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Raad van KeÍken: lllegalen nlet ln polltlecellen

Het is ten enenmale onluist om zogenaamde illega-
len langer in politiecellen op te sluiten dan voor
Nederlandse verdachten is toegestaan. Dit schrijft
het dagelijks be§uur van de Raad van Kerken in
Nederland in een brieÍ aan de leden van de Twee-
de Kamer. De Raad maakt zich grote zorgen over
de beeldvorming die in brede kringen leeft over
migranten. Hii protesteert hevig tegen de geruisloze
invoering van een Algemene Maatregel van Bestuur
die het mogelilk maakt vreemdelingen langer dan
vier dagen in politiecellen op te sluiten. Voor Neder-
landse verdachten is vier dagen het maximum;
politiecellen zÍn ongeschikt voor langdurig verblijÍ
vanÍyege het ontbreken van voldoende Íaciliteiten
voor bezoek, luchten, wassen, werken en ontspan-
ning. Na vier dagen dient een verdachte dan ook te
worden overgebracht naar een huis van bewaring.
Vaak komt het voor dat handelaren in drugs oÍ
geweldplegeÍs dan worden vrijgelaten wegens
ruimtegebrek. Voor illegalen bliih dit uitgangspunt
niet te gelden: zij mogen maximaal deÍtig dagen
worden opgesloten in ruimten waaÍin Nederlanders
niet langer dan vier dagen mogen bliiven om ernsti-
ge psychische beschadigingen te voorkomen.
De Raad doet een dringend beroep op de leden
van de Tweede Kamer hun aÍkeuring uit te spreken
oveÍ deze maatregel.
De Raad van Kerken acht overigens de term 'illega-
len' op zichzelÍ reeds discrimineÍend, zii werkt een
vogelvrijverklaring in de hand. Liever spreekt de
Raad over'migranten zonder verbliísvergunning'.
De Raad wiist er veNolgens op dat de suggestie,
als zouden migranten zonder verblijfsvergunning op
grote schaal misbruik maken van sociale voorzie-
ningen oÍ tot criminaliteit vervallen, niet klopt met de
eNaringen van leden van de kerken die actieÍ be-
trokken ziin bii hulpveÍlening aan buitenlanders.
Sympathie heeft de Raad voor plannen werkgevers
aan te pakken die misbÍuik maken van de zwakke
positie van migranten zonder veöliiÍsvergunning.
Het voorstel van de Sociaal Economische Raad om
migranten die uitgezet worden een loonvoÍdering
van zes maanden te geven op hun werkgevers
compenseert de ondergane uitbuiting enigszins en

werkt waarschijnlijk positiever dan boetes. Wellictrt
kan de Stichting Steun Remagranten hierbij een
bemiddelende rol spelen, zo schriift de Raad van ^KeÍken.

(Sectie Mèdia Raad van Kèrken/HèÍvormd Per6buíe.u)

PaasgÍoetenactle 1993

Het is voor velen een gewoonle om tiidens de
paastild groeten te sturen. Een teken van de leven-
de hoop die in ons is: de Heer is waarlijk
opgestaan! De Generale Diakonale Raad roept
plaatselilke gemeenten op mee te doen met de
paasgroetenactie voor de talloze mensen die zon-
der proces oÍ op gÍond van hun geloofsovertuiging
in gevangenissen zitten. Door diverse organisaties
zijn namen en adressen aangeleverd van mensen
in veel verschillende landen, die uitzien naar vríheid
en naar een loekomst in vrede. De namen en
adressen zijn verspreid oveÍ de gemeenten; iedere
gemeente krijgt een beperkt aantal. Bij het Boeken- .-.
centÍum kunnen speciale voorgedrukte kaarten
worden besteld in diverse talen, die de gemeentele-
den na de kerkdienst kunnen ondertekenen en
versturen. De GDR íaadt aan een Ílink aantal kaar-
ten te bestellen, de ervaring leert dat veel mensen
meerdeÍe kaarten willen versturen.

SchriiÍactie VeeÍtl9d89entild

De kerkeliike oÍganisaties voor zending en werelddi-
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akonaat en Amnesty lnternational oÍganiseren ook
een schriifactie voor politieke gevangenen. Dit jaar
wordt uw solidariteit gevÍaagd met Chileense vrou-
wen van wie de man oÍ kinderen verdwenen tijdens
de militaire dictatuur. Velen weten nog steeds niet
wat er met hun Íamilieleden is gebeurd. Onder de
gemeenten worden twee voorbeeldbrieven ver-
spreid: de ene is gericht aan verschillende men-
senÍechtenoÍganisaties in Chili, de andeÍe is gericht
aan de Chileense overheid. De bedoeling is dat de
brieven woÍden oveÍgeschreven en ondertekend
door zoveel mogelilk gemeenteleden.
Voor meer intoÍmatie oveÍ de acties: Generale Dia-
konale Raad, Poslbus 72,3970 AB Oriebergen, tel.
03438 - 23611.
Het maannummer van Vandaar, tÍdschrift voor zen-
ding, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwer-

^ king, besteedt uitgebreide aandachl aan de situatie' in Chili en aan de schriÍactie. Het is te bestellen bii:
Dienstencentrum GereÍormeerde Kerken in Neder-
land, tel. 033 - 960461 (zie ook elders in dit num-
meo.

(Hervoímd Porsburoau)

AdvlseuÍ chíisten-moslim relaties naar Gambia

Namens de hervormde Raad voor de Zending ver-
treK Manha Frederiks binnenkoÍt naar het AÍrikaan-
se land Gambia als adviseur in het 'Proiect voor
Christen-Moslim Relaties in AÍrika' (PCMRA). Mw'
FÍederiks (28) is theologe en islamdeskundige. Als
adviseur in dienst van de Raad van Kerken in Gam-
bia gaat zij onder andere voorlichting geven over
gelooÍsproblemen en pÍaktische moeiliikheden in
de omgang met elkaar. Zo ken zii biivoorbeeld wor-

,^. den ingeschakeld in het pastoraat aan mensen met
gemengde huwelÍken.
Het PCMRA werkt niet alleen in Gambia, maar ook
in andeÍe AÍrakaanse landen. Het is in 1959 opge-
richt op initiatieÍ van de lnternationale Zendings-
raad, en heeft als belangrijkste doelstelling chri§e-
nen en moslims in AÍrika te helpen in hun omgang
met elkaar. lnmiddels zÍn er '16 adviseurs werkzaam
in voornameliik WestaÍrikaanse landen. Eén van de
redenen waarom binnen de Afíikaanse kerken de
belangstelling voor het PCMRA toeneemt, is het Íeit
dat de islam steeds meer invloed krijgt. Met name
het toenemend Íundamentalisme is voor de kerken
een bron van zorg en vragen, ook van vragen rond
de eigen christelijke inbreng in de samenleving.
Martha Frederiks woÍdt op zondag 28 Íebruari om
1O.OO uur in een speciale dienst in de hervormde
kerk in Roosendaal uitgezonden.

(RvdZHèívormd Persbuíeau)

GeÍeÍoímeeÍdèn gaan zlch veÍdea bezlnnen op
longeÍèn ln de kerk

Een breed beraad binnen de GereÍormeerde KeÍ-
ken in Nederland zal zich de komende tiid buigen
over de vraag welke concrete initiatieven er geno-
men kunnen worden, waardoor gereíormeeÍde ion-
geren zich in de (plaatselijke) kerk beter thuis voe.
len. De werkgroep moet worden samengesteld uit
landeliike en regionale deputaten (deskundigen) en
Íunctionarissen 'uit het veld'.
Dit besluit nam de generale synode van de Gl(N
tijdens een speciale zitting oveí kerk en iongeÍen
op I 1 Íebruari il. Drie Íapporten werden er bespro-
ken: 'Geloven in de leefwereld van jongeren', een
uitgebreid ondezoek dat is uitgevoerd door de VrÍ-
e Universiteit, 'Kerk door de knieën, oveí rechten en
plichten van doopleden' en 'Weg van Geloven, een
biidrage aan het beter handelen van de kerk in
haaÍ relatie met iongeren'.
Zo'n twaalf jaar geleden al kreeg de geíeÍormeerde
synode de opdracht de iongerenpÍoblematiek teÍ
hand te nemen. Veel synodeleden waren teleurge-
steld over de nu gepresenteerde Íesultaten. T€ wei-
nig concreet, zo stelden ze. volgens hen is de ti,d
van praten inmiddels voorbÍ: er moet nu ecm iets
gebeuren om het tii van de teruglopende belang-
stelling van jongeren vooÍ de kerk te keren.

Concrele aclle

Ter vergadering werden diverse voorstellen gedaan
voor meer concrete actie. zo weÍd 'kerkvisitatie'
genoemd als middel om plaatseliike kerken aan te
sporen meer aan jongeÍen te doen. En ook ionge-
ren die niet meer thuiswonen zouden bii hel belsid
moeten worden betrokken. Een ander synodelid
vond dat de uitkomsten van de rapporten centraal
moeten worden gesteld bii het beleid van de plaat-
selíke kerken. 'Het is niet alleen een probleem van

iongeren, maar ook van ouderen', vond hij. Al deze
voorstellen sneuvelden, net als dat van ouderling
Vos uit Veenendaal, die wilde dat de uitkomsten
van het onderzoek werden veMerK in de Samen
op Weg-kerkorde.
Ook Hadewich Grit van het Jongeren Synode Be-
Íaad was kritisch. Zii betÍeurde het, dat in het uit-
eindeliike voorstel de oven /eging uit hel rappoÍt
'Weg van Geloven' om het (plaatseliike) kerkeliike
beleid samen met iongeren te ontwikkelen,
helemaal was weggevallen.

Serleus luisleÍen

Moderamenlid C. Punt-VoorbÍ steldë dàt de kerken
nu de prijs moeten betalen voor de 'teloorgang van
het gesloten wereldbeeld': 'We zijn tegenwoordig
niet alleen in de wereld, maar ook van de wereld.'
Ze vroeg zich aÍ oÍ we in de kerken niet te pragma-
tisch bezig ziin, en dat alles overgoten met een
christelijk sausje.



Dr. H.R. Juch, docent catechetiek en godsdienstpe-
dagogiek in Kampen, vond dat het tijd werd niet
alleen te luisteren, maar ook 'seÍieus' te luisteren
naar jongeren. HÍ miste de toekomswisie in de
besluitvorming.
Geen woorden (meer) maar daden, zo veMoordde
de geneÍale synode in het algemeen haar gevoe-
lens naar aanleiding van de ondezoeksresultaten.
De uitgangspunten liggen er, de uitwerking eÍvan
moet nu de hoogste prioriteit krijgen. Aan het brede
beraad de taak eigentiidse vormen te vinden, waar-
in jonge, maar ook oudere kerkleden zich gelovig
kunnen vinden.

(ldorm.tiodiensi GKÀl/Heryo.md PoÍsbureau)

Het rappoÍt van het ondeízoek 'Geloven in de leeÍ-
wereld van iongeren', uitgevoerd door drs. H.A.
Alma van de Vriie Universiteit, woÍdt uitgegeven
door uitgeverii Kok in Kampen. Het bevat naast de
resultaten van een grote enquëte onder een paar
honderd protestantse iongeren en een uitgebreide
theoretische onderbouwing, ook levendige ponret-
ten van zeven verschillende jongeren tussen 15 en
17 iaar. Het boek telt 320 pagina's en kost Í. 49,50.

Cenlraal Weekblad veertlg laaÍ

Vierhonderd lezers uit alle windsreken waren op 12
Íebruari naar conÍerentiecentrum 'De Eenhoorn' in
AmersÍoon gekomen voor een ontmoeting met
redactie en medewerkers van het Centraal Week-
blad, in 1953 voor het eerst van de persen gerold
'ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland', zoals de onderkop luidde. Dle onderkop is
vorag jaar veranderd in 'kerkeliik opinieblad': het
Samen op Weg-proces vindt ook ziin neeÍslag in de
kolommen van CW, ook hervormden ziin er nu wel-
kom.
De redactie had gerekend op hoogstens 200 be-
langstellenden, het weÍd meer het dubbele aantal,
enkele t;entallen moesten gezien de capaciteit van
de zaal worden teleurgesteld. Onder de aanwezi-
gen bleken tientallen abonnees van het eerste uur,
zo lieten zii op uitnodiging van hooÍdredacteur proÍ.
dr. K. Runia - al meer dan 20 iaar op deze stoel -
bij handopsteken bliiken. Ook initlatieÍnemer dr. E.
Diemer was eÍ. De eerste Íedactie bestond uit des-
tijds gerenommeerde gereÍormeeÍde coryÍeeën als
proÍ. dr. J. WateÍink, proí. dr. K. Diik, proÍ. mr. W.F.
de Gaay Fonman en ds. W.A. Wiersinga. De 'begin-
selen'speelden een belangrijke rol: discussies oveÍ
de toelaatbaaÍheid van bioscoopbezoek en dansen
vulden heel wat kolommen. De vraag of de geÍeÍoÍ-
meerden wel lid konden worden van de Wereldraad
van Kerken bracht biina een scheuring binnen de
redactie teweeg. Duidelijk is dat ook veenig iaar
geleden de eenheid, waarop gereÍormeerden zich

graag beriepen, al onder spanning stond, aldus
Runia in ziin openingswoord.

Toekomst van de keÍk

De verschillende programmaonderdelen van cre
lezersdag bewogen zich alle min oÍ meeÍ rond de
toekomst van de kerk. Synodevooziner ds. P.
Boomsma benadrukte dat de kerk al haar leden
serieus dient te nemen, zij moet zorgen voor een
duidelijk 'christelijk reÍerentiekader' en moet ruimte
scheppen voor allerlei ontmoetingsmogeliikheden.
De tweede spreker, de hervormde ds. Ype Schaaí
schetste het belang van goede kerkeliike publiciteit.
Hii toonde zich een groot voorstander van regionale
op Sowleest geschoeide keÍkbladen en reÍereerde
daarbij terloops aan plannen om in Friesland iets
dergelijks op te zenen in zeven verschillende edi-
ties, verbonden aan de classicale vergadeíingen.
Tijdens de middag verspreidden de deelnemers
zich over verschillende workshops, met als thema's
'Kinderen, de toekomí van de kerk' dooí drs. G.
Postma-GoskeÍ en dr. H-R. Juch, 'Lage en hoge
tonen in de eredienst' door drs. J.J. van Nijen en
ds. E. Overeem, 'Als je maar gezond bent...?' dooÍ
ds. L.H. Kwast en prof. dr. D. Post, en'Chíisten ben
je in een grote weÍeld', dooÍ proÍ. dr. W. Albeda en
mevrouw drs. T.LE. Strop-von MeyenÍeldt.

Jublleumaclle voor SOH

(Horvormd Porrbur6au)

Ook de Stíchting Oecumenische Hulp (SOH) be-
staat dit iaar 40 jaar. De redactie van CW vond
hierin goede aanlelding om de lezers te vragen zich
in te zetten voor de SoH-actie 'Zaetzaad voor Erit-
rea', een structurele hulpverleningsbiidrage om de
inwoners van dit land te helpen weer onaÍhankelilk
te worden van voedselhulp uit het buitenland. De
respons bleek onveMacht groot: 23 procent van de
17.000 abonnees reageerde met een totale bídrage -1
van ruim Í. 109.000,-.

'Kwsllteitszoíg plus' leldt tol dilemma

Kan met 'kwaliteitszorg plus' het ideaal van een
meer rechNaardige en duueame samenleving een
stap dichterbÍ worden gebracht? Deze vraag stond
centraal in het iaarliikse technologieberaad van het
Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving
(MCKS, aÍdeling voor studie en b€Íaad van Kerk en
Wereld) dat aÍgelopen vriiclag en zaterdag in Orie-
bergen plaatsvond. De 'plus' stond daaÍbii voor cre
toevoeging aan kwaliteitszorg van aandacht vooÍ
veiligheid, gezondheic,, belangen van de DeÍde
Wereld en een gezond milieu.
Oe ongeveeÍ 45 deelnemers, meest ingenieurs die
zich in het bedriiÍsleven bezighouden met kwaliteits-
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zoÍ9, milieuzoÍg, aóeidsomstandigheden e.d., be-
antwoordden de vraag gematigd positief. Met ge-
ir egreeíde zorgsystemen bliikt al veel gedaan te
kunnen worden aan produktkwaliteit, goede
arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en
milieu, zondeÍ dat bedriifsbelangen daarbii in het
gedrang hoeven te komen. lntegratie van zorg om
de Derde Wereld leek eclïter meer problemen te
geven. Het initiatieÍ van de Max Havelaar-koÍÍie liet
zien dat ook dit toch op een bedriiÍseconomisch
verantwoorde manier kan gebeuren.
Een belangrijk dilemma werd gevormd door de
vraag oÍ wii aan producenten in de Derde Wereld
en in Oost-Europa dezetÍde eisen van kwaliteit,
milieuzorg en veiligheid kunnen opleggen als aan
westerse. Doen we dat, dan kri,gen deze producen-
ten door hun kennis- en kapitaalachterstand nau-
welÍks een kans. Doen we het niet, dan zal biivoor-

^ beeld de milieuvervuiling sterk blijven toenemen en
worden westerse producenten uit de marK
gepriisd. Ook zullen wij dan met minder welvaart
genoegen moelen nemen. Dat ver$ een ingriipen-
de mentaliteitsomslag.
Het beraad toonde aan dat niet alleen consumen-
ten een bijdÍage kunnen leveren aan een meer
rechtvaardige en duuzame samenleving, maaÍ ook
werknemers op diveÍse posities in het bedrijÍsleven.
Voor reflectie op die mogelijkheden is onder inge-
nieurs duidelÍke belangstelling. Het MCKS zal zich
daar ook in de toekomst mee bezighouden.

(Heívormd Pe.sbuíeau)

--t
'Het gelooÍ staat bÍ iongeren buiten het leven van

^ alledag', zo bleek uit een recent ondenoek dat in' opdracht van de synode van de GereÍormeerde
Kerken in Nederland weÍd uitgevoerd door hel

e Uni-
door-

voor raktische theol van de VÍi
en n isolement ku

brekíí--tl6o-r de christ e traditie 'een duidelijk
en

plaatsen waar h
toont ls-d@ls oudeÍe
gemee6te-lè'déi-lEmEn- daar elke week samen om
hun gelooÍ te vieren op een plek waar meestal wei-
nig te vieren valt.

lntegralle
Al is de gevangenis een gesloten gemeenschap,
het pastoraat is geïntegreerd in het kerkeweÍk bui-
ten. Geestelijke veÍzorging in gevangenissen is
geen zaak van geesteliike vezorgers alleen, maar
gaat ook de kerken aan. Ook achter de gevange-
nismuren is er sprake van een gemeenschap van
mensen die rondom het verhaal van de bijbel sa-
menkomt. Die gemeenschap moet verbonden zín

met de kerkgemeenschap buiten de gevangenis.
Die integratie krijgt vorm in de wekeukse kerkdien-
sten. Veel gemeenteleden venuilen geÍegeld hun
eigen diení voor die in een gevangenis in hun
omgeving. Mensen die hieraan meedoen, maken
volgens gevangenispredikant ds. J. Eerbeek iets
zichtbaar van de lieÍde van God. Het beseÍ dat er
een gÍoep is die het leven met ze deelt en ze niet
heeft aÍgeschÍeven, is voor gedetineerden heel
belangíÍk. Het gaat daarbii om heel gewone din-
gen, zoals het aanbieden van een kopie koÍÍie na
de dienst oí het voeren van een gesprek.

Helpende hand
Ds. J. Eerbeek is gevangenispredikant in het huis
van bewaring in Scheveningen. HÍ doet het werk al
bijna 14 iaar en praat er nog steeds met groot en-
thousiasme over. 'De gevangenis is een wereld
waarvan je niet veMacht dat de kerk eí veel bete-
kent, maar het tegendeel is waar. Het merendeel
van de gedetineerden stelt prijs op geesteliike ver-
zorging. Dat is niet zo vreemd. Als ie leven ineens
wordt stilgezet, komen de grote vragen íerk op ie
aÍ. Mensen hebben veel tiid om na te denken. Ze
worden hier geconÍÍonteerd met problemen dae ze
buiten konden ontlopen. ln zo'n situatie blijkt er veel
behoefte te zijn aan contacl en steun.' Dat is ook
precies wat het pastoÍaat in de gevangenis wil
bieden. Het is niet de bedoeling een medemens in
een kwetsbare positie te belagen met een theologi-
sche boodschap, maar een helpende hand te bie-
den. Daarbii kunnen gemeenteleden een belangrii-
ke plaats innemen. Net als andere gevangenispre-
dikanten reist Eerbeek het land door om op
gemeenteavonden inÍormatie te geven over ziin
werk, en de mogeliikheden voor mensen om als
vriiwilliger in de gevangenis hun gelooÍ ta§baar te
maken.

VÍilwilllgeÍ8
Het bliiK daaÍbij om meer te gaan dan om het con-
tact met de individuele gedetineerde. Het contact is
wederkerig: wie eraan meedoet, krijgt er iets voor
terug. Eerbeek wil dan ook niets horen dan die
'down-verhalen' over de kerk van tegenwoordig. De
gevangenis is een plek waar het geloof springle-
vend is, omdat mensen er handen en voeten aan
geven. Vrijwilligers ervaren het als een veniiking
van hun eigen leven. Jan Íoet, de organist, is al
zeven jaaÍ lang biina elke week present. 'Buaen-
staanders zeggen vaak: 'je lijld wel gek', maar ik
vind dat die,ongens een kans moeten krÍgen. Bo-
vendien heb ik er zelf ook wat aan. De waardering
van de iongens brengt ie elke week weer terug.'
Ook Paulien RÍke ervaart d.l zo. Ze komt hier al een
iaar oÍ acht, 'niet om ze te bekeren, maar om mede-
leven te tonen'. Paulien pÍaat vrii nuchter over haar
wekellkse locht naar de gevangenis. 'lk doe dit,
een ander helpt gehandicapten- Je hebt het idee
dat de iongens het waarderen en zelÍ haal je er ook
iets uit. De ene week heb ie een goed gesprek, de

instituut
veÍsiteit.



WEEKBULLEïN van het PersbuÍeau
der Nederlandse Hervormde Kerk

49e iaargang nr. 7
'tB Íebruari 199Í1, pag. 5

andere week blií ie aan de oppervlaKe, maar toch
bouw ie iets op.'

Wie meer wil weten over de mogelijkheden om als
vriiwilligeÍ actieí te zÍn in eigen omgeving, kan con-
tact opnemen met ds. J. Eerbeek, Huis van Bewa-
ring, Van Alkemadelaan 1256 tè Scheveningen, tel.
070 - 3512761 tst. 441 of 070 - 3238í98 (privé).

(Horvoímd P.rsburoau)

Tweede pluim voor vrouwvrlendel[k beleld

Op 12 maart a.s., enkele dagen na de internationa-
le vÍouwendag (8 maan), zal voor de tweede keer
de pluim voor vrouwvriendelijk peÍsoneelsbeleid in
de Nederlandse Hervormde Kerk worden uitgereikt.
Voor de pluim kunnen personen oÍ aÍdelingen in de
landelÍke en provinciale organen van de heívormde
kerk woÍden genomineerd, die zich in de aÍgelopen
periode biPonder hebben Ingezet voor een positie-
veóetering van vrouwelijke medewerkeÍs.
De uitreiking vindt plaats tiidens een víouwenmid-
dag voor alle provinciale en landeliike medewerk-
steÍs. Het thema van deze middag is 'Vrouwen
nemen de ruimte', waarbij de centrale vraag is of
vrouwen de ruimte nemen om tot cultuurverande-
ring te komen. Mw. B. Eerland-van Vliet, voozitter
van de Raad voor de zaken van Overheid en Sa-
menleving, zal een inleiding houden over het begrip
'cultuur'. De deelneemsters zullen in workshops
diepeÍ ingaan op verschillende onderwerpen, zoals
cuhuuranatyse, tijd-management en conÍlict-hante-
Íing. Ook vindt er een secretaresse-overleg plaats.
Als slot van de middag §aat een modeshow ge-
pland met als thema 'Wat je nooit naar je werk aan
zou trekken!'.
De pluimuitreiking en de vrouwenmiddag worden
georganiseerd door de Commissie Vrouwenzaken
van de Raad voor de Personeelsaangelegenheden,
rel. 070 - 3131260.

(Hervormd Persbureau)

KwaÍt mllioen vooÍ Zuld-Soedan; méér nodlg

De Stichting Oecumenische Hulp heeft een kwart
miljoen gulden beschikbaar gesleld aan de in nood
verkerende bevolking van Zuid-Soedan. Als gevolg
van de al tien iaar durende burgeroorlog zijn hon-
derdduizenden mensen op de vlucht. Er heerst
honger. SOH geeft de hulp via lokale hulpoÍganisa-
ties. De 'New Sudan Council oÍ Churches' biivoor-
beeld, verstrekt voedsel en medicijnen in Zuid-Soe-
dan. ln de vluchtelingenkampen wordt onderuíijs
gegeven. zonder ondeMijs dÍeigt immers de toe-

komst van €en hele generatie veíloren te gaan.
SOH werkt ook samen met Europese hulporganisa-
ties die vluchtelingen in de meesl aÍgelegen gebie-
den van Zuid-Soedan bereiken. Vanuit Kenia en
Oeganda kÍijgen de bevolking van Zuid§oedan en
de Zuid§oedanezen die hun toevlucht hebben
gezocht in buurlanden, hulp. Vliegtuigen en vracht-
wagens brengen voedsel, mediciinen, brandstoí,
tenten en kleding naar de vluchtelingenkamp€n en
belegerde steden zoals Juba.
Om de mensen te helpen overleven is veel meer
hulp nodig, dan nu geboden wordt. SOH íinanciert
de hulp uit de donatiecampagne die de stichting
momenteel vooÍ Zuid§oedan voert. Voor giften:
giÍonr. 9, t.n.v. SOH, Utrecht.

(Horvo.md Persbureau)

lnkomsten GZB nemen loe

De inkomsten van de GereÍormeerde Zendingsbond
in de Nederlandse Hervormde Kerk zijn over 1992
gestegen met 6%. De normale inkomsten uit de
kerk íegen met 2%. Hierbij vielen kollekten, kerk-
bussen, scholen en projecten in positieve zin op.
Door de gÍote stijging van de ontvangsten uit eífe-
nissen en legaten kwamen de totale inkomsten 6%
hoger te liggen. h í992 onNing de GZB in totaal ,.
7.327.551 .

De positieve ontwikkeling in inkomsten is een voort-
zetting van een trend: ook in 1990 eri 1991 stegen
de inkomsten met resp. 5% en 4,9%, De begroting
voor 1993 bedraagt Í. 9,1 milioen. De GZB hoopt
hiervan f. 6,7 miljoen als inkomsten uit de gemeen-
ten te onNangen. De begroting vertoont een tekort
van Í. 905.000.

(Hervormd PeÉburèau)

Handtekenlngen tegen mlsbÍulk van vÍouwen

Zowel op de tweede oecumenische vrouwensynode
als op de landeliike keÍkendag heeft de werkgroep
Mensenrechten van de Raad van Kerken handteke-
ningen vezameld om het 'Appel voor gerechtig-
heid' voor de Koreaanse en andere Aziatische
'comÍortwomen' te ondersteunen. Deze vrouwen
werden in de tweede wereldoorlog dooÍ de Japan-
se bezetter misbruikt als sexuele slaven.
Inmiddels zijn in Nederland en in andere landen
enkele honderden handtekeningen opgehaald, die
ziin aangeboden aan de Mensenrechtencommissie
van de Verenigde Naties te Genève. Delegaties uit
China, Taiwan en Korea hebben de Japanse rege-
ring om excuses vooÍ en compensatie van het aan-
gedane leed verzocht. Verder zetten veel regionale
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en mondiale vrouwengroepen zich in om geweld
tegen vroLrwen als schending van de mensenÍech-
ten op de agenda te krijgen van de komende vN-
Mensenrechtencoríerentie, die in juni dit iaar ge-
houden woÍdt in Wenen.

lHorvormd Po.sbure6u)

Eeuwenoud oÍgel weeÍ in gebrulk

ln 1985 kocht de kerkvoogdij van Bloemendaal op
voorstel van wiilen Klaas Bolt een orgel aan dat bij
de orgelmakers Reil te Heerde in opslag stond. Het
betroÍ een orgel dat van 1908 tot 1951 in de gere-
ÍormeeÍde kerk in BaÍlo stond, maar dat al veel

,1 eerder weÍd gebouwd. Het éénklaviersinstrument
met I stemmen moet omstreeks 1760 ziin gebouwd
door een orgelmakeí in Assendetft. Waar het oor-
spronkelÍk heeft gestaan, is onbekend. Hoewel het
inslrument al enige malen was gewiizigd, was er
voor de orgelmakers Reil naast de historische wind-
lade voldoende oud piipmateriaal oveÍgebleven om
tot een stijlvolle restauratie te komen. Dit gold ook
voor de prachtige oÍgelkas. Doordat het klavier en
het mechaniek veÍloÍen waren gegaan, was het
mogelijk om in stijl een onderpositieÍ met 7 stem-
men toe te voegen. Ook werd een vrij pedaal met 3
stemmen in een aparte kas achter de speeltaÍel
biigebouwd. De restauÍatie werd begeleid door
orgeladviseur Hans van Nieuwkoop, rÍksadviseur
O.B. Wiersma en de Orgelcommissie van de Neder-
landse HèÍvormde Kerk.
Het orgel verrast door de Íraaie en kleuíiike klank.
Een unieke bijzonderheid is, dat het instrument
zowel op de oorspronkeli,ke toonhoogte van een
halve toon onder noÍmaal kan worden bespeeld,

/\ als op de huidige normale toonhoogte.
Op zaterdag 13 maart a.s. zal in de heNormde kerk
aan het Kerkplein in Bloemendaal het gerestaureer-
de en uÍtgebreide orgel wordèn gepresenteerd door
Hans van Nieuwkoop. Om 10.30, 12.00, 14.00 en
í5.30 uur geeft hij uitleg, demonstratie en een kort
concen.

{Hèrvormd Persbure6u)

Hulp bll begraven en cÍemèÍen

Een Amsterdamse crematie duun gemiddeld Í 7
minuten. De dodenbezorging in de Randstad is
gehaast en anoniem geworden. Dat constateert de
'werkgroep begraven en cÍemeren'van de Amster-
damse Raad van Kerken en het Humanistisch Veí-
bond. Deze ontwikkeling is niet zozeer te wiÍen aan
het uiNaanbedrií, maar eerder aan onze cuttuur
'die een efiectieÍ anti-ritueel heeft uitgedacht om de

dood eronder te houden: in 17 minuten drie mu-
ziekstukken aanhoren en de kist laten saan', aldus
de werkgroep.
Er is echter ook een inteÍessante ontwikkeling in
een andeÍe richting. ln het Amsterdamse Mozeshuis
biivooöeeld, spreken aids-patienten, hun buddies
en relaties elkaar geregeld. Zii zien het levenseande
onder ogen en stimuleren elkaar bii het bedenken
van aÍscheidsrituelen die recht doen aan de dode
en aan de gevoelens van de rouwenden. En dege-
nen die vanuit andeÍe culturen naar ons land kwa-
men, brachten een schat aan gebruiken en rituelen
mee rond het aÍscheid van een dode.
De weÍkgroep constateeÍde een behoeÍte aan alter-
natieve ruimtes vooÍ afscheidsplechtigheden, naast
de bestaande aula's van crematoria en begraaÍ-
plaatsen. Een ondezoek onder Amsterdamse ker-
ken leverde een líst met beschikbare ruimtes op,
die opgevraagd kan worden door degenen die het
aÍscheidsíitueel Íegelen, biivoorbeeld uitvaartverzor-
gers.
De werkgroep heeft ook mensen gecoached in het
biislaan van rouwenden. Zij kunnen suggesties
doen voor een zinvolle invulling van de aÍscheids-
plechligheid, helpen bij het venolken van de gevoe-
lens van nabestaanden etc. Op hen kan een be-
roep gedaan worden als daar behoefte aan is. De
werkgroep benadruK dat het eÍ niet om gaat een
kerkelijke of een humanistische arscheidsdienst te
propageren; ieder is vril een eigen invulling te ge-
ven aan het ritueel.
Voor meer inÍormatie: dS. LW van Reiiendam-Beek,
Stadionweg 68, 1077 SN Amsterdam, tel. 020 -
6752030.

(Horvormd P6r3buro6u)

'PlatÍorm: kunsl ln de keÍk' opgeÍlcht

Het lnstituLlt voor Liturgiewetenschep te Groningen
en de proÍ. dr. G. van der Leeuw-stichting hebben
het 'PlatÍorm: kuní in de kerk' opgericht. Op veel
plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met
beeldende kunst in de kerk. Op de ene plek heeft
men jarenlang ervaring, op de andere is men net
begonnen. Sommigen hangen alleen figuÍatieve
schilderijen op terwiil anderen niet terugschrikken
vooÍ abstracte werken.
Het Platfoím is bedoeld voor voorgangers (predi-
kanten en pastores uit alle kerken) om elkaaÍ te
ontmoeten en ervaringen uit le wisselen. Juist op
dit gebied, waar het wiel zo vaak opnieuw wordt
uitgevonden, is gezamenlijke bezinning en uitwisse-
ling van tips en ervaringen zinvol. Het PlatÍorm komt
twee keer per iaar een middag biieen op wisselen-
de plekken, maar steeds in een kerk waar inteÍes-
sante praktijkvoorbeelden te zien ziin.
Voor meer inÍormatie en aanmelding voor het Plat-


