wereldraad per jaar 

minstens zeventig miljoen aan hulpprojecten 

uitgekeerd. Daarnaast lopen dan grote acties, 

waarvoor de Wereldraad de kerken oproept, 

die dan onder hun leden inzamelingen 

houden. 

De Nederlandse financiële expert bij de 

Wereldraad heeft ook veel te maken met de 

financiering van hulp aan vluchtelingen. Het 

zogenaamde refugees-work. Naast allerlei 

steunverleningen verstrekt de Wereldraad 

jaarlijks bijna vier miljoen aan leningen, die 

door de vluchtelingen worden opgenomen en 

waarvoor zij zich contractueel verplichten de 

lening in tien tot vijftien jaar terug te betalen. 

In totaal heeft de Wereldraad ongeveer 

45.000 rekeningen lopen voor uitgegeven 

leningen. De leningen zijn bedoeld om de 

vluchtelingen reis- en verblijfkosten te-

verstrekken totdat zij in een ander land door 

bemiddeling van de Wereldraad een 

bestemming hebben gevonden. In de 

afgelopen twintig jaar heeft ongeveer 12 

procent de lening niet terugbetaald. „Wij 

leggen er bij het vaststellen van de lening de 

nadruk op, dat bij niet terugbetaling wij een 

andere vluchteling moeten laten staan", aldus 

de heer Schneider. 

 

Trouw 14-10-1967 
CHASSIDISCHE VERTELLINGEN 

Diverse boekbesprekingen waaronder: 

Ds. Tullio Vinay e.a.,  

Nieuwe hoop voor Sicilië.  

Uitg. Lemniscaat, Rotterdam. Paperback, 220 

blz., met foto's. Prijs f 7.90.  

Sicilië is een van de meest troosteloze 

ontwikkelingsgebieden binnen de Europese 

(economische) gemeenschap van zes rijke 

landen. Ook vanuit het christelijke Westen 

wordt niet zo vee] gedaan ter bestrijding van 

het verregaande analfabetisme, de 

kinderarbeid, uitbuiting, werkeloosheid, 

georganiseerde misdaad en doffe wanhoop 

op dit eiland. Des te hartverwarmender en 

ontroerender is het via deze dagboekbladen 

van de bekende Waldenzer predikant Vinay 

en van enkele van zijn medemerkers in het 

plaatsje Riësi een onopgesmukte indruk te 

krijgen van actief aanwezig-zijn, om Christus’ 

wil, te midden van de ellende van anderen. 

Zij zijn niet even van buiten en van boven af 

„de" oplossing voor de plaatselijke problemen 

komen brengen. Hun eerlijk pogen geeft niet 

meteen omvangrijke resultaten, maar de 

groeiende verbeteringen dragen bij tot de 

hoop op een menswaardig bestaan, die er 

zelfs ook voor het achtergebleven en 

verwaarloosde Sicilië blijkt te kunnen 

bestaan, „Nieuwe noop voor Sicilië" vormt 

een selectie — door de r.k. journaliste Bianca 

Dony en door ds. N. A. Schuman — uit vijf 

jaar Riësi-bulletins, die aan vrienden en 

ondersteuners werden toegezonden. Dit 

waardevolle boek is uitgegeven in 

samenwerking met de stichting 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht en het Sicilië comité 

Nederland. Wn. / A.J.K. 
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Trouw 03-11-1967 

Ds. Vinay: wereldnaam door gewoon als 

christen te leven 

Van een onzer verslaggevers 

UTRECHT — „Verbluffend, dat je er naam 

mee kunt maken, wereldnaam, door 

„gewoon" als christen te leven". Dat zegt ons 

de jeugdboeken-schrijver Sipke van der Land 

bij een gesprek met de bekende Waldenzer 

dominee Tullio Vinay van Riësi op Sicilië. En 

de goed gereformeerde leraar en 

evangelisatieman van der Land zegt dit 

uiteraard met veel waardering voor persoon 

en werk van ds. Vinay, die weer eens even in 

ons land, waar een toenemend aantal 

vrienden van het Riësi-project woont. 

Gisteren is ds Vinay door de koningin op 

paleis Soestdijk ontvangen. Verder krijgt hij 

de Nederlandse Helene de Montigny-prijs 

voor zijn menslievend werk, dat met een 

grote actie financieel gesteund wordt door 

stichting Riësi Projektgroep van jongeren in 

Amersfoort. Ook wordt ds Vinay als 

deskundige geraadpleegd door de 

interkerkelijke Europese migratiecommissie, 

die op „Kerk en Wereld" in Driebergen 

vergadert, hij is bepaald niet „zomaar" in ons 

land. 

Schrijver Van der Land ging enige tijd op 

Sicilië wonen om materiaal voor een nieuw 

boek op te doen. Op een gunstige, zonnige 

dag kwam hij voor het eerst in Riësi. De 

levensomstandigheden waren er nog 

erbarmelijker dan in zijn tijdelijke verblijfsoord 

(een vissersplaatsje waarvan Van der Land 

opmerkt: „Het meest ontstellende in zon dorp 

is dat niemand nog enige hoop heeft".) Zes 

jaar geleden liet ds Vinay zich vanuit „Agapè" 

(uitgegroeid tot een conferentiecentrum van 

betekenis) door een Waldenzen-gemeente 

beroepen naar Riësi. 

AAN HET WERK 

Over plaats, project en resultaten wil ds Vinay 

best praten (dat de koningin hem zou gaan 

ontvangen, voor de tweede keer, hoorden wij 

van anderen) in het Italiaans, in het Frans en 

als het moet in wat moeizamer, maar niet 

onduidelijk Engels. En tegenover hem laat je 

wel na theoretisch aan de gang te gaan over 

(bezwaren tegen) „social gospel", 

„horizontaal" bezig zijn en (te veel) 

medemenselijkheid bedrijven. 

Ds Vinay poneert niet, dringt niets op, maar 

vertelt on-Italiaans rustig over de vijf-en-

twintig goed-gediplomeerde of universitair 

gevormde christenen, die slechts wat zakgeld 

krijgen en „op basis van het verkondigen van 

Jezus Christus" de Riësianen aan een 

nieuwe mentaliteit proberen te helpen. 

„Als een groep Mafia-leden de stad een 

zekere mentaliteit kan opdringen is het toch 

ook mogelijk dat een groep van „nieuwe 

mensen" Riësi aan een nieuwe, betere 

mentaliteit helpt", aldus ds Vinay die ter 

plaatse en ver daarbuiten getuigt van en 

werkt vanuit Christus, zijn Heer. 

 

MOEIZAAM WERK 

Resultaten? Dominee is nuchter genoeg om 

niet te juichen. Het werk Is moeizaam voor 
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hem en zijn mede- “arme mensen, die 

vechten" tegen vooroordeel, onwetendheid, 

feodale afhankelijkheid van „meesters" tot in 

Spanje toe, tegen de gevolgen van het in 

E.E.G.-verband sluiten van 31 van de 50 

Siciliaanse mijnen, tegen een doffe wanhoop. 

De hoofdbron van inkomsten van de stad 

bestaat uit ... het geld dat noodgedwongen 

ver weggetrokken arbeiders naar huis stuurt. 

BEGIN IS ER 

Maar al met al is er voor de achterblijvers en 

hun kinderen een kleuterschool gebouwd, 

een technische school geopend, een 

coöperatieve bouwonderneming gestart, een 

naaien borduuratelier begonnen, een 

landbouwhervorming in gang gezet en een 

arts en verpleegster aan de slag gegaan. En 

tot en met rooms-katholieken komen naar de 

bijbelkringen. 

Voor wie meer wil weten verwijst ds Vinay 

even naar „Nieuwe hoop voor Sicilië" (Uitg. 

Lemniscaat, Rotterdam; zaterdag 14 okt. In 

onze krant aangekondigd.- red. Trouw). 

Wat doet de (Italiaanse) r.k. kerk voor de 

mensen? Hier moet ds Vinay herinneren aan 

de door de bisschop weggejaagde 

Nederlandse pater Duynstee. 

En de eigen regering? Ds. Vinay, met een 

lach, “ik wil daar niet over spreken..." Voor 

Nederlandse steun, zoals via de Utrechtse 

stichting oecumenische hulp (giro 5261, 

vermelden: “Voor Riësi") of het Sicilië Comité 

Nederland, is nog alle ruimte. 

 

Het Parool 03-11-1967 
nieuwe boeken 

Boek ds. Tullio Vinay 

IN 1961 trok ds. Tullio Vinay, voormalig 

jeugdpredikant van de Waldenzen in Italië en 

geestelijk leider van het oecumenisch 

jeugddorp Agapè, naar het dorp Riesi op 

Sicilië om daar tegenover de heersende 

armoede, wanhoop en loosheid de christelijke 

hoop present te stellen. Hij ging met een 

team van zeven mensen. Het dagboek dat hij 

bijhield werd in boekvorm uitgegeven onder 

de titel Nieuwe hoop voor Sicilië. Ofschoon 

de groep, die in vijf jaar uitgroeide tot een 

groot team, veel bereikte op het gebied van 

onderwijs en werkgelegenheid, tilt men het 

zwaarst aan de mentaliteitsverandering. 

Hierover zegt Vinay nog aan het eind van zijn 

boek: We leven op het nulpunt van het kruis 

— dat is ons uitgangspunt. Het boek is 

geïllustreerd met foto's van Bianca Dony. 

(Lemniscaat, Rotterdam. Uitgave in 

samenwerking met de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en het Sicilië-comité 

Nederland, ƒ7.90). 

 

Het Vrije Volk 03-11-1967 

Tullio Vinay onderscheiden 

Mini-Nobelprijs voor “redder” van Sicilië 

(Van een onzer verslaggevers) 

Zaterdag wordt in Amsterdam een miniatuur-

Nobelprijs uitgereikt. De Italiaan Tullio Vinay, 

een Waldenzer predikant van abbé Pierre-

kaliber, krijgt van de Hélène de Montigny-

stichting 17.000 gulden voor zijn jarenlang 

zwoegen onder de meest barre 

omstandigheden op het eiland der wanhoop 

Sicilië. Donderdagmorgen Vinay 

Donderdagmorgen sei Tulllo Vinay (grijze 

kop, doorgroefd gezicht) In Utrecht: 

'Idealiseer ons project in Riësi alsjeblieft niet! 

WU leven in ups en downs. En toch — 

nieuwe hoop is gewekt.' 

Zes Jaren nadat hij besloot te gaan leven 

tussen de armen, in een uiterst troosteloos en 

door de Maffia geterroriseerd gebied, is deze 

nuchtere, bezielde pionier In heel Europa een 

bekende figuur. 

De bevolking van het stadje Riësi keek 

aanvankelijk met wantrouwen naar zijn —

heel voorzichtige — pogingen tot 
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economische en sociale opbouw van de 

streek. Maar hij en zijn groep van (nu 24) 

medewerkers veroverden zich een plaats. 

Perspectief 

"De arbeid van Vinay heeft in bestuurlijke en 

politieke kringen op Sicilië en in Italië het 

Inzicht gewekt dat er een perspectief ie in alle 

•coaomlsctae ellende,' «o motiveert de 

Hélène de Montignystlohting haar 

prijstoekenning. Het was de rector magnificus 

van de Amsterdamse universiteit, nu dus 

prof. van der Hoeven, die de voordracht deed 

— het is een traditie in de stichting, dat deze 

rector in overleg met zijn collega in Leiden en 

vijf collega's aan buitenlandse universiteiten 

uit de rente van het kapitaal de prijs toekent. 

Eerder zijn onderscheiden dr. Balk, ontdekker 

van het vaccin tegen kinderverlamming, en 

prof. Boerema die de hogedruk-tank in het 

Amsterdamse WQ ontwikkelde. 

 

Meer steun 

Vinay krijgt nog veel méér steun alt ons land. 

Er Is een Sicilië-comité waarvoor de Haagse 

journaliste Bianca Dony dag tot dag uit in 

touw *; de Stichting Oecumenische Hulp aan 

kerken en vluchtelingen te Utrecht staat 

vierkant achter hem; een actiegroep in 

Amersfoort ging vorig jaar met ware 

hartstocht aan het werk en bekostigt een 

derde kippenfarm voor Riësi a ƒ60.000; de 

kinderboekenschrijver Sipke van der Land 

geeft bekendheid aan dit ontwikkelingswerk; 

de Lemniscaat draagt de winst van Tullio 

Vinay's dagboek 'Nieuwe hoop voor Sicilië' er 

aan af. Het stadje Riësi wordt beheerst door 

een trieste sfeer, rapporteren bezoekers. 

Misdaad, corruptie, armoede domineren ta 

deze samenleving zoals op het hele eiland. 

De grond Is onvruchtbaar, de mensen zijn 

vreugdeloos en verhard, de angst voor de 

Maffia heeft hen zwijgzaam gemaakt, de 

boeren voelen zich hun leven lang 

geëxploiteerd door erfpacht-misère. 

Zevenduizend mannen emigreerden dan ook 

uit Riësi sinds 1961. 

Ds. Vinay ziet nu eindelijk een streep 

dageraad gloren. Hij en zijn medewerkers die 

in een kibboetsachtige gemeenschap 

samenleven zonder eigen Inkomen bouwden 

schooltjes, ook een technische school, er 

werd een landbouwcoöperatie gesticht. De 

medische hulp slaat aan 

 

Leeuwarder Courant 26-11-1967 

Hulp voor Sicilië 

„Nieuwe hoop voor Sicilië", door Tullio Vinay. 

Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, samen met de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en het Siciliëcomité Nederland; 

paperback; geïll.. 224 pag., ƒ 7,90.  

„Nieuwe hoop voor Sicilië" bevat een keuze 

uit de dagboeken van 1961 tot 1966 van de 

Waldenzer predikant Tullio Vinay. Ds. Vinay 

heeft zich ingespannen voor de bestrijding 

van onderontwikkeling, analfabetisme, 

armoede en onrecht in Riësi, het armste 

stadje van het toch al bepaald niet 

welvarende Sicilië. De boeren in die streek 

zijn op welhaast middeleeuwse wijze 

afhankelijk van de landheren en leven in 

voortdurende vrees voor de 

misdaadorganisatie Maffia. Tragischer haast 

nog dan de materiële armoede is de geringe 

ambitie van de bewoners om te pogen 

verandering te brengen in hun miserabele 

toestand. Bovendien zijn ze, zoals niet 

ongewoon is in dergelijke situaties, bijzonder 

achterdochtig tegen degenen die van buitenaf 

proberen er voor hen wat van te maken. Om 

in deze lusteloosheid verandering te brengen, 

hebben ds. Vinay en zijn medewerkers zich 

jaren achtereen ingezet. Zoals uit de 

dagboeken blijkt van de Waldenzer predikant 

niet geheel zonder succes. Ook konden er 

praktische resultaten geboekt worden: er 

werd een kleuter- en een ambachtsschool 

opgericht, er kwam een kippenfarm en meer 
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werk voor de vrouwen. Van dit alles geeft 

„Nieuwe hoop voor Sicilië een sober verslag. 

Dit boek beoogt meer bekendheid te geven 

aan het werk van ds. Vinay. Dat verdient het 

zeker, evenzeer als dit boek verdient gelezen 

te worden. 

 

Friese Koerier 02-12-1967 

Grieken voor de kerken 

ER IS EEN KANS, dat er 2.500 Griekse 

politieke gevangenen naar Nederland komen. 

Dat •wil zeggen: staatssecretaris De Koster 

van Buitenlandse Zaken stelt een onderzoek 

in. Hij vraagt het oordeel van minister Polak 

van Justitie en onderneemt stappen bij het 

internationale Rode Kruis. Dat deelde hij 

dinsdag 22 november mee aan de Tweede 

Kamer commissie voor Buitenlandse Zaken. 

Buitenlandse Zaken probeert zich een 

oordeel te vormen: wat zit er vast aan de 

opname van 2.500 blijkbaar bewust 

meelevende antidictatoriale Grieken? Nu zal 

op een vroeger of later ogenblik ook een rol 

gaan spelen: aan wie kan de directe 

verantwoordelijkheid opgedragen worden 

voor hun invoeging in de Nederlandse 

samenleving? 

Zij zullen immers niet alleen gehuisvest 

moeten worden. Gedurende een aanlooptijd, 

die niet voor allemaal gelijk is, moet in hun 

levensonderhoud worden voorzien. Zij zullen 

taalonderwijs moeten krijgen, typeles, 

warenkennis, maatschappijleer. Ook de 

bekwaamste vaklui onder hen, 

onderwijsmensen, technici, 

kantoorbedienden, hebben een omscholing 

nodig, een heroriëntatie. Wie zal dat betalen? 

Wie kunnen het bekostigen? En wie doen het 

tenslotte? 

De vraag kan opkomen, wat hiervan op de 

weg van de kerken in Nederland ligt. Is er 

een kerk, zijn er kerken, die hierin al 

initiatieven genomen hebben? De protestante 

„Stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen"? Of deze stichting samen met 

een r.k. instantie? 

BELANGRIJK is niet alleen een positieve 

reactie, als de staatssecretaris t.z.t. een 

beroep doet op de medewerking van het 

„particuliere initiatief". Belangrijk is voor het 

ogenblik de bereidheid van de kerken om hun 

capaciteit te onderzoeken en hun 

medewerking aan te bieden in de 

verwerkelijking, bet uitvoeren en bekostigen 

van een eventueel door de regering te 

openen mogelijkheid. 

Van de openbaarmaking van die bereidheid 

mag een stimulerende invloed verwacht 

worden op de besluitvorming van de regering. 

Waar het nu eenmaal ook wel eens op de 

weg van de kerken ligt om haar karakter te 

tonen door het afremmen van initiatieven — 

zoals bij de openstelling van de jaarbeurs op 

zondag — zou de bemoediging, die uitgaat 

van aktief meedenken in dezen bovendien 

het beeld recht kunnen trekken, dat de 

buitenwacht zich van de kerk vormt. 

DE GRIEKEN, waar het nu om gaat, zijn door 

hun eigen regering aangeduid als „een 

wezensvreemd element" temidden van hun 

volk. In het algemeen gaat er, wanneer wij 

met dat begrip in aanraking komen, een 

signaal op onveilig staan sedert de jaren 

1933-45. Toen heette dat „Volksfremdes 

Element". Het herinnert heel West-Europa 

aan veel gemiste kansen om tijdig hulp te 

bieden.  

Nog afgezien daarvan hebben christenen een 

bijzondere reden om hun oren te spitsen en 

hun kerken een reden om aktief te worden, 

sedert Jezus van zichzelf gezegd heeft „Ik 

ben een vreemdeling geweest". Hemel en hel 

hangen om zo te zeggen af van de vraag, 

hoe men de Vreemdeling behandelt.  

v d H. 
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Trouw 09-12-1967 

Naar Uppsala 

ALLE DINGEN NIEUW — Uitgave ter 

voorbereiding van de Vierde Vergadering van 

de Wereldraad van Kerken (te Uppsala 

Zweden van 4 tot 20 juli 1968). Nederlandse 

vertaling van drs. J. G. A. Tielens. Uitg. W. 

ten Have, Amsterdam, Carillonreeks 96 

bladzijden, prijs ƒ 2,20. 

Aan ledere Algemene vergadering van de 

Wereldraad van Kerken pleegt een in vele 

talen verschijnend boekje vooraf te gaan, 

waarmee men de plaatselijke gemeenten van 

de aangesloten kerken in de gelegenheid wil 

stellen om er bij voorbaat thuis vast wat van 

mee te maken: via kennisneming van de 

onderwerpen en van de bijbelstudies, die er 

aan de orde komen. Op zon manier hoopt 

men ,dat ook de gedelegeerden niet slechts 

een officieel kerkelijke inbreng hebben maar 

ook de vragen van een kritisch volgende 

gemeente er opnieuw zal stellen. Het verkeer 

tussen wat men altijd noemt het „grondvlak" 

(de gemeente) en de 230 man sterke staf 

.van de Wereldraad van Kerken laat nog heel 

wat te wensen over. Het zou de moeite waard 

zijn om met name de bijbelbesprekingen in dit 

boekje eens aan bestaande en speciaal 

daarvoor gevormde kringen voor te leggen. 

Hier worden mensen met een volledig beroep 

op hun intelligentie en hun kritisch vermogen 

bij het gesprek betrokken. Het boekje 

verschaft en passant nog het nieuws, dat er 

46 gesprekken over éénwording gaande zijn 

tussen tesamen 121 kerken in 29 landen. En 

dat Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen sinds 1948 ongeveer 300.000 

mensen, voornamelijk vluchtelingen, aan een 

nieuw bestaan heeft geholpen. 

Helaas bevat dit voorbereidende boekje nog 

niet de uiteenzettingen over de zes sectie-

onderwerpen, die door het Centraal Comité 

op Kreta in voorlaatste lezing werden 

bekeken en waarvan toch de definitieve tekst 

allang beschikbaar moest zijn. Die vraag blijft 

ons Intrigeren: waarom moet er aan 

uitgangsgedachten voor werkgroepen zolang 

worden geschaafd? Wil men discussie 

vermijden? 

Met alle respect voor dit 

voorbereidingsboekje vinden wij de zes 

onderwerpen er slechts uiterst pover in 

vertegenwoordigd, zodat men aangaande de 

eigenlijke gespreksstof geen wezenlijke 

reactie van de plaatselijke kerken hoeft te 

verwachten. Wat minder perfectionisme en dit 

zou niet gebeurd zijn. H.B. 

 

Algemeen Handelsblad 14-12-1967 

Daklozen in Joegoslavië dreigen te sterven  

Wereldraad vraagt dringend om hulp 

Het hulpverleningsorgaan van de Wereldraad 

van Kerken heeft een dringende oproep doen 

uitgaan om gelden bijeen te brengen voor de 

slachtoffers van de aardbevingsramp op 30 

november 1967 in Joegoslavië. De situatie in 

de omgeving van de plaats Debar ten 

zuidwesten van Skopje is volgens de 

Wereldraad zeer ernstig. In Debar en in de 

hoger gelegen bergdorpen zouden 50.000 

mensen dakloos zijn. Er zijn 

noodvoorzieningen getroffen in de vorm van 

een aantal tenten, maar deze bieden 

onvoldoende beschutting. Wanneer niet 

spoedig hulp wordt geboden, is de kans groot 

dat velen van kou zullen omkomen. 

Vooruitlopend op de bijdragen van de kerken 

heeft de Wereldraad reeds een bedrag van 

40.000 gulden beschikbaar gesteld. De 

stichting Oecumenische Hulp te Utrecht heeft 

aan de oproep gevolg te geven en zijn 

gironummer 5261 opengesteld voor 

bijdragen.  
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Trouw 14-12-1967 

Kerken gaan hulp bieden aan Joegoslavië 

DEN HAAG — Het hulpverleningsorgaan van 

de wereldraad van kerken heeft een 

dringende oproep doen uitgaan om gelden 

bijeen te brengen voor de slachtoffers van de 

aardbevingsramp op 30 november 1967 in 

Joegoslavië. De situatie In de omgeving van 

de plaats Debar ten zuidwesten van Skopje is 

volgens de wereldraad zeer ernstig. 

Geoffrey Murrey, vertegenwoordiger van de 

wereldraad, meldt uit Debar dat in deze 

plaats en in de hoger gelegen bergdorpen 

50.000 mensen dakloos zijn. Er is een 

noodvoorziening getroffen in de vorm van 

een aantal tenten, maar deze bieden 

onvoldoende beschutting. Volgens rapporten 

van artsen hebben nu reeds talloze inwoners 

bronchitis en longontsteking. Wanneer niet 

spoedig hulp wordt geboden, bestaat het 

gevaar dat velen van kou zullen omkomen. 

Nodig zijn geprefabriceerde woningen, die op 

de kortst mogelijke termijn moeten worden 

aangekocht. Vooruit lopend op de bijdragen 

van de kerken heeft de wereldraad reeds een 

bedrag van 40.000 gulden beschikbaar 

gesteld. Ook de stichting oecumenische hulp 

te Utrecht heeft aan de oproep gevolg 

gegeven en zijn gironummer 5261 

opengesteld voor bijdragen ten behoeve van 

de getroffenen in Joegoslavië. 

 

Het Vrije Volk 14-12-1967 

Bestand in Vietnam 

CAN THO (Reuter) — Zuid-Vietnam en de 

geallieerde strijdkrachten In dit land hebben 

besloten om met Kerstmis vier dagen een 

staakt-het-vuren af te kondigen. De Vietcong 

heeft eerder een dertien dagen durend 

bestand aangekondigd.  

DEN HAAG (ANP) — De Wereldraad van 

Kerken heeft voor de slachtoffers van de 

aardbevingsramp in Zuidslavië 40.000 gulden 

uitgetrokken. Maar dit is niet genoeg, vindt de 

Wereldraad. Daarom heeft tij een dringende 

oproep gedaan om gelden voor deze 

slachtoffers bijeen te brengen. De Stichting 

Oecumenische Hulp In Utrecht heeft baar 

gironummer 5261 beschikbaar gegeeld. 

 

Leeuwarder Courant 15-12-1967 

Dringend hulp nodig voor slachtoffers 

aardbeving 

Het hulverleningsorgaan van de Wereldraad 

van Kerken heeft een dringende oproep laten 

uitgaan om gelden bijeen te brengen voor de 

slachtoffers van de aardbevingsramp op 30 

november 1967 in Joegoslavië. De situatie in 

de omgeving van de plaats Debar ten 

zuidwesten van Skopje is volgens de 

Wereldraad zeer ernstig. Geoffrey Murray, 

vertegenwoordiger van de Wereldraad, meldt 

uit Debar, dat in deze plaats en in de hoger 

gelegen bergdorpen 50.000 mensen dakloos 

zijn. Er is een noodvoorziening getroffen in de 

vorm van een aantal tenten, maar deze 

bieden onvoldoende beschutting. Volgens 

rapporten van artsen hebben nu reeds talloze 

inwoners bronchitis en longontsteking. 

Wanneer niet spoedig hulp wordt geboden, 

bestaat het gevaar, dat velen van kou zullen 

omkomen. Nodig zijn geprefabriceerde 

woningen, die op de kortst mogelijke termijn 

moeten worden aangekocht. Vooruit lopend 

op de bijdragen van de kerken heeft de 

Wereldraad reeds een bedrag van 40.000 

gulden beschikbaar gesteld. Ook de Stichting 

Oecumenische Hulp te Utrecht heeft aan de 

oproep gevolg gegeven en zijn gironummer 

5261 opengesteld voor bijdragen ten 

behoeve van de getroffenen in Joegoslavië. 

 

Leeuwarder Courant 28-12-1967 

Kerken steunen vluchtelingen in Kalimantan 

De Wereldraad van Kerken heeft haar leden 

opgeroepen hulp te bieden aan grote 
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aantallen Chinezen, die uit de binnenlanden 

van West-Kalimantan naar de kust zijn 

gevlucht. Uit recente rapporten blijkt, dat 

tussen de 45.000 en 60.000 vluchtelingen zijn 

ondergebracht in Pontianak. De overige 

350.000 hebben een toevluchtsoord 

gevonden in andere kustplaatsen. 

Tengevolge van deze situatie dreigt 

voedselnood. Indonesische organisaties, 

waaronder het Rode Kruis, helpen in een 

wanhopige poging om tegemoet te komen 

aan de steeds groter wordende schaarste. De 

voorraden voedsel en medicamenten raken 

echter uitgeput en spoedig dient van 

buitenaf hulp te worden geboden. Oorzaak 

van de massale vlucht der Chinezen is, aldus 

de „Stichting Oecumenische Hulp", een 

plotseling tot uitbarsting gekomen 

haatcampagne van duizenden Dajaks, die 

hun weerzin tegen enkele benden terroristen 

afreageerden op de hele Chinese 

gemeenschap. Een betreurenswaardig 

incident heeft geleid tot een slachting onder 

de Inwoners van enkele Chinese dorpen. Dit 

had de massale vlucht tot gevolg. Vanuit 

Djakarta zijn door de centrale regering 

parachutisten overgebracht om een eind te 

maken aan de onlusten. De „Stichting 

Oecumenische Hulp" te Utrecht stelt ook voor 

deze ramp zijn gironummer 5261 open voor 

giften onder vermelding van „Kalimantan . 
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