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Hoewel de aktiviteiten van het IKV als zodanig buiten het
terrein van werkzaamheden van deze dienst liggen, komt het
niet juist voor u dit toevalligerwijze ontvangen bericht te
onthouden. Misschien zou het u van nut kunnen zijn, gezien
de bespreking vorig jaar op 18 december 1968 met Ds Landsman.
Het bericht is niet aan het ministerie van buitenlandse zaken
gezonden.
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Ontwikkelingen "betreffende het

Interkerkelijk Vredesberaad.

1. De oecumenische raad wordt wat de verschillende commissies betreft

thans Raad van Kerken, d.w.z. dat de rooms-katholieken en gerefor-

meerden een evenredig aandeel in het werk gaan nemen. Verschillende

commissies zijn reeds als zodanig georganiseerd, zoals de commissie

voor ontwikkelingswerk.

2. De commissie-voor internationale zaken, voorzitter prof. Patijn,

is nog niet tot commissie van de Raad van Kerken geworden, omdat de

moeilijkheid bestond, dat naast deze commissie het interkerkelijk

vredesberaad (IKV), organisatorisch tot nu toe buiten de oecumenische

raad staande, eventueel ook als commissie van de Raad van Kerken een

plaats zou krijgen.

3. Aanvankelijk meende het IKV, waarin de secretaris van de synode van

de Nederlands Hervormde Kerk, Ds Landsman, en Kardinaal Alfrink een

grote rol spelen, dat het voldoende was, wanneer het IKV binnen de

Raad van Kerken de internationale zaken zou behandelen. De commissie

internationale zaken zou dan verdwijnen.

Hiertegen zijn bij laatstgenoemde commissie grote bezwaren gerezen:

a. het IKV behartigt niet het gehele terrein der internationale

betrekkingen,

b. het IKV heeft een geprononceerde links georiënteerde mening,

c. de indruk zou kunnen worden gewekt, dat het IKV als enige binnen

de Raad van Kerken, die zich met internationale zaken bezig houdt,

namens de kerk als geheel zou spreken.

4. Aanvankelijk was het IKV, voornamelijk door toedoen van Ds Landsman,

niet bereid op deze wijze mede te werken. Het gaf er dan de voorkeur

aan als autonome instelling geheel buiten de Raad van Kerken te blijven.

5. Als compromis is thans bereikt, dat zowel de commissie voor interna-

tionale zaken als het IKV commissies van de Raad van Kerken zullen wor-

den, waarbij zo veel mogelijk een afbakening van taken zal plaats vin-

den, terwijl in gevallen, waarin de aktiviteiten van beide commissies

op hetzelfde terrein zouden liggen een gezamenlijke vergadering zou
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plaats vinden, waarin zo mogelijk tot een gelijk standpunt zou worden

gekomen bij het naar buiten treden tegenover het nederlandse volk en

de kerken.

6. Het sub 5 vermelde is in een brief van de commissie internationale

zaken aan de Raad van Kerken verwerkt. Deze zal naar wordt verwacht

in de loop van november conform beslissen.
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