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G-emeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
. 7.8 a Ie F p.

Jubbega/ 12/7. 5o/300
Schurega
gein.
Heerenveen

rustig K«Rietveld
L.A.Koning

Openbare ver-
sie gv er ga cl e r iü /
Arbeiders-dele-
gatie naar
Ruslend

Schiedam '6/8 80/openl.

Schiedam , 20/8 60/openl, lauw

G.van Oosterum (Openb.verg.
(ondv;. "Kunnen
(Oogt en \7est

A.v.d.Lsan (in vrede net
B.B.Collé ( eikender

(leven.

In de vergadering te Jubbega-Schurega gaven de sprekers het
bekend verslag over hun ervaringen als lid van de delegatie naar
Rusland.

Te Schiedam werd in beide openlucht-neetings dezelfde,' te
voren op schrift gestelde rede uitgesproken. Hierin kwam t.ot uit
det de oorlog niet onvermijdelijk is en dat de geschillen tussen
de .kapitalistische en socialistische regeringen op vreedzame wijze
moeten en kunnen worden opgelost..De erbeiders zijn slechts gebaat
bij handhaving van de vrede,'"de wapenfabrikenten verwachten hun '~ '
heil van een bloedige oorlog. De Federlandse Regering en het N.V.V
ver<?en op de bekende wijze aangevallen.
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G ' B o's p ii'-' vTBD3s

Gemeente Deturn Aanwezig/ gtenming Sprekers

Hieuw '^e er ding-e 16/8 26/850 ¥/.S.H.van palen Vredes-
veïgódering

> " • t *

Hoogeveen 17/8 30/300 W,S,H.van Dalen idem

Spreker toonde -zich teleurgesteld, dot zijn collega's hem ™
in de steek lieten.'Hij verklaarde lid te zijn van de Nederlandse
Vredesread en met 2ijn volle overtuiging «chter hesr doelstellin-
gen te staan. Volgens hem sou de Oud Baptistische Unie zich als
enige van de orthodoxe kerken achter de actie van de Nederlandse
Vredesraad hebben gesteld. Sr bestond een plan tot oprichting
van een "Interkerkelijke stichting voor vriendschap net de Rus-
siche Orthodoxe Kerk". Ket laatstgenoemde kerk zou contact worden
gelegd. Een comité, waarvan spreker voorzitter was, zal voorlicht
ting geven door middel van- lezingen en films. De overige comité»
leden waren Ds.Dekker, ried .Hervormd predikent te Hemelum en Fe j,
J..C.Waterreus., secretaresse van de Archimsndriet van de Russisch-
Orthodoxe Kerk, Dionissios.

jftneritea kweekt opzettelijk oorlogsstemming, omdat het een
aanvalsoorlog voorbereidt tegen de ïïovojet-Unie. Ruslsnd is gfeheel
ingesloten door agressieve ipnden.. Spreker, hoewel anti-militairiat
zi.jnde, achtte de Sowjet-ïïnie gerechtigd een militair apparaat op
de been te houden. Rusland is- een "hoge morele agressor71 die de
vrede wil. Het systeem van de .Spwjet-Unie zal hot kapitalisme
ondermijnen en omver werpen;. Spreker noemde dit geen communisti-
sche propaganda, doch nuchtere werkelijkheid, (Jeenplitiek, doch
theologische sociale ethiek in samenhang'met het evangelie van
Jezus Christus.

r-

Te Hoogeveen werd Dionissios, die eveneens het woord sou
voeren, door de politie een spreekverbod opgelegd

Er werd gecolporteerd met het blad 7!VREDE'J*
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Gemeente Datum .Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaslcap,

Bellingwolde 11/8 30/—

Hoorn 28/7 100/~- Rustig

88/7 50/— Rustig

ven-lc)

G.Bodde
'Y.swarts

Jilblasserdac 16/8 23/— . Rustig .AVWolS

Openbare verga-
dering SVC(met
verslag reis
Sovj et-Unie)

Openbare v erge.-
dering -SVC

L,A.Koning (net verslag
reis Sovjet-
Unie)

Chr.Groea Openbare verga•-
L.A,Koning dering SVC(met

verslag reis
Sovjet-Unie)

J,Hesternen Openbare verga-
dering iWG{.ïïiet
verslag reis
Sovjet-Unie)

Te Bellingwolde betoogde 'S"'.AHTS dat in de1 Sov;jet-Unie vele
vrouwen aan de. opbouw van hun TanH"~medewerkten, Zij deden dit
geheel vrijwillig en van enige chvang was geen spreke,

Op de te Stadskanaal gehouden bijeenkomst deelde KESTSRNir
mede, dat in Rusland ook onderscheid wordt gemaakt tussen
hoofd- en handarbeiders. De eerste zouden ook drer het best wor-
den beteald,

Op alle vergaderingen kwan voorts de opwekking tot strijd
voor de vrede" n~sa'r';voren. Hierbij werd er door sprekers op gewe--
zen dat de U,S.S.R. het lend is waar voor de vrede wordt gewerkt.
Overigens werden ook nu weer' de toestanden in de 3owj et-Unie ge-
prezen.

G R O E P IV-B - DIVERSEN

Gemeente Datum jftanwez'ig/ Stenming Sprekers

Hilversum 13/7 F.H.Stom Verg t van arbei-
Groen ders in de tapijt-

(nadere aan- industrie
duiding on-
bekend}
Onbekend
gebleven
spreekster



D I S N' S T G S E' S I V.
W.o. 35 en 3 4 / l 9 . B Ï 7 T I z 7 3 7 :

Deze vergadering v;erö. gehouden1 tegen de ontslegen en ver-
slechteringen in de t? pi j t industrie, .Asn Jaet einde van de ver-
gadering ttferd een actie-coraitê , voor het. merendeel bestaande
uit ïï,y.C,-ers, opgericht, teneinde strijd te leveren tegen de
ontslagen in enkele tapi j t frbrieken in het Gooi.

P E R S O N A L I A

jBodde (blz.3)
Gee-rt

v/Collé (blz. l) '
Bernardus Evert

J Dalen (bis. 2}
Ds.Willem Stradalus
Hugp van

•/Groes (blz .3)
Christiaan

He sterman (blz.,5)
Joseph

/Koning (blz.31
Leonsrdus ^drianu

/-'Laan (blz.l)
Arend van der

j/Oosterum (blz. l)
Gerardus van

Rietveld {blz.l)
Harinus

Stom (blz.3)
Fr ed er ik Hendrik

jfewarts (blz.3)
Willem

^ifols (blz .3)
Aart


