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Vromen-Graxelíjn Sti.clttino: ,,...je slaa,t er niet bii stÍJ.,.". V.l.n.r.: Pastoor Z*rlohe, Ds. De Vries, nteurouto VrontenGraxelijn, ile heer A. Vrontcn, burgemeester Cornclíssen e* Ds. Ouweha,nd

UromeRStichting
GÍrveliinopgeticht:Biiriiderondereigenauto
,,Er wordt nog zuueelnood geledenpaar Vromen schonk Í 150.000, uit de
rente waarvan (jaarujks ongeveer 8000
gulden) hulp kan worden geboden.
De moeilijkheid bij het verlenen van
hulp aan de mensen, die het niet zo
breed hebben, is dat deze hun armoede
niet aan de grote klok hangen en juist
onder deze ,,stille armen" wordt het
meest geleden. Daarom is het bestuur
van deze nieuri/e stlchting zo breed
mogelijk opgezet; het bestaat uit twee
pastoors, twee prredikanten en de Doetinchemse burgemeester. Die predikanten zijn cle Doetiuchemmers ds. M. E.
Ouwehancl en ds. E. de Vries, de pastoors w'. F. Amse en K. J. M. Zurlohe.
Pastoor Anrse kon niet bij de oprichting
van de stichting aanwezig zijn omdat hij
herstellende is van een ernstig'e ziekte,
Dit zijn de wgorden van de heer À. Doetinchems Burgemeester Mr. J. M. J.
Vromen Jr. uit Doetinchem. Ter gele- Cornelissen heeft de taak op zich genogenheid van zijn veertigjarig zakenju- men om deze oecumene in de praktijk
bileum. richtten hij en zijn vrouw een te leiden.
stichting op, die tot doel heeft het leni- De heer VrrmeÈ hoopt dat ook ênderen
gen vaD nood van mensen, die irr ller- begaan zullen zgn met het
lot van hun
soonl!'ke moeilijkheden verkeren..
medemens en geld zullen storten in de
Donderdag 27 augustus werd die stich- nieuwe Stichting, die nu eens niet ver
ting, die de naam draagt van mevrouw over de grenzen gaat werken, maar ,,diVromen, officieel opgericht. Het echt- rect naast de deur" wil helpen.
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mijn vrouw, dat er nog zoveel armoede wordt geleden. In de wintor
van '62-'63 bijvoorbeeld mefkten
wq dat or mens€n waren, die de
deur niet uitkwanren, omdat ze
geen behoorlijke jas hadden oÍ zelfs
in bed bleven, omdat de kachel niet
gestookt kon worden. ile staat daar
niet bli stil. Jo hebt geen wesG vsn
al die mensen die, vlak naest je
deur bit' wiize van spreken, in een
u'elvaartssta&t. wasrin de meusen
van de wieg tot het graÍ worden
verzorgd, nog anmoe.de lijden".
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verongelukt
- Dondeldagmorg:en is in Dronten (Oostelijk Flevoland) de zevenlienjarige B.
Gransen uit Druten verongelukt. De jongen was bijrijder op een vrachtauto, geladen met stenen en eigendom van de
fir,ma Haukes uit Kekerdom bb' NtJmegen. HÍi was even uitgestapt en moêt
daáxbij zijn gestruikeld. Toen de chaufÍeur', die de wagen een eindje had op
getrokken even later uitstapte, .zag hqi
de jongen onder een van de wielen van
de vrachtwagen. Hij moet op slag dood
zijn geweest. De chauJfeur had van het
ongeluk niets bemerl<t.

radioentv-zendGeen
machtiging
Yoordagbladen
- De nrinister van O. K. en 1{. heeft,
mede namens de minister van Verkeer
en Waterstaat, aan de Stichting Radrio
Omroep en Televisiezender Het Parool
te Amsterdam schriftelijk medeg:edeeld,
dat het op 19 maart gedane verzoek om
een zendmachtiging voor radio en televisie niet vatbaár is voor inwilliging. De
Haagse Courant en het Rotterdama
Nieuwsblad, die eveneens dergelijke verzoeken tot de minister hadden gericht,
ontvingen ook een afwijzend anturoord,

