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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of 
op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

De titel van dit boekje is ontleend aan een uitspraak van de kapitein van de politeboot die in het Zeeuwsche 
Wemeldinge in 1953 de bevolking opriep de dijken te versterken tegen het wassende water. De hulpvirle- 
ning tijdens en na de watersnoodramp was een van de vroegste en opvallendste activiteiten in de geschie- 
denis van SOH. Sommige van de hoofdstuktitels en ook de boekomslag duiden op beelden en bewegingen 
van water. Ze lopen als een rode draad door het werk en de organisatorische ontwikkeling van SOH. Maar 
ook in de evangelien waaruit SOH haar inspiratie voor het werk haalde, wordt het begrip water veelvuldig 
genoemd. De tekst in Johannes 7:38: 'stromen levend water vloeien uit Zijn binnenste' kan op SOH betrok- 
ken worden. Met het water bedoelde Jezus de geest. SOH verbond die geest met praktische handelen in de 
wereld. Zij vertrouwt eropdat die geest ook na 2000 blijft vloeien. 
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VOOR WOORD 
In 1952 werd SOH opgericht, een organisatie voor werelddiakonaat 
van een aantal Nederlandse kerken. Het was de eerste institutionele 
vormgeving van wat die kerken zagen als hun diakonale taak over de 
grenzen van eigen land en eigen kerk. Binnen de zending was 
natuurlijk al volop aandacht gegeven aan wat later werelddiakonaat 
is gaan heten. Onderwijs, gezondheidszorg, sociale programma's en 
zelfs landbouwvoorlichting stonden al op de agenda van de 
zendingsgenootschappen en de kerkelijke zending. Maar pas na de 
Tweede Wereldoorlog ontwikkelde het werelddiakonaat zich tot een 
geheel eigen werksoort. 

In het bestaan van SOH heeft bij herhaling de vraag gespeeld welke 
werelddiakonale taken de kerk geheel zelf wil uitvoeren en welke in 
een gezamenlijke opzet met andere kerken moeten worden gedaan. 
In 1987, toen ook de Gereformeerde Kerken in Nederland bij SOH 
aansloten, werd die vraag opnieuw vertaald in een gewijzigd 
mandaat voor SOH. Vanaf die datum werd SOH de gespecialiseerde 
organisatie voor noodhulp, vluchtelingenwerk en voedingsprogram- 
ma's. 

De gescheiden fondsenwerving van SOH en de werelddiakonaten 
van de in SOH deelnemende kerken leidde tot een niet gewenste 
onderlinge concurrentie. Of anders gezegd, er kon niet voldoende 
afstemming plaatsvinden. Om meer eenheid in de voorlichting en 
fondsenwerving te realiseren ging in 1995 Kerken in Aktie van start. 

Naast deze hoofdpunten in de geschiedenis van SOH moeten we in 
dit voorwoord natuurlijk ook de vorming van DOG in 1962 en van 
ICCO in 1964 melden. DOG werd een afdeling van SOH. Pas in 
1990 ging zij formeel zelfstandig werken. In 1974 begon SOH met 
het 'Alternatief Adoptieplan', nu 'Kinderen in de Knel' genoemd. 

In dit boekje worden de achtergronden van het werk van SOH in een 
historische context geplaatst. We zijn Jan van Capelleveen, die in 
1997 overleed, zeer dankbaar voor het werk dat hij hiervoor 
verrichtte. Ook Marcel Leune zijn we dankbaar, hij heeft het onder- 
zoek gedaan en feitenmateriaal verzameld op basis waarvan Jan van 
Capelleveen dit boekje heeft geschreven. 



In 1999 wordt gewerkt aan plannen die ingrijpende gevolgen zullen 
hebben voor de toekomst van SOH. De 'Samen op Weg'-kerken (De 
Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Neder- 
landen) vormen hun gezamenlijk landelijk dienstencentrum, waarin 
ook een afdeling voor missionair en diakonaal werk en oecumeni- 
sche relaties is ondergebracht. Deze,kerken willen het werk dat SOH 
nu voor hen doet in hun eigen organisatie integreren. Daarnaast.zijn 
er plannen om het werk van Dienst Over Grenzen, ICCO en SOII 
(dat laatste voor zover niet geintegreerd in het landelijk dienstencen- 
trum van de SOW-kerken) samen te voegen. 

Dit boekje is dan ook als het ware te beschouwen als een afsluiting 
van een belangrijke periode in de ontwikkeling van het kerkelijk 
werelddiakonaat. 

De organisatorische vormgeving van het werelddiakonaat van de 
kerken mag in 1999 een ingrijpende verandering ondergaan, moge- 
Iijk leidend tot het einde van SOH, in de afgelopen decennia is 
echter het belang van dit werk steeds beter onderkend, zowel door 
de gemeenteleden, als door de donateurs. In het vertrouwen dat dit 
werk zijn voortgang vindt en met dank aan de auteur, bied ik u dit 
boekje aan. 

Henk Zomer 
directeur 



'SOH's opdracht I S  om mensen in kwetsbai-e situaties bij te staan. Dat deed zij 
bipoorbeeld in 1994, toen Rwanda werd geteisterd door dood en verdeifen meer 
dan een mzljoen mensen vluchtten. Foto: Jaco Klamer: 



H O O F D S T U K  

DE OIVTDEKKIIIVG VAN 
EEIVOPDRACHT I 
In de naam Stichting Oecumenisch Hulp liggen twee betekenissen 
opgesloten. We kunnen 'oecu~enisch' in de eerste plaats opvatten 
als 'interkerkelijk'. In aanzet werd 'oecumenische beweging' 
gebruikt als een andere benaming voor de Wereldraad van Kerken. 
Sedert het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de uitdrukking ook' 
betrekking op de samenwerking van protestantse kerken met de 
rooms-katholieke Kerk. Het geloof achter het woord is dat geschei- 
denheid de verkondiging van het koninkrijk van God in de weg 
staat. Als kerken zijn we geroepen tot eenheid. 

De tweede betekenis verwijst naar de oorspronkelijk Griekse bete- 
kenis van 'oecumene'. Dan is het woord simpelweg synoniem met 
'wereld'. Stichting Oecumenische Hulp wil vooral in dat opzicht 
werkzaam zijn. De kerken hebben een taak in de wereld. Ze moeten 
het heil verkondigen, doorgeven dat God de wereld zo lief had dat 
hij zijn zoon ervoor gaf opdat mensen het eeuwige leven zouden 
ontvangen. Maar dat 'heil' is ook een synoniem van 'genezing'. 
Jezus verkondigde niet alleen het koninkrijk van God als heil voor 
de ziel. Hij richtte ook tekenen van dat komend rijk op en genas de 
lamme, de blinde, de melaatse, de bezetene. Hij had ook oog voor 
het lichamelijk lijden van mensen. De kerk is ook in de wereld 
geplaatst om lijden te verlichten. Deze wereld is in de ban van 
onrecht; nood lenigen is iets laten zien van Gods gerechtigheid. Hij 
wil niet dat mensen lijden, hetzij door natuurrampen, hetzij door 
oorlogen, hetzij door eigen schuld. 

Verdeeldheid 
In het licht van 2000 jaar kerkgeschiedenis is dit dubbele inzicht - 
de kerkelijke eenheid zoeken en nood lenigen - van oude datum. Het 
is terug te'voeren tot Handelingen 15. Op het apostelconvent werden 
de kerken van niet-joden, die in de Griekse wereld waren ontstaan, 
erkend door de gemeente die in Jeruzalem bij de tempel samen- 
kwam. Erkend werd dat de niet-joden niet de joodse wetten van 
besnijdenis en offerandes behoefden te worden opgelegd. Er werd 
dus erkend dat er twee kerken naast elkaar bestonden die onderling 
cultureel en liturgisch sterk verschilden. Wel werden de Grieks spre- 
kende kerken opgeroepen de arme en vervolgde Aramees sprekende 
kerken in Juda financieel te steunen, hun nood te helpen lenigen. 



Daarna is de versplintering van de kerken doorgegaan. In het jaar 
500 na Christus bestonden er-al vijf verschillende kerken die echter 
niet langer contact met elkaar en geen verantwoordelijkheid meer 
voor elkaar voelden. De Reformatie heeft de versplintering in 
Europa nog versterkt en de negentiende eeuw heeft dat aantal onder- 
ling verschillende denominaties verder vergroot. Al die verschil- 
lende kerken bestonden los van elkaar. 

Zoeken naar eenheid 
De Engelse bijbelvertaler William Carey was eigenlijk de eerste die 
weer opriep om interkerkelijk samen te werken. In een brief aan de 
eerste Nederlandse zendingswerker Johannes van der Kemp in Zuid- 
Afrika in het begin van de vorige eeuw stelde hij voor een wereld- 
conferentie te organiseren waar afgevaardigden van kerken en 
zendingen samen konden overleggen, van elkaar konden leren en 
wegen konden zoeken voor samenwerking. 

Die droom van Carey is pas een eeuw later, in 1910, in vervulling 
gegaan tijdens de wereldzendingsconferentie van Edinburgh. 
Hoewel er overal in de wereld al kerken waren ontstaan, was het 
toch vrijwel uitsluitend een vergadering van blanken. Maar het was 
het begin van erkenning van elkaar, een eerste aarzelende stap naar 
samenwerking. 

Die conferentie heeft de kerken wakker geschud. Mensen als John 
R. Mott (1865-1955); de aartsbisschop van Uppsala in.Zweden, 
Nathan Soderblom (1866-1931); de latere anglicaanse aartsbisschop 
William Temple (1 88 1 - 1944) en niet te vergeten de eerste algemeen- 
secretaris van de Wereldraad van Kerken Willem Visser 't Hooft 
(1900- 1985) wilden die samenwerking van zendingsorganisaties 
uitbreiden tot een samenwerking van kerken. 

In 1919 werd in Stockholm een eerste conferentie gewijd aan 'Life 
and Work'. De drijvende kracht was de Zweedse aartsbisschop 
Nathan Soderblom. Deze conferentie droomde van praktische 
samenwerking als een weg naar eenheid. In 1927 werd in Lausanne 
een eerste conferentie gewijd aan wat we nog steeds noemen 'Faith 
and Order'. De droom was kerken te laten nadenken o v q  wat ze 



gemeenschappelijk belijden om zo naar eenheid te groeien. John 
Mott en aartsbisschop William Temple waren een paar van de drij- 
vende krachten. 

In zijn dissertatie die in 1928 verscheen, vergelijkt dr. Willem Visser 
't Hooft beide conferenties met elkaar. Aan zijn dissertatie voegde 
hij de stelling toe, 'De eenheid der christelijke kerken en confessies 
kan niet werkelijk bevorderd worden, tenzij er een synthese gevon- 
den wordt tussen de toenadering op het praktische en ethische vlak 
(Stockholm) en de toenadering op het vlak van de kerkelijke leer en 
de kerkorde (Lausanne).' 

Oecumenische hulpverlening in wording 
In de praktijk bleek samen werken gemakkelijker te verwezenlijken 
dan samen belijden. Al in 1922 werd in Kopenhagen een conferentie 
georganiseerd gewijd aan praktisch christendom waar oecumenische 
hulpverlening aan de orde kwam. Daar speelde de Zwitserse predi- 
kant uit Zurich Adolf Keller een belangrijke rol. De nood die men 
toen voor ogen had en waar iets aan gedaan moest worden was de 
nood veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog. 

Keller beschrijft die conferentie in een geschrift dat kort daarna tot 
stand kwam: "Twee dagen lang klonk een lange klacht ons in de 
oren, die ons allen in het hart greep. Uit zestien landen van het 
vasteland waren boden gekomen die ons eenvoudig vertelden hoe 
hoog de nood gestegen was. In de pastorieen in Duitsland heerste 
hongel: Arme studenten trachtten een karig stukje brood te verdie- 
nen om verder te kunnen studeren. De christelijke pers lag bijna op 
sterven. In Frankrijk, Belgie, Letland en Tsjechoslowakije lagen 
pastorieen en kerken in puin. In Oostenrijk zagen hongerende wees- 
kinderen en eenzame gemeenten naar het buitenland uit. Uit Joego- p - 7 3  L f 

slavie riepen afgelegen gemeenten om hulp. In Hongarije had de 
kerk zo gezegd geld en goed verloren. In Roemenie werden haar 
landerijen en scholen ontnomen. In Tsjechoslowakije waren geen 
kerken en predikanten en verscheidene gemeenten die in een schuur 
of herberg hun samenkomsten moesten houden, verlangden naar een 
kerkje. De Poolse protestantse vluchtelingen vonden huis en hof 
verwoest. In,C;riekenland leden de dominees hongel: En zo ging het 



voort. Uur na uur druppelden klaagbrieven, noodkreten, beschuldi- 
gingen en smeekbeden als gloeiend gesmolten lood op ons hart en 
geweten .." Er was geen ontkomen aan. Er moest iets gebeuren. 

Op weg naar een organisatie 
Twee jaar later werd in 1924 als gevolg daarvan het Europees 
Centraal Bureau voor Kerkelijke Hulpacties (EBKH) opgericht dat 
in Geneve werd gevestigd. De taak van dit bureau werd als volgt 
omschreven: "Kerken die in staat zijn hulp te bieden, voortdurend 
op de hoogte houden van situaties waar die hulp nodig is en ze aan 
te sporen deze hulp ook daadwerkelijk te verlenen." Bij die hulp 
werd oorspronkelijk vooral gedacht aan steun aan theologische 
opleidingen, subsidies aan diakonale instellingen, aanvulling van 
predikantensalarissen, maar ook aan hulp aan vluchtelingen. Daar- 
mee toonden kerken eigenlijk voor het eerst dat ze oog begonnen te 
krijgen voor hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld 
om hen heen, ongeacht of de mensen in nood tot een kerk behoor- 
den of niet. Toch had dit bureau in het begin alleen een adviserende 
taak. 

In de jaren dertig groeide de idee dat beide benaderingen niet van 
elkaar gescheiden konden blijven. Daarom werd in 1938 besloten 
om'beide stromingen, 'Faith and Order' en 'Life and Work' samen te 
brengen in een organisatie. Zij vormen nog steeds de kernafdelingen 
van de Wereldraad van Kerken. 

Het was op dat moment nog te vroeg om definitieve besluiten te 
nemen, maar wel werd een voorbereidingscommissie ingesteld om 
te komen tot zo'n wereldraad. Dr. Willem Visser 't Hooft ging 
fungeren als secretaris. Omdat in Geneve al het bureau voor hulpac- 
ties (EBKH) was gevestigd, werd die stad algemeen aanvaard als de 
plaats van waaruit deze voorbereidingscornmissie kon werken. 

Een jaar later, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bleek wat een 
goede keuze dat was. In de betrekkelijke rust van een land dat buiten 
de oorlog bleef, kon nagedacht worden over de wijze waarop na die 
oorlog de kerken geholpen moesten worden. Maar al spoedig bleek 
dat al eerder mensen hulp nodig hadden. # 



Oecumenische noodhulp 
"Niet-ariers", zo vertelt dr. Visser 't Hooft in zijn memoires, 
"werden in groten getale naar het nog halfzelfstandige zuiden van 
Frankrijk, waar de Duitse vazal Petain regeerde, onder de meest 
primitieve omstandigheden in interneringskampen opgesloten. De 
protestantse jeugd van Frankrijk kon dat niet aanzien en richtte de 
organisatie Cimade op die daadwerkelijk deze mensen ging helpen." 
De voorbereidingscommissie van de Wereldraad van Kerken in 
oprichting gaf van meet af aan steun. 

In die tijd bracht dr. Visser 't Hooft een bezoek aan de leiders van 
die organisatie en bezocht met hen de kampen. In het najaar van 
1941 schreef hij reeds: "Het is de vraag of er ergens ter wereld 
mannen en vrouwen zich meer bewust zijn van hun relatie met de 
oecumenische kerk, dan in deze kampen waar 'niet-arische ' christe- 
nen het hebben over het 'oecumenische eten', de 'oecumenische 
schoenen' en de 'oecumenische lectuur' die ze door middel van de 
~Euchtelingencommissie ontvangen." 

De volgende stap was dat hulp geboden moest worden aan vluchte- 
lingen die naar Polen gedeporteerd werden door de Duitsers. 
Cimade riep ook voor hen de hulp in van Visser 't Hooft. 

Noodhulp naast wederopbouw 
Ondertussen groeide binnen de Federale Raad van Kerken in de 
Verenigde Staten het besef dat Amerikaanse kerken na de oorlog 
zouden moeten helpen. Deze raad zond in 1942 Samuel McCrae 
Cavert naar Europa om te onderzoeken wat er kon en moest worden 
gedaan. Hij kwam net op tijd om via Portugal en Zuid-Frankrijk nog 
door te kunnen reizen naar Zwitserland vlak voordat ook Zuid- 
Frankrijk door de Duitse troepen werd bezet. Uitvoerige gesprekken 
met dr. Visser 't Hooft leidden tot de oprichting van een speciale 
afdeling voor wederopbouw en hulpverlening met de Engelse naam 
'Department of Reconstruction and Relief'. In eerste instantie moest 
die organisatie nadenken over de vraag hoe na de oorlog het beste 
hulp geboden zou kunnen worden. Maar de nood van vluchtelingen 
moest direct al gelenigd worden. "De hoofdgedachte was het instel- 
len van een echte dienstverlenende organisatie, waarin alle kerken 



die hulp konden verlenen, deze zouden geven aan alle kerken die 
hulp konden gebruiken," schrijft Visser 't Hooft in zijn memoires. 

, Dit was een'duidelijk station verder dan de oorspronkelijke opdracht 
van het EBKH, dat immers alleen maar de vinger aan de pols moest 
houden en moest doorgeven waar en welke noodsituatie de aandacht 
van de kerken verdiende. Het was een informatie- en geen hulpver- 
lenend orgaan. 

Een derde groep mensen in nood waaraan al snel aandacht moest , 

worden geschonken vormden de krijgsgevangenen. Voor dat doel 
was een speciale Commissie voor de Verzorging van Krijgsgevangen 
opgericht. De leiding van dat werk werd in handen gelegd van 
Olivier Beguin, die eigenlijk een dubbele functie vervulde, want hij 
had de leiding over nog een organisatie in oprichting: de Wereld- 
bond van Bijbelgenootschappen. Hij combineerde, mede dankzij 
financiele steun, hulp in de vorm van bijbels met praktische hulp 
van voedselpakketten en lectuur. Woord en daad gingen hand in 
hand. 

In 1943 schreef Visser 't Hooft een memorandum waarin hij de 
aandacht vroeg van de kerken voor de situatie van na de oorlog. Het 
was bedoeld als een discussiestuk voor de kerken in Amerika, Enge- 
land, Zweden en Zwitserland. In dat stuk 'profeteerde' hij dat de 
afdeling voor wederopbouw in de tijd van de eerste nood vijf secre- 
tarissen nodig zou hebben en daarna nog maar drie. Hij erkende 
later dat hij de taak van het lenigen van nood schrikbarend had 
onderschat. Toen in 1948 de Wereldraad van Kerken werd opgericht, 
had die afdeling al 23 secretarissen, want al spoedig werd beseft dat 
het niet alleen ging om de naoorlogse nood van Europese kerken, 
maar dat ook kerken elders, zeker kerken in de gebieden die door 
Japan bezet waren geweest, hulp nodig hadden. 

Toen het besluit in 1948 in Amsterdam viel een Wereldraad van 
Kerken op te richten was de afdeling voor interkerkelijke hulpverle- 
ning al uitzonderlijk actief. Dat werk zou ook consequenties hebben 
voor de Nederlandse kerken. 



SOH u op haar werkterrein betrokken en actief lid vande wereldwijde~oecumenische 
familie. Foto: Photo OikumenerWCC. 



HULP AAN 
BEVRIJDE KERKEN 
1945. Hitler had zelfmoord gepleegd. De laatste Duitse legereenhe- 
den hadden zich overgegeven. De bezette gebieden waren bevrijd. 
De Duitse steden behoefden niet langer angst te hebben voor nog 
meer bombardementen die nog meer gebouwen zouden vernietigen, 
nog meer doden zouden eisen. De kanonnen zwegen. Er kon een 
begin gemaakt worden met de wederopbouw van een verwoest 6 

continent. 

Marshall-plan voor de kerken 
Dat gold ook voor de kerken. Die wederopbouw was voorbereid. 
Juist omdat net voor de oorlog veel kerken elkaar hadden gevonden 
en zich bereid hadden getoond om samen een Wereldraad van 
Kerken te stichten, kon het door de voorbereidingscommissie in 
Geneve ingestelde 'Department of Reconstruction and Relief' een 
plan van aanpak opstellen. Duidelijk was toen al dat de kerken in 
Engeland, de Verenigde Staten en Canada en ook die van Zweden en 
Zwitserland die het minst of in het geheel niet getroffen waren door 
de oorlog, bereid waren op grote schaal financiele en andere hulp te 
verlenen aan de kerken op het continent die geleden hadden. 

Er waren zoveel taken. Kerkgebouwen waren verwoest. Omdat 
mensen waren weggesleept of omgekomen, was in veel kerken de 
leiding gedecimeerd. Er was een enorm tekort aan bijbels omdat de 
bijbelgenootschappen en andere bijbelproducerende instellingen 
vrijwel niets hadden kunnen drukken in de oorlogsjaren. Veel bijbels 
waren bij de bombardementen en de gevechten verloren gegaan. 
Enorme aantallen mensen waren op de vlucht geslagen. 

Om bijbelhulp behoefde de Geneefse commissie die onder leiding 
stond van Olivier Beguin zich niet te bekommeren. De bijbelgenoot- 
schappen uit de helpende landen begonnen meteen bijbels te druk- 
ken in tal van Europese talen. Beguin, die nooit materiele b l p  van 
bijbelhulp had kunnen scheiden, zorgde ervoor dat ook de krijgsge- 
vangenenkampen hun aandeel in die bijbels kregen. . 

Dal was echter hulp die via een,geheel eigen kanaal werd geboden. 
De praktische hulpverlening aan vluchtelingen was een veel groter 
probleem. Zij hadden behoefte aan voedsel, aan kleding, aan dekens, 



aan tenten. In allerijl werden vanuit Geneve organisaties opgebouwd 
die als een kanaal voor die hulp konden dienen. 

Een andere vorm van hulp was bestemd voor kerken die weer opge- 
bouwd moesten worden. Van meet af werd beseft dat die hulp niet 
moest worden overgelaten aan individuele kerken die door individu- 
ele kerken werden geholpen. Dan zou de hulp alleen maar onrecht- 
vaardig verdeeld worden. Als er sprake was van hulp aan kerken, 
dan moest dat een vorm van interkerkelijke hulp zijn. Het werd de 
taak van Geneve om ook kanalen voor die hulp te ontwikkelen. 

Nieuwe hulpkanalen 
De eerste stap was dat het 'Europese Centrale Bureau voor Kerke- 
lijke Hulpacties' dat in 1924 was gesticht en in Geneve was geves- 
tigd en de afdeling van de Wereldraad in oprichting voor 'Recon- 
struction and Relief' werden geintegreerd. De nieuwe naam luidde 
'Department for Reconstruction and Inter Church Aid' met als taken 
de opbouw van kerken en de opvang van vluchtelingen. 

Zo was er een instantie om de gevende hulp te coordineren. Maar al 
snel bleek dat dit niet genoeg was. Er moesten in de diverse landen 
ook ontvangende instanties komen. die voor een evenredige verde- 
ling van de hulp konden zorgen. 

Nederlandse parallellen 
Ook de kerken in ons land moesten aangespoord worden om een 
dergelijk orgaan in leven te roepen. Op 3 november 1945 riep de 
algemeen secretaris van de Wereldraad in oprichting, dr. Willem 
Visser 't Hooft, een aantal vertegenwoordigers van verschillende 
Nederlandse kerkgemeenschappen bijeen om een commissie te 
vormen die als kanaal voor de te geven hulp via het 'Department for 
Reconstruction and Inter Church Aid' in Geneve kon dienen. Op dat 

rIz3zi 
verzoek werd meteen het 'Interchurch Reconstruction Committee' 
(IRC) opgericht onder voorzitterschap van ds. K.H.E. Gravemeyer 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. Taak was "de coordinatie van 
de hulp vanuit het buitenland - goederen en geld - via de Neder- 
landse kerken aan de Nederlandse bevolking." In de commissie 
zaten naast Gravemeyer vertegenwoordigers van de Doopsgezinde 



Broederschap, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Oud-katholieke 
Kerk, en de Remonstrantse Broederschap, de kerken die al voor de 
oorlog kenbaar hadden gemaakt dat ze naar eenheid wilden streven 
in het kader van de oecumenische beweging. Bij de installatie van 
de commissie stelde de nieuw benoemde voorzitter Gravemeyer de 
voorwaarde dat niet alleen de kerken zouden worden geholpen die 
bij de Wereldraad in oprichting betrokken waren, maar alle kerken, 
ook de kerken die aan deze vorm van oecumene nog niet toe waren. 

Op 10 mei 1946 werd in Nederland de Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland heropgericht. Doel was het streven naar de 
oprichting van een Wereldraad van Kerken van Nederlandse zijde te 
ondersteunen en onderlinge contacten te verdiepen en te verbreden. 
In tegenstelling tot de situatie voor de oorlog waren de deelnemende 
kerken nu wel direct vertegenwoordigd. Zo werd het kader gescha- 
pen waarbinnen het IRC kon functioneren. Dit comite besloot 
meteen om de tijdens de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog, 
de hongerwinter van 1944, opgerichte interkerkelijke bureaus in te 
schakelen. Deze, doorgaans kleine comites, waren ontstaan om 
goederen uit het oosten van het land, waar nog wel voedsel was, 
naar de westelijke hongerprovincies te brengen. 

Zelf vormden de interkerkelijke bureaus iets later het 'Landelijk 
Interkerkelijk Bureau voor Noodvoorziening' dat mr. F.L.S.F. baron 
van Tuyll van Serooskerken, de latere algemeen secretaris van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBC), tot secretaris had. Hij was de 
juiste man op de juiste plaats omdat hij, toen het NBG door de Duit- 
sers werd opgeheven wegens het beschikbaar stellen van bijbels aan 
joden, alle steden en dorpen afreisde om te zorgen dat plaatselijke 
afdelingen het kapitaal van deze organisatie veilig zouden stellen via 
een plaatselijke interkerkelijke vereniging. Op die manier waren de 
Duitsers gedwongen iedere plaatselijke afdeling van het NBG 
afzonderlijk op te heffen. Daartoe zijn ze nooit overgegaan, omdat 
het sluiten van het Bijbelhuis in Amsterdam op zo'n groot verzet 
stuitte binnen de kerken dat de zegels op de deur van het pand aan 
de Herengracht 366 snel werden verwijderd. Van Tuyll had tijdens 
die bezoeken enorm veel relaties met vertegenwoordigers van plaat- 
selijke kerken opgebouwd. 



De twee organen die ontstonden hadden elk een verschillende taak. 
Het IRC was een coordinatieplek en het Landelijk Bureau een 
uitvoerende instantie. Bovendien was het bureau van Van Tuyl van 
en voor hulp op Nederland gericht, terwijl het comite van Grave- 
meyer de internationale contacten verzorgde. 

Dreigende versnippering 
De oecumenische kanalen waren er, maar de tragiek was dat de 
Amerikaanse kerken hun hulp niet exclusief wilden geven via de 
kanalen van de wereldraad in oprichting, maar rechtstreeks aan hun 
confessionele zusterkerken. Het gevolg was dat er toch verwende en 
verweesde kerken ontstonden. De Geneefse oecumenische hulporga- 
nisatie was fel tegen die versnippering gekant, maar kon die niet 
voorkomen. 

Een ander probleem was dat de Amerikaansc kerken bepaalden hoe 
hun hulp in Europa besteed moest worden. Daardoor bleven belang- 
rijke projecten liggen. De Nederlandse kerken ondervonden daarvan 
de gevolgen, omdat tegen het einde van de jaren veertig de kerken in 
Amerika nauwelijks nog oog hadden voor de noden in Nederland. In 
Amerikaanse ogen had Nederland die hulp niet langer nodig. 

Ontvangen of geven? 
Het gevolg was dat al in 1946 in Geneve de discussie begon of 
Nederland wel een ontvangend land moest blijven. Werd het niet tijd 
dat Nederland een gevend land werd? De vraag werd een beetje te 
vroeg gesteld, omdat de productie in Nederland nog lang niet op 
gang was gekomen. Nederland was nog in het stadium van puin 
ruimen en nog niet van wederopbouw. Toch hadden deze gesprek- 
ken zin. Voor liet eerst werd tegen eind 1946 door Nederlandse 
kerken hulp geboden aan kerken in Hongarije waarmee ze histori- ' 
sche banden bezaten. Zo brak tot 1952 de periode aan waarin Neder- 
land langzaam maar zeker de overgang maakte van ontvangende 
naar gevende natie. 

Nog eenmaal verschoof Nederland naar de ontvangende kant. Dat 
was tijdens de Ramp van 1 februari 1953 toen grote delen van 
Zeeland en Zuid-Holland door het zeewater werden overspoeld. 



Het Zeeuwse dorp Oosterland tijdens de watersnoodramp in 1953. Nederland 
realiseerde zich toen maar al te goed hoe waardevol buitenlandse hulp kan zijn als 
je in nood verkeert. Foto: SOH. 



H O O F D S T U K  

ALS HET TE LAAT IS 
OM TE BIDDEM.. 

Het Scheldewater overspoelde die zaterdagavond de politieboot die 
door de golven woest heen en weer werd geslingerd. De stuurman 
moest zich vastklemmen aan het wiel, de kapitein hield zich staande 
aan de tafel in de stuurhut. "Dit is gekkenwerk. Vannacht zijn er 
geen smokkelaars te snappen. Dit is zonde van het werk dat we 
gedaan hebben om al het koper van de boot te poetsen. Laten we 
maar naar huis gaan," besloot hij. Een uur later legde de boot aan in 
Wemeldinge. De kerkklok liet zijn twaalf slagen horen. De kapitein 
en de bemanning gingen naar bed. Niets vermoedend. .. 

Om drie uur werden ze gewekt. De dijken waren overal in Zeeland 
bezig door te breken. Wemeldinge was nog droog, maar ook daar 
dreigde een doorbraak. In allerijl werd de bevolking gewekt. Zakken 
met zand moesten gevuld worden. Om tien uur die volgende 
ochtend klepte het kleine klokje van de Vrije Evangelische 
Gemeente van Wemeldinge. De dienst zou beginnen. In de kerk zat 
een oude vrouw. In de hervormde en de gereformeerde kerk was de 
opkomst nauwelijks groter. De diensten werden afgelast. "Als dijken 
breken is het te laat om te bidden" zei de kapitein van de politie- 
boot, toen hij de kerkklok hoorde. 

Wereld helpt Nederland 
Meteen schoot de gehele wereld te hulp. In een plakboek vol foto's 
over de ramp en de volgende hulpverlening is ook een verslag opge- 
nomen van een telefoongesprek dat op de ochtend na de dag van 
ramp gevoerd werd tussen iemand van Church World Service in 
New York en de toenmalige directeur van SOH. Eeh Amerikaanse 
stem zei: "Ik spreek namens ~ h u r c h  W ~ r l d  Service in New York. We 
leven intens mee met de broeders (opmerkelijk is, dat de zusters 
vergeten werden, maar zo ging dat toen nog in de kerken) die door 
de vloedgolf getroffen zijn. Kunnen we helpen?" Het antwoord 
luidde: "De regering heeft de kerken van Holland gevraagd om 
voedsel, kleding en onderdak ter beschikking te stellen. We doen ons 
uiterste best, maar de grootte van de ramp is nog steeds niet te over- 
zien. We geloven dat we over voldoende voedsel beschikken, maar 
we hebben grote hoeveelheden kleding en fondsen nodig."Church 
World Service reageerde meteen positief met de woorden: "DI: Regi- 
nald Helffrich heeft me net gebeld en gevraagd 5.000 dollar ter 



beschikking te stellen in naam van de Evangelical and Reformed 
Church. We hebben onze magazijnen in Bremen in Duitsland en in 
New Windsor in Maryland opdracht gegeven onmiddellijk kleding te 
sturen. ~ n d e r e  kerken zullen het voorbeeld van de Reformed Church 
volgen en geld ter beschikking stellen. Hou ons op de hoogte. We 
zijn bereid bij te springen." 

Het was de laatste maal dat Nederland hulp ontving, op een moment 
dat de situatie voor de hulpverlening in wezen al ingrijpend was 
gewijzigd. De wederopbouw van het land was begonnen, de spoor- 
wegen lieten van zich spreken, de eerste fabrieken hadden hun 
producties hervat. Luctor et emergo, in meer dan een betekenis. 
Die ontwikkeling maakte het mogelijk dat de Nederlandse kerken 
van ontvangende gevende kerken werden. Dat was echter geen 
vanzelfsprekende ontwikkeling. Het vereiste een nieuwe inzet van 
de kerken en een taakverandering voor het IRC. 

Naamswijzigingen ' 

In 1948 was in Amsterdam al de Wereldraad van Kerken opgericht. 
Een directe verandering in de hulpsituatie had die daad niet veroor- 
zaakt. Wel wijzigde de situatie zich een jaar later enigszins, het oude 
'department', dat een afdeling van de nieuwe Wereldraad van 
Kerken was geworden, werd geconfronteerd met het feit dat in 
Europa ontvangende kerken bezig waren gevende kerken te worden. 
Daarom werd de naam veranderd, voortaan zou die afdeling 
'Department of Inter Church Aid and Service to Refugees' genoemd 
worden. 

De internationale naamsverandering had ook gevolgen voor het 
Nederlandse comite. Ook die naam, IRC, werd al een jaar voor de 
watersnoodramp, die de ontwikkeling binnen de Nederlandse kerken 
even zou onderbreken, gewijzigd in 'Committee of Inter Church Aid 
and Service to Refugees.' De naamsverandering hield ook een taak- 
verandering in. Die werd als volgt omschreven: "Na eerst speciaal 
gericht te zijn op de herbouw van de kerken en het kerkelijk leven, is 
alle werk thans gericht op de hulpverlening van de kerken onder- 
ling, hetgeen mhoudt dat de kerken m Nederland zowel gevers als 
ontvangers zullen zijn. Ook het vluchtelingenwerk valt nu onder het 



comite, na deze taak eerst voor het Ecumenical Refugee Comittee te 
hebben waargenomen." 

Het nieuwe comite onderhield nauwe banden met de oecumenische 
raad maar was, naar het gevoel van velen, toch in wezen meer een 
verlengstuk van het 'department' in Geneve dan een onderdeel van 
het Nederlandse oecumenische werk. Op den duur werd dit niet als 
wenselijk ervaren, zeker niet toen het comite in de andere richting 
ging functioneren en van een ontvangende een gevende instantie 
werd. Het sluisde het geld voor werelddiakonale hulpverlening van 
de Nederlandse kerken door naar Geneve. Het is begrijpelijk dat er 
stemmen opgingen dat dit comite een onderdeel van de Oecumeni- 
sche Raad moest worden, net als het gelijknamige internationale 
'department' een onderdeel vormde van de Wereldraad van Kerken. 

Comite wordt zelfstandige stichting: SOH 
Op 15 januari vond er onderling overleg plaats tussen het comite en 
de Oecumenische Raad. Daar zei de secretaris van het comite, 
mevrouw M. Schiff: "De behoefe aan integratie geldt bij het IRC 
(comite) des te sterker naarmate de periode tot het verleden behoort 
dat Nederland ontvangend land is en als giving wordt gezien. De 
tijd is daar dat de gemeenten en kerken in Nederland worden aange- 
sproken op het bijdragen aan een leniging van een stuk wereldnood, 
in die proportie, welke het centrale Inter Church Aid-secretariaat (in 
Geneve) als billijk en aangepast voorkomt. IRC wil dus subcommis- 
sie van de Raad heten." 

Het is duidelijk dat het initiatief uitging van degenen die direct 
betrokken waren bij die hulpverlening en niet bij de kerken zelf. 
Kerken komen uit zichzelf vrijwel nooit tot nieuwe stappen, altijd 
moet er een Gideonsbende zijn die de kerken een paar stappen voor- 
uit is. De te vormen stichting zag zelfs als taak om de kerken wakker 
te schudden en aan te manen tot geven zoals Paulus de Korintiers. 
maande om te geven voor de arme gemeenten in'Judea. 

Tegelijkertijd was het nodig dat het comite een zekere mate van zelf- 
standigheid zou bewaren en een rechtspersoon wilde zijn in plaats 
van slechts een tijdelijk comite. Zo moest duidelijk worden dat er 



sprake was van een permanente verantwoordelijkheid. Want niet 
alleen Nederland werd getroffen door een ramp, maar overal in de 
wereld waren mensen het slachtoffer van rampen, hetzij veroorzaakt 
door de natuur, hetzij door de mens zelf. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel voor die 'verre naasten' leefde nog 
niet echt in de meeste kerken. Hulp werd nog te zeer gezien als hulp 
aan Europese kerken. Immers de kerken elders in de wereld werden 
wel geholpen door de zendingsinstanties. Toch leefde het besef dat 
kerken en mensen bij rampen geholpen moesten worden. Als de 
dijken breken is het voor bidden te laat. Biddende handen moeten 
dan uit de mouwen gestoken worden. 

Niet alle kerken die in het oorspronkelijke 'Comite' en het Landelijk 
Interkerlijke Bureau vertegenwoordigd waren, konden die stap 
meemaken. De Evangelische Broedergemeente en de Bond van 
Vrije Evangelische Gemeenten trokken zich terug (later sloten ze 
toch weer aan). Het werk zou voortaan gedragen worden door de 
Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Remonstrantse Broederschap en 
de Unie van Baptistengemeenten. 

Onder voorzitterschap van de hervormde algemeen secretaris dr. E. 
Emmen werd het comite op 24 april 1952 omgezet in de Stichting 
Oecumenisch Hulp voor Kerk en Vluchtelingen (SOH). De stichting 
begon met een dubbele taak. Tijdens de watersnood van nauwelijks 
een jaar later kon het ontvangen hulp doorsluizen. Tegelijkertijd 
werd het een gevende instantie. Het doel werd als volgt omschreven: 
''De hevordermg van de onderlinge hulpverlening der Nederlandse 
en buitenlandse kerken en de ondersteuning van die hulpverlening 
door het voeren van acties, alsmede de hulpverlening aan vluchte- 
lingen in Nederland en het buitenland." 



Een van de landen waar SOH misschien wel het meest actief was in haar 
geschiedenis is Ethiopie. h de jaren tachtig trok SOH hard aan een oecumenisch 
consortium om vanuit buurland Soedan slachtoffers van oorlog en droogte van 
een gewisse dood te redden. Foto: SOH. 



H O O F D S T U K  

I 

OECUMENISCHE 

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
(SOH) was in 1952 een nieujir initiatief van de kerken. Ze hadden 
met dit soort werk nog geen ervaring. Veel kerken zijn altijd'tame- 
lijk naar binnen gekeerd geweest. Slechts de zending was gericht op 
de verkondiging van het evangelie ver weg. Maar dat moest dan ook 
wel verkondiging blijven. 

Onderwijs was nog tot daaraan toe; dat konden de Nederlandse 
christenen plaatsen, want zo leerden de jonge christenenpverzee de 
bijbel te lezen. Maar ziekenhuizen? Dat hoorde toch niet bij 
zending. Die was toch gericht op de ziel en niet op het lichaam? 
Toen in 1893 de eerste gereformeerde zendingsarts'J.G. Schreuder 
werd uitgezonden werd zijn taak door niet weinigen op het thuis- 
front niet gezien als een echte zendingstaak. Abraham Kuyper sprak 
van een 'nevendienst', als een methode om de mensen met het evan- 
gelie te bereiken. Lang distantieerden bijvoorbeeld de Gerefor- 
meerde Kerken in Nederland (en andere) zich van de Nederlandse 
Zendingsraad (NZR) omdat de aangesloten zendingen te veel 
aandacht schonken aan die 'nevendiensten'. 

Een kerkelijke taak? 
Na de Tweede Wereldoorlog werden de Nederlandse christenen 
geconfronteerd met de oproep om hulp te bieden bij rampen. Weer 
was de vraag van velen: dat is toch geen kerkelijke taak? Ja, diako- 
nale hulp aan de eigen leden. Daar had men begrip voor, dat was 
echt kerkenwerk. Maar ook voor leden van andere kerken, ook voor 
totale buitenstaanders? Daar zat in het begin van de jaren vijftig nog 
een blinde vlek in de kerken. 

In het jaarverslag van de toen al zes jaar oude SOH over 1958 wordt 
geklaagd: 'Toch mogen we niet verhelen, dat het werk nog te weinig 
door de kerken wordt meegedragen. Allen, die bij het werk van hulp- 
verlening betrokken zijn, hebben te maken met het gebrek aan 
kennis, dat ook op dit terrein bestaat. Op het gebzed van voorlich- 
ting ligt binnen onze kerken dan ook een belangrijke taak. De bezin- 
ning hierop door de gezamenlijke kerken is dringend noodzakeliJk." 

Dat de bijbel wel degelijk in tal van plaatsen ook tot die hulp opriep, 



daar werd over heen gelezen, zoals nog lang heen gelezen zou 
worden over de taak van de christenen ten aanzien, van de armen. 
Pas de Wereldzendingsconferentie van Melbourne van 1982 schonk 
daar aandacht aan. 

Netwerk groeit 
Het gevoel van verantwoordelijkheid voor hulp aan mensen in nood 
groeide geleidelijk. En ook de hulp die gegeven werd, groeide gelei- 
delijk. Veel moest eerst nog geleerd worden. In 1954 besefte de 
Wereldraad van Kerken dat de hulp die voorheen aan kerken in 
Europa werd gegeven, in de loop der jaren uitgebreid was tot kerken 
op andere continenten. Dat maakte een wijziging in de opdracht van 
de afdeling noodzakelijk. Het gevolg was dat de Assemblee van de 
Wereldraad van Kerken in Evanston de raad officieel toestemming 
gaf 7ijn werkzaamheden ook tot kerken elders uit te strekken. 

In de jaren vijftig en zestig veranderde de situatie vrij snel. Een van 
de redenen was dat in die periode de meeste zendingskerken zelf- 
standig begonnen te worden. Dat bracht een geheel nieuwe situatie 
met zich mee, omdat deze nu zelfstandige kerken ineens met geheel 
nieuwe verlangens kwamen die voorheen door de zendingsorganisa- 
ties niet onderkend waren. Die kerken wilden ook lid van de Werel- 
draad van Kerken worden. Dat was iets volstrekt nieuws. Kerken 
overzee werden immers tot dat moment gezien als een verlengstuk 
van de Europese en Noord-Amerikaanse kerken. Nu gingen ze eigen 
rechten laten gelden. En ze gingen ook vragen om de hulp die 
kerken in Europa elkaar onderling gaven. Daardoor werden de 
kerken op het noordelijk halfrond geconfronteerd met een taak 
waarvoor ze nog niet de organen bezaten. Ze kenden immers alleen 
zendingsorganen, maar die richtten zich op een specifiek gebied of 
een specifiek volk Maar rampen voltrekken zich overal, ook op 

' plaatsen waar de blanke kerken niet actief waren. 

Eerste project buiten Europa 
We zien die geleidelijke verandering zich langzaam in de jaarversla- 
gen van SOH voltrekken. Een van de eerste keren dat een project 
buiten Europa in de verslagen voorkomt is in 1954. De Koreaanse 
oorlog was uitgewoed. Tweemaal had de vernietigende oorlogsma- 



chine als een stoomwals over het gehele land gedenderd. Niet een 
huis bleef onbeschadigd. Uiteindelijk werd een patstelling bereikt en 
werd Korea verdeeld in twee landen, zoals Duitsland verdeeld werd. 

Het jaarverslag van 1954 meldt: "Vanuit Geneve kwam het verzoek 
bij te dragen aan een zeer kleinschalig project dat door Amerikanen 
was aanvaard. Het ging hier om hulp aan Koreaanse landbouwers 
in de vorm van ter beschikking stellen van eendenkuikens. Voorbe- 
reidingen worden getroflen om de in Korea uit te broeden eieren 
tijdens het broedseizoen voorjaar 1955 te verzenden." 

Korea kwam een jaar later weer voor in het jaarverslag. Daarin 
worden zeven projecten opgesomd die gesteund zijn, zes daarvan 
zijn gericht op Europa. Maar het zevende is voor de tbc-bestrijding 
van de Korean Church World Service. Die laatste organisatie toont 
aan dat de Koreaanse kerken beslist even ver, zo niet verder waren 
als de Europese in hun besef verantwoordelijkheid te dragen voor 
mensen in nood over de grenzen. Natuurlijk betrof het hier een 
eigen Koreaans project, maar de naam van tie organisatie geeft aan 
dat veel weidser werd gedacht. 

Groeiende verantwoordelijkheid 
In 1957 kwam er versnelling in het besef van verantwoordelijkheid. 
De commissie van de Interkerkelijke Omroepraad (IKOR) besloot 
om wekelijks een 'wilde gans' te laten vliegen. Aan de kerkdienst 
werd een project voor een speciaal doel toegevoegd. De gedachte 
was dat in iedere kerkdienst gecollecteerd wordt voor de diakonie, 
waarom dan dus ook niet over de  radio in het kader van een kerk- 
dienstuitzending voor werelddiakonie? Dit programma groeide uit 
tot een bekende en succesvolle fondsenwervingsacties voor hulp aan 

261 mensen in nood. Het besluit maakte duidelijk dat langzaam maar 
zeker in de kerken het besef begon door te dringen dat die verant- 
woordelijkheid tot hulpverlening wel degelijk bijbels gefundeerd 
was. 

Er zijn nog een paar aanwijzingen dat het werelddiakonaat in de 
jaren vijftig begon te leven. In 1956 richtte de Nederlandse 
Hervormde Kerk de Sectie Internationale Hulpverlening (SIH) op. 



En een jaar later openden de Gereformeerde Kerken in Nederland 
hun Algemeen Diakonaal Bureau met een afdeling werelddiakonaat. 
Binnen de Rooms Katholieke Kerk ontstond de organisatie Mensen 
in Nood die ook eigen activiteiten ging ontwikkelen. Het was niet 
helemaal een nieuw orgaan maar een reorganisatie van een hulpver- 
leningsorgaan uit 191 4: 

Weinig onderlinge samenwerking 
Toch is het de vraag of we die particuliere kerkelijke initiatieven wel 
zo positief moeten beoordelen. Het is waar, de Gereformeerde 
Kerken en de rooms-katholieke Kerk stonden nog buiten de Oecu- 
menische Raad. Voor hen leefde de oecumenische gedachte (nog) 
niet. Maar de Hervormde Kerk had beter kunnen weten. Er was een 
orgaan. Via de Oecumenische Raad stond dat orgaan de kerk ter 
beschikking, waarom dan een eigen initiatief? 

Daar staat tegenover dat deze initiatieven zeker vruchtbaar zijn 
geweest. Er bestond binnen de kerken nog altijd veel verzet tegen de 
Wereldraad van Kerken en de SOH was nauw gelieerd aan die 
wereldraad. Door eigen initiatieven te nemen, kon de gedachte van 
hulp aan mensen in nood dicht bij en ver weg beter wortel schieten 
in kerken die van nature niet geneigd zijn tot vernieuwing. 



Bijna was die verdubbeling van het hulpwerk, en via een oecumeni- 
sche organisatie en via kerkelijke organen voorkomen. In het 
midden van de jaren zestig werden er besprekingen gevoerd met de 
Gereformeerde Kerken die geneigd leken met SOH samen te gaan 
werken. Ook werden er besprekingen gevoerd met de SIH van de 
Nederlandse Hervormde Kerk om tot fusie met SOH te komen. Het 
voorstel luidde om samen een nieuwe stichting op te richten onder 
de naam Stichting Werelddiakonaat. 

- " -  
voor hen de door de Amerikaanse weivereiste borg vond. ,.. De Stichting Oecu- 
menisthe Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, die de Wereldraad van Kerken in 
Nederland vertegenwoordigt, heeft tot nu toe voor 6.000 gerepatrieerden aan 
Church World Service in Amerika gevraagd een borg te zoeken via de in de 
Wereldraad samenwerkende kerken, en dit amtai zal zeker toenemen. 

Uiteindelijk besloten de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 
1960 besl~ten hadden via een achterdeur en uitsluitend voor het 
werelddiakonale werk met de wereldraad samen te gaan werken, 
deze fusie niet aan te gaan, maar zelfstandig te blijven. Volledig lid 
van de Wereldraad van kerken werden ze pas in 197 1. Toen besloot 
ook de Hervormde Kerk om een eigen orgaan te behouden. Het 
gevolg was dat werk van deze vorm van hulpverlening aan mensen 
en kerken in nood wel gestimuleerd werd, maar de onderlinge 
samenwerking niet. De situatie werd er alleen maar onoverzichtelij- 

ZFIIII 
ker door. 

Er is nog een laatste bewijs dat langzaam maar zeker de kerken 
overtuigd raakten van het nut van een hulporganisatie. Het aantal 
giften nam van jaar tot jaar toe, zeker vanaf het moment dat besloten 
werd, in herdenking aan de watersnoodramp van 1953, de eerste 
zondag van februari binnen de kerken te stellen in het kader van 
hulp aan de verre naaste, of zoals meer en meer gezegd werd: 
werelddiakonaat. 
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maar liefst tien kamers verdere groei mogelijk maakte. Begin 1999 
telde het personeelsbestand van de rechtspersoon SOH 52 personen 
Het kantoor strekt zich uit over vier woonpanden van twee verdie- 
pingen. Zo groeide SOH van een experiment naar een niet meer weg 
te denken instituut. 

l . ,  ,. . , 

. . 



De interkerkelijke actie 'Korn.over de Brug'was de eerste grote nationale 
fondswervende actie voor goede doelen, ver van huis. Illustrator onbekend. 



GROTE ACTIES 

H O O F D S T U K  I 
Het decennium na 1963 werd de periode van de grote acties. Niet 
langer werd volstaan met een beroep op extra collectes van de 
kerken voor specifieke doeleinden, maar er werd op grote schaal via 
een individuele benadering geld ingezameld voor een keur van 
projecten in de Derde Wereld. De aanzet werd in 1963 gegeven door 
de Nederlandse Zendingsraad (NZR) die in dat jaar de eerste actie 
'Brood voor het Hart' organiseerde om het literatuurwerk overzee te 
financieren. 

'Brood voor het Hart' 
Nieuw in deze ontwikkeling was dat niet meer gedacht werd aan 
kerken in nood die specifieke hulp nodig hadden. Nu werd ineens 
verantwoordelijkheid gevoeld voor kerken die te arm waren om 
bepaalde belangrijke aspecten van het kerkenwerk te financieren. 
Kerken in Europa hadden allemaal hun kerkbodes, christelijke tijd- 
schriften en wetenschappelijke uitgaven. Overzee hadden de kerken 
in wezen alleen de bijbel als boek in hun taal en soms dat nog niet 
eens. 

Ten dele was dat een gevolg van de zendingspolitiek uit het verle- 
den. Zendingen stichtten wel scholen en richtten ziekenhuizen op, 
maar zij hadden weinig gedaan aan lectuurwerk, behalve de 
verspreiding van door zendingswerkers geschreven pamfletten en 
brochures. Bovendien hadden de zendingsorganisaties zich aange- 
sloten bij de taalpolitiek van d e  koloniale machten die enkele talen 
met meer dan regionale betekenis erkenden en daarin onderwijs toe 
te staan, maar het belang niet zagen van de andere, vaak kleinere 
talen. 

Het gebrek aan noodzakelijke lectuur in bepaalde talen was in 
wezen een gevolg van het feit dat zendingsorganisaties die gericht 
waren op de verkondiging van het evangelie vaak niet over de nood- 
zakelijke financien beschikten om die noodzakelijke uitgaven te 
verzorgen. Maar ook het ontbreken van eigen uitgeverijen en, vooral 
in Afrika, het ontbreken van voldoende drukpersen werkte negatief 
ten aanzien van de lectuurvoorziening. In de koloniale periode 
hadden zendelingen wel eens wat gepubliceerd, maar na de onafhan- 
kelijkheid moesten de kerken dat werk zelf voortzetten en daarvoor 



ontbraken de mogelijkheden. Ze' stelden bovendien andere prioritei- 
ten. Er was een enorm tekort aan predikanten. Er waren niet 
voldoende kerkgebouwen, want niet altijd hadden de zendingen 
kerken op de juiste plaats gebouwd en bovendien was er sprake van 
een gestage groei in het aantal leden en het aantal gemeenten. 

Zo groeide in kringen van de zending het besef dat ook op dit gebied 
hulp geboden moest worden. Dat inzicht groeide wereldwijd, ook 
binnen de Wereldraad van Kerken. Deze zou op de wereldzendings- 
conferentie van Mexico in 1964 besluiten een wereldfonds voor 
christelijke lectuur te stichten. In Nederland liep de NZR voorop 
met een collecte in alle kerken op 5 mei 1963 onder het thema 
Brood voor het Hart. Gehoopt werd op twee miljoen gulden, maar 
die hoop was in wezen nergens op gebaseerd omdat organisaties nog 
geen ervaring hadden met landelijke acties. De actie voor die projec- 
ten bleef steken op f 1.355.150,-, toch al een mooi bedrag. Boven- 
dien bleven nog lang giften binnenkomen, zodit uiteindelijk de twee 
miljoen wel degelijk werd gehaald. 

Samenwerken met de media 
Toen dit resultaat op een persconferentie bekend werd gemaakt 
klonk van de kant van de journalisten nogal wat kritiek op de wijze 
waarop de media benaderd waren. Letterlijk zei de organisator van 
deze actie, Jone Bos, tegen een van hen dat hij die kritiek niet nam 
als van de kant van de media geen ideeen waden aangedragen om 
het een volgende keer beter te doen. Het gevolg was een gesprek in 
Amersfoort met journalisten van verschillende bladen. Besloten 
werd dat, behalve de verzorging van meer en betere persinformatie, 
voortaan een paar journalisten uitgenodigd zouden worden om een 
reis naar de Derde Wereld om over de projecten waarvoor steun 
werd gevraagd te schrijven. Het werd het begin van een praktijk die 
sindsdien overal in Europa ingang heeft gevonden. 
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Niet iedereen was enthousiast over dit idee. Sommigen vreesden dat 
door die 'persmuskieten' de voorgestelde projecten de grond zouden 
worden ingeboord. Toch durfde de commissie die de tweede 'Brood 
voor het Hart'-actie organiseerde het aan om drie journalisten uit te 
zenden. De vrees dat ze negatief zouden schrijven, bleek ongegrond. 



Integendeel, de confrontatie met de culturen van de Derde Wereld en 
vooral met de armoede daar overtuigde de journalisten van de nood- 
zaak van die projecten. Ze schreven niet alleen over de te financie- 
ren projecten, maar ontdekten door eigen onderzoek ook andere 
noden. Het gevolg was dat op 2 mei 1963 in de kerken f 1.550.000,- 
.- gulden werd gecollecteerd, net iets meer dan de anderhalf miljoen 
waarop gehoopt was. Bovendien kwamen in de maanden en jaren 
die volgden nog giften voor deze actie binnen en zelfs in de jaren 
negentig werden aan de NZR nog cheques overgemaakt met als doel 
'Brood voor het Hart'. Bij vele latere acties werden niet alleen 
dagbladjournalisten maar ook televisieteams ingeschakeld en altijd 
waren de gevolgen positief. 

'Brood voor het Hart' was gericht op een heel specifiek doel, 
lectuurvoorziening. Al snel werd duidelijk dat kerken overzee ook 
op andere terreinen hulp nodig hadden, op landbouw-, onderwijs-, 
economisch- en zelfs op visserijgebied. Het was in deze periode dat 
voor het eerst de slogan onder woorden gebracht werd dat het beter 
was de mensen te leren vissen, dan ze een vis te geven om hun 
honger te stillen. 

'Eten voor India' 
Ook SOH had al zijn ervaring met een grote actie. Die werd georga- 
niseerd toen in India een hongersnood ontstond door het mislukken 
van de oogst. Die honger stimuleerde NOVIB samen met het Neder- 
landse comite van Unicef om op korte termijn melkpoeder en ander 
voedsel te zenden. Begin februari vertrok al het eerste schip. Maar 
het was niet genoeg. Er moest meer gebeuren en meer organisaties 
wilden bij deze rampenbestrijding betrokken worden. De seculiere 
organisaties zochten contact met SOH en de rooms-katholieke orga- 
nisatie Mensen in Nood om samen een landelijk actie te organiseren. 
Als naam werd gekozen 'Eten voor India'. Op 19 februari 1966 
luidden alle kerkklokken in het gehele land en werden mensen via 
de televisie opgeroepen om geld te geven. Dat stroomde binnen. Op 
die ene avond kwam 26 miljoen gulden bijeen. 

Deze eerste ervaringen gingen gepaard met de opkomst van een 
nieuw inzicht. In 1968 kwam in Uppsala de Assemblee van de 



Wereldraad van Kerken bijeen. Daar werd nadruk gelegd op de 
noodzaak om aandacht te schenken aan sociale en economische 
onrechtvaardigheid. In wezen was Uppsala een grote oproep om de 
financiele en economische kloof tussen onze en de Derde Wereld te 
helpen dichten. 
Letterlijk omschrijft de latere minister van ontwikkelingshulp, drs. 
J.P. Pronk, in het missiologisch tijdschrit De Heerbaan (nu Wereld 
en Zendi,ng) in 1968 als een van de toekomstige taken: "De kerken 
moeten een zodanig percentage van hun inkomsten voor ontwikke- 
lingshulp bestemmen dat het een werkelijk offer betekent. Dat 
bedrag zou boven op de bedragen moeten komen die uitgegeven 
worden aan zending e.d." 

Duidelijk was geworden dat door gezamenlijke acties met inschake- 
ling van de media en een direct beroep op de kerkleden, o'f ze nu 
actief aan het kerkelijk leven deelnamen of niet, veel meer geld 
binnenkwam dan via de reguliere kerkelijke kanalen. Bovendien 
bleek ook dat de jaarlijkse inkomsten voor zending en werelddiako- 
naat door dergelijke acties niet geschaad werden. 

In Nederland verscheen het boek van dr. Joh. Verkuyl, toen alge- 
meen secretaris van de NZR, Daar en nu, dat gepubliceerd werd 
onder auspicien van SOH. Het was een pleidooi voor solidariteit met 
kerken overzee, maar dan vanuit de rol die ook daar de kerken 
moesten spelen in de samenleving. De hulp moest niet alleen gericht 
zijn op het in stand houden van die kerken en op verdieping en 
versterking van hun kerkelijk leven, maar ook hen in staat stellen 
een taak in de samenleving te aanvaarden. 

Dit thema speelde in die tijd ook internationaal een belangrijke rol. 
Zo werd in 1969 in Oegstgeest een conferentie gehouden van vooral 
Europese kerken over 'Responsibility of the European Churches in 
the Service of their Laymen in the Third World.' Daar werd beseft 
dat ook blanken die overzee bij bedrijven in dienst waren een rol 
moesten spelen. Letterlijk werd uitgesproken: "Wij geloven dat de 
christenen in ieder land met elkaar een heilzge katholieke kerk 
vormen, waarvan de leden over en weer verantwoordelijkheid voor 
elkaar dragen." 



'Kom over de Brug' 
Zo groeide het inzicht dat meer gedaan moest worden om de kloof 
tussen het noorden en zuiden te  dichten. De idee groeide dat via 
grote acties op dit gebied veel bereikt kon worden en misschien wel 
de problemen de wereld uitgeholpen konden worden. De ervaringen 
met 'Brood voor het Hart' en de  actie 'Eten voor India' brachten 
daarom de NZR en de SOH bij elkaar om te praten over een moge- 
lijk 'Jaar voor Zending en Werelddiakonaat', zoals in eerste instantie 
werd gezegd. 

Dit idee stuitte, zoals te verwachten was, op bezwaren. Er waren 
mensen die meenden dat de hulp gegeven moest worden aan de 
bestaande missionaire, pastorale en diakonale projecten en dat een 
dergelijke actie te exclusief op zendings- en werelddiakonale projec- 
ten was gericht. De angst sprak ook mee dat zo'n actie geld zou 
wegzuigen van de projecten die al gesteund werden via de normale 
kanalen van kerkelijke collectes. Andere tegenstanders vroegen zich 
af hoe er een eerlijke verdeelsleutel kon worden opgesteld als zoveel 
zendings- en werelddiakonale organisaties van de kerken inclusief 
SOH aan zo'n actie deelnamen. De voorzitter van SOH, dr. E. 
Emmen, en de algemeen secretaris van de NZR, prof.dr. Joh. 
Verkuyl pleitte echter onvermoeibaar voor een dergelijke vorm van 
samenwerking en uiteindelijk bleken voldoende organisaties en 
organen bereid om meer of minder enthousiast mee te doen. Het 
'Jaar voor Zending en Werelddiakonaat' is nooit van de grond geko- 
men, maar wel werd besloten tot een landelijke actie die onder- 
steund zou moeten worden door massamedia. 

Er werd een staf gevormd bestaande uit coordinator Jone Bos, die 
bij de organisatie van de 'Brood voor het Hart'-acties zo'n grote rol 
had gespeeld; Jan Filius om de publiciteit te verzorgen; Wika Theo 
Rijks, die bij het Zeister Zendingsgenootschap zijn sporen verdiende 
om plaatselijke gezamenlijke comites te organiseren om het geld in 
te zamelen en Jan van der Boom als administrateur. De naam 'Actie 
voor Zending en Werelddiakonaat' werd te obligaat en niet genoeg 
zeggend gevonden. Uiteindelijk viel de keus op de naam 'Kom over 
de Brug', die uitsprak dat de kloof tussen arm en rijk gedicht moest 
worden en tegelijkertijd een opwekking tot geven inhield. Centraal 



moest de gedachte staan dat hulp nodig was om de kerken overzee te 
helpen een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun samenleving. 
Daarom werd besloten om niet te werken met beelden van zielige 
kindertjes en hongerende mensen, maar om een beroep te doen op 
onze medeverantwoordelijkheid voor mensen overzee. 
De poster die voor de actie ontworpen werd, toonde een blijde jonge 
Nigeriaanse vrouw met een baby op de arm. Zo werd benadrukt dat 
hulp niet gegeven moest worden omdat mensen overzee zielig 
waren, maar omdat ze recht hadden op ons meeleven en een 
toekomst en een taak hadden in eigen land. 

Die eerste 'Kom over de Brug'-actie werd uitsluitend georganiseerd 
door protestantse organen. De rooms-katholieken bleken aan mede- 
werking nog niet toe te zijn. Daar meende men voldoende te kunnen 
doen via de eigen organisatie Mensen in Nood. Doel van de actie 
was 21 miljoen gulden bijeen te brengen, een geweldig bedrag waar- 
van sommigen huiverden om het te noemen. Maar 'Eten voor India' 
had bewezen dat miljoeneninkomsten mogelijk waren. Alleen was 
dat een actie die zich richtte op christenen en niet-christenen. Nu 
ging het om een actie die uitsluitend op kerkleden en randkerkelij- 
ken gericht was. De opbrengst overtrof echter de al hoog opge- 
schroefde verwachting met acht miljoen gulden. 
Het succes van de actie leidde ertoe te gaan spreken over de moge- 
lijkheid om de twee jaar een dergelijke actie te organiseren. Inmid- 
dels waren nauwe contacten ontstaan tussen protestantse en rooms- 
katholieke missionaire en werelddiakonale instanties. Ditmaal 
bleken de katholieken wel bereid om deel te nemen. Het werd een 
indrukwekkende groep samenwerkende organisaties: organen van de 
Unie van Baptistengemeenten, de Doopsgezinde Broederschap, de 
Evangelisch-Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerken in Neder- 
land, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Oud-katholieke Kerk, de 
Remonstrantse Broederschap, de rooms- katholieke Kerk, de Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten en het Leger des Heils; boven- 
dien kreeg die tweede actie ook opnieuw de steun van de Neder- 
landse Zendingsraad, de Stichting Oecumenische Hulp, De Morgen- 
land-zending, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Vereniging tot 
Verbreiding van het Evangelie in Egypte en de op Latijns-Amerika 
georienteerde organisatie Solidaridad. . 



Besloten werd de actie te organiseren voor hen die zich christenen 
noemden. De kerken stelden hun namen en adressen ter beschik- 
king. Plaatselijk werden comites gevormd die de actie in hun dorp 
of stad zouden organiseren. Op een bepaalde dag werden envelop- 
pen rondgebracht met het verzoek om te geven. Die enveloppen 
werden vervolgens enkele dagen later weer opgehaald. De actie in 
1972 bracht meer dan 59 miljoen gulden op en was de grootste 
fondsenwervende actie die tot dat moment in Nederland was gehou- 
den. 

Kritiek op grote acties 
Het bleef bij die tweede 'Kom over de Brug'-actie. De inzichten 
veranderden in de jaren zeventig. Er werden vraagtekens geplaatst 
achter het nut van dergelijke grote acties. Ze zouden te weinig 
bijdragen aan de noodzaak van structurele veranderingen op mondi- 
aal niveau, een thema dat in dat decennium tclkens weer aan de orde 
werd gesteld. In de eerste plaats kwam dat veranderende inzicht 
vanuit de Derde Wereld zelf. Op een internationale conferentie riep 
de Kenyaanse predikant Jol?n Gatu op tot een moratorium op het 
zenden vanuit het westen van geld en mensen. "Geef ons nu eens 
een aantal jaren de kans," zei hij "om zelf oplossingen te vinden 
voor onze problemen. We zijn ona.ankelijk maar jullie acties en het 
zenden van mensen maken ons op een nieuwe manier afiankelijk en 
dat willen we niet." Zijn oproep veroorzaakte een schok in de 
westerse wereld die zo vervuld van was goede bedoelingen. 

Toch zette die oproep tot het moratorium velen in het westen aan het 
denken. "Zijn we niet te westers bezig?" klonk de vraag. "Dringen 
we de kerken overzee niet te veel onze westerse organisatievormen 
en structuren'op? Hebben de kerken overzee wel behoefte aan 
academisch opgeleide predikanten, of is daar een heel andere oplei- 
ding nodig? Moeten de kerken wel allemaal net als in Europa kerk- 
bladen hebben, of is een andere vorm van communicatie mogelijk? 
Moet het onderwijs in de Derde Wereld wel op westerse wijze opge- 
zet worden, zoals de zendingen dat daar hebben geintroduceerd, of 
zijn er eigen, in de cultuur passende, vormen van opleiding moge- 
lijk? Heeft de Derde Wereld wel behoefte aan westerse ziekenhuizen, 
of kan de gezondheidszorg op een geheel andere manier geregeld 



worden? Moeten we wel zoveel westerse medicijnen zenden (of 
verkopen), terwijl daar; zoals is gezegd, in de achtertuin de kruiden 
groeien die geneeskundige kracht bezitten?" Deze vragen werden 
tegen het einde van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker gesteld. 

Beseft begon te worden dat we het evangelie te westers hadden 
overgedragen. Beseft werd ook dat het niet alleen nodig was de 
bijbel in de taal van die landen te vertalen maar het evangelie in die 
culturen moesten laten wortel schieten. In zijn artikel 'Kom over de 
Bmg: succes en toch verdwenen' in het herdenkingsboekje van SOH 
'Veertig jaar in de woestijn' noemt Jone Bos nog twee andere rede- 
nen: "Een heel menselijke factor: om uiteenlopende redenen vielen 
na 1972 nogal wat van de inspirerende figuren in de kerken, het 
bestuur en het actiecomite uit." En: "Misschien heeft ook een rol 
gespeeld dat via de medefinanciering van de Nederlandse regering 
steeds meer miljoenen voor kerkelijke ontwikkelingsprojecten 
beschikbaar kwamen." Als mogelijke derde reden noemt hij: "Ad 
hoc-acties via de media, gericht op een land of noodsituatie kwamen 
bovendien in zwang." 

Alleen nog grote noodhulpacties 
In het begin van de jaren zeventig begonnen ook besprekingen waar- 
bij SOH als een van de organisaties betrokken was om bij rampen de 
activiteiten te coordineren en samen een gironummer te gebruiken. 
Door die samenwerking zou ook gemakkelijker de medewerking 
van de media verkregen kunnen worden voor grote gezamenlijke 
landelijke acties. Aan de gesprekken namen ook onder meer het 
Rode Kruis, Unicef, de rooms-katholieke organisatie Mensen in 



Nood, NOVIB, Terre des Hommes, de hervormde Sectie Internatio- 
nale Hulp (SIH) en het gereformeerde Algemeen Diakonaal Bureau 
(ADB) deel. Het leek een schitterend plah, maar de gesprekken 
stokten, toen bleek dat het Rode Kruis totaal niet bereid was om 
samen te werken. Het zag zich als de hulporganisatie bij uitstek in 
Nederland en was niet bereid dat primaat af te staan. In eigen ogen 
waren alle andere organisaties maar concurrenten op een terrein 
waarmee ze zich eigenlijk niet zouden moeten bemoeien. Er werd 
wel op ad hoc-basis samengewerkt, maar niet meer in organisch 
verband. Zo nam SOH het initiatief voor de actie 'S.O.S.-Sahel' in 
1974, deed de stichting mee aan 'Een voor Afrika' in 1984 (uitein- 
delijke opbrengst meer dan honderd miljoen gulden), aan 'Afrika 
Nu' in 1987 (opbrengst 50 miljoen), aan 'Honger in Afrika - kerken 
helpen nu' in 1992 (opbrengst 21 miljoen). 

Tot 1989 werden voor deze acties tijdelijke coalities gevormd, waar- 
aan de meeste, maar niet alle van het groeiend aantal hulpverlenende 
instanties in Nederland, aan deelnamen. Somrnigen voerden op 
eigen houtje actie. Om deze toenemende verwarring te voorkomen - 
er was kritiek uit de samenleving en van de media over een wild- . 
groei aan acties en gironummers - werd iA 1989 voor hulp in Ethio- 
pie een eerste nationale actie in een samenwerkingsverband gehou- 
den. Het verband van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). 
was daarmee een feit. De deelnemers sloten een overeenkomst die 
om de drie jaar wordt herzien. Tussen 1989 en 1998 kwam de SHO 
zestien maal in actie. De bekendste nationale acties waren Roemenie 
(1990), Bangladesh (1991), Afrika (1992), Joegoslavie/Somalie 
(1992), Rwanda (1994), Soedan (1998) en Midden-Amerika (1998). 
SOH stelde zich altijd actief in het samenwerkingsverband op, 
zowel als het ging om het voorzitterschap (drie perioden) als de 
deelname aan het voorlichtersteam. 

Uit de opbrengsten van de nationale acties ontvangt SOH een 
percentage dat gebaseerd is op de omvang, hulpkanalen en het 
draagvlak in de Nederlandse samenleving van de organisatie. 
Ofschoon SOH haar aandeel als gevolg van de uitbreiding van het 
samenwerkingsverband haar aandeel als gevolg van uitbreiding van 
het aantal SHO-leden en de groei van andere SHO-organisatie licht 



zag dalen, behoort zij als vertegenwoordiger vanuit de protestantse 
kerken in Nederland nog steeds als een van de grootste deelnemers. 
Inmiddels onder de naam Kerken in AkiieISOH. 



:'Overal waar mensen zijn", dat is het credo van SOH. De organisatie specialiseerde 
zich in vluchtelingenwerk. Het werk begon met de opvang van Oost-Euro&anen 
in Nederland en verspreidde zich naar alle continenten. 
Op de foto keren Nicaraguaanse vluchtelingen naar huis. Foto: UNHCR. 



EEN UIT VELE 
Oecumenische hulpverlening was een schitterend idee. Samen geven 
en samen ontvangen. Het was in wezen de enige manicr om te voor- 
komen dat de ene kerk te veel en een andere kerk te weinig hulp zou 
ontvangen. Toch was tegelijkertijd oecumenische hulpverlening een 
droom. Dat bleek al in die eerste twee a drie jaar na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Amerikaanse kerken waren goedgeefs. Maar 
ze wilden zelf bepalen hoe hun geld besteed werd. Zij kozen de 
projecten volgens hun eigen prioriteiten en gaven maar al te vaak 
directe steun aan kerken in Europcr. 

Kerken richten eigen organen op 
Nauwelijks was de stichting in 1952 opgericht of dezelfde ontwik- 
keling volgde in Nederland. In wezen, zegt Jone Bos achteraf, is de 
Nederlandse Hervormde kerk altijd dualistisch geweest. Enerzijds 
wilde zij wel degelijk oecumenisch gericht zijn (dat gold zeker van 

. de brede middenvleugel), anderszijds was de rechtervleugel, en in 
het bijzonder de Gereformeerde Bond, bang voor oecumenische 
activiteiten. Het gevolg was dat de Hervormde Kerk uiteindelijk de 
Stichting Oecumenische Hulp niet zagen als haar orgaan. Ze richtte 
in 1956 een speciale Sectie Internationale Hulpverlening (SIH) op. 
Dat had ook consequenties voor de Remonstrantse Broederschap. 
Deze besloot naast de al bestaande eigen diakonale raad ook op een 
eigen manier aandacht aan het werelddiakonaat te gaan besteden via 
een nieuw opgezette Commissie voor wereldiakonaat en zending. 
Nog later werd aan die naam ook 'wederopliouw' toegevoegd. 

Andere kerken volgden in hun kielzog en riepen ook eigen organen 
in het leven. Bovendien werd in datzelfde jaar voor niet-kerkelijke 
hulpverlening de Nederlandse Organisatie voor Internationale 
Bijstand (NOVIB) opgericht. Dat was een teken dat hulp van de 
rijkere aan de arme landen een algemeen aanvaardbare westerse 
verantwoordelijkheid was geworden, ook buiten de kerken, maar het 

n 
maakte de situatie er niet overzichtelijker op. 

Een jaar later accepteerden ook de Gereformeerde Kerken in Neder- 
land die verantwoordelijkheid. Zij waren nog geen lid van de Werel- 
draad van Kerken en evenmin van de Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland. Dus stichtten zij hun eigen sluis om gelden te 



kanaliseren, het Algemeen Diakonaal Bureau (ADB). Nog weer drie 
jaar later gebeurde hetzelfde binnen de rooms-katholieke Kerk toen 
de organisatie Mensen in Nood opgericht werd om hulp overzee te 
gaan bieden. 

In de loop van de jaren zeventig voltrok zich de emancipatie van de 
'zwarte kousenkerken' (zoals we vroeger zeiden) en van de evange- 
lische beweging. De laatste had in samenwerking met tientallen 
Angelsaksische geloofszendingen al zo'n veertig Nederlandse 
zendingsafdelingen opgericht. Nu drong ook in die kringen de 
gedachte door dat ze niet het evangelie aan mensen verkondigen, 
maar hen ook in noodsituaties moesten bijstaan. Dat leidde, gesti- 
muleerd vanuit Engeland, tot de oprichting van Tear Fund. En omdat 
in die kringen het aantal individuele initiatieven enorm was, ontston- 
den in het kielzog daarvan al snel veel meer, vaak uiterst particu- 
liere, hulporganisaties. 

Dromen en praten over eenheid 
Het ontbrak niet aan pogingen om deze ontwikkeling tegen de 
houden en de droom van eenheid in stand te houden. In de jaren 
zestig leek het erop dat de gereformeerden met SOH mee wilden 
doen, hoewel ze toen nog buiten de Wereldraad van Kerken stonden. ' 
Maar die plannen wortelden nog niet voldoende in die kerken en de 
angst om van buitenaf besmet te raken en dus het verlangen naar 
isolement, waarvoor Abraham Kuyper pleitte, was nog te groot. 
In die zelfde periode werden besprekingen over fusie gevoerd tussen 
de hervormde SIH en SOH. Plaatselijke hervormde gemeenten 
hadden maar al te vaak het gevoel dat als men met SOH in zee ging, 
geen zeggenschap had over het geld. In wezen was dit hetzelfde 
probleem dat zich direct na de Tweede Wereldoorlog voordeed. De 
kerken in Amerika wilden bepalen welke projecten in Europa zij van 
waarde achtten om uitsluitend daaraan hun geld spenderen. De 
oplossing voor dit probleem leek een integratie van SIH en SOH. 
Maar ook dit plan stuitte, zoals beschreven, af op de kerkelijke wens 
toch zelf een vinger in de pap te blijven houden. Het gevolg was 
zelfs dat beide organen uiteen begonnen te groeien. Er was sprake 
van overlappingen en er doken telkens verschillen van inzicht op. 
Toen de regering geld begon uit te trekken voor ontwikkelingssa- 



menwerking en ook de kerkelijke projecten bleek te willen steunen 
mits de kerken in staat waren ze voorseen kwart te financieren werd 
op advies van de SOH en de NZR in 1964 de Interkerkelijk Coordi- 
nati&ornmissie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) opge- 
richt om al die onderling verschillende organisaties in staat te stellen 
projecten aan de regering voor te leggen. Weer werd SOH niet 
gezien als het centrale orgaan van de protestantse kerken dat voor 
die verdeling zou kunnen zorgen. SOH mocht ook lid worden van 
ICCO. Een van de vele. 

Een nieuw structureel probleem dook op toen in 1968 de Oecumeni- 
sche Raad van Kerken werd omgezet in de Raad van Kerken. Op 
zich was dat een geweldige ontwikkeling, want eindelijk besloten de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de rooms-katholieke Kerk 
om mee te doen. De oecumene verbreedde zich. Maar voor de oecu- 
menische hulpverlening doken geheel nieuwe problemen op. SOH 
was lid van de oude Oecumenische Raad van Kerken, maar kon 
geen lid worden van de nieuwe Raad omdat alleen kerken het 
lidmaatschap konden aanvragen. De kerken hadden ook niet zo'n 
behoefte aan SOH, ze hadden immers hun eigen organen en zeker 
de Gereformeerden hadden hun voortreffelijk lopend ADB en de 
rooms-katholieke Kerk de al even goed georganiseerde organisatie 
Mensen in Nood. Weer viel SOH buiten de boot. 

Isolement C 

Na de eerste 'Kom over de Brug'-actie in 1968, waaraan alle prote- 
stantse kerken en de Oud-katholieke Kerk meewerkten, en waadij 
geld zowel voor missionaire als werelddiakonale projecten bijeenge- 
bracht werd, leidde het onverwachte resultaat tot het voorstel om de 
NZR te vervangen door een Kaad voor de Zending en het Wereld- 
diakonaat. Het voorstel werd diepgaand besproken maar er was 
zoveel aarzeling bij bepaalde organen dat het onder de tafel 
verdween. Twee jaar later dook het plan op om dan naast de NZR 
een gelijksoortige raad voor werelddiakonaat op te richten. Ook die 
idee werd niet verwezenlijkt. 
In 1974 werd opnieuw gezocht naar een manier om SOH in het 
dagelijkse kerkelijke leven te integreren. De hervormde generale 
synode van 1974 besprak een plan om SIH en SOH te integreren. De 



synode ging zelfs verder, er leefde een wens om ook op werelddiak- 
onaal gebied te komen tot een situatie als op zendingsgebied al 
sedert de jaren twintig bestond. Zendingen ontmoetten elkaar sedert- 
dien in de Raad voor de Zending. Was het niet mogelijk om al het 
buitenlandse werk van de kerken te integreren door oprichting van 
een Raad voor Zending en Werelddiakonaat? Maar deze plannen 
stuitten sterk op verzet van de kant van de Gereformeerde Bond en 
van de Gereformeerde Zendingsbond. Die vreesden dat ze door de 
ontwikkelingen buiten de besluitvorming zouden komen te staan en 
dat eigen organen opgeofferd zouden moeten worden. De gesprek- 
ken stokten en in 1976 ging de Nederlandse Hervormde Kerk haar 
eigen organen versterken en besloot twee jaar later een Commissie 
Werelddiakonaat in te stellen die een plaats kreeg onder de Generale 
Diakonale Raad. 

SOH, dat als werelddiakonaal orgaan van de kleinere kerken was 
gaan functioneren, voelde zich ten aanzien van de grotere kerken 
meer en meer geisoleerd te staan. Zo kwam de gedachte op een 
nieuwe poging te wagen om een plaats in het midden van het kerke- 
lijk leven te vinden. SOH zocht contact met de Raad van Kerken en 
stelde voor een sectie van de raad te worden, die zou dan mee 
leiding kunnen geven aan de federatieve vorm van samenwerking 
van werelddiakonaten. Ook die poging liep op niets uit. 

Op eigen kracht verder 
Langzaam maar zeker werd de SOH er een uit vele. Ze begon zelfs 
te lijden onder een daling van d e  inkomsten. Mensen bleken eerder 
bereid om aan hun eigen kerkelijke organisatie te geven dan aan een 
oecumenische. In die daling van inkomsten kwam pas verandering 
toen noodgedwongen ook SOH zich overging tot een vorm van 
fondsenwerving die bij gebrek aan een Nederlandse term nog steeds 
'direct mail' wordt genoemd. Deze vorm van fondsenwerving was 
tegen het einde van de jaren zestig voor het eerst geintroduceerd 
door de Zeister Zending en werd vervolgens overgenomen door het 
NBG, alle twee organen die door mensen uit allerlei kerken 
gesteund werden en die zo in staat bleken een geheel eigen achter- 
ban op te kunnen bouwen van mensen die trouw lid waren van hun 
kerk, maar hun geld via acceptgirokaart ook wel eens voor een 



ander doel dan het eigen via de collectezak wilden geven. Zo slaag- 
den ze erin minder sterk afhankelijk te zij11 van de traditionele 
kerkelijke structuren. Ook SOH werd door de omstandigheden 
gedwongen die voorbeelden te volgen en verwierf zich daardoor een 
eigen bron van inkomsten, waardoor het werk kon worden voortge- 
zet, al was ze een van de vele organisaties van hulpverlening gewor- 
den. 



'Joint Church Aid', een gezamenlijke internationale oecumenische noodhulpactie 
voor de slachtoffers van de Biafra-oorlog. Foto: John i? Taylor/WCC. 



Het ontstaan van zoveel verschillende organisaties voor internatio- 
nale hulpverlening, al veroorzaakte het problemen voor SOH, 
werkte niet louter negatief. Een gevolg was dat voor het werelddia- 
konaat meer geld binnenkwam dan een centraal orgaan ooit zou 
hebben ontvangen. Bovendien heeft SOH zelf aan de vermeerdering 
bijgedragen. Deze vorm van kerkelijke hulpverlening werkte als een 
steen in het water die steeds wijdere kringen veroorzaakt. 

Personele inzet 
Het hulpwerk schiep nieuwe noden en taken, de eerste was de nood- 
zaak van personele inzet om bepaalde projecten uit te kunnen 
voeren. Twee zaken speelden daarbij eigenlijk een rol. In de eerste 
plaats wijzigde zich het aanbod aan krachten die graag in het buiten- 
land ingezet wilden worden. Daar kreeg de zending het eerste mee 
te maken. In zekere zin vormden de jaren vijftig en begin zestig een 
periode van een groeiende belangstelling voor het uitdragen van het 
evangelie. De Youth for Christ-beweging, maar ook grote evangeli- 
satieacties als 'De grote trek', brachten mensen tot een bewust, 
persoonlijk geloof of verdiepten hun geloof. Zij kwamen voor de 
vraag te staan wat ze praktisch voor dat geloof konden doen. 

Op de tweede plaats wijzigde de internationale zendingssituatie zich 
ingrijpend in negatieve zin. Na hun onafhankelijkheid stelden 
verschillende voormalige kolonien zich anders op ten aanzien van 
het zendingswerk van kerken. Ziekenhuizen en scholen werden in 
verschillende landen genationaliseerd. Zendelingen werden uit 
China verjaagd door Mao Tse Dong. Indonesie weigerde nog langer 
visa's te verstrekken voor zendingswerkers. Zendingen hadden 
minder behoefte aan nieuwe krachten. Toch bleven die zich aanmel- 
den. De Nederlandse zendingsorganen gingen op zoek naar nieuwe 
terreinen. De gereformeerde zending vond die in Rwanda, Pakistan, 
Brazilie en Argentinie, de hervormde zending onder meer in Kame- 

n 
roen en Egypte. Toch woog de behoefte aan zendingswerkers in die 
nieuwe gebieden niet op tegen het aanbod van mensen die graag 
overzee wilden worden ingezet. 

Dienst Over Grenzen 
Zo ontstond de situatie dat de zendingsvisie versterkt werd net op 



het moment dat er een einde was gekomen aan de groei van het 
aantal benodigde zendingswerkers. Maar er was nog een ander 
aspect. Mensen begonnen zich aan te melden die helemaal niet het 
type 'zendingswerkers-oude-stijl' waren. Velen van hen hadden geen 
theologische achtergrond maar wilden wel graag overzee ingezet 
worden. Die ontwikkeling dwong de NZR om zich te bezinnen op 
de nieuw ontstane situatie. 

Al in 1954 trok de toenmalige secretaris van de Nederlandse Chris- 
tenstudentenvereniging (NCSV) mr. C.B. Bavinck, naar Engeland 
om te zien of daar organisaties waren die Nederlandse afgestudeer- 
den konden gebruiken. Hij schreef een verslag waarin hij sugge- 
reerde om net als in Engeland een soort 'Overseas Service' op te 
richten. Toen Bavinck naar Ceylon, nu Sri Lanka, vertrok en zijn 
opvolger ziek werd, bemiddelde dr. Jan Slomp om het Studenten 
Buitenland Register te starten. Zo  kwam de discussie over personele 
inzet op velerlei terreinen, en niet alleen op die van het directe 
zendingswerk, op gang. 

Ook SOH begon te beseffen dat bepaalde projecten alleen venve- 
zenlijkt konden worden als er ook sprake was van personele inzet. 
De stichting begon zelf mensen uit te zenden, eerst vooral in 
Europa, later ook naar landen overzee. Zo groeide een situatie - 
waarin steeds meer mensen zich in wilden laten zetten overzee en 

. tegelijkertijd een situatie waarin steeds meer gespecialiseerde krach- 
ten nodig waren die qua opleiding sterk verschilden van het type 
zendingswerkers tot dan toe. In de NZR leidde dit groeiende aanbod 
telkens weer tot discussies over de vraag wat die mensen geboden 
kon worden. Maar ook in SOH kwam een discussie op gang over de 
vraag of deze stichting zelf wel mensen moest uitzenden. 

Die discussies brachten beide organisaties in 1962, toen van enig 
verband tussen zendingswerk enwerelddiakonale hulp nog geen 
sprake was, tot onderling overleg. Besloten werd samen een organi- 
satie te stichten en te financieren die zich uitsluitend zou bepalen tot 
het uitzenden van Nederlandse werkers. Ze werden uitgezonden in 
het kader van vluchtelingenhulp, sociaal opbouwwerk, rampenhulp 
en de eerste aanzet van wat al spoedig ontwikkelingswerk genoemd 



zou worden, schrijft Job van Melle in het boekje Veertig jaar in de 
woestijn. Werden in de eerste twee jaar inenseii uitgezonden liaar 
Europese noodsituaties, al in het derde jaar gingen de eerste krach- 
ten naar Afrika, een continent dat in de loop der jaren vele 'doggers', 
zoals ze genoemd werden, trok. Nu gaan ze de gehele wereld over, 
zelfs naar China waar ze ingezet worden in overleg met de Chinese 
kerken bij het onderwijs in het Engels aan de universiteiten. 

ICCO 
De tweede kring volgde twee jaar later. Er werd een speciale organi- 
satie in het leven geroepen om geld dat de regering beschikbaar 
stelde voor kerkelijke projecten door te sluizen, het Interkerkelijke 
Coordinatiecommissie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO), 
tegenwoordig uitgeschreven tot Interkerkelijke Organisatie voor 
Ontwikkelingssamenwerking. In wezen had de toenmalige Duitse 
premier Adenauer daartoe de stoot gegeven. Op een bepaald 
moment liet hij zich ontvallen dat 'onze missionarissen onze beste 
ontwikkelingshelpers zijn.' De Duitse missie sprong daarop in als 
een bok op de haverkist. Als dat dan zo is, zeiden rooms-katholieke 
missionaire organisaties, is het de plicht van de regering om geld 
aan missionarissen ter beschikking te stellen om ontwikkelingspro- 
jecten ook inderdaad te kunnen uitvoeren. Al spoedig werd die visie 
ondersteund door leden van de Bundestag. 

De discussie sloeg over naar Nederland. In het begin was er nogal 
wat aarzeling, zowel in regeringskringen als binnen werelddiakonale 
organisaties. De angst werd geuit dat na de kolonisatieperiode 
'westers geld en daarmee verbonden macht een overheersende rol 
zou spelen in de jonge kerken', zoals Jone Bos het in 1982 in een 
artikel formuleerde. Een sterke voorstander betoonde zich prof.dr. 
Joh. Verkuyl, toen algemeen secretaris van de NZR. Samen met 
mensen van het rooms-katholieke Centraal Missiecommissariaat 
zette hij zich in voor het verkrijgen van gelden voor kerkelijke ont- 
wikkelingsprojecten. Uiteindelijk werd in 1964 een motie-Smallen- 
broek in de Tweede Kamer aangenomen om regeringsgelden beschik- 
baar te stellen. Als een eerste experiment werd in 1965 vijf miljoen 
gulden voor dit doel uitgetrokken door het Ministerie van Buiten- 
landse Zaken. 



Het gevaar was groot dat de diverse christelijke hulporganisaties met 
uitgestoken handen op de stoep van het ministerie elkaar zouden 
staan verdringen om zoveel mogelijk geld in de wacht te slepen. 
Daarom werd als sluis voor de besteding van de regeringsgelden 
ICCO opgericht waarin alle protestants-christelijke hulporganisaties, 
ook SOH, vertegenwoordigd waren. Van rooms-katholieke zijde 
werd Cebemo opgericht. Inmiddels heeft het door de regqring aan 
ICCO ter beschikking gestelde bedrag de honderd miljoen gulden 
per jaar overschreden. Projecten die voor een kwart door de kerken , 
gefinancierd worden, komen voor deze financiele steun in aanmer- 
king. 

'Joint Church Aid' 
Een plan dat in 1968 wel van de grond kwam, bracht organisaties 
over de grenzen bijeen. In Nigeria besloot,de provincie Biafra zich 
af te scheiden van het land. In dat gebied waren de grote olievond- 
sten gedaan. Het zou een schatrijk gebied worden, terwijl de rest van 
Nigeria dat toch al verdeeld was in een islamitisch noorden en een 
christelijk zuiden straatarm zou worden. 
Het gevolg was een burgeroorlog die duurde van 1968 tot 1970. 
Deze heeft ontzettend veel leed veroorzaakt. Biafra was geheel door 
Nigeriaanse troepen omsingeld. Er heerste al snel een ernstige 
hongersnood. Internationaal mengde niemand zich in de strijd 
omdat deze gezien werd als een interne Nigeriaanse aangelegenheid. 
SOH en sommige andece Europese werelddiakonale organisaties 
konden het toenemende leed niet aanzien en besloten hulp te bieden. 



Ze coordineerden die hulp binnen Joint Church Aid. Deze organi- 
seerde een luchtbrug die voedsel en medicijnen naar Biafra bracht. 
Deze vliegtochten waren bijzonder gevaarlijk, omdat de Nigerianen 
de vliegtuigen beschoten. Toch waren er piloten te vinden die de 
gevaren trotseerden om de nood in Biafra te helpen lenigen. 

Kinderen vragen aandacht 
Het jaar 1968 was in de geschiedenis van SOH toch een bijzonder 
jaar. Tijdens de actie 'Kom over de Brug I', waarvoor de projecten 
al gekozen waren, werd SOH geconfronteerd met nood onder kinde- 
ren in Oeganda en Soedan. Samen met de Stichting School en 
Beroepsopleiding voor Vluchtelingen werd een actieplan opgezet 
onder de naam 'Neem een Kind voor uw Rekening'. In wezen liep 
het plan parallel met het zogenaamde Foster Parents Plan. Kinderen 
werden individueel geholpen. 

Dit speciale fond; kreeg in 1979 een nieuwe impuls toen de 
Verenigde Naties Het Jaar van het Kind uitriep. Aan die individuele 
adoptie waren nogal wat bezwaren verbonden, omdat het ene kind 
geholpen werd en het andere niet. Meer, zo werd geconcludeerd, 
kon bereikt worden als kinderen als groep benaderd werden en dus 
steun gegeven werd aan weeshuizen, kinderorganisaties etc. Dat 
bracht SOH ertoe om de oorspronkelijk opzet van het fonds 'Neem 
een Kind voor uw Rekening' om te zetten in een Alternatief Adop- 
tieplan waarbij kinderen niet individueel geadopteerd werden maar 
als groep. 

fit: W@mIadiakoaa,a€ X979, Jaargaxhg 22, nummer 1 
D& laatste t~ld,e& mZ het @g op het Jaar van het Kind zijn er stemmen te 
boren, o.a. van kerkelijke leiders, die zeggen: "Isoleer kinderen niet als objekt van 
hulp, maar help ze in verband van hun gemeenschap", En vergeet niet, dat veel 
opvattingen en goed bedoelde stemmen over kinderen erg westers zijn en weliicht 
schade toebrengen aan kinderen in de derde wereld. SOB wil daar nadnikkehjk 
rekening mee houden en de kwalijke effekten van soms zeer goede bedoelingen , 
vermijden. 

Was dit oorspronkelijk een fonds van SOH met een speciaal doel, in 
1987, toen SOH binnen het werelddiakonale werk een eigen taak 



toebedeeld werd, kreeg deze vorm van hulp aan kinderen een eigen 
bestuur. Dat veroorzaakte allerlci organisatorische en structurele 
problemen. Daarom werd de directe band met SOH verbroken, maar 
werd onder de koepel van SOH een aparte organisatie voor kinder- 
hulp opgericht met een eigen bestuur die in 1989 de naam Kinderen 
in de Knel koos. 

Speciaal voedingsprograrnma 
In 1970 werd de toenmalige Europese Economische Gemeenschap 
geconfronteerd met een boterberg en een melkplas. Tot ongenoegen 
van velen werd een deel van dat boteroverschot tegen een spotprijs 
verkocht aan de Sovjet-Unie. Ten aanzien van de melkplas dook de 
gedachte op dat het in wezen onredelijk was dat Europa een over- 
schot kende en in de landen overzee honger geleden werd. De 
Nederlandse regering besloot toen een overeenkomst met Mensen in 
Noord, NOVIB en SOH aan te gaan. Die organisaties mochten 
beschikken over melkpoeder, boterolie en babyvoeding en die via de 

Thema: Vait voedselhulp tot recht op voedsel 

Het voedselzekerheidsprogramma van SOH is begonnen in 1970 
met zuiveloverschotten, door de Nederlandse overheid aangebo- 
den voor inzet in onmikkelingslanden. Bijna 10 jaar lang was 
het eengrogrampa dat bestond uit het leveren van voedsel in 
na;tura aan organisaties die dat dan verdeelden onder mensen 
met ondewoedingsproblemen. In 1979 werkte SOH mee aan een 
nota 'van voedselhulp naar voedingshulp', een nota die het 
denken over voedselzekerheid grondig wijzigde en die de aanzet 
gaf voor een geheel itieuiu beleid. Sinds die tijd' is het zoge- 
naamde VPO-programma een specgek op voedselzekerheid 
gericht medeJFimn~ieringsprogramm~ In 1990 kreeg het ziJn 
huidige vorm, een programma subsidiemodel, Het programma 
mi& op de eerste basisbehoeften van de mens: voldoende goed 
voedsel om een gezond leven te kuanen leiden. Gezien de rol die 
de vrouw de moeder, in vrGwel elke maatschappij heeft met 
betrekking tot de voedselvoorziening in het gezin is het een 
programma wat zich dan ook sterk richt op vrouwen. 



'Zuivelhulp via Particuliere Organisaties' zenden naar: noodgebieden. 
Twee jaar later werd dit hulpprogramma uitgebreid met andere 
proteinehoudende voedselproducten zoals vis in blik. Door die 
uitbreiding was een naamsverandering nodig en het volgend jaar 
werd de benaming zuivelhulp veranderd in voedselhulp. Dat 
verschepen van tonnen voedsel bleek op den duur toch niet prak- 
tisch. Enerzijds bleef het voedsel door bureaucratie in de landen die 
geholpen werden, soms veel te lang in de havens liggen, anderzijds - 
en dat was eigenlijk nog een belangrijker reden - benadeelde de 
invoer van gratis of zeer goedkoop vreemd voedsel de eigen voed- 
selproductie in zo'n getroffen gebied. Daarom werd voedselhulp 
omgezet in financiele steun zodat voedsel in eigen land of omlig- 
gende landen gekocht kon worden. In bepaalde situaties is voedsel- 
hulp nog steeds nodig, zoals aan vluchtelingen in kampen die niet in 
staat zijn zelf hun voedsel te verbouwen, maar de nadruk van dit 
hulpprogramma is toch meer en meer komen te vallen op ontwikke- 
lingshulp waarbij het dan vooral gaat om mensen te leren zelf voed- 
sel te verbouwen of vis te vangen. 

Uit: Werelddiakonaat 1983, jaargang, 26 
Er worden de laatste tijd in de pers terecht nogal.wat vraagtskens gezet bij de 
effect~viteit van nood-voedselhulp ,...."Bet voedscl bereikt eerder de stedelijke 
middenklassen - masen wennen aan buitanIands voedsel @ijv. brood) - het 
vergroot de kans op corruptie - het vernedert mensen - het stimuleert de trek naar 
de stad -. Dit is h& dilemma waar wij ons voor gesteld zien. Ofwel we spelen in 
op de noodsituatie en steilen voedselhulpbeschikbaar. Ofwel we pakken het 
arobleem fundamenteel aan en steken al onze energie in landbouwproiekten die 
hongersnood voor een deel! - zouden kunnen voorkomen . IN het enegeval zal er 
op korte termijn geen wezenlijke verbetering in de situatie optreden, in het ander 
geval gebeurt dat misschien wel, maar dan wel ten koste van twintig tot dertig 
miljoen mensenlevens! SOH kiest voor nood-voedselhulp als de beste van twee 
slechte oplossingen. Vanuit christelijk en humanitair oogpunt kunnen wij niet 
anders dan mensen op korte termijn te eten te geven. 

'Energie voor mijn Naaste' 
In het begin van de jaren tachtig stimuleerde de oliecrisis een nieuw 
initiatief. Het ontstond eigenlijk binnen de Wereldraad van Kerken 
die een dubbel doel voor ogen had: enerzijds energie te sparen en 
anderzijds de daardoor gespaarde gelden te besteden voor wereld- 



hulpwerk. In het kader van haar dertigjarig bestaan besloot SOH om 
dit idee in Nederland in de praktijk te brengen. Ze organiseeide het 
fonds Energie voor mijn Naaste. In de eerste plaats werden scholen 
en kerken benaderd om mee te doen, al snel gevolgd door een 
oproep aan individuele personen. Het geld kwam wel binnen, maar 
het betalen uit energiebesparingen kwam niet uit de verf. Het plan 
bezweek onder de realiteit dat eigenlijk niet te berekenen is hoeveel 
geld wordt uitgespaard door verminderd gebruik van energie. 
Bovendien stimuleerde een aantrekkende economie tot een groeiend 
gebruik van energie. Het plan werd geschrapt toen SOH een geheel 
eigen taak kreeg in 1987. 

Groeiende onderlinge samenwerking 
Het mislukken van die besprekingen van de jaren zeventig tussen tal 
van christelijke en niet-christelijke hulporganisaties bracht op den 
duur toch de kerkelijke organisaties dichter bij elkaar. Zo groeiden 
er vormen van samenwerking tussen de hervormde Stichting Inter- 
nationale Hulpverlening, het gereformeerde Algemeen Diakonaal 
Bureau, de rooms-katholieke organisatie Mensen in Nood en de 
SOH. 

Daarnaast werden SOH en Mensen in Nood in 1989 opnieuw bena- 
derd in het kader van een poging om meer eenheid in de nationale 
fondsenwerving voor het hulpwerk te brengen. Er werd gedacht aan 
een Landelijk Inzamelingsplan. Het was een gezamenlijk initiatief 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de Stichting Collecte- 
plan die jaarlijks perioden toewees aan organisaties voor exclusieve 
fondsenwerving in die week. Tot dat moment waren kerkelijke orga- 
nisaties uitgesloten. Dat gaf nogal wat problemen want die waren 
aangewezen op de zogenaamde 'vrije weken' voor hun landelijke 
acties en dat waren niet altijd weken die samenvielen met het. kerke- 
lijk jaar. De protestantse organisaties besloten gezamenlijk mee te 
doen. Er werden strenge regels opgesteld voor het houden van 
acties, zo streng dat ze in wezen niet uitvoerbaar waren. Bovendien 
bleven de diverse organisaties zelf contacten zoeken met de media 
en in het bijzonder de televisie. 
Het mislukken van die samenwerking bracht de protestantse organi- 
saties er uiteindelijk toch toe te gaan streven naar meer onderlinge 



samenwerking. Tegen het einde van de jaren tachtig was al de geza- 
menlijke publicitcit gecoordinccrd. Voortaan zouden folders geza- 
menlijk gemaakt worden, zou het hervormd-gereformeerde 
zendingsblad Vandaar een publieksblad voor zending en werelddia- 
konaat worden, zou Omkeer een kaderblad worden voor plaatselijke 
groepen en zouden boeken verschijnen voor mensen die in speci- 
fieke onderwerpen geinteresseerd waren. Toen reeds klonk de wens 
om ook gezamenlijk te komen tot een gironummer. Daarvoor was in 
het begin van de jaren negentig nog geen unanimiteit, maar naar- 
mate het Samen op Weg-proces van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch- 
Lutherse Kerk vorderde, werd in 1995 tot dat ene gironummer 
besloten. De organisaties kozen als gezamenlijke naam voor de 
fondsenwerving voor zending en werelddiakonaat: 'Kerken in 
Aktie.' 

wereldgemeenschap 
1s 

Kerken in Aktie 
Kerken in Aktie kreeg een mandaat om fondsen te werven en voor- 
lichting te geven over de projecten van de zendings- en werelddiako- 
nale organisaties van de participerende kerken en kerkelijke organi- 
saties, waaronder SOH. Een belangrijke reden voor de samenwer- 

IIIIiF 
king was om, met name via 'direct mail' en andere moderne 
fondsenwervingstechnieken en de contacten met de media, op het 
terrein van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwer- 
king beter te presenteren aan het Nederlandse publiek. SOH bracht 
haar relatiebestand in in een gezamenlijk adressenbestand, waar 
overigens niet 'alle deelnemers van Kerken in Aktie toe overgingen. 



De kerken, die in 1995 Kerken in Aktie oprichtten, waren in 1995 
(nog) niet bereid om het werk volledig te integreren waardoor een 
onderscheid voortbestond tussen aan de ene kant fondsenwerving en 
voorlichting in de kerken en aan de andere kant werving op de 
publieksmarkt. Wel zagen steeds meer mensen in dat deze tweede- 
ling kunstmatig was in een tijd dat veel mensen de kerken niet meer 
bezochten, maar nog wel positief staan tegenover het zendings- en 
diakonale werk van de kerken. Echter, een volledige integratie, 
waarvoor ook sterk gepleit werd in een externe evaluatie van Kerken 
in Aktie in 1997, hing nauw samen met de voortgang van het Samen 
op Weg- proces. 

Kerken in Aktie investeerde niet in de naam SOH, maar vroeg 
aandacht voor het totale werk en het programma noodhulp, waarvan 
de opbrengsten door de projectorganisatie SOH werden besteed. De 
hoge verwachtingen van Kerken in Aktie bleken al snel niet realis- 
tisch. In de afgelopen jaren is het aantal organisaties dat op profes- 
sionele wijze fondsen werft snel toegenomen. Hiertussen een plekje 
veroveren, kost meer tijd dan sommigen hoopten. Desalniettemin 
groeiden de inkomsten van Kerken in Aktie gestaag. Dat betekende 
tevens dat ook SOH de negatieve trend van structurele particuliere 
inkomsten wist te pareren. Overigens ontvangt SOH ook uit andere 
bronnen inkomsten, met name rechtstreeks van kerken en overhe- 
den. 



Voedingshulp, zoals hier aan kinderen in Ghana, is een gespecialiseerde activiteit 
van SOH. Foto: Roe1 Burgler: 



STROOMVERSNELLING 
De werelddiakonaten van de kerken groeiden. Ze werkten intensief 
samen met de afdeling 'Inter Church Aid' van de Wereldraad van 
Kerken. Met de dag werden er zwaardere vraagtekens gezet achter 
de noodzaak van het bestaan van de SOH als overkoepelend orgaan 
op dit gebied van de kerken. Bovendien was de samenwerking 
tussen SOH en die afzonderlijke kerkelijke werelddiakonale instan- 
ties niet optimaal. 

Gesprekken over een Raad van Zending en ~ereiddiakonaat of zelfs 
maar een Raad van Werelddiakonaat waren vastgelopen. Bovendien 
hadden de werelddiakonaten plaatselijk eigen afdelingen opgericht. 
In nog al wat plaatsen waren ook lokale commissies voor Zending, 
Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) opgericht, 
waardoor er- een totaaloverzicht gegeven kon worden van de inzet 
van de Nederlandse kerken overzee. Een relatie met SOH van deze 
plaatselijke commissies bestond totaal niet. SOH werd meer en meer 
naar de zijlijn gedirigeerd. . 

Zoeken naar aansluiting 
Om uit deze impasse te komen, richtte SOH zich in 1978 opnieuw 
tot de Raad van Kerken met het voorstel de stichting om te zetten in 
een sectie voor internationale hulpverlening van die raad. In die 
sectie zouden dan verschillende werelddiakonaten kunnen samen- 
werken. Deze sectie zou zich moeten inzetten voor onderlinge 
beleidsafstemming van het werk van de kerkelijke werelddiakona- 
ten, voor coordinatie en voor informatie, terwijl bovendien een 
aantal projecten die allen wilden steunen, met name hulp bij 
rampen, nog door SOH zouden kunnen worden uitgevoerd. De 
besprekingen gingen moeizaam en het voorstel is nooit aangeno- 
men, mede omdat de rooms katholieke Kerk en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, die een belangrijke rol in de raad speelden, 
geen lid van SOH waren, terwijl de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten en de Unie van Baptistengeineenten wel betrokken 
waren bij SOH maar geen lid waren en wilden worden van de Raad 
van Kerken. 

Toch was door die besprekingen duidelijk geworden dat onderling 
overleg gewenst was. Zo werd uiteindelijk het wat vrijblijvende 



Beraad Internationale Dienst (BID) opgericht. Binnen dit beraad 
konden de leidende figuren van de kerkelijke werelddiakonaten 

Thema: Wulp over grenzen heen 

In 1981 werd in Soedan de 'Emergency Relief Desk'(ERD) opge- 
richt, een oecumenische consortiuwl voor humanitaire hulp aan 
de slachtofers van de burgeroorlog in Ethiopie en Eritrea. SOH 
stond aan de wieg van ERD en heeft veel energie in de 'cross- 
border operatie'gestoken. Kenmerkend voor de hulp en in die 
tijd uniek, was dat in Soedan voedsel werd gekocht en ter plekke 
door de lokale organisaties ERRA (voor Eritrea), REST (voor 
Tigray, Noord-Ethiopie) en OR4 (voor Centraal-Ethiopie) werd 
gedistribueerd. In de tweede helft v m  de jaren tachtig werden 
ook aankopen in Tagray zelf gedaan. De lokale organisaties 
waren de humanitaire takken van de bevrijdingsbewegingen die 
vochten tegen dictator Mengistu. De middelen die ERD beschik- 
baar stelde, droegen er aan bij dar de lokale hulpstructuren zich 
sterk ontwikkelden en de lokale bev~lking zich via de particuliere 
organisaties zich betrokken voelde bg de noodhulp. SOH werkt 
ook anno 1999 nog steeds met deze structuren samen. In 1993, de 
burgeroorlog was voorbij, sloot het ERD-kantoor: De waarde 
van de hulpverlening, zowel geld als goederen, was opgelopen 
tot 350 miljoen dollar: In de eerste jaren kwam het geld vooral 
van particulieren, later droegen overheden bij. Deze overhedeh 
beschouwden ERD als een welkome bufer om noodhulp in de 
frontgebieden te geven, iets wat ze vanwege het soevereiniteitsbe- 
ginsel van Ethiopie niet rechtstreeks konden doen. De waarde 
van ERD lag verder in de directe toegang tot de oorlogsgebieden 
zodat zij maatwerk in de hulpverlening kon leveren tegen zeer ' 

lage kosten, Tenslotte, misschien een beetje pretentieus, maar ook 
door buitenstaanders genoemd, is de bijdrage die ERD indirect 
Zeverde aan de strijd in Noord-Ethiopie. De noodhulp hield veel 
Sigrayers en Eritreers op de been. Dat speetde een belangrijke 
rol voor het moreel van de troepen, Over de geschiedenis en de 
betekenis van ERD verscheen in 1994 een boek, getiteld 'Without 
Troops and Tanks.' 



discussieren over hun beleid en tot vormen van samenwerking 
besluiten. Er werd binnen dit beraad veel gesproken, maar een zwak 
aspect was dat geen bindende besluiten genomen konden worden, 
als de afzonderlijke organisaties daar niet mee instemden. 

'SOH Nieuwe Stijl' 
Uiteindelijk kreeg SOH binnen het geheel van de organisaties een 
eigen mandaat. Het stemde ermee in dat de kerken zelf de projecten 
die 'Inter Church Aid' aanbood en de structurele hulp zouden finan- 
cieren en SOH zich specifiek zou inzetten voor hulp aan vluchtelin- 
gen en bij rampen. 

Op 25 mei 1987 werden nieuwe statuten aanvaard. In artikel twee 
wordt het doel als volgt omschreven: "De stichting heeft ten doel de 
bevordering, coordinatie en uitvoering van het werelddiakonale 
werk van Nederlandse Kerken in het buitenland op het terrein van 
de hulpverlening aan vluchtelingen: hulp in rampensituaties, die 
ontstaan door menselijk handelen of natuurlijke oorzaken, en 
voedingshulp. Hulp als vorenbedoeld kan ook worden verstrekt via 
organisaties in Nederland, alsmede aan organisaties in Nederland 
voor opvang van vluchtelingen of buitenlanders die zich in crisissi- 
tuaties bevinden; dit laatste echter uitsluitend indien hulp niet via de 
gebruikelijke kanalen kan worden gegeven." Het artikel vervolgt dan 
in een tweede lid: "De hulpverlening als bedoeld in het vorige lid 
kan gebeuren in geld, in natura door zending van voedingsmiddelen 
en andere goederen en door de uitzending van vrijwilligers en 
beroepskrachten ter leniging van nood. De hulpverlening kan ook 
van preventieve aard zijn ter voorkoming van onheilen als bedoeld 
in het eerste lid." 

Om de nieuwe situatie wat duidelijker te maken, werd ook de naam 
van de Stichting enigszins veranderd. Al werd van oudsher gespro- 
ken over SOH, officieel heette de organisatie 'Stichting voor Oecu- 
menische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen.' Omdat die hulp aan 
kerken voortaan gegeven zou worden door de diverse werelddiako- 
naten werd die laatste toevoeging 'aan Kerken en Vluchtelingen' 
geschrapt. Voortaan werd uitsluitend gesproken van Stichting Oecu- 
menische Hulp (SOH). Eindelijk bleken toen de Gereformeerde 



Kerken in Nederland bereid toe te treden tot deze vernieuwde orga- 
nisatie waardoor het oecumenische vlak verbreed wcrd, al werd dc 
taak ingeperkt. De rooms-katholieke Kerk echter besloot alleen'via 
eigen organen te blijven werken. 

Deze wijziging had gevolgen. SOH moest taken afstoten en die 
moesten worden overgenomen door anderen. Projecten die bijna 
afgerond waren, mochten nog afgewerkt worden, de rest van de 
taken werd overgenomen door het ADB van de Gereformeerde 
Kerken en de Commissie Werelddiakonaat van de hervormde GDR. 
Bovendien moesten oplossingen gevonden worden voor specifieke 
werkzaamheden als 'Energie voor mijn Naaste', het Alternatief 
Adoptieplan en het voedselprogramma. Het eerste programma, dat 
toch niet naar verwachting functioneerde, werd opgeheven; het 
Alternatief Adoptieplan kreeg een eigen bestuur binnen SOH. Ook 
bleef SOH betrokken bij het voedselprogramma. 

'Doornberaad' 
Toch maakt deze ontwikkeling geen einde aan de discussie over de 
vraag naar de toekomst van SOH. Al op 19 april 1991 begonnen in 
Doorn gesprekken tussen afgevaardigden van verschillende organi- 
saties over de vraag of het niet tijd werd allerlei organen te integre- 
ren. Er lagen tijdens deze gesprekken twee modellen op tafel. Het 
eerste model bepleitte een totale integratie van al het werk van de 
kerken op buitenlands gebied in een soort Nederlandse Interkerke- 
lijke Hulpverleningsorganisatie. In vakjargon werd gesproken over 
NethChurchAid. Het tweede model was beperkter en richtte zich op 
een integratie van SOH, ICCO, Dienst Over Grenzen en Kinderen in 
de Knel. Er werden bezwaren geuit, omdat er wel een heel grote 
organisatie zou ontstaan op die manier. Toch waren velen voor deze 
plannen geporteerd. 

Vlak voor de eerste vergadering waarin die beide plannen besproken 
zouden worden verschenen in een tweetal kranten interviews met 
enkele samenstellers van het te bespreken rapport. Die artikelen 
vielen bij een aantal gesprekspartners in verkeerde aarde, zodat de 
gesprekken begonnen met een vertrouwenscrisis. Het gevolg was dat 
dit zogenaamde 'Doornberaad' vroegtijdig werd afgebroken. Maar 



daarmee was niet het verlangen naar meer eenheid op werelddiako- 
naal gebied naar de prullenmand verwezen. Juist het onderlinge 
wantrouwen dwong toch tot verder nadenken. 

Ondertussen had de integratie van de publiciteit op het gebied van 
zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, mede 
door het voortgaande Samen op Weg-proces van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk en door het al bestaande directeurenbe- 
raad en het BID geleid tot samenwerking ten aanzien van de fond- 



senwerving en voorlichting in Kerken in Aktie met een gezamenlijk 
gironummer. Besturen van ICCO, SOH en DOG besloten deze 
ontwikkeling niet te doorkruisen en voorlopig af te zien van integra- 
tie. 

De plannen en modellen voor integratie verdwenen nooit helemaal 
op de achtergrond. Eind jaren negentig versnelde het Samen op 
Weg-proces. Omdat twee grote participanten van SOH, te weten de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland van dit proces deel uitmaken, bedreigt de vereniging van 
de drie protestantse kerken het voortbestaan van SOH. Het is bijna 
paradoxaal dat de oecumenische hulpverlening in SOH na vijftig 
jaar stopt op het moment dat drie kerken in een fusieproces het werk 
op het terrein van zending en werelddiakonaat samenvoegen in een 
landelijk bureau. Alle betrokkenen zijn er wel over eens dat het 
SOH-werk in de nieuwe constellatie door moet gaan. Ook zoekt 
men naar een constructie waarbij de inhoud gedekt wordt door een 
oecumenische lading. Voor de medewerkers van SOH en de vele 
mensen die de organisatie en de oecumenische hulpverlening een 
warm hart toedragen misschien een, zij het schrale, troost. 
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Noodhulp en rehabilitatie zijn in de visie van SOH niet van elkaar te scheiden 
Renovatie van woningen in ex-Joegoslavie, begin jaren negentig. 
Foto: Jan van Veen. 



uit: "Overal waar mensen zijn ..." samenvatting van het beleid van de 
Stichting Oecumenische Hulp, mei 1996. 

De visie van SOH is in 1987 - toen het mandaat veranderde - als 
volgt omschreven: "Mensen zijn geschapen naar het beeld van God 
om in vrede, vrijheid en welzijn te kunnen leven. SOH kan bijdra- 
gen aan menselijke waardigheid door het wegnemen en verzachten 
van al wat mensen gevangen houdt in nood en ellende, van al wat 
mensen veroordeelt tot een leven waarin van menselijke waardig- 
heid nauwelijks meer sprake is. SOH wil ruimte scheppen voor zelf- 
ontplooiing en zelfstandig handelen van mensen en gemeenschap- 
pen. Om deze taak uit te voeren weet SOH zich geinspireerd door de 
getuigenis van het Koninkrijk Gods - als een oproep tot bekering tot 
God en tot elkaar en om te leven in een gemeenschap van vrede en 
recht. SOH wil bijdragen aan tekenen van omkeer, die verwijzen 
naar het Koninkrijk van God. 

SOH richt zich op een deel van deze omvangrijke opdracht, nl.: " .... 
Bevordering, coordinatie en uitvoering van het werelddiakonaal 
werk van de Nederlandse kerken in het buitenland op het terrein van 
hulpverlening aan vluchtelingen; hulp in rampsituaties, die ontstaan 
door menselijk handelen of natuurlijke oorzaken, en voedingshulp." 

De wijze waarop SOH haar opdracht en mandaat in de loop der 
jaren in samenwerking met lokale organisaties en de Wereldraad van 
Kerken heeft ingeYuld kan het beste getypeerd worden aan de hand 
van een aantal kernelementen: 
- de humanitaire hulp door SOH is onderdeel van het werelddiako- 

naat: 
- SOH steunt kerkelijke en andere organisaties in Latijns-Amerika, 

Afrika, Azie, Midden- en Oost-Europa; 
- SOH plaatst haar activiteiten, zowel rampenhulp, vluchtelingen- 

hulp a s  voedingshulp in het kader van stnict~rtile achtergronden 
en duurzame oplossingen van het annoedevraagstuk; 

- SOH werkt waar mogelijk samen in een internationaal partner- 
netwerk. 



Voorzitters en 
secretarissen van SOH 
Voorzitters: 
1952 - 1969 
Dr. E. Emmen 

1969 - 1977 
Prof. dr. A.J. Bronkhorst 

1977 - 1978 
Ds. R. de Zeeuw 

1978 - 1987 
Mr. G.Chr. Kok 

1987 - 1999 
Drs. D. Scheele 

Secretarissen: 
1952 - 1958 
Drs. O.W. Heldring 

1958 - 1968 
Mr. R. W. Kijlstra 

1968 - 1969 
Ir. E. Voet 

1969 - 1977 
Drs. A.E.A. Went-van der Vring 

1977 - 1988 
Ds. P.P. van Lelyveld 

1989 - 1999 
Ing. H.J. Zomer 



B i j l a g e  

Participerende kerken en 
Kerkelijke organisaties in de I 
stichting oecumenische Hulp 

De Nederlandse Hervormde Kerk 

De Gereformeerde Kerken in Nederland 

De Algemene Doopsgezinde Societeit 
- 8 e >t% t 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 

Het Christelijk Jongeren Verbond (YMCA-Nederland) 

Het Genootschap der Vrienden (Quakers) 

Het Leger des Heils 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 

De oud-katholieke Kerk 

De Remonstrantse Broederschap 

De Unie van Baptisten Gemeenten 

De Vereniging van Orthodoxen H. Nicolaas van Myra 

. . . . l..!. . i l . ,: 

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten 



Belangrijke internationale 
ontwikkelingen op het 
werkterrein-van S0 H 
1910: De Internationale Zendingsconferentie in Edinburgh komt 

voor het eerst bijeen. Deze is de bakermat voor het uiteinde- 
lijke ontstaan van de Internationale Zendingsraad ('Interna- 
tional Mission Council') en een inspiratiebron voor de eerste 
leiders van de beweging 'Faith and Order'. 

1919: Voor het eerst wordt een conferentie gewijd aan 'Life and 
Work' . De achtergrondgedachte is dat de kerken tot elkaar 
kunnen komen door samen te werken in de wereld. In de 
beginjaren sterk begeleid door de Wereldalliantie te Bevorde- 
ring van Internationale Vriendschap tussen de Kerken. 

1921: De Internationale Zendingsraad wordt opgericht. De stichting 
hiervan bevordert het ontstaan van zendingsraden in alle 
landen. 

1922: Als gevolg van de conferentie van praktisch christendom 
'Life and Work' wordt in Kopenhagen een conferentie geor- 
ganiseerd over Oecumenische Hulpverlening. 

1924: Als vrucht van de conferentie in Kopenhagen van 1922 wordt 
het Europese Centraal Bureau voor Kerkelijke Hulpacties 
(EBKH) opgericht. Het wordt gevestigd in Geneve. De hulp 
blijft beperkt tot Europa. De taak van het bureau is: "Kerken 
die in staat zijn hulp te bieden, voortdurend op de hoogte te 
houden van situaties waar die hulp nodig is en de kerken aan 
te sporen deze hulp ook daadwerkelijk te verlenen (vooral 
theologische opleiding, subsidies aan diakonale instellingen, 
suppleties op predikantssalaris, maar ook hulp aan vluchte- 
lingen." In de beginjaren van het bureau ontstaat er een confes- 
sionele blokvorming en hulp die wordt geboden blijft beperkt 
tot eigen confessie. Dit heeft tot gevolg dat kerken die geen 
rijke zusterkerk achter zich hebben verstoken blijven van hulp. 

1928: Paus Pius X1 schrijft de encycliek 'Mortualium animos' 
waarin de oecumene veroordeeld wordt. Dit bemoeilijkt het 
samenwerken met de rooms-katholieke Kerk. 



1938: Besloten-wordt te komen tot een Wereldraad van Kerken in 
Oprichting. Ook wordt tijdens de samenkomst in Utrecht een 
'Provisional Committee' ingesteld, met visser 't Hooft als 
secretaris. Het bureau wordt gevestigd te Geneve. 

1942: In Geneve wordt door het 'Provisional Committee' van de 
Wereldraad van Kerken in Oprichting het Departement voor 
Wederopbouw en Noodhulp ('Department of Reconstruction 
and Relief') opgericht. De werkzaamheden van dit departe- 
ment beperken zich tot Europa. Door deze beperking kan de 
hulpverlening het karakter hebben van een tijdelijke inspan- 
ning in een acute noodsituatie. 

1945: Het Europese Bureau voor Interkerkelijke Hulp en het 
'Departement of Reconstruction and Relief' gaan samen in 
een afdeling van de Wereldraad van Kerken in oprichting. 
Het gaat nu heten: Departement voor Wederopbouw en Inter- 
kerkelijke Hulp ('Department of Reconstruction and 
Interchurch Aid'). De taken zijn: opbouw van de kerken en 
opvang van de vluchtelingen. 

1946: In december wordt door de Verenigde Naties de Intematio- 
nale Vluchtelingen Organisatie ('International Relief Organi- 
sation') opgericht. Deze organisatie heeft als opdracht zich 
bezig te houden met alle aspecten van het vluchtelingen- 
vraagstuk. Het werk bestaat vooral uit het verzorgen van 
voedsel, kleding en woning. Na een aantal jaren wordt het 
IR0  opgeheven (1951152) en zijn de mogelijkheden vanuit 
de VN voor vluchtelingenhulp beperkt (alleen het Hoge 
Commissariaat voor de Vluchtelingen blijft, echter met een 
veel lager budget. 

1947: Lutherse Wereldbond ('Lutheran World Federation') opge- 
richt in Lund, Zweden. 
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1948: Er wordt een gemeenschappelijke conferentie van 'Life and 
Work' en 'Faith aiid Order: in Amsterdam georganiseerd. 
Deze conferentie is tevens de oprichtingsvergadering van de 
Wereldraad van Kerken. "Het signijicante van de Raad is het 
geven van een nieuwe mogelijkheid aan de kerken om in een 
levend spiritueel contact met elkaar te komen, en het reconst- 
rueren van de '~ellowship" die was verbroken (...) De Raad 
is een ontrnoetingspiaats van theologien en niemand weet 
van tevoren hoever een "oecumenische theologie" zal verrij- 
zen als resultaat van de conversatie, of wat de inhoud daar- , 

van zal zijn" (Visser 't Hooft; The Ecumenical Review, 
autumn 1948, Volume 1, nr. 1. De conferentie vindt plaats in - 
het klimaat van de Koude Oorlog. De gedachte van 'een 
verantwoordelijke maatschappij' wordt ontwikkeld (verant- 
woordelijk voor de gehele maatschappij), die ook voor later 
werk de leidraad is gebleven. Het gaat in de Wereldraad niet 
in de eerste plaats om de eenheid der kerken maar om hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld. 

1949: De Gereformeerde Oecumenische Synode (GOS, huidige 
GOR) wordt opgericht in Amsterdam. De GOS waarschuwt 
tegen deelname aan de WCC. 

1954: De tweede Assemblee van de Wereldraad van Kerken wordt 
in Evanston, Verenigde Staten georganiseerd. Oecumenische 
hulpverlening krijgt een mandaat om uit te groeien van een 
Europese organisatie tot een die de gehele oecumene 
omspant. Nu de hele wereld het werkveld wordt, is verdere 
samenwerking en coordinatie van werkzaamheden met de 
Internationale Zendingsraad noodzakelijk. De aard van de 
hulp verandert met het wijdere mandaat aanzienlijk, want de 
hulp in Europa was tijdelijk en in vrede uitgevoerd. In de 
andere werelddelen krijgt de h~l~verleningeen ander karak- 
ter omdat ingespeeld moet worden op blijvende conflictsitu- 
aties: dekolonisatie, revoluties, burgeroorlogen en een soms 
onafzienbare hoeveelheid ellende. 



1958: De Verenigde Naties roepen op  om 1 procent van het Bruto 
Nationaal Product aan Ontwikkelingssamenwerking te besteden. 

196 1 : Op de derde assemblee van de WCC in New Delhi, India, 
wordt aan de afdeling voor hulpverlening het woord 'world- 
service' toegevoegd om aan te geven dat de kerken in de 
gehele wereld een taak hebben te vervullen. Ook wordt 
besloten om de Internationale Zendingsraad volledig in WCC 
te integreren als een studieafdeling. Oosters-Orthodoxe 
Kerken treden tot de Wereldraad toe. De assemblee werd 
voor het eerst ook bijgewoond door waarnemers vanuit de 
rooms-katholieke Kerk. 

1968: De vierde assemblee van de Wereldraad van Kerken wordt 
gehouden in Uppsala, Zweden. De vraag hoe men in een 
veranderende wereld met elkaar moet samenleven staat 
centraal. De assemblee vindt plaats tegen de achtergrond van 
een mislukte Wereldhandelsconferentie te New Delhi: 
studentenopstanden in Europa en oorlog in Vietnam. Deze 
ontwikkelingen vormen een uitdaging aan de kerken om een 
actievere rol te spelen in de bestrijding van de structurele 
oorzaken van honger en armoede. Men gaat verder in de lijn 
van Geneve. Kerken moeten samenwerken met alle mensen 
van goede wil (allerlei organisaties en kerken). De assemblee 
vraagt de kerken om een deel van hun inkomen beschikbaar 
te stellen voor ontwikkelingswerk. 

1989: De Berlijnse Muur wordt neergehaald. Dit betekent het einde 
van de Koude Oorlog en luidt voor de hulpverlening een 
nieuw tijdperk in. De hulpverleners komen o.a. steeds meer 
in interne conflicten terecht (zoals burgeroorlogen). 

1995: 'Action by Churches Together International (ACT)' wordt 
opgericht. Het is een initiatief van de Wereldraad van Kerken 
en de Lutherse Wereldfederatie. De commissie wordt opgericht 
om te komen tot een betere communicatie en coordinatie 
tussen de organisaties die voor humanitaire hulp zorgen. Ook 
moet het de partners beter voorbereiden op spoedgevallen. 



Belangrijke Nederlandse 
ontwikkelingen op het 
werkterrein van SOH 
19 14: Het rooms-katholiek Huisvestingcomite wordt in Nederland 

opgericht. Het gaat zich inzetten voor de opvang van Belgi- 
sche vluchtelingen die in  grote meerderheid rooms-katholiek 
zijn. 

1926: Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk wordt de Commis- 
sie voor Diakonale Armenzorg opgericht. 

1935: Een Oecumenische Raad in Nederland wordt opgericht. Het 
is een bundeling van een aantal oecumenische organisaties, 
die ontstaan zijn uit de wereldwijde bewegingen. De Neder- 
landse kerken zijn zelf in deze raad nog niet officieel verte- 
genwoordigd. 

1944: Tijdens de hongerwinter wordt in Nederland een Interkerke- 
li@ Comite opgericht om de noden van de hongerende bevol- 
king in het westen te ledigen. 

1945: De hulp komt snel op gang en in zowel gevende als ontvan- 
gende landen worden oecumenische organen opgericht om de 
hulp te coordineren. In Nederland zijn er als hulporganisaties 
o.a. het Landelijk Interkerkelijk Bureau voor Noodvoorzie- 
ning (LIKB) en het 'InterChurch Reconstruction Committee' 
(IRC). 

1946: Op 10 mei wordt de Oecumenische Raad van Kerken in 
Nederland heropgericht, maar nu zijn de deelnemende kerken 
wel direct vertegenwoordigd. 

195 1 : Nederland is volgens de Wereldraad zover hersteld van de 
oorlog dat het niet meer gezien wordt als een ontvangend 
land voor hulp. 

1952: Op 24 april wordt de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen opgericht. Het is de opvolger van 
het LIKB en het IRC. 



1956: Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk wordt de Algemene 
Diakonale Raad opgericht. 

Binnen de Remonstrantse Broederschap wordt een Diakonale 
Raad ingesteld. 

In maart wordt de Nederlandse Organisatie Voor Intematio- 
nale Bijstand (NOVIB) opgericht. 

1957: Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt het 
deputaatschap Algemene Diakonale Arbeid (ADA) opgericht. 
Het uitvoerend orgaan hiervan is het Algemeen Diakonaal 
Bureau. 

1960: Binnen de rooms-katholieke Kerk groeit het rooms-katholiek 
Huisvestingcomite uit tot de organisatie Mensen in Nood. 

1962: Door SOH en NZR wordt in september Dienst Over Grenzen 
opgericht. Dit bureau is er voor de bemiddeling en begelei- 
ding bij uitzending van personeel op aanvragen van derden. 

1964: Op 30 December wordt het Interkerkelijke Coordinatiecom- 
missie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) door SOH 
en de NZR opgericht. Hiermee ontstond een organisatie voor 
de ontvangst van de gelden, die vanaf 1965 door de regering 
beschikbaar worden gesteld via het zogenaamde 'Medefinan- 
cieringsprogramma' . 

1965: In het kabinet wordt voor de eerste maal een Ministerie voor 
Ontwikkelingssamenwerking gevormd. De begroting voor 
1965 bedroeg 5 miljoen gulden. Het geld wordt als volgt 
verdeeld: Protestantse organisaties knjgen 40 procent, 
rooms-katholieke organisaties via Centrale Missie Comrnis- 
sariaat eveneens 40 procent en projecten van andere signa- 
tuur ontvangen 20 procent. 



1968: De Raad van Kerken in  Nederland wordt opgericht als opvol 
ger van de Oecumenische Raad van Kerken. Nu treden ook 
de rooms-katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland toe. . 

1971: In Nederland ontstaat de beweging Samen op Weg. Dit is een 
initiatief van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gerefor- 
meerde Kerken in Nederland. De Evangelisch Lutherse Kerk 
heeft waarnemers in de beweging. 

1975: De Gereformeerde Kerken in Nederland worden lid van de 
Wereldraad van Kerken. 

1983: Het Beraad Internationale Dienst wordt opgericht. Het is 
!&oren uit de idee om een werelddiakonaat van de kerken 
op te zetten. In het BID nemen vier organisaties deel: het 
Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland, de Generale Diakonale Raad van de Neder- 
landse Hervormde Kerk, ICCO en SOH. Later worden meer 
kerken en kerkelijke organisaties lid. . 

1989: Het samenwerkingsverband Samenwerkende Hulp Organisa- 
ties @HO) ontstaat. Bij nationale acties zal worden samenge- 
werkt op het gebied van fondswerving en voorlichting. 

1992: Het Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking 
(BBO) wordt opgericht. 

1993: In november wordt op de gezamenlijke synode van de Neder- 
landse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Neder- 
land en de Evangelisch Lutherse Kerk een concept kerkorde 
voor de nieuwe Samen op Weg-kerk aangenomen. ' 

1995: Er wordt een nieuw initiatief in Nederland genomen op het 
gebied van oecumenische hulpverlening: Kerken in &tie. 
Voort-aan zal door tien ver-schillende zendings- en wereld- 
diakonale organisaties samen-ge-werkt worden op het gebied 
van voorlichting en fond-sen-wer-ving. 



1998: SOH, ICCO en DOG, het zgn. DIS-overleg, komen overeen 
dat zij wegen zoeken naar intensievere samenwerking en 
sluiten een fusie tussen de drie oecumenische organisaties 
niet uit. Bijna tegelijkertijd besluiten de Samen op Weg-kerk 
tot het starten van een gezamenlijke landelijk en regionaal 
dienstencentrum in Utrecht met ingang van oktober 1999. 
Deze'nieuwe organisatie wil ook taken op zich nemen die op 
het werkterrein van SOH liggen: rampen- en vluchtelingen- 
hulp, kinderhulp, diakonaal fonds, Kerken in Aktie en het 
Europa-werk 

1999: Op een triosynode van de Samen op Weg-kerk wordt een 
voorstel om groot deel van SOH op te nemen in het nieuwe 
landelijk dienstencentrum aanvaard. Samenwerking tussen de 
drie kerken leidt ertoe dat SOH op basis van scheiding van 
particuliere en overheidsgelden uiteen zal vallen. 



Gebruikte afkortingen 
ACT 
ADB 

ADA 
BB0 
BID 
Cebemo 

DOG 
EBKH 

ERD 
GDR 

GOR 
GOS 
ICCO 

IKOR 
IRC 

LIKB 
MCIC 
MD0 

NBG 
NCSV 
NOVIB 

NZR 
SHO 
SIH 

SOH 

- 'Action by Churches Together International' 
- Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland 
- Algemene Diakonale Arbeid 
- Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking 
- Beraad Internationale Dienst 
- Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering 

Ontwikkelingsprogramma's 
- Dienst Over Grenzen 
- Europees Centraal Bureau voor Kerkelijke 

Hplpverlening 
- 'Emergency Relief Desk' 
- Generale Diakonale Raad van de Nederlandse 

Hervormde Kerk 
- Gereformeerde Oecumenische Raad 
- Gereformeerde Oecumenische Synode 
- Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamen- 

werking (vroeger: Interkerkelijke Coordinatiecommis- 
sie Ontwikkelingssamenwerking) 

- Interkerkelijk Omroepraad 
- 'Interchurch Reconstruction Committee of the 

Netherlands' 
- Landelijk Interkerkelijk Bureau voor Noodvoorziening 
- 'Macedonian Center for International Cooperation' 
- Dienst voor Missionair en Diakonaal werk en 

Oecumenische relaties van de Samen op Weg-kerk 
- Nederlands Bijbelgenootschap 
- Nederlandse Christenstudentenvereniging 
- Nederlandse Organisatie voor Internationale 

.Ontwikkelingssamenwerking (vroeger: Nederlandse 
Organisatie voor Internationale Bijstand) 

- Nederlandse Zendingsraad 
- Samenwerkende Hulporganisaties 
- Sectie Internationale Hulpvan de Nederlandse 

Hervormde Kerk 
- Stichting Oecumenische Hulp (vroeger: Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen) 
VPO - Voedingsverbeteringsprogramma ~ederlandse ;verheid 



ZWO - Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings- 
samenwerking. 



STICHTING OEC 

Postbus 13077 
3507 LB Utrecht 

Tel: 030 - 2710614 
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