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Tweede en derde
zittingsdag

Prof. Wagenaar zeide in zijn antwoord, dat, bij alle erkenni.ng van ~e
noodzaak van een herderlijk SChriJven nu mensen in nood verkeren.
Zij. kunnen niet op een studie wa~h
ten. De Synode besloot een c~mmls
in te stellen, die een brief aan. de
De Generale Synode der Ned. Her- sie
zal ontwerpen en bovendien
vormde Kerk heeft in haal' zitting regering
de Synode zal adViseren over een
van Dinsdag de werkzaamheden van breder
stuk over de rechtsbedeling,
de Raad voor de zaken van Kerk !,n al of niet
uitgaande van andere kerSamenleving besproken. De voorzIt- ken.
ter van deze Raad, mr dr A. A. yan
Bij
de
bespreking
van
het
verSlag
Rhijn, staatssecretars van SOCiale van .. Kerk en Wereld" werd de vraag
Zaken stelde deze werkzaamheden opgeworpen of het apostolaat een
tegen de achtergrond van de huidige functie van de Kerk dan wel het wamaatschappelijke ontwikkeling, ~e zen van de Kerk is. Ds F. J. Pop,
kenmerkt door de noodzaak van m- voorzitter van het directorium van
dustrialisatie. Daardoor worden oude .. Kerk en Wereld" antwoordde, dat
banden verbroken en heeft een ato- men steeds meer tot de conclusie
misering van de gemeenschap plaats. komt. dat het apostOlaat het wezen
De Kerk heeft tot taak deze feiten van de Kerk is. Dit apostolaat vraagt
rustig onder het oog te zien. Het Her_ om gemeenten, die apostolair leven.
vormd SociOlogisch Instituut is hier
Ds
A. Dronkers gaf een toelichting
van de grootste betekenis.
.
op het jaarverslag van de Raad tot
De Raad gevoelt, dat dc Kerk zl~h Verbreiding
van
het
Evangelie,
die
het "eestelijk lot van de mensen m tot taak heeft zowel de problemen
bJJn "nieuwe verhoudingen moet aan- rondom .. de derde en vierde mens"
trekken op een moderne wijze, I,l.l: in (Prof Hoekendijk) te bestuderen, als
solidariteit. Het gaat er om de JUiste . het practische evangelisatiewerk te
geestelijke inhoUd te geven aan de dienen met studie en advies.
nieuwe organisatorische vor,!,en.
De
Generale
der Ned. Herv.
Waar atomisering en individuallsme Kerk heeft in Synode
haar vergadering van
optreden, moet de ~erk waarschu- Woensdag de besprekingen
voortgewen Bij de besprekmg van het ver- zet betreffende de eventuele officiële
slag' werd gewezen op de n,?odzaak erkenning van de nieuwe. Bijbelvervan het contact met en vormmg van taling van het Ned. BiJbelgenoottopfunctionarissen in de bedrijven schap. Na uitvoerige discussie, bevan positief christelijke levensopvat- sloot de Synode de nieuwe vertaling
ting.
officiëel
te
erkennen
naast
de
Staten_
De secretaris van de Raad, dl' J. C. vertaling, daarbij in overweging neC. Rupp, ging op de gestelde. vragen mende het grote gebruik dat reeds in
In, o.a. die naar de verhoudmg va!) vele gemeenten in velerlei opzicht
de Raad tot het CNV en NVV. HIJ wordt gemaakt.
zeide dat het houden van de Chr. SoOp voorstel van ds G. Kaastra
ciale 'Conferentie in 1952 de verhou- (classis
Franeker)
werd
met
grote
dinll tussen de Christelijk maatschap- meerderheid van stemmen en o.a.
pelijke organisaties en de Hervormtie nadat OUderling ViSSer (classis
Kerk voorzichtiger heeft gemaakt. Sneek in het Fries dit voorstel onderEén der resultaten is de oprichting steunde). ook de Friese vertaling van
VAn de centrale voor werklozenzorg,
het Ned. Bijbelgenootschap als offiwaarbij de Kerken en de Chr. maat- ciële
erkend. De opdracht
schappelijke organisaties op een be- aan devertaling
tot revilangrijk terrein samenwerken. Door sie der Commissie-Miskotte
nieuwe vertaling blijft evendat alles is in de practijk ook d.e v~r wel gehandhaafd.
houding tot het CNV aan.zlenliJk
meel' in de sfeer van wed.~rzuds begrip gekomen. De Raad bllJ.ft contact
met het NVV op hoge prus stellen,
omdat ook daar de vragen v~n het
mens-zijn aan de orde komen.
Vcrvolgens kwam aan de orde de
nota ingediend door de Prot. Ge~s
telijke Verzorgers bij het gevangemsHet ontbreekt de vier MaarSSense
wezen over de nog gedetineerde po- vaklieden,
thans 's avonds i~ hun
litieke delinquenten. Prof dr C. G. vrije tijd die
aan de Rembran~tslngel
Wagen aar (Leeuwarden) beschreef
eigen huis bouwen, met. aan
de situatie, waarin dez'Ol,l th.ans v~r hun
keren. Er is een geestelijke !solermg moeilijkheden. De aanl?-emer, die .de
van de thans nog 700 gedetmeerden levering van de matenaJen op Zich
tot stand gekomen, wa'.'.rdoor de mo- had genomen, moest hle.~m n.l. m
gelijkheid van geestelijk en maat- gebreke blijven. Natuurlu~ werden
6chappelijk
herstel
geblokkeerd direct andere leveranciers mgeschawerd. Na de gratieve~lening van La. keld van wie verscheidene de orges laaide de inges~ulmerde h,elanll· ders' accepteerden. Maar als het op
stelling in ons volk m ongunsbge Zlll leveren aankwam, werd de toezegop. De Kerk zweeg. In plaats van aan· ging echter weer ingetrokken, waardacht voor gedetineerden afz!,nd~r bij bleek dat levering van bepaalde
]ijk te hebben, ging men weer 111 Wit- zijde verboden werd. Door hun volzwart schema denken en handelen. harding kregen zij echter toch s~e
Het werk van de geestelij ke verzor- nen hout en enkele andere materiagers is onder die omstandi!theden len.' Thans zijn de vier schuren,
uitermate verzwaard. Als de Kerk 1ll welke tijdelijk als werk- en bergdezen een woord spreekt dat het hart plaats worden ingericht, al zover
van de delinquenten raakt, zal de klaar dat het dak er op kan, doch
mogelijkheid van geestelijke benade- nu t,.ook de leverancier van dakpanring vergroot wOrden. De Kerk moet nen zijn belofte tot levering weer
aandacht voor de mens in de delinquent krijgen. Bovendien moet .de
Kerk er bij de overheid op aandrmgen dat de beginsel wet snel op de
polltieke délinquenten toegepast
wordt.
Op deze nota volgde een bespreking, waaraan door verscheidene leden werd deelgenomen. Zo wet:d. ge·
vraagd of, wat hier over de p!'litJeke
delinquenten gezegd wordt, met voor
alle gevangenen geldt. ~!>k wer~. gevraagd om een herderliJk schruven
over de rechtsbedeling. waarbij dan
tevens de synodale uitspraak over de
doodstraf opnieuw op de helling zal
moeten komen .

V rije.. tijdsbouwers
worden geboycot
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