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Aansluitend is er in de doopsgezinde kerk in de Pa-
leisstraat een gebeds- en werkbijeen komst. De
werkbijeenkomst zal in het teken staan van de con-
cept-r/!/et tegen gedwongen verdwijningen, die in
november is opgesteld in een vergadering van
FEDEFAM in Peru, waarin vertegenwoordigers van
alle ktiinsarnerikaanse organisaties van familiele-
den van verdrlrenen gevangenen en van mensenrech-
tenorganisaties die zich daarmee bezig houden, zit-
ting hebben. Deze \,\,et bedoelt een internationaal
sanctiemiddel te ziin tegen gduongen verdwiinin-
gen. Deze conceptwet zal in Íebruari door de com-
missie mensenrechten van de Verenigde Naties be-
sproken worden,
De data van de stille tochten in 1983 zijn: 17 fe-
bruari, 21 april, 16 juni, 15 september en 17 no-
vember.
I n lichtingen : V KW, Corn.Houtmanstraat 19, 357 2
LT Utrecht, tel. 030-732354.
De organisatie is in handen van alle bij de stille
tochten betrokken vro u uren orga n isat ies.

(Hervormd Persbureau)

GedetineeÍden veÍzorgEn keÍíattenties
voor verpleegden

Gedetineerden in de Scheveningse gevangenis heb-
ben dit jaar voor het eerst meegeu,erkt aan het ver-
vaardigen van kerstattenties voor patiënten in ver-
pleegtehuizen. Deze patiënten worden in Scheve.
ningen door een interkerkelijke bezoekgroep regel-
matig bezocht. Jaarlijk worden door leden van het
bezoekmmité kerstattenties verzorgd.
Samen met een aantal gemeenteleden "van buiten"
hebben de gedetineerden onder leiding van de pro-
testantse geestelirk verzorger een groot aantal kerst-
stukies gemaakt voor het verpleegtehuis Bosch en
Duin. De gedachte achter dit project is dat de ge-
vangenisgemeente, die zich vprmt rondom de kerk-
dienst, moet kunnen paniciperen in de diakonale
taken van de gemeente. Zo kunnen de leden daar-
van, aldus de. protestantse geesteliik verzorger Jan
Eerbeek, samen met de qemeente in haar geheel
"mee antwoord geven op het appel van het Eyange-
lie"' 
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Mevr. Noordam naar Peru

Binnenkort vertrekt mevr, C.Noordam in dienst
van de Gereforrneerde Zendingsbond in de Her-
vormde Kerk naar Peru. Zij is door de GZB be-
schikbaar gesteld aan de Wycliffe Biibehrertalers
voor vverkzaamheden in een alfabetiseringÍeam,
De uitzending vindt plaats op dinsdag 4 januari
vanuit de hervormde kerk in Benthuizen. De her-
vormde gemeente Benthuizen Íungeert als zenden-
de gemeente.

(Hervormd Persbureau)
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lntrekken subsidies CJV-YMCA leidt tot onalsgen

Het bestuur van het Christeliik Jongeren Verbond-
YMCA-Nederland zal gedwongen door de subsidie-
vermindering voor 1983/1984, moeten oveÍgmn
tot en ontslagaanvraag voor vijÍ werknemers. ln de
nietrersonele sÍeer ziet het bestuur zich genood-
zaakt een verhuizing van het landelijk bureau,
thans ge\restigd in "De Drieburg" te Driebergen, in
Overrrr,eging te neínen.
Om voortzetting van het $crk van deze organisatie
voor jeugd- en jongerennerk te waarborgen heeft
het bestuur een reorganisatieplan ontworpen. Er is
voorlopig gekozen voor een tiidelijke opzet. De di-
rectieÍunctie van CJV-YMCA-Nederland wordt
voor onbepaalde tijd waargenomen door mevr. drs
Jossv J' E' Kei hu r' - 
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Nieuwe ronde " Lanenberger leergesprekken"
in l9tXl

Een nieuwe ronde van de "Leuenberger leerge-
sprekken" waar vraagstukken aan de orde komen
die zorrvel de lutherse als de hervormde theologie
raken en die worden gevoerd op basis van een reeds
bereikte overeenstemming over theologische en ec-
clesiologische geschilpunten, zullen in 1983 in het
teken staan van de toetsing van die overeenstem-
ming aan de praktijk van het kerkelijk leven in de
betrokken kerken.
Hoe\^rel indertijd de "Leuenberger Konkordie" gro-
te instemming in de kerken vond, bestaat het ge-
vaar dat deze in de archieven wordt opgeborgen,
zonder weerslag te vinden in het gemeentelijke le-
ven. Zo blijken nog alti.id vragen rond doop en
ambt in de aan de gesprekken deelnemende kerken
zeer verschillend beantvroord te worden.
Zoals ook al in 1977 en in 1980 het geval was, zul-
len er in 1983 vier Europese regio's aangevriezen
worden, waarin de gesprekken worden voortge-
zet. De groep Zuidoost-Europa zal zich met doop-
vragen bezighouden en de groep Kopenhagen met
die van het ambt. De groep Amsterdam zal de krrrres-
tie van de zogenaamde "niet-theologische Íacto-
ren" aanpakken en de betekenis daarvan voor het
al oÍ niet ontstaan van werkelijke gemeenschap tus-
sen lutherse kerken en die van de gereÍormeerde
traditie. De groep Berlijn zal rrorden belast met
een kritische bestudering van de zogenaamde Lima-
papieren, een document van de Wereldraad van
Kerken, waarin de overeenkomsten in opvatting
o\rer doop, avondmaal en ambt belicht worden,
met als doel de consensus tussen de kerken over de-
ze voor de oecumene cruciale elementen te bevor-
deren.

(Hervormd Persbureau)


