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in Alberta are requested to send matters 
of interest for mem 75 to our repre- 
sentative, J. de Jager, P.O. Taber, Alberta. 

Authorized as second class mail, Post Office 
Department, Ottawa. 

Werken via 

eigen Organisatie 
Hieronder volgt een lijst met de namen 
en adressen van de verschillende „full-time 
field-agenten die in dienst staan van het 
Synodale Immigratie Comite der Chr. Ref. 
Church. Wendt U tot hen wanneer U een 
aanvraag wilt maken voor familieleden, of 
wanneer u mogelijke werkgevers weet voor 
nieuwe gezinnen. Deze personen zijn te alle 
tijde volledig op de hoogte met de laatste 
regelingen betreffende immigratie; vraag 
daarom hun hulp betreffende immigratie- 
zaken. Laten wij alle emigratie-zaken be- 
handelen via onze organisatie en field- 
agenten. 

FIELD-AGENTEN ONZER ORGANISATIE 

British Columbia: 
Mr. A. de Jong,1714 Nanaimo Street, 
Nw. Westminster, B.C., Phone N.W. 3449 

Alberta: 
Mr. B. Nieboer, Iron Springs, Alta. 
Phone R 216 

Alberta: Noord, 
Mr. Herman Wieringa, 7829-111 Ave. 
Edmonton, Alta, Phone 41537 

Manitoba: 
Mr. J. de Jong, 245 Jamieson Ave. 
East Kildonan, Man. 

Ontario: Oost, 
Mr. L. Vanden Berg, P.O. Box 92, 
Broekville, Ontario, Phone 2058 

Ontario: Zuid-West, 
Mr. John Vellinga, PO. Box 234, 
Chatham, Ontario, Phone 3695 R 

Algemeen Secretaris: 
Mr. John Vander Vliet, 304 Dundas 
Street W.…, Trenton, Ontario 

CALVINIST-—CONTAOT 

Kingston Ontario — Telefoon 27379-9 
namen _— 

ie zoekt dit? 

diepe leemgrond, rest bos en rots. Zeer welvarend landbouwdistrict. Protestant. 1% 
mijl van hoofdweg no. 15. 30 mijl van Brockville. 4 goede woningen met electrisch 
lich an erven nrg oeren gedirigeerd 

behoorlijke schuren en 2 matige schuren. 

ann he Wbnnnntneke untden obe nemer taeet: bellie beladen. 

Vraagprijs $38.000—. Downpayment ruim $15.000—, 

Eigenaar heeft zelf 175 stuks vee en is bereid tegen verhoogde vraagprijs maar bij 
hetzelfde down-payment 60 stuks vee (Holstein) en tractor met volledige werktui- 

gen achter te laten. Eigenaar wil dit complex uitsluitend als een geheel verkopen, 

dus niet afzonderlijk. Hypotheek moet in 12 jaren zijn afbetaald. 

Welke Nederlandse SCHOENMAKER heeft machines en ongeveer $1000.—-? Moge- 
en mat reggea vestiging in zeer florisant dorp met H.B.S. Binnen 20 mijl 
van Broc À 

20 mijl van Cornwall in Protestant district 200 acres boerderij te koop waarvan 120 
acres prima lichte kleileem. Goed stenen huis, slechte barn, land aan geplaveide weg, 
huis ongeveer 400 meter van weg, vrij veel bos. Land verwaarloosd. Vraagprijs 
S6800.—, down $350.— nu, $150— in October 1952. Iedere volgende October minimaal 
$200— per jaar. Hypotheek moet in 10 jaar afbetaald zijn. Rente 5%. Minder ge- 
schikt om uit te werken. 

20 mijl van Brockville 130 acres farm, stenen huis 200 meter aan eigen weg vanaf een 
geplaveide weg. 70 Acres ploegbaar, behoorlijke bijgebouwen, geen electrisch 
Vraagprijs $5500—, down $500—. 

10 Mijl van Smiths Falls 200 acres farm. Behoorlijke bijgebouwen. 125 Acres ploeg- 
baar, goed bos, land aan geplaveide weg. Vraagprijs $7500—. Down $1000—, 

18 Mijl van Brockville: Klein huisje, 3 kamers boven. Werkplaats beneden. Huisje 
niet ge-isoleerd. Moet iets opgeknapt worden. Electrisch, 3 acres land. Kleine barn. 
Vraagprijs $1800.—, down $300—, Rest af te betalen $25— per maand, geen interest. 

Zoekt u iets op gemakkelijke voorwaarden neemt contact met mij op. Nederlanders 

met meer dan $2000— hebben binnen 2 maanden een boerderij naar hun zin. Ben 

u behulpzaam met het verkrijgen van leningen voor de aankoop van vee en werk- 

tuigen. De grootte der lening is afhankelijk van uw eigen financiele positie. Maximale 

eningsmogelijkheid $3000. Gaat via Bank. Voor nadere inlichtingen richte u zich tot 

PIETER C. D. TOXOPEUS, Be-edigd Makelaar 

Frankville, Ontario, Telefoon: Toledo 9 ring 23 

WHITNEY’S Frigidaire sales and service 
House Furnishings Verkopers in Oost-Ontario van Frigi- 

Overgordijnen, Matten en Karpetten 
Vloerbedekking W.W. HAWLEY, LTD. 

‘ 

WIJ IMPORTEREN VANUIT HOLLAND: 
SIGAREN: van Smit en ten Hove. Jonkers Cigarillo's $8— per 100. White Ash Special 
$8— per 50. Ook verzenden wij op Uw verzoek sigaren aan Uw vrienden en bekenden 
in Nederland, zonder dat zij enig accijns behoeven te betalen. Vraag daarvoor onze 

TABAK: Golden Shag in 2 ozs. per 6 Ib. $2.25. A.P. ongesausde pruimtabak $2— 
per 4 Ib, Herenbaai $2— per 4 Ib, B.ZK. pruimtabak $2— per 16 Ib, American 
Eagle donkere sigarettentabak $2.25 per 4 Ib. 

WOORDENBOEKEN: Kramers meej gf “miel en Engels—Nederlands 

Nederlands-Frans en Frans-—-Nederlands. Een deel $5— 
ENGELS IN DE LANDBOUW: Heeft U de meest voorkomende uitdrukkingen in de 
landbouw in het Engels en Nederlands naast elkaar? U vindt daarin onderdelen van 
tractoren, termen in zuivelbereiding, termen bij onkruidbestrijdingen, namen van 
gewassen, groenten en fruit enz. Slechts $3.— 

Bestelt bij de bekende adressen van onze wederverkopers of direct bij ons. 
Zendt Uw cheque of money-order, anders zenden wij onder rembours, wat 20 ct. 
extra kosten voor U met zich mee brengt. 

SIBO COMPANY 
R.R. 1, Frankville, Ontario 

ES 

daire fornuizen, Frigidaire koelkasten 
en Frigidaire bedrijfskoelinrichtingen 

272 Princess St. — Kingston, Ont. 
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Roomse Kerk of tot de Hervormde Kerk 

Oorzaak en gevolg 

ongeveer 40% van de 

behoren. Politiek genomen zijn liberalen, 
socialisten en n evenmin in de 
meerderheid. De kleinere kerken en de klei- 
nere politieke partijen dragen het meest 
bij tot emigratie naar het buitenland. 

In 1951 behoorden 49% van alle Neder- 
landse emigranten tot de Anti-revolutionaire 
partij, 18% tot de Christelijk Historische 

en slechts 8 en 6% respectievelijk tot de 

Katholieke Volkspartij en de Partij van de 
Arbeid. Dit betekent dus dat minstens 67% 
van alle emigranten in 1951 behoorden tot 

het Protestants Christelijk volksdeel. 
Voor de Christelijke partijen in Nederland 

betekent dit een verlies. Het kan immers 
niet ontkend worden, dat de doorsnee im- 
migrant gewoonlijk behoorlijk bedeeld is 
met durf en doorzettingsvermogen. Hij heeft 

de moed, om zo goed als alles op te geven 
en in een nieuw land. onder geheel vreem- 
de omstandigheden zonder kapitaal en vaak 
met een gebrekkige kennis van de taal van 
onder af aan te beginnen. Zulke mensen ziet 
men in Holland node vertrekken. 

Aan de andere kant is hun komst in Ca- 
nada een winst voor het land, voor het 

Christelijk volksdeel in het algemeen en 
voor de kerk waarbij zij zich aansluiten 
in het bijzonder. Het is dus ook geen wonder, 

dat zulke mensen niet bij de pakken neer 
zitten maar samen zich zetten onder de 
lasten die gedragen moeten worden. Zij 
bouwen kerken en scholen, zij richten ver- 

enigingen op, zij drijven handel en kopen 
landerijen. In hen komt weer iets naar bo- 
ven van de oude voortvarendheid en onder- 
nemingsgeest, die de vaderen bezaten voor 

en in het begin van de gouden eeuw. En 

men vraagt zich af of er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen iemands godsdien- 
stige en politieke overtuiging en wat hij doet 
en tot stand brengt in zijn leven. En men 
komt tot de overtuiging, dat iemands levens- 
en wereldbeschouwing een geweldige in- 
vloed uitoefent op zijn daden. 
Voor een Christen is het gemakkelijker 

om te emigreren dan voor iemand, die aan 
het noodlot en het toeval gelooft. De eerste 

weet, dat God ook in het nieuwe Vaderland 

de hoogste macht in handen heeft en dat 

ook daar zonder de wil van zijn Hemelse 

Vader geen haar van zijn hoofd vallen kan. 

Hij weet, dat ook in Canada hem een grote 

taak wacht op allerlei terrein. Maar voor 

de laatste ís en blijft het een riskante on- 

derneming, die goed af kan lopen „als hij 

het geluk mee heeft”, maar die het stimu- 
lerende element mist, waarvoor de Christen 

alles over heeft, de opbouw van het Konin- 

rijk Gods op aarde. Hoofd voor hoofd mo- 

ge dit ideaal niet allen duidelijk en ten allen 

tijde voor de geest staan, maar toch vormt 

die wetenschap een van de onzichtbare bron- 
nen, waaruit het geestelijk en economisch 
leven gevoed wordt. 

Weest gewaarschuwd 

Menigeen, betrokken bij immigratie uit 

Nederland, heeft een zucht van verlichting 

geslaakt toen de verdenking van smetstof 

van het mond-en klauwzeer te hebben over- 

gebracht naar een Canadese farm, niet 

viel op een Nederlandse immigrant. Maar 
toch trof zij een immigrant en daarmee 

immíigratie in het algemeen. Onmiddellijk 

OALVINIST-—OONTAOT 
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door John Vander Vliet 

weer in z'n normale banen. Alleen werd een 

nauwkeuriger inspectie ingevoerd en werden 

de mensen d alles wat met de 

boerderij in aanraking was geweest gron- 

dig te reinigen. 
Zelfs ook na aankomst in Canada werd 

door het Departement van Landbouw de 

inspectie voortgezet en op sommige plaatsen 

werden kisten geopend en speciale aan- 

dacht gewijd aan schoenen, en werkkleren 

met het gevolg dat in enkele gevallen, goe- 

deren waaraan nog een stukje Nederlandse 

bodem kleefde werden verbrand. 

Hoe redelijk het ook moge schijnen, dat 

dit land beschermende maatregelen neemt 
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Murphy Rd, Ze huis noord van 

Chr. Ref, Church 

toch vraagt men zich af wie dit verlies zal 
moeten dragen, de Nederlandse regering, de 

immigrant of Canada. In elk geval kan veel 

schade voorkomen worden als offici-eel en 

door vrienden en verwanten de toekomstige 

Canadezen lang genoeg voor hun vertrek 

gewaarschuwd worden, dat het departement 

van Landbouw in Canada drastische maatre- 

gelen neemt tegen verspreiding van de ge- 

vaarlijke ziekte, desnoods ten koste van 

particulier bezit van de nieuw-Canadees. 

Willy Bruntjen werd met moederlijke 

zachtheid behandeld en bijna als een held 

van het ene eind van het land naar het an- 

dere vervoerd. Thans echter is alle senti- 

ment verdwenen en heerst alleen de harde 

wet van de zelfbescherming. 

Nieuws van het Hoofdbestuur 

Het hoofdbestuur van de Christian Re- 

formed Immigration Societies in Ontario 

vergaderde 8 April jl. te Toronto in het 

gebouw “Chr. Ref. Immigration Recep- 

tion Centre”, 17 Rectory Road, Weston, 

Toronto. 
De voornaamste punten van bespreking 

waren. 
_ Mr. W. Schaly, R.R. 1, Thorton, Ont. is 

aangesteld als local fieldman voor het 

Barrie-district en Mr. C. de Haan voor het 

district Blyth, Ontario. 

De fieldman voor Toronto, Mr. C. Steen- 

hof rapporteerde de opening van het ge- 

bouw, bestemd voor het ontvangen van 

immigranten. De naam voor dit gebouw is: 

„Chr. Ref. Immigration Centre”. Dit prach- 

tige werk is door de groep Toronto zelf ge- 

daan en wordt door haar onderhouden en 

gefinancierd. Hulde Toronto! 

De kosten voor de immigrant welke hier 

gebruik van kan maken zijn: Voor een ge- 

zin de eerste week $14—, de tweede week 

eveneens $14—, de derde week $12—, de 

vierde week gratis, bij eventueel langer 

verblijf gaat deze kostenberekening op- 

nieuw in. 

Deze prijs is voor een kamer, terwijl ge- 

bruik mag worden gemaakt van de aanwe- 

zige keuken. Verwarming is bij deze prijs 

inbegrepen. 

Mr. Vellinga, fieldman voor West-Ontario, 

bracht verslag uit over zijn reis naar New 

Brunswick en Nova Scotia. Hij had daar ver- 

schillende besprekingen met immigratie- 

autoriteiten en landbouwdeskundigen. Naar 

aanleiding van deze besprekingen kwam de 

heer Vellinga tot de overtuiging dat er goe- 

de mogelijkheden zijn voor Hollandse land- 

bouwers en industriearbeiders. Plannen 

werden besproken om eind April opnieuw te 

gaan en er eventueel een Immigratie Ont- 

vang Centrum te openen. De volle mede- 

werking van imrmigratie-autoriteiten werd 

op deze besprekingen toegezegd. 

Op deze vergadering was aanwezig Ds. 

Scholten van Nederland, die een overzicht 

gaf van het werk der immigratie-deputaten 

van de verschillende kerken. Er werden 

over en weer gedachten uitgewisseld om het 

immigratiewerk van beide zijden te verge- 
makkelijken. 

4 

Het nieuwe adres van het kantoor voor 

onze ziekte-verzekering is thans: 

497 York St. Hamilton, Ontario. 

Verschillende Fieldmen komen nog steeds 

in moeilijkheden doordat de plaatselijke 

Fieldmen niet aan hen rapporteren welke 

nieuwe emigranten geplaatst worden. Het 

hoofdbestuur vraagt nogmaals dringend dat 

door de locale groep hieraan aandacht 

wordt geschonken. Alleen door goede sa- 

menwerking kan onze organisatie groeien. 

De volgende vergadering van het Hoofd- 

bestuur zal plaats vinden op 3 Juni 1952. 

Brieven voor deze vergadering kunnen ge- 

zonden worden aan de heer John Vander 

Vliet. 

Attestaties 
Op het kantoor van de algemene secre- 

taris J. Vander Vliet, 304 Dundas St. W., 

Trenton, Ont., zijn de volgende attestaties 

aangekomen: uit Huizum van Jacob de 

Vries met vrouw en 8 kinderen. Uit Ede 

J. Moerman met vrouw en 3 kinderen. Uit 

Ryswijk van C. Van der Kruk met vrouw en 

7 kinderen. Verzoeke opgave van adres in 

Canada. 

Preken 
Op hetzelfde adres zijn nieuwe Menigerlei 

Genade preken verkrijgbaar. Groepen of 

kerken, die wekelijkse toezending verlangen 

gelieve dit te berichten. 

Meer electriciteit 

In de buurt van Sault St. Marie zullen in 

de naaste toekomst drie nieuwe electrici- 

teitscentrales gebouwd worden. De eerste 

zal gebouwd worden bij Aubrey Falls in de 

Missisage River en zal een capaciteit heb- 

ben van 25000 paardekracht. Dan komt 

er nog een centrale bij Gros Cap met een 

capaciteit van 60.000 paardekracht en ten- 

slotte wil men er een bouwen bij Red Rock 

Falls met een capaciteit van 25.000 paarde- 

kracht. 



en Prins Bernhard 

BEZOCHTEN AMERIKA EN CANADA 

OALVINIST-—CONTAOT 

Ongetwijfeld hebben vele Hollandse immigranten in Canada op Dinsdag 22 April jl. 

de stem van hun vroegere vorstin, Koningin Juliana, beluisterd via de radio, toen zij 

zich in een toespraak tot de Canadezen en tot de Hollandse immigranten richtte. 

Koningin Juliana en Prins Bernhard waren van plan om behalve aan de Verenigde 

Staten van Amerika in de loop van April ook een officieel bezoek aan Canada te bren- 

gen. Maar in verband met het overlijden van King George VI en de daaraan verbonden 

rouwperiode moest de reis door Canada worden afgelast en vervangen door een infor- 

meel bezoek aan Ottawa, waar de Koniagin zich tijdens haar verblijf aldaar gedurende 

de oorlog, vele vrienden heeft gemaakt, die zij nog graag eens wilde bezoeken. Als 

Hunne Koninklijke Hoogheden een reis door Canada hadden gemaakt zouden velen 

onzer niet alleen de gelegenheid hebben gehad om haar te horen, maar ook om haar 

te zien. De banden tussen de oud-Nederlanders in Canada en het Oranjehuis trekken nog 

wel zo sterk, dat allen die gelegenheid zouden hebben aangegrepen. 

Om onze lezers toch enigszins de gelegenheid tot meeleven te geven, hebben wij, op 

uitnodiging van de Hollandse consul in Detroit, Mr. W. K. Von Weiler, het bezoek van 

Hunne Koninklijke Hoogheden aan deze stad bijgewoond. Wij hebben uw groeten aan 

Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid haar echtgenoot, overgebracht en de 

Koningin verzocht ons u allen haar hartelijke groeten en beste wensen over te brengen. 

Hier volgt het relaas van onze belevenissen, 

Volgens de tot op de minuut nauwkeurig 

uitgewerkte plannen zouden hunne konin- 

klijke hoogheden 's middags om vijf uur 

op het viúegveld van Detroit arriveren, 

maar in verband met het slechte weer had 

de aankomst wat later plaats. 
's Middags om half drie vertrokken wij, 

dat zijn de drukker van C.C. de heer J. J. 

Koning, een oud-Hollander, die al 26 jaar 

in Canada is en eigenaar van de Mercury 

Press aan de Queen Street in Chatham en 

uw verslaggever per auto in de richting 

van de Amerikaanse grens bij Windsor, ge- 

wapend met een foto-toestel en een lading 

officiele papieren. We stelden ons voor de 

grens over te steken via de tunnel die van 

Windsor naar Detroit leidt. Daar moesten 

we de douane vermurwen om ons voor deze 

speciale gelegenheid zonder een Amerikaans 

visum het gastvrije Amerika binnen te la- 

ten. Het weer was koud en guur; af en toe 
viel er een harde plensbui en er woei een 

strakke wind. Maar die wind bood minder 

weerstand dan de spijkerharde douane-be- 
ambte aan de Amerikaanse grens, die zich 

nog door geen vriendelijk gezicht en ook niet 

door de prachtigste verzameling handteke- 

ningen en stempels en zegels van zijn stuk 

liet brengen: het Amerikaanse visum, dat er 

zijn moest en dat er niet was. 
Maar anderhalf uur praten en een ver- 

klaring van de Canadese autoriteiten, in 

allerijl opgemaakt in Windsor, waarin ge- 

zegd werd dat uw verslaggever na zijn be- 

zoek aan Amerika weer in Canada terug 

mocht komen, stelde ons toch in het bezit 

van nog weer een andere verklaring, waar- 

mee we ons voor een klein poosje in de 

States mochten ophouden. Tóen konden we 

eindelijk de reusachtige wolkenkrabbers, die 

op deze dag met laaghangende bewolking 

hun naam eer aan deden, tegemoet rijden. 

school, vroeger in’ Holland, hadden we 

al geleerd, dat Detroit een wereldstad was. 

Maar toen we door haar straten reden kon- 

den we vast stellen dat ze ons geen leugen- 

tjes op de mouw gespeld hadden over De- 

troit. Want Detroit is een stad, waarin men 

zich langzaam van gewoon burgermannetje 

voelt groeien tot wereldburger. 
Hier bruist en woelt het leven der wereld 

Enthousiaste ontvangst in Detroit 
in al zijn kracht en felheid en in talloze 
vormen. Het is moeilijk te zeggen wat wel 
het meest indrukwekkende is, de torenhoge 

gebouwen van de binnenstad, het razende 
verkeer, de felle lichtreclames, de eïnde- 
loze avenues, de wirwar van straten of het 
gemak waarmee de bewoners van deze stad 
zich temidden van deze adembenemnde ac- 
tiviteit bewegen. 

In elk geval deed het het oud-Hollandse 

hart goed te zien, dat deze metropool de 

koningin van Holland en haar echtgenoot 

een warme ontvangst had bereid. 
boor het oponthoud aan de grens waren 

we niet in staat de aankomst van het vor- 
stelijk gezelschap op het vliegveld bij te 
wonen. Maar Amerikaanse reporters, die 

het gebeuren wel meemaakten hebben er 

ons van verteld. Er stond een harde, koude 

wind toen hunne koninkijike hoogheden uit 

hun vliegtuig klommen, een wind, die het 
spreken bijkans onmogelijk maakte. Zo- 

doende kwam er op het vliegveld van een 
indrukwekkende ontvangst door de auto- 
riteiten, die zich daar verzameld hadden, 
weinig terecht. Prins Bernhard stootte, 

heel menselijk, zijn hoofd toen hij uit het 
vliegtuig kwam. Hij wreef even over de 
pijnlijke plek en glimlachte breeduit naar 
de omstanders, De vorstelijke personen met 
hun gevolg begaven zich vervolgens naar de 

gereedstaande auto's, die hen naar de stad 
reden. 

Wij waren juist op tijd bij het hotel waar- 
in het gezelschap zou logeren, het enorme 
Sheraton Cadillac Hotel, om daar de aan- 
komst bij te wonen. 

Plotseling kwamen uit alle richtingen po- 
litie-agenten op motor rijwielen met hui- 
lende sirenes in razende vaart aanzwermen. 
Het verkeer stond als bij toverslag stil en 
daar kwam de lange stoet van prachtige 
auto's aanrijden. Hunne koninklijke hoog- 
heden begaven zich na aankomst onmiddel- 
lijk naar hun vertrekken op de 25ste ver- 
dieping van het hotel. Alleen de Hollandse 
vlag, die aan de gevel van het reusachtige 
hotelgebouw naast de Amerikaanse vlag 
wapperde, en misschien een wat ongewone 
drukte binnen, wees op de aanwezigheid van 
de hoge bezoekers, 
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legenheid 
Detroit een we open vonde 
fototoestel met blitz-apparaat 
aangeschaft, in de hoop vele 

maken voor C. C. Helaas was 
het een ijdele hoop. Als de 
heer Koning zijn lens op het 
vorstelijk paar richtte dan 
weigerde of het blitzapparaat 
hardnekkig zijn dienst, of de 
shutter van de lens bleef na 
het afknippen onbeschaamd 
wijd open staan. Met het ge- 
volg, dat we met drie ver- 
prutste films en zonder een 
enkele goede foto in Chatham 
terug kwamen. Dank zij de 
welwillendheid van de foto- 
grafen der Fordfabrieken 
kunnen wij U echter toch nog 
een paar foto's laten zien. 

a ame 

Persconferentie 

Kort na hun aankomst hielden koningin 
Juliana en prins Bernhard een persconfe- 
rentie in de Founders room van het Shera- 
ton Cadillac Hotel, eveneens op de 25ste 
verdieping, Tegen 7.15 uur verzamelde zich 
daar een legertje journalisten en persfoto- 
grafen om de conferentie bij te wonen. Om 
circa 20 minuten voor acht traden Hare 
Majesteit Koningin Juliana en Zijne Konin- 
klijke Hoogheid Prins Bernhard met hun 
gevolg, waaronder zech ook bevond de Ne- 
derlandse minister van Buitenlandse Zaken, 
ZE, D. U. Stikker, de zaal binnen. Hare 
Majesteit gekleed in een grijs mantelpak 
en witte hoed met voile en Zijne koninklijke 
Hoogheid in een effen donkerbruin costuum. 
Vooral Prins Bernhard maakte de indruk 
van een buitengewone goede gezondheid 
met zijn zonverbruinde, vriendelijke ge- 
zicht. Maar ook Hare Majesteit zag er zeer 
voordelig uit; zij glimlachte en groette in 
alle richtingen en vertoonde geen enkel 
spoor van vermoeienis, ofschoon daarvoor 
stellig wel reden moet hebben bestaan. Im- 
migranten weten wat het zeggen wil dagen 
achtereen op reiste zijn. 

De Koningin en de Prins namen plaats aan 
het hoofd van de lange tafel en maakten 
aanstonds een begin met het beantwoorden 
van de vragen, die haar door de reporters 
schriftelijk gesteld waren. 

Amerikaanse reporters hebben Ameri- 
kaanse begrippen over publiciteit enz, die 
ons wel eens wat wonderlijk aandoen. Zo 
kreeg Koningin Juliana een hele serie vra- 
gen van allerlei aard en in de vreemdste 
volgorde te verwerken, waarbij ze dikwijls 
de hulp in moest roepen van haar echtge- 
noot, die dit enkele keren lachend afweerde 
met een „Dames gaan voor”. Er werd ge- 
vraagd of de prinsesjes ook zakgeld kregen. 
Ja, de prinsesjes kregen zakgeld, maar heel 
weinig. Of de prinsesjes ook verzot zijn op 
kleren enz. Ja, dat zijn de prinsesjes ook 
(hoe kan het anders), maar hun wordt ge- 
leerd ook in hun kleding practisch te zijn. 
Wat voor kleren dragen ze als ze naar 
school toe gaan. Dat hangt uiteraard van de 
tijd van het jaar af. Het onderwerp van ge- 
sprek werd ernstiger toen gevraagd werd 
naar het herstel van de oorlogsschade in 
Nederland. Prins Bernhard, die voor deze 
vraag uiteraard moeilijk uit de weg kon, gaf 
een summier overzicht van de stand van de 
herstelwerkzaamheden, waaruit bleek, dat 
deze nagenoeg voltooid zijn, maar hij wees 
erop, dat de achterstand in de huizenbouw 
nog lang niet ingelopen is. Er is onvoldoende 
materiaal voor huizenbouw en er is geen 
geld om huizenbouw op noemenswaardige 
schaal te financieren. In een land als Hol- 
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Koningin Juliana en Prins Bernhard hielden 
zich geruime tijd op in de Ford-fabrieken. 
Achter de Koningin ziet men nog juist 

Prins Bernhard. 
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land, dat reeds lang overbevolkt is en dat 
bovendien nog de duizenden, die uit Indo- 
nesie terugkeren, herbergen, voeden en kie- 
den moet betekent dit inderdaad een zeer 
ernstige toestand. De bevolking groeït jaar- 
lijks met 180.000 zielen en het probleem der 
overbevolking wordt zodoende steeds nij- 
pender, terwijl daartegenover de duizenden 
emigranten naar alle delen van de wereld, 
maar vooral naar Canada, betrekkelijk 
weinig gewicht in de schaal leggen. 

Nadat Hunne Koninklijke Hoogheden zich 
vervolgens in hun apartementen terug 
trokken hield Minister D. U. Stikker een 
persconfer: ntie. Desgevraagd verklaarde Mi- 
nister Stikker, dat Nederland in Indonesie 
een bedrag aan $40 billion aan investerin- 
gen had verloren, waarvan de gevolgen niet 
e overzien zijn. Minister Stikker was van 
mening, dat elke band tussen Indonesie en 
Ned Ì verbroken zou worden en dat 
NWederiend nog slechts kan hopen op eco- 
nemi che samenwerking. Niettemin, Neder- 
land moct zich van nu af aan alleen op de 
be*n houden ...” eí we hopen daarin te 
slazen ook”, zei de minister. De minister 
verwachtte, sprekende over de op handen 
Zinde verziezingen in Nederland geen in- 
eripende verandering in de samenstelling 
van de regering. 

Nadat ook deze persconferentie afgelopen 
was hebven Hunne Koninklijke Hoogheden 
én hun gevolg prive een maaltijd gebruikt, 
waarna ze zich ter ruste begaven in af- 
wachting van de gebeurtenissen van de 

lar 

Naar de Ford-fabrieken 

Was op de dag van hun aankomst al ge- 
bleken, dat Detroit de aanwezigheid van de 
vorstelijke personen op hoge prijs stelde, 
nog duidelijker trad dit aan de dag bij hun 
tocht langs verschillende bezienswaardighe- 
den in De roit op Dinsdag 22 April. 

Het gezelschap reed 's morgens eerst naar 
de tewnhall van Detroit. Ditmaal hadden 
zieh zowel bij het hotel als bij de townhall 
dichte drommen mensen opgesteld om de 
koningin en de prins even te zien. Vooral 
bij de townhall stonden de mensen in dichte 
hagen langs de afzetting. „Wat bij al deze 
dingen opviel was de grote mate van vrij- 
heid gepaard met gezonde discipline, waar- 

mee het Amerikaanse publiek zijn gasten 
tegemoet trad. Nergens behoefde een politie- 
cordon gevormd te worden om de belang- 
stellenden op een eerbiedige afstand te 
houden en toch was die afstand er telkens. 
Persfotografen en journalisten genoten de 
grootste vrijheid, als zij zich behoorlijk 
legimiteerden, maar maakten daarvan op 
geen enkele wijze misbruik. Dikwijls brach- 
ten de omstandigheden het met zich mee, 
dat de koningin zich vrijuit midden tussen 
het publiek bewoog. 

In de townhall werden de vorstelijke gas- 
ten ontvangen door de mayor van Detroit 
en werden vriendelijke toespraken gewis- 
seld. Er was een speciaal bordes gebouwd 
van ongeveer 50 meter lang, waarlangs het 
gezelschap het gebouw betrad. Het bordes 
was versierd met fraai gedrapeerde Hol- 
landse en Amerikaanse vlaggen. De wind 
bolde de vlaggen op en gaf zodoende het 
geheel een nog feestelijker aanzien. School- 
kinderen vormden in hun kleurige kleding 
een erehaag aan de ene kant, terwijl Hare 
Majesteit aan de andere zijde van de town- 
hall een militaire erewacht inspecteerde. 
'n Muziekcorps van de Amerikaanse Lucht- 
macht speelde het Wilhelmus en het Ame- 
rikaanse volkslied en marsmuziek. 
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Na deze begroeting in de townhall begaf 
het gezelschap zich naar de Fordfabrieken. 
Zoals wellicht bekend dankt Detroit zijn 
welvaart voor een groot deel aan de aan- 
wezigheid van de Fordfabrieken, waarin 
duizenden en duizenden paren handen 
werk vinden. Het was dan ook geen wonder, 
dat Detroit zijn koninklijke gasten een 
indruk wilde geven van haar auto-industrie 
de zulk een monsterachtig grote vorm heeft 
aangenomen. 
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Een korte rit door de stad onder politie- 
escorte bracht het gezelschap er heen. Reeds 
van verre was te zien dat het niet zo maar 
een paar grote fabrieken zijn, de Ford-fa- 
brieken. Het is een kolossaal complex van 
fabrieken, die gezamenlijk een oppervlakte 
van een niet onaanzienlijke stad beslaan. 
Ford heeft niet alleen zijn eigen fabrieken 
voor het vervaardigen van auto's en auto- 
onderdelen, Ford heeft zijn eigen ijzergiete- 
rijen, glasfabrieken, machinefabrieken, ge- 
reedschapfabrieken, enz. enz. Het bezichti- 
gen van de gehele industrie zou dan ook 
stellig enige dagen in beslag nemen. Hunne 
koninklijke hoogheden beperkten zich tot 
een bezoek aan de fabriek, waarin de auto's 
zelf gemaakt worden aan de lopende band. 

De hoge gasten werden ontvangen door 
Henry Ford II, die hen vervolgens rondleid- 
de. Zowel de Koningin als de Prins waren 
ten zeerste geboeid door het fantastische 
schouwspel, dat zich aan hen voordeed: een 
brede lopende band, waarop aanvankelijk 
alleen het chassis van een auto in wording. 
Twee naakte ijzeren balken door twee tus- 
senliggende balken met elkaar verbonden. 
Zo begint de auto zijn wordingsgeschiedenis. 
Al schuivende over de band, waaraan aan 
weerszijden arbeiders, nadert zij echter haar 
voltooiing. Hier worden de assen aange- 
bracht, daar worden de wielschijven aan 
de assen bevestigd, straks daalt een com- 
plete motor aan takels op zijn onderstel 
neer, de volgende man brengt de verbin- 
ding tussen motor en achterwielen tot 
stand, een eindje verder wordt het geval 
een complete carrosserie opgezet en als de 

auto het einde van de lopende band bereikt 
is het naakte onderstel in de tijd van slechts 
enkele minuten uitgegroeid tot een in alle 
opzichten complete, gloednieuw-glanzende 
ford 1952. Een meisje opent het portier, 
neemt plaats achter het stuurrad.en rijdt 
er mee weg. Elke twee a drie minuten komt 
er zo een nieuwe auto de fabriek uitrijden 
naar de enorme garage. 

De koningin en de prins begeleid door 
Henry Ford II bleven het proces geruime 
tijd volgen. 

„Merck toch hoe sterck. . …” 

Vanaf de Ford-fabrieken ging de tocht 
naar Greenfield Village. Greenfield Village 
is een museumdorp, waarin Ford alles onder- 
gebracht heeft wat maar betrekking heeft 
op de geschiedenis van de techniek in Ame- 
rika. Er is een speciaal Edison instituut in 
dit dorp, waar het gezelschap eerst heen 
gchbracht werd. Hier bewonderden de Ko- 

(Vervolg op pag. 6) 

Onder de ogen van de hoge bezoekers groeide deze ford van een enkel onderstel tot een 

moderne auto, Hunne Koninklijke Hoogheden volgden het proces met grote belangstelling, 
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ken. Men vindt er, om maar lukraak een 

greep te doen, alle modellen auto’s vanaf 
het jaar, dat de eerste auto, of beter ge- 

zegd de „wagen zonder paard”, uitgerust 

met een stuurknuppel inplaats van met een 

stuurwiel, zijn intrede deed, tot de modellen 

die werkelijk op een auto lijken toe. Er 

fluitketel op wielen en er staan de machtige 
zijn locomotieven, die veel lijken op een 
kolossen van locomotieven, die vandaag de 

treinen voortbewegen. Er zijn primitieve 
vliegtuigjes, schijnbaar achteloos in elkaar 

geprutst van wat zeildoek en touw, maar 

er staan ook moderne vliegtuigen. Men 

vindt er ergens aan de wand hangen de 
vlieger, waarmede de beroemde uitvinder 

Franklin experimenteerde om electriciteit 

aan een onweersbui te onttrekken, maar 

men vindt er ook oude drugstores, helemaal 

compleet, werkplaatsen van meubelmakers 

uit de vroegste tijd van Amerika's bestaan. 

Er staan fototoestellen, zoals ze in het be- 

gin van de fotografie gebruikt werden, die 

meer aan een kanon op een kruiwagen 

dan aan een fototoestel doen denken, maar 

er staat ook een modern televisie-toestel. 
Enzovoort, enzovoort. 

Prins Bernhard stond stil bij een zonder- 
ling uitziend geval, dat het midden hield 
tuusen een ijsvlet en een watervliegtuig 
en vroeg aan Mr. Henry Ford: „Wat is dit 
eigenlijk voor een ding”. Mr. Henry Ford 
antwoordde heel oneerbiedig zoiets van: 
„Ik mag omvallen als ik het u kan zeggen, 
Hoogheid”. 

Terwijl het gezelschap nog in de reusach- 
tige hallen van dit museum ronddwaalden 
begaven de Prins en Henry Ford zich naar 
de testbaan, waar Ford zijn auto’s aan snel- 
heidsproeven ed. onderwerpt. De Prins had 
hier gelegenheid een spiksplinternieuwe 
Lincoln te proberen. 

Bloemen en poppen 
voor de prinsesjes 

De gasten werden in Dearborn Inn ont- 
haald op een lunch. Toen zij deze uitspan- 
ning verlieten hadden zich buiten inmid- 
dels weer mensen verzameld. Enkele van 

hen bleken onvervalste Hollanders te zijn. 
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Na het bezoek aan dit recreation centre 
woonden hunne koninklijke nog 
een gedeelte van een base 
bij en daarna reed de stoet weer naar het 

Om kwart over vijf brak het grote ogen- ren uit de toespraak die H.M. Koningin 

blik aan voor vele oud-Hollanders in De- 

troit. Drie honderd van hen werden toen 

in de Veterans Memorial Arena door de 

Hollandse consul in Detroit Mr. W. K. Von 

v 
boodschap die zij bij die gelegenheid tot de 

Hollanders in Canada sprak: 

dit doet in harmonie en vriendschap 

met uw nieuwe omgeving. 

Wrijving en teleurstelling mag hier en 

daar onvermijdelijk zijn, maar zij zullen 

de uitzondering op de regel blijven. Laat 

dit de grondtoon zijn en blijven. 

Al deze dingen wijzen in de richting 

van een gemeenschappelijk lot, welke 

mogelijkheden in de geschiedenis niet 

ge-evenaard zijn”. 

het feit, dat de Hollandse immigranten 

in Canada reeds een eigen orgaan tot stand 
hadden gebracht. In het bijzonder vroeg 
zij naar de welstand van haar vroegere on- 
derdanen in het algemeen. Helaas hadden 
wij niet de gelegenheid op een en ander 

breedvoerig in te gaan, maar wij kunnen 
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naar een vertrouwd adres. Wendt u tot 

ADRIAN LUINSTRA 

RR 1, LONDON RD, SARNIA, ONTARIO 

Vertegenwoordiger SUN LIFE ASSURANCE CO. OF CANADA 

voorheen: Algemene Friesche Levensverz. Mij, Leeuwarden 

_H. S. POOK LIMITED 
Blenheim, Ontario 

MERCURY — LINCOLN — METEOR CARS 

MERCURY TRUCKS — BRITISH FORD CARS 

Steeds in voorraad een ruime keuze Gebruikte Auto's van ieder merk 

en model 

Drive Canada's goedkoopste Auto, de Engels gebouwde 

“PREFECT” en “ANGLIA” 

| Deze Auto's zijn voordeelig! 40 mijlen per gallon Gas. 6 volt Accu 

Onze zaak is 's avonds open voor Reparaties en Verkoop 

mn mn mam 

KE 



. . 

> í 
Ï ’ 

HERENSCHOENEN 
Nu is het tijd om over te stappen 
in een paar nieuwe schoenen voor 
de zomer. Wij hebben allerlei 
soorten en modellen in werk- 
schoenen, sportschoenen enz. 
Wij zijn ook ruim voorzien in 

Heren- en Jongenskledin 
Blenheim, Ont. 5 

Heren-Werkschoenen 

Prijzen van $4.75 tot $12.95 
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MAYNARD HODGES 
Wallaceburg, Ont. 
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WM. H. COUGHLIN 

Telefoon 22 — 155 Nelson St. 

Wallaceburg, Ontario 
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Wij roepen een hartelijk welkom toe 

in Canada aan alle nieuwe emigranten 

in Picture Butte en omgeving 

Watson’ ij tons Garner, Bedr 
Uw agent voor 

MeCormieck farm machinerie-en 
International motor trucks 
Hudson en Hillman auto’s 
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immigranten in Canada 
Nadat Koningin Juliana in Ottawa was 
aangekomen en via de radio zich tot het 

volk en tot d immi- 
granten had ebben de Hollanders 
in ve plaatsen in Ontario danig 

ìn spaning gezeten of de Koningin ook hen 

bezoeken zou. Volgens de officie-ele berich- 
ten zou zij alleen maar enkele dagen rustig 

in Ottawa door brengen, maar ere gg 7 

morgen werd hier en daar, ondanks 
strenge geheimhouding, bekend, dat Hare 
Majesteit wel degelijk van plan was om 

enkele plaatsen waar veel Hollandse immi- 

granten geconcentreerd zijn, te bezoeken. 

In samenwerking met het Chatham Daily 

News hebben wij in allerijl poolshoogte 

trachten te nemen van de werkelijke plan- 

nen. Het stond vast, dat de Koningin ui: 

Ottawa was vertrokken voor een bezoek 

aan Hollandse immigranten ergens in Onta- 

rio. Tegen een uur of elf 's morgens werd 

ons door betrouwbare bron pertinent ver- 

zekerd, dat Hare Majesteit 's morgens om 

kwart voor negen per vliegtuig uit Otta- 

wa vertrokken was met bestemming Hamil- 

ton. Daar moest zij inmiddels ook al ge- 

arriveerd zijn. Onze zegsman verzekerde 

ons voorts, dat Hare Majesteit na een kort 

bezoek aan Hamilton door zou vliegen naar 

London en van daar af per auto door zou 

reizen naar Chatham en Kent County, waar 

zij in de loop van de middag verwacht kon 

vorden. 

In Hamilton 

Dit bericht werd echter weinige minuten 

later achterhaald door de mededeling, dat 

Hare Majesteit inmiddels vanuit Hamilton 

in Oostelijke richting was vertrokken. D° 

kranten schreven de volgende dag enthou- 

siaste verslagen over het bezoek van Ko- 

ningin Juliana aan de omgeving van Hamil- 

ton. Uit die verslagen bleek ook wel, dat de 

Koningin met opzet de grootste gelhreim- 

houding ten opzichte van haar on-officie-ele 

bezoeken betrachtte. De koningin zei tegen 

verslaggevers: „Ik wil mijn mensen aan 

het werk zien, zonder ze te storen”. Acht 

uur reisde de Koningin door de omgeving 

van Hamilton, soms per auto, maar ook dik- 

wijls te voet van de ene plaats naar de an- 

dere lopend. Zij bezocht Hollandse boeren 

in het veld, in de fruit-kassen en in de fa- 

brieken en vroeg hen hoe het hun beviel 

in Canada, onder welke omstandigheden 

zij leefden en of ze tevreden waren met hun 

nieuwe omgeving. 
De Koningin bewoog zich op de meest 

ongedwongen manier tussen haar vroe- 

gere onderdanen. Zelfs de leden van haar 

gevolg toonden zich verbaasd over haar 

complete overboord werpen van alle for- 

maliteiten. In een kleine country-school, 

waar ook Hollandse kinderen waren. wrong 

zij zich in een schoolbank en deed alsof 

ook zij nog moest leren Engels te lezen. 

Haar bezoek en haar meelevendheid troffen 

niet alleen de Hollandse immigranten maar 

ook de Canadezen. The London Free Press 

schreef, dat de Hollandse vrouwen de tra- 

nen in de ogen sprongen bij de belangstel- 

ing en het meeleven van Koningin Juli- 

ana. Toen het bezoek ten einde was zei de 

Koningin tegen verslaggevers: “My people 

are happy here. They have a good living. 

I am so glad for them”. (Mijn volk is hier 

gelukkig. Zij hebben een goed bestaan. 

Ik ben zo blij voor hen). 

Kingston, Brockville 
en Prescott 

Vrijdag bracht Hare Majesteit vervolgens 

een onofficie-eel bezoek aan Kingston, 

Brockville en Prescott en omgeving. Was zij 

er in Hamilton min of meer in geslaagd 

geheel onverwachts te ocen, in Kingston, 

Brockville en Prescott was daar geen spra- 
kranten hadden er lucht van 

zich niet erg enthousiast over de behuizing 

en riep uit: „Hoe houden jullie het hier uit 
in de winter”. Tegen een van de leden van 

haar gevolg zei Hare Majesteit: „In Hol- 

land zou het verboden worden om in zulke 

huizen te wonen”. 
Op haar verdere tocht naar Prescott 

stopte Hare Majesteit bij verschillende farms 

om tenslotte terecht te komen op de farm 

van Douglas (Douwe?) Knossen in North 

Augusta, 30 mijl ten zuiden van Ottawa. 

Hier wapperde de Hollandse vlag uit een 

venster. In de keuken van de farm dronk 

de Koningin thee met de familie en ver- 

volgens bezichtigde zij een gedeelte van de 

400 acres grote farm. Zij legde speciale 

belangstelling aan de dag voor de stam- 

boek Holstein-koe Nellie” van de heer 

Knossen, die de avond tevoren een kalf ter 

wereld had gebracht en bewonderde mge- 

der en kalf in de barn. Voor de boerderij 

poseerde de Koningin met de familie Knos- 

sen voor de fotografen en onderhield zich 

met de zoons en een neef van de Knossens. 

In Prescott heeft de Koningin gegeten 

in een Hollands restaurant. Dichte drommen 

mensen verzamelden zich in de buurt van 

het hotel om de koningin te zien. Het 

hoofd van de Highschool in Prescott liet 

met zijn 200 leerlingen zijn school ín de 

steek om ook van de partij te kunnen zijn. 

Toen de Koningin eindelijk naar buiten 

kwam klonk het „Lang leve de Koningin”. 

Hare Majesteit bewoog zich ongedwongen 

in het publiek, schudde zoveel handen als 

ze maar kon en sprak met verscheiden 

Hollanders. 

Dresden Service Station 
Chevrolet — Oldsmobile 

Sales and Service 

| Garage — Volledige voorraad — Re- 

paraties — Onderdelen — Buiten- en 

Binnenbanden — Goede tweedehands 

wagens — Gasoline — Grossiers en 

kleinhandel — Benzine — Petroleum 

— Olie-en en vetten — Levering aan 

farm 

Telefoon 360, Dresden, Ont. 
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greetings to the organizational meeting of 
Classis Alberta, and discussed the care of 
the Saskatchewan area there. For the pre- 

A Committee recommends that “Fort 

North and Classis Minnesota South. The 

Manitoba churches shall belong tot he South- 

ern Classis. The reasons for this apparently 

unnatural division are not stated, but must 
be there nevertheless. 

Classis overtures Synod 1952 as follows: 
“When denominational building projects 

are undertaken, membership in any particu- 

lar organization shall not be condition of 

employment”. Several arguments are ad- 

vanced for this overture. They pertain, 
generally, to the rights of the church, the 

Christian laborer, and the Christian labor 
associations. 

ENIGE REGELEN UIT ZUIDWEST B.C. 

Abbotsford is bezig haar kerk te vergroten. 

Pitt Meadows tracht tot een beslissing te 

komen welke kerk te kopen, die te Haney 

of te Pitt Meadows, want haar groeiende 
gemeenschap heeft een eigen vergader- 
plaats nodig. 

Te Victoria is de eerste vergadering of 

„dienst” gehouden, en dat onder goede be- 

langstelling. Dit is de vijfde plaats op Van- 
couver Island waar onder Christian Refor- 
med leiding onze mensen samenkomen om 
de Heere te dienen Zijn dag. 
Courtenay en Campbelt River zullen tot 
een gemeente georganiseerd worden. Dat 

dit mogelijk is, vormt het bewijs dat de 

broeders daar wel willen samenwerken. 
Alberni neemt toe in ledental. 
gint ook meer leven te tonen. De mill te 

Chemainus verschaft aan menigeen werk. 

Al zoeken sommigen van Langley en 
elders een meer belovende plaats, anderen 

nemen stappen om aldaar „zelf te beginnen”, 

„” 
da « 

hk 1 

ons weinig verschil is, toch het met de prak- 

tijk veelal anders gesteld. Sommigen trach- 

ten met een Christelijke Union te werken, 

en anderen niet. 
Nu wordt er in de laatste jaren door onze 

kerken veel gebouwd. Meestal door z.g. 

union-werkkrachten. Nog onlangs werden te 

Grand Rapids centrale gebouwen voor ons 

kerkverband besteed aan aannemers die zich 

bedienen van arbeiders die verbonden zijn 

aan een z.g. neutrale union. Deze unions 

zijn doorlopend niet neutraal, maar in hun 

houding tegenover Christelijke vakvereni- 

gingen bepaald vijandig. De “closed shop” 

verhinderde consequente Christian Refor- 

med kerkleden te werken aan bouwwerken 

van eigen kerkverband. In een stad waar 

een Christian Labor Association is, werkt 

de kerk, die de Chr. Labor Association aan- 

beveelt, in dit geval, zij het indirect, be- 

paald tegen. Is dat niet ontzettend, en ten 

hoogste af te keuren? 
Het laatste wordt door onze Hollands- 

georienteerde vaklieden geredelijk gehand- 

haafd. Die echter met de toestanden aan 

deze zijde van de oceaan bekend zijn, willen 

dit wel niet tegenspreken, maar die weten 

ook dat de zaak hter niet zo eenvoudig is 

als dit, door een Nedefrlandse bril gezien, 
het geval schijnt te wezen. De handhaving 

van het zuiver beginsel heeft hier meer voe- 

ten in de aarde dan in Nederland. Ja, de 

praktijk zal ook hier het hare moeten bij- 

FORD S 
Begrafenis & Ziekenauto | 

DAG EN NACHT GEOPEND 

Opgericht in 1874 

TOM FORD 
BLENHEIM — ONTARIO 

Een der bevrijders van Nederland 
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zwaar zal ook 
Pacific wil de zaak van de gewraakte aan- 

daan wordt „onchristelijker ’ 

men in andere gereformeerde kerken doet, 

maar naar het ons voorkomt, is onze eigen 

Christelijke arbeidersactie door bovenge- 

noemde gebeurtenis lelijk achteruit gezet. 

Gas, Olie 

en Electrische benodigdheden 

W.L. SHILLINGTON & Co 

“Service after the sale” 

Blenheim, Ont. 

mn 

Telefoon 562 

Nieuw of zo goed als nieuw 

| 
| 

Jack Russell Agency 
103 Darling St. — Brantford | 

Phone 2 - 5677 | 
Agentschap voor alle soorten 

Verzekering 

FARMERS 
Werkkrachten zijn duur, koopt 
een Ferguson, bespaar op uw 

uitgaven! 
En doet licht EN zwaar werk 

met een tractor 

Vele Hollanders kochten reeds nieuwe 

of gebruikte werktuigen bij ons 

SIMPSONS 
sales en service 

Ferguson Dealer, Telef. 482, Dresden 

Bel of schrijf in uw eigen taal 

. Á ef dOr 
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| FINDLAY's 
toont u HET BESTE in Goodwill 

gebruikte cars | 

Bezoekt het nieuwe 2de hands- 

cars terrein tegenover ons 

hoofdgebouw | 

150 Richmond St, Chatham 

De nieuwe 1952 Pontiac 
nu te bezichtigen | 

Findlay Motor Sales Ltd. 
150 Richmond St, Telefoon 226 

Chatham, Ontario 

EE 
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GAS- en ELECTRISCHE 
REFRIGERATORS | 

WASMACHINES — STOFZUIGERS 
PHILIPS RADIO MET 

ULTRA KORTE GOLF 

Voor regelrecht contact 
met Holland 

Toasters, Strijkijzers, Naaimachines 

Nieuw en gebruikt 

MAPLE CITY 
REFRIGERATION LTD. 

159 Thames St, Chatham, Tel. 220—W 

Tm 

Zie de nieuwe 

Hudson en Morris auto’s 

en 

alle soorten gebruikte wagens 

* 

PRIMA REPARATIE 

TEGEN BILLIJKE TARIEVEN 

x n 

GEO. GREVEN 
335 Richmond St, Tel. 4780, Chatham 

Wij spreken uw taal 

Begtut de dag goed 
Wat is dat opstaan 's morgens in sommige 

gezinnen en toer, he. Wat een geheister! 

Gewoonlijk is men 's avonds al niet te 
gegaan. Dat wil ín onze 

tijd zo gemakkelijk. In sommige gevallen 

kan het niet anders, en in sommige soorten 

van iets. Maar 

Nog even genieten .... Nog eens even 

omdraaien. Onderwijl tikt die brutale rust- 

verstoorder maar door. Nu moet het dan 

toch wel wezen! Nu gauw eruit! Vlug de 

jongens en de meisjes roepen want het is 

al weer laat. Piet, Dirk, Aafke en Truus en 

al het blozende kroost worden ruw ge- 
roepen uit het land der dromen. Zij hebben 

ook nog niet veel zin. Vader heeft een 

ware strijd om het te winnen over de on- 

willige natuur. Wat een spektakel! 

Voor enige voorbereiding voor de dag 

is geen gelegenheid. Ingeval men op vaste 

tijd op zijn werk moet wezen, is het haast 

je, rep je, om er te komen. Heeft men eigen 

werk dan zijn er ook alweer redenen om 

maar gauw aan het werk te gaan. Hoogstens 

is er gelegenheid voor een kort gebed bij 

het ontbijt; van een rustig lezen van een 

gedeelte van de Bijbel is geen sprake. Zeker 

gezin was op het huisbezoek verwonderd, 

haast een tikje geraakt, dat dominee zoiets 

zou verwachten! Zo zijn allen gelukkig niet 

maar dat dit punt een zeer zwak punt is 

onder ons zal niemand ontkennen; en dat 

dat een zeer verzwakkende invloed heeft 

spreekt vanzelf. Dat is een van de redenen 

dat er van veel mensen die de Christelijke 

naam dragen weinig invloed uitgaat. 

Dikwijls is men zich dat ook bewust, men 

is er ontevreden over, en toch slaat men 

niet de weg in waarin dat kan worden ver- 

beterd. 

We komen met het oog daarop nog eens 

terug op die mooie woorden in Psalm bs 

reeds in twee vorige artikelen aangehaald: 

Des morgens, Heere, zult Gij mijn stem 

horen, des morgens zal ik mij tot u schik- 

ken en wacht houden. 

We hebben daaraan ontleend de gedachte 

van een morgenwacht: In de morgen de 

wacht houden dat we nlet van God ver- 

vreemden en los van Hem de dag inhollen 

een vallen! Daartoe is zo goed een 

korte tijd met God alleen te zijn eer men 

zijn dagtaak opneemt. Voor die hun werk 

binnenshuis hebben is daar later op de dag 

nog wel eens gelegenheid, hoewel het aller- 

eerste begin van de dag in vele opzichten 

toch altijd het beste is; voor die hun werk 

buitenshuis hebben, zouden we zeggen, Ìs 

zo'n korte periode In het allereerste begin 

van de dag een onontbeerlijk lets. Werd 

ran meer gedaan, wat zou dat rijke vruch- 

chten ? 
Dat is betrekkelijk eenvoudig. 

gemeenschap hebben, 

dan kan dat op twee-erlei wijze, doordat 
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we thuis zijn. De zegen die komt door per- 

soonlijke omgang met die Vriend wordt door 
niet velen onder ons gekend. 

Jammer! Want Gods Woord is een bron 

van onderwijs en leiding en vertroosting en 

bezieling als geen er. Kom, neem de 

En dan natuurlijk ook spreken tot God. 

Ge ziet even vooruit in de dag, wat ge zult 

nodig hebben, Ge hebt nodig kracht en 

moed en vertrouwen en veel wijsheid. Ge 

spreekt daarover met uw Vader. Doe het 

rustig, kalm. Leg uw weg voor Hem neer. 

Wat is dat gelukkig! Misschien zijn er 

moeilijkheden, Misschien is uw Ichamelijke 

kracht haast niet toerijkend voor wat van 

u gevraagd wordt. Misschien zijn er gel- 

delijke problemen. Mogelijk zijn er moei- 

lijke mensen met wie ge hebt om te gaan. 

Och, daar is dikwijls zo veel. Hoe goed is 

het dat eerst voor uw God te leggen. Daar 

heeft Hij recht op. Hij is uw God, al wat 

ge hebt behoort Hem toe, ook deze dag die 

weer voor u ligt en die Hij u geeft om voor 

Hem te gebruiken. Vraag dan eerst om 

Zijn leiding en genade daarto®. Gij hebt 

dat nodig. Wat zijn er een gevaren. wat 

een voetangels in het leven. Wat zijn we 

overal In gevaar. Ga de dag niet in zonder 

eerst met uw God te hebben sesproken. 

De ervaring leert dat dit rijke vruchten 

afwerpt. 

Is er lets dat wij in onze dagen meer 

nodig hebben dan juist dat? 

Mocht dit meer onder ons worden tot 

een algemene practijk, hoe geheel anders 

zou ons leven worden. 

God geve het ons. 



door Betje 

De schoonmaak 
De lente is in het land, we hebben Pasen 

te redden van de eeuwige dood. Zou er nu 
op dit hoogtij weer moeten volgen een 
laagtij in onze harten? Als huismoeders 
reinigen wij in het voorjaar onze huizen 
zodat er geen hoekje onaangetast blijft. 

Zouden we ook niet, terwijl we de bezem 
zwaaien, onze harten zo nazoeken om het 

onreine er uit te bannen? Er zijn zo vele 
schuilhoeken waar afschuwelijkheden kun- 
nen huisvesten die voor het oog des men- 
sen niet gezien worden, jalouzie, laatdua- 
kendheid, hoogmoed, gierigheid, achterdocht. 

Dan ook die wel gezien worden, hatelijke 
woorden, vitten, een boos humeur, achter- 
klappen, liefdelooshe:d. Uit grote dankbaar- 
heid voor het werk van Christus zullen wij, 
en onze kinderen met ons, aan de schoon- 
maak om weer opnieuw onze harten open 
te stellen voor de reinigende Geest des 
Heeren. 

RECEPTEN 
Verleden voorjaar gaven we een recept 

waarin we rhubarb (rabarber) gebruikten. 
De tijd is er weer dat de rhubarb in de 

tu'n eroeit. Wat smaken die eerste verse 
groenten en fruit heerlijk na de lange win- 
ter! Hier is een recept met rhubarb dat 
enigszins verschilt van “rhubarb crisp". Dit 
kan in een pan met water boven op het 

fornuis of in de oven (in de pan met water) 
gekookt worden. 

Ginger-rhubarb-bread custard 
lei; %e witte suiker; 1/8 tsp zout; Ic melk; 
letsp vanilla; 2e zachte broodkruimels; 4c 
gehakte walnoten (naar keuze); 1tsp citroen 
schil (geraspt); 1 tbsp boter of margarine; 
1e fijn gehakte rhubarb; 1 of 2 tbsp 
candied ginger (gember). U kunt ginger 
gemalen kopen (dat vindt men bij de an- 
dere kruiden in de winkel) en ook gekris- 
taliseerd (candied ginger), sukade. 

Beboter een blik. De oven op 350 zettten. 
Klop het ei een weinigje, voeg er al de 
andere ingredienten aan toe. Dit mengsel 
doet men in het blik met stukjes boter 
er over heen. Zet het blik in een pan met 
heet water en bak 1 uur of tot het stijf 
wordt. 

Foundation Refrigerators Cookies 

le shortening (vet, plantenvet, boter); 2c 
suiker (witte of bruine); 2 eieren geklopt; 
2 tsp lemon extract; 3%c bloem; % tsp 
zout; 2 tsp bakpoeder. Meng shortening en 
suiker tot het roomachtig wordt; voeg 
hier aan toe de eieren, extract en droge în- 
gredienten. Bewerk tot een stevig deeg, 
maak er twee rollen van, elk 2 inches in 
doorsnee, wikkel ze in wax-paper en leg 
in de refrigerator (ijskast) of op een koe- 
le plek tot ze stijf genoeg zijn om te snij- 
den. Snij de cookies heel dun. leg ze niet 
te dicht bij elkaar en bak 10 min. oven 
375 graden, U kunt zo veel of zo weinig 
bakken als u nodig heeft, het deeg kan 
verscheidene dagen bewaard worden, 49) 

kunt u altijd verse cookieg hebben,  * * 

Met dit deeg zijn er vele mogelijkheden en 
variaties: Chocolate: voeg 2 oz. chocolade 
of 4 tbsp cocoa aan het deeg toe. 

Spice: (kruiden); voeg er “ tsp cinna- 
mon (kaneel) en * tsp nutmeg (nootmus- 
kaat) aan toe, Fruit: voeg er fijngehakte, 
gedroogde of “candied” fruit aan toe, ro- 
zijnen, dadels (dates), vijgen (figs), krenten, 
apricots, pruimen, kersen. Nuts: Me fijn 
gehakte noten (almonds, amandel) pecan, 
walnoot, Brazil nut paranoot) Coconut: 
tec kokosnoot. 

JE 

Het is weer de tjd voor de schoonmaak 
en dan krijgen de vloeren altijd een goede 
beurt. Is uw vloer met was gewreven? Dan 
s h t raadzaam om nimmer met water te 
reinigen. Koop liever in de winkel waar men 
verf en andere schilders-gerei verkoopt, de 
met olie ber de “floor cleaners”. Dit kost 
weinig meer doch geeft veel meer bevre- 
diging. Zorg een grote voorraad schone lap- 
pen te hebben want het vuil moet in de 
lappen opgenomen worden. Water en de 
met water gemengde “wax-cleaners” doen 
de vloer grauw van aanzien worden. 

Nadat men de vloer gereinigd heeft sprei- 
d* men een zeer dunne laag was en wrij- 
v> het nadat het gedroozd is af. De fout 
wardt vaak gemaakt dat men de was er te 
dik op legt. Dan zinken stof en zanddeel- 
tjes in de was. Uw vloer wordt moeilijk te 
reinigen en verliest haar glans om niet te 
spreken van het geldverlies door te veel 
was te gebruiken. Er is 'n was te verkrijgen 
die “Carnauba” was bevat. Dit is de hard- 
ste was die er is en dus het langst houdt op 
de vloer. 

Weest vooral voorzichtig met de olielap- 
pen want ze bewerken zelfontbranding als 
sn op een hoop of in en hoek geduwd wor- 
en. 
Om de ramen schoon te maken zijn er 

op de markt twee soorten “window cleaners’ 
die het werk veel verlichten. De ene is 
waterig en de andere wat dikker. De ge- 
bruiksmethodes voor beide zijn hetzelfde. 
Een weinigje wordt over het raam gesproeid 
of gestreken, laat het drogen en dan af- 
wrijven, veel gemakkelijker dan met wa- 
ter en zeemleer. 

ONS BREIHOEK JE 

Nu de schoonmaak op handen is zullen we 
zorgen dat er een paar nieuwe kussen-over- 
trekken zijn. Deze Kunnen vlug en met 
weinig kosten gemaakt worden. 

Hier is een beschrijving van een open- 
steek gebreid overtrek dat in strepen van 
goed combinerende kleuren aardig aandoet. 

Van 4-draadse wol en naalden no. 10 zet- 
ten we 80 steken op, plus 2 kantsteken. 
Het aantal opzetsteken moet deelbaar zijn 
door 4. Het patroon bestaat uit 4 verschil- 
lende toeren. 1ste toer: 2 recht samenbreien, 
omslaan, 2 av. 2de toer: 2 recht, 2 av. 
3de toer: 2 av. omslaan, 2 recht samenbreien 
4de toer: 2 recht, 2 ave. Deze 4 toeren 
steeds herhalen tot een lengte van 45 cm. 
of langer als u het groter wenst. Het mooiste 
is om een donkere ondergrond te gebruiken. 
We haken van een 3 dubbele draad een 
koord voor de afwerking rondom. 

Hartelijke groeten van Joan. 
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KENT 
Nieuwe en tweedehands 

MEUBILERING 
29 King St. W.…, Chatham, Ont. 

Phone 2575 R 

Kachels, Wasmachines, 
Stoelen, Heaters 

Tafels, 

Alles op het gebied van meubilering 

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden!. 

Voor u hier of daar meubelen 
koopt, tegen welke prijs dan 

ook, bezoek eerst 

Marshalls Furniture | 

1 mijl ten Oosten van Chatham aan | 
Highway No. 2, richting Londen | 

Marshalls Furniture Ltd. 

Door 1 mijl verder te „varen”, 
Kunt u veel geld besparen! 

U wenst een mooie foto? 

Breng een bezoek aan ons atelier 
bezichtig ons werk 

Baby-foto's 
Trouwgroepen 

Pasfoto's 
Portretten, enz. enz. 

DOLAMORE'S STUDIO 
219 Queen St. Phone 2739 

CHATHAM 

Het is uw voordeel 
om te kopen bij 

DIAMOND HALL 
Kent County's goud-, zilver- en 

muziekwinkel 
Meer dan 50 jaar ervaring 

KOOPT NU 

Wij repareren horloges, muziek- 
instrumenten en pianos 

21 King St. W., Chatham 

RINDERS BAKKERIJ 
Kwaliteit - producten 

BROOD 
ROLLS 

GEBAK 
Huwelijks- en 

verjaardags cakes 

87 Queen St. Telefoon 2879 
Next to Maple City Laundry 

Chatham, Ont. en Blenheim, Ont. 
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DE LENTE STAAT VOOR DE DEUR 

Wij hebben alles 
wat U nodig hebt om uw huis en 

tuin op te knappen 

DOUGLAS HARDWARE 
44 King Street — Chatham 

Phone 233—234 

id 

GILBERT'S 
Maple City Gas & Oil 

Onze Gasoline is | 
Goedkooper !!! | 

Ethyl 38c * Standard 36c 
Dus koopt bij ons. | 

Een prijs voor allen. | 

Tractor Tires 50% Prijsverlaging | 

| 
| Chatham London 

| VANN'’S 

Alle soorten 

Meubels, Bedden, 
Kachels, 
Wasmachines, 
Refrigerators 

NIEUW en GEBRUIKT 

Gemakkelijke voorwaarden 

43 King St. W. — Telefoon 82 
Chatham, Ontario 

Voor al uw | 
| TUINIERSBEHOEFTEN 

| en 

IJZERWERK 

SIMPSONS HARDWARE 

EN FUELS 

Centre St, Chatham, Ont. | 
Gn 

Voor vers geslacht 

Varkens- en Rundvlees 

gaat u naar 

CAMIEL D’'HOOGHE 

526 Wallace St, Phone 302-W 

Wallaceburg 

Wij spreken de Nederlandse taal 

CALVINIST-—-CONTAOCT u 

Äs One Preacher Sees It 
J. K. VAN BAALEN 

In The Reformed Journal, March, 1952, 
Professor Harry. R. Boer writes a brief 
article on “The Holy Hour”. In it he re- 

an act whereby he, as 

read from that place the following announ- 
cement: “The Young People of the church 
wil} hold their annual beach party next 
Thursday evening. Cars wil leave the 
Church at 6 P.M. Bring your own buns and 
wieners. All young people are invited”. The 
mixture of such an unholy - that is to 
say, not sinful, but unhallowed, every-day - 
stomach announcement with the sacred 
acts of worship on the Lord's Day was too 
much for the young and energetic Profes- 
sor of Missions. His article closes with these 
pregnant words: “Holy, holy, holy, is the 

Lord of Hosts: the whole earth is full — 
His glory. So cried one to another the 
seraphim in the temple while with wings 

of humility and service they covered their 

face and their feet and did fly. And these 

things were written for our instruction”. 

Indeed, they were. That is why we sing 

in church, “To the Lord, such might re- 

vealing, Let us come with reverence meet”. 

The conduct of many, all too many, however, 
belies the words of that opening song. Nor 

is the lack of reverence limited to an 
occasiona]l announcement before, cr imme- 
diately after, the “silent prayer.” 

What of the shameful habit of gum- 

chewing during “divine services"? Mr. 

Wrigley, ace gum manufacturer, was wont 

to recommend the chewing of a stick of 

gum “after each meal, to aid digestion.” 

But the evangelist McG:nlay and the missi- 

onairy Stenley Jones have pointed to this 
irrereverent act while they preached and 
prayved. Our own immigrants go the Ame- 

ricans one better in the diligent pursuit 

of this vile performance during the hour 

of worship. Our janitors complain that it is 
almost impossible to keep floors and pews 

cleen and neat looking by reasen cf the 

incredibly large number of hardened wads 

of gum that are sticking to floors and 
underneath the pews and the steps leading 
to the basement of the church. 

There is no objection on my part to the 

occasiona}l chewing of gum - provided it 

be done at the proper time, and with th” 
lips remaining tightly closed. But anv 
minister who has watched this continuous 

moving of jaws during the sermon will per- 

haps agree with Dr. Jones, who quotes: 

“A gum-chewing girl 

And a cud-chewing cow - 

There is a difference, 

I will allow. 

What is the difference? 

I have it now - 

It's the thoughtful look 

On the face of the cow!” 

If arry of my readers feel constrained to 
chew ín order to while away te hour of 
worship, I would advise that they stick to 

good oldfashioned peppermints: these have 

a way of disposing themselves without doing 

damage to church furniture. 

Another thought presents itself. There was 

a time this young minister - young at the 

time, I meant - was laughed at when he 
suggested that delegates to classical and 
similar ecclesiastical meetings should re- 
frain from smoking during the sessions. 

That was before our denomination had en- 

tered upon the period of neoessary amerl- 

UWith reference meet 
canization. Those were the days when in 

the Burgwal Kerk in my college and senen 

ary town of Kampen, legends were huns 

upon the walls reading, Kerkeraad 

verzoekt het kerkgebouw niet te veront- 

reinigen door en”. “Let us come 

with reverence meet.” No wonder the des- 

cendants of such people still think it all 

right to defile the air in the church or the 

church basement with a blue haze of smoke. 

How often my throat has been dry because 

consistories were hard to discover in a room 

all blue with smoke. As recently as 1949 

IL met with that filthy habit even in the 

city that prides itself upon being the city 

of good manners par excellence in the 

Netherlands. 

There is only one safe and proper rule 

for consistories. It is the forbidding of all 

use of tobacco upon the church premises. 

That, incidentally, will shorten the duration 

of meetings. Try it, and see! 

However, that is not enough. No man 

should be so enslaved to the use of tobacco 

as to knock out his pipe on the church 

steps, or to light his cigarette before he 

has left the church building. A foul nicotine 

breath, what is described in our magazines 

as “halitosis”, “B.O.” barn odors, unwashed 

hands, filthy fingernails, and all similar 

annoying and sickening things simply do 

not belong in the place of worship, nor, 

for that manner, in any other public ga- 

thering. They remind me of the days of 

my youth, when my mother found is neces- 

sary to pass her „flaconnetje met eau de 

cologne” through the pew to keep her dear 

sisters in the Lord from fainting because 

of the evil smell in poorly ventilated chur- 

ches. But in America with its bath tubs and 

its liberal supplies of anti-all-that-is- foul 

there is no excuse for any of these things. 

Not “one preacher”, but the holy apostle 

Paul has written, “whatsoever things are 

honorable, . . . whatsoever things are pure, 

whatsoever things are lovely ..-- think 

on these things”. 

Let us all remember that 

is next to godlines. 

Let us make an earnest effort to be at 

our best behavior, also outwardly, when we 

are supposed to gather in the presence of 

the Lord “with reverence meet”. 

cleanliness 

ERIC FP. 
NICHOLLS 
EUNERAL AND AMBULANCE 

SERVICE. 

Een Ambulance gebouwd volgens 

onze eigen specificatie, 

altijd disponibel 24 uren per dag. 

639 Elgin Street Wallaceburg, Ont. 
Telephone 279 

Denneman 
nnn 
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pere tergen ige 
de put zitten, en slechts met ulp van 
sterke geestelijke tractoren en kettingen 
eruit te halen zijn ..... of die ondanks 
alles nog dieper wegzinken in neerslachtig- 
heid en desillusie. 

alleen maar de zucht naar avontuur?” 
Op een gemeente-avond, die we onlangs 

bijwoonden in een van onze kerken, werd 
dezelfde vraag in andere woorden gesteld: 
„Mogen wij die onweerstaanbare drang tot 
emigreren, waarmee wij in Holland bijna 
allen behept waren, roeping noemen, of 
was het iets anders? 
We wilen het antwoord, dat die avond 

op deze vraag gegeven is, hier doorgeven. 
Mogen vooral veel nieuwe immigranten het 
lezen en er door geholpen worden! 
Wanneer we, gedreven door een emigra- 

tiedrang, die voor geen moeilijkheden uit 
de weg ging, naar Canada zijn gekomen, 
dan mogen we nog niet zeggen, dat we 
zijn ge-emigreerd, gevolg gevende aan onze 
Goddelijke roeping. Want we mogen onze 
roeping niet verwarren met wat wij zo 

willen, en wat ons wel goed toe- 
schijnt. Deze drang kan bij de een roeping 
zijn geweest, en bij de ander zucht naar 
avontuur. Alles hangt hier af van een an- 
dere vraag: Hoe ben ik gaan emigreren? 
Mr. A. voelde in Holland de emigratie-drang 
steeds sterker worden. Hij spoedde zich 
naar de Christelijke Emigratie-Centrale en 
naar de Stichting Landverhuizing (waar 
alle immigranten zo'n genoeglijke herinne- 
ring aan bewaren), te Den Haag, en was 
voorts druk met het betalen van de laatste 
belastingpenningen, en het verkopen van 
zijn zaak. Toen dit alles naar wens was 
verlopen, heeft de familie A nog rijke in- 
kopen gedaan in Holland, omdat immers 
al het geld niet meegebracht mag worden. 
Nadat ook dit was geschied, moest nog in 
een hurry afscheid genomen worden van 
verwanten en vrienden. Daarna scheepte 
men in te Rotterdam. pe de boot had de 
geestelijke verzorger tijdens een der dag- 
sluitingen de „ontactische’’ moed, om aan 
het talrijke gehoor de vraag te stellen: 
„Voelt u zich allen niet gelukkig, nu u met 
de daad het antwoord geeft op de emigra- 
tieroeping, waarmee God u riep?’ Met 
deze vraag heeft Mr. A. danig gezeten! 
Want hij had ín Holland overal aan ge- 

dacht; hij had alleen maar vergeten, Zijn 
God om raad te vragen. 

Dit voorbeeld maakt veel duidelijk; het 
is helaas niet fantastisch, maar uit de 
practijk van het dagelijkse leven gegrepen. 
Wij mensen mogen in het geval van Mr. A. 
niet beslissen, dat Hij door God naar Canada 
geroepen werd. Want we mogen de heilige 
God niet spannen voor het wagentje van 
onze verlangens en idealen: Ik wil het zo, 
dus wil God het ook. 

men heeft zekerheid: God 

( „ er 

er Bernards het, die ons 
ep! 
De vraag: Was onze emigratiedrang roe- 

ping of zucht naar avontuur, is dus niet 
in het algemeen te beantwoorden. Het is 

kunnen geven. 

zekerheid. 
Maar wie in Holland deze vraag ernstig 

besproken heeft met God, die wèet het ant- 
woord al! 

JAARVERGADERING 

van de Chr. Ref. Immigration Society 

te Iron Springs 

Door de voorzitter, Mr. A. Vogelaar, werd 

deze vergadering geopend met gebed, waar- 
na hij voorlas uit Gods Woord Psalm 62. 
In zijn openingswoord wees hij er op, hoe 
velen van ons met bange verwachting de 
toekomst hadden tegemoet gezien, daar 
veel immigranten naar elders waren ver- 
trokken in het afgelopen jaar. Gelukkig 
kon hij constateren, dat er al weer nieuwe 
immigranten beginnen te komen, die de le- 
dige plaatsen bezetten. Hij wees er verder 
op, dat men toch vooral voorzichtig moet 

zijn en niet te vlug moet verhuizen naar 
andere plaatsen, omdat dit zeer zeker te- 
leurstellingen zal meebrengen. 

De notulen der vorige rei wer- 

Uit de jaarverslagen van de secretaris 
en de penningmeester bleek wel heel dui- 
delijk, dat onze immigratie-vereniging aan 

wir taak voldoet en in een behoefte voor- 
et. 

Mr. Karsten, de afgevaardigde naar de 
provinciale vergadering van de immigration 
societies te Edmonton kreeg thans het woord 
om verslag uit te brengen van zijn bevin- 
dingen aldaar. Naar spreker meedeelde, 
was hem daar beloofd, dat elke afdeling een 
afschrift zou krijgen van de op deze ver- 
gadering behandelde zaken; dit verslag 
was tot op heden niet ontvangen, en bij ge- 
brek aan verdere gegevens las hij het ver- 
slag voor, dat van deze vergadering In Cal- 
vinist—Contact heeft gestaan. 

Mr. Zee, de secretarispenningmeester 
der begrafenisvereniging, gaf nu zijn over- 
zicht. Door hem werd opgemerkt, dat er 
voor de begrafenisvereniging nog steeds 

geen goed reglement is. Hieruit zouden wel 
toestanden 

aangesteld, om deze zaak In orde te brengen. 

Bij de bestuursverkiezing waren afge- 
treden Mr. Van Hel en Mr. Karsten, ter- 
wijl ook voor Mr, Van de Hazel, die naar 
elders vertrokken was, een ander gekozen 
moest worden. Nieuw gekozen zijn Mr. 
H. de Jong, Mr. Van Hel en Mr. Ed de Jong. 

Fieldman B. Nieboer kreeg nu het woord 
over zijn bevindingen met het plaatselijke 
arbeidsbureau der’ Hollandse immigranten, 
dat een jaar geleden was ingesteld. Zijn 
ervaringen waren ten dele prettig, omdat 
hij zeer velen aan werk heeft kunnen helpen 
maar ten dele ook treurig, omdat velen hun 

onkosten verplichtingen vergaten, zodat de 

Je ij 

Heren en Jonge Heren Kleding. 

Wij hebben aan onze zaak een 
all round kleermaker 

JAN VAN GELDER 

Maat en maat confectie 
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„De Vertrouwde Zaak” 
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generation. Although we should be equally 

conscious of our great enemy in the field 

of our daily employ. 

Because the question of what is proper 

and what should be avoided keeps coming 

sidered it worthwhile to first present the 

decisions of the Synods of 1928 and 1951, 

so that our young people may know what 

these are. It is not amiss that our Canadian 

vouth refresh their memories. Afterwards 

I shall make some comments bearing upon 

the issue as we face it here in Canada. I 

want to say that the report of 1928 on 

which the decisions are based can be pur- 

chased in booklet form for 25c from the 

Christian Reformed Publishing House, 47 

Jefferson Ave.SE, Grand Rapids, Mich, 

under the title, “Worldly Amusements in 

the Light of Scripture” and is a worthwhile 

exposition of the principles of the Word of 

God bearing upon the question. 

The following are the decisions of 1928 

and 1951 respectively. 

DECISION OF THE SYNOD OF 1928 

REGARDING WORLDLY AMUSEMENTS 

L Synod reminds our people of the doctri- 

nal and ethical principles which should 

guide the Christian in his relation of the 

world in general and in the matter of amu- 

sements in particular, and urges all our 

professors, ministers, elders, and Bible- 

teachers to emphasize these principles in 

this age of prevailing worldliness. 

Some of the most important of these 

principles follow: 

L The honor of God requires. 

a) That the Christian's amusements should 

at the very least not conflict with any 

commandment of God; 

b) That we and our children should be 

keenly aware, also in our amusements, 

of our covenant relation to God as 

His peculiar people; 

c) That the Christian shall deem it a 

matter of loyality to God not to further 

the interests of an institution which 

is manifestly an instrument of Satan 

for attack on the Kingdom of God. 

2 From the consideration of the welfare 

of man we conclude: 

a) That there is a legitimate place in life 

aen 

et gege redde 

b) That no physical recreation or mental 
diversion should be tolerated which 
is in any way or in any degree sub- 
versive of our spiritual and moral 
well-being; 

c) That, even when our amusements are 
not spiritually or et f harmful, 

they should not be allowed to occupy 
more than a secondary, subordinate, 
place in life. 

3. The principle of spiritual separation 
from the world: 

a) Does not imply that Christians should 
form separate communities or should 
shun all with ungodly men 

(LE -Cor, 559); 

b) Forbids friendship in distinction from 
fellowship, with evil men (Jame 4 : 4); 

c) Requires that we shun all evil in the 
world; 

d) Demands a weaning away of the heart 
from the transient things of this pre- 

sent earthly sphere (Col. 3 :1, 2). 

4. Christian liberty: 

a) Consists in freedom from the power 
of sin; in freedom from the law: its 
curse, its demands as a condition for 

earning eternal life, its oppressive 
voke; and in liberty of conscience 

with reference to human ordinances 

and things neither prescribed nor con- 
demned, either directly or indirectly, 

in the Word of God; 

b) Is limited in its exercise by the law 

of love (1 Cor. 8:9, 13), the law of 

self-preservation (Matt. 18 :8, 9), and 

the law of self-denial, which often 

requires the renunciation of things 

in themselves lawful (Matt. 16: 24). 

Adopted. 

II. While several practices are found in 

our circles which cannot pass the muster 
of these principles, and while all our amu- 
sements, not only theatre-attendance, dan- 

cing and cardplaying, should be judged in 

the light of these principles, yet the Synod 

feels constrained, in pursuance of the deci- 

sions of the Synod of 1926 in the matter 

of amusements, to call particular attention 

to this familiar trio. It greatly deplores 
the increasing prevalence among us of these 

forms of amusement, urgently warns our 

members against them, and further refers 

our people to the material on the subject 

given in the report of the Committee on 

Worldly Amusements (Agendum, Part I, 

pp. 31-47). 

Adopted. 

II. Synod urges all our leaders and all 

our people to pray and labor for the 

awakening and deepening of spiritual life 

in general, and to be keenly aware of the 

absolute indispensability of keeping our 

religious life vital and powerful, through 

daily prayer, the earnest searching of the 

Scriptures, and through engaging in pract- 
ical Christian works, which are the best 
antidote against worldliness. 

Adopted. 

IV. Synod exhorts all our leaders to 
warn unceasingly against the prevailing 

spirit and forms of worldliness in order 

that our Reformed principles in these mat» 
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GEËMIGREERDE LANDBOUWERS! 
Wilt u met uw in Holland achtergebleven geld nuttige landbouwwerktuigen aanschaffen? | 
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Aan onze Hollandse klanten 

De Town & Country Shop nodigt 
U uit tot een bezoek 

Koop bij ons Uw zomerkleding 
tegen de voordeligste prijzen 

De winkel die U meer geeft 
voor minder geld 

TOWN & COUNTRY 
SHOP 

15 King St. W — Chatham, Ont. 

23 Albany Ave, Hamilton, Ont. 
Spaar- en Levensverzekeringen 
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Vraagt VANDAAG nog 

FRITZ BOERSMA 

om inlichtingen 

NIEUWS UIT OTTAWA 
De Minister van Defensie en de Minister 

van Landbouw hadden beide slecht nieuws 
voor de vertegenwoordigers in het House 
of Commons. De eerste, Minister Brook 
Claxton, moest het huis mededelen, dat er 
diefstal op grote schaal was gepleegd in 
ven van Canada's militaire kampen te 
Petawawa in de buurt van Pembroke ten 
Westen van Ottawa. Er was staal en ijzer 
gestolen tot een waarde van $50.000.—. 
De oppositie-partijen maakten van deze 
gelegenheid gebruik om scherpe aanval- 
„:n te doen op het beleid van de Minister 
met het oproepen van herinneringen aan 
vroeger plaats gevonden hebbende militaire 
diefstallen. Er is een commissie van onder- 
zoek ingesteld onder voorzitterschap van 
Mr. George S. Currie, voormalig plaatsver- 
vangend minister van defensie. Het onder- 
Roex zal zi h rif hestken ict ht eval 
Petawawa mar zel echt Wsistrekken over 
alle militaire kampen in Canada. Reeds 
werden vijf personen gearresteerd in ver- 
band met de diefstal. 

De Minister van Landbouw kwam de vol- 
gende dag met de mededeling, dat er op- 
nieuw een geval van mond- en klauwzeer 
was gevonden in Saskatchewan. Dit feit op 
zichzelf baarde nog niet zoveel zorg, maar 
wel de gevolgen ervan, want met het con- 
stateren van dit nieuwe geval verdween 
alle hoop op een spoedige heropening van 
de Amerikaanse grenzen voor vee en vlees- 
producten uit Canada. 

Het nieuwe geval deed zich voor 100 
mijl ten Zuidwesten van Regina in de buurt 
van Ormiston. Onmiddellijk werden weer 
drastische maatregelen genomen ter voor- 
koming van uitbreiding; 23 dieren werden 
doodgeschoten en begraven. 

Niet eerder dan 60 dagen nadat het laat- 

nn 

Door geheel Canada 
en U.S.A. 

gaan onze GROENTE. EN BLOEM- 
ZADEN nu. Probeert u ze ook eens? 
U zult er geen spijt van hebben. Holl. 

onze prijscourant in de Holl. of Eng. 
taal. Zaadlevering: FRANCO 

WILLIAM DAM SEEDS 
SARNIA, ONTARIO 

(Voorheen bedrijfsleider van Turken- 
burg’s Zaadhandel, Nederland) 

Emmen neemd 

ste geval van mond- en klauwzeer is be- 
dwongen is Amerika bereid zijn grenzen 
te openen. Minister Gardiner waarschuwde 
eens te meer de boeren om zo weinig mo- 
gelijk vee naar de markt te brengen. 

Koningin Juliana's bezoek aan Ottawa 
is ook in de hoofdstad niet ongemerkt voor- 
bij gegaan. De Hollandse koningin bezocht 
vele vrienden uit de oorlogstijd. Zij sprak 
o.a. met de dokter en de verpleegster, die 
behulpzaam waren bij de» geboorte van 
Prinses Margriet en bracht bezoeken aan de 
nationale laboratoria in Ottawa. Tegen- 
over verslaggevers sprak ze de hoop uit, 
dat steeds meer Hollanders naar Canada 
zouden komen. „Immigratie”, zei zij, „is 
stellig niet iets voor mensen zonder rug- 
gegraat. Daarmee bedoel ilk niet toekomsti- 
ge immigranten te ontmoedigen. Als zij 
kans zien om door de eerste moeilijkheden 
heen te worstelen, is er stellig een toekomst 
voor de Hollanders in Canada”. 
eem a ee 

C.C.M. RIJWIELEN 
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The Christian Reformed Church 

Prediking, Joden werk in 
Amerika en Ceylon. Naar belofte zullen we 
nu iets verme!den van wat men in het ver- 
leden „Heiden Zending” noemde. De naam 
buitenlandse zending is niet geheel juist 
daar het Indianen-veld in Amerika ligt, al- 
hoewel deze mensen net zo heidens zijn als 
de Zoeloes in Afrika. 

Degenen, die het Engels kunnen lezen 
zouden we aanraden, om het boek van wij- 
len Dr. H. Beets te lezen. Het draagt de 
naam “Toiling and Trusting, Fifty Years 
Chr. Ref. Missions”. en werd geschreven in 
verband met het 50-jarig jubileum van onze 
zendings commissie, in 1940. Dus hebben on- 
ze kerken meer dan zestig jaar ge-arbeid in 
het verkondigen van het Evangelie tot aan 
de einden der aarde. Met de groei van de 
kerk breidde het werk zich steeds uit. De 
velden zijn echter wit om te oogsten; er 
zijn vele open deuren; we kunnen en moe- 
ten nog veel meer doen. 

Het Indianen-veld in New Mexico en Arizona 
twee staten in het Zuidwesten van de Ver- 
enigde Staten is het oudste zendingsterrein 
van onze kerk. Ds, Herman Fryling was de 
eerste zendeling, en begon het werk te 
Fort Defiance, Aridona in 1896. Later heeft 
hij jarenlang gearbeid onder de Zuni Indi- 
anen in New Mexico. Het werk onder de 
Navajo en Zuni stamen van Indianen wordt 
nu gedaan, volgens het jaarboekje van 1952, 
in niet minder dan vijftien plaatsen. Het 
centrum is Rehoboth, waar een school is 
met ongeveer 150 leerlingen; ook een hos 
pitaal. | 

De Navajo Indianaen wonen in een droge 
landstreek en trekken meestal van plaats 

‚tot plaats met hun schapen. Het is dus moei- 
lijk om kerken te stichten, maar er zijn 
enkele honderden bekeerlingen. Zuni is een 
dorp, een pueblo, en de mensen zijn niet 
gemakkelijk te bereiken met het evangelie. 
Omdat de afstanden groot zijn, en het werk 
gedaan moet worden volgens Amerikaanse 
levensstandaard zijn de onkosten hoog, maar 
we hebben een schuld jegens de oorspron- 
kelijke inwoners van Amerika. 

In 1920 begon het werk ín China; Rev. 
J. C. De Korne en Dr. Lee S, Huizen 
waren de eertse zendelingen. Een paar ma- 
len moest het werk ophouden wezens re- 
volutie en oorlog, maar het mocht toch 
groeien. Door de overwinning van d* Com- 
munisten moest het stop gezet worden, maar 
we vertrouwen dat de Chinese evangelisten 
en Christenen het werk nog voortzetten. 
De gesloten deur in China maakte plaats 
voor een geopende deur in Japan, waar sinds 
een jaar twee van onze leraars arbeiden, en 
hun getal zal groter worden binnenkort. 

De naam van Johanna Veenstra zal lang 
in ere worden gehouden in onze kerk. Zij 
was een zendelinge in Nigeria, Brits Afri- 
ka, die werkte onder een vereniging, maar 
gesteund door ons volk. In 1940 werd dit 
veld door de Kerk overgenomen. Nu zijn 
er vijf zendingsposten, en vele bekeerlingen. 
Het werk is rijkelijk gezegend. Ook hier is 
er behoefte aan meer werkers, 

Verscheidene leden van onze Kerk hebben 
gearbeid in India. Enkele jaren geleden werd 
door Rev. Ramiah, een Indische zendeling, 
een zendingsveld aangeboden. Tot heden zijn 
voor alle beroepen voor leraars op dit veld 
bedankt. Hetzelfde geldt, helaas, ook van 
het werk in Indonesie, waarin de Gerefor- 

CALVINIST-—-OONTAOT 

meerde Kerken onze medewerking gevraagd 
hebben. 

Zo tracht The Christian Reformed Church 
het bevel des Heeren te volbrengen. We mo- 
gen daarin een deel hebben. Dat is niet 
alleen een plicht, maar een voorrecht. Na- 
druk wordt steeds gelegd op het grote te- 
kort aan werkers. Bidt daarom de Heer 
des oogstes dat Hij arbeiders in Zijn oogst 
uitstote. 

MAURICE 
D. DUBIN & SON 

Heren-, jongens- en dameskleding 

„Waar voor uw geld 
of uw geld terug” 
Solide werkkleding 
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een 

Ferguson 
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MeGUFFIN MOTORS 
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Aan Highway 22 in Strathroy 

U bent hartelijk welkom in onze zaak | 
Behangselpapier, verf, electrische ar- 
tikelen en ijzerwaren 

Mount Brydges Hardware 

gn 

PERKUS LIMITED 

Kleeding en Schoenen Winkel 
_ Volledige sorteering voor heel het 

gezin. 

GROOT- EN KLEINHANDEL 
Wij garandeeren tevredenheid 

of geld terug. 
Bezoek onze zaak en kijk 

rond op gemak. 

Kapuskasing, … — … 
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Volvens telegra ische berichten van het 
New Yorkse kantoor der maatschappij werd 
het 15009 br. reg. ton metend> schip 
„Maasdam” van de Holland-Amerika Lijn 
succesvol te water gelaten. Het nieuwe 
schip zal een tro'se aanvulling zijn op de 
lijst der goede schepen, die de Holland-Ame- 
rika Lijn biedt aan trans-Atlantische pas- 
sagiers, die goede maaltijden, bediening en 
gemak op prijs stellen. 

nieuwe ‚„Maasdam'”, een zusterschip 
van de populaire „Rijndam”, wordt in het 

begin van de herfst te New York verwacht, 
om haar regelmatige reizen tussen New 
York, Southampton, Le Havre en Rotter- 
dam te beginnen. 

Het is, evenals de Rijndam”, voorname- 
lijk een „toeristenklasse schip", dat S36 
toeristenklasse passagiers kan vervoeren, 
die practisch het hele schip ter beschikking 
hebben. Er zijn slechts 39 eerste klasse 
plaatsen. Het hele schip is „air conditioned”. 
Het promenade-dek en bijna alle salons be- 
horen bij de toeristen-klasse, 



als het zich misschien voordoet en naar 
wij zal dat euvel zich deze zomer wel 

Enkele oorzaken wil ik echter 
naar Gedu- 

dat gedurende de zomer- 
maanden dit gemiddelde dub- 

H 
BrgERs Hire hi skr rs biof 

alle leiders in de verschillende plaatsen en 
organisaties en kerken. Indien men speciale 
proefnummers verlangt of indien er iemand 
na het lezen van dit artikel de inspiratie 

5 bleem van het innen van 
abonnements-gelden en het 

= werven van nieuwe lezers 
ä kan ik alleen deze opmerking 

maken: mensen het zal ge- 
heel aan U zelf liggen of ons 

bel zo hoog is, Dus naar deze blad zal groeien en een week- 

berekening zullen onze in- IMMIGRATION blad zal worden in nog groter 

komsten deze zomer de uit- formaat en inhoud of dat na 

gaven ver moeten overtref- SOOCIETIES enige tijd een bekendmaking 

fen. Want daar is een andere U zal mededelen dat ons blad 

reden die geheel in de handen OARAEEKAEEAEEAEEEDEEKDOENDOLAELEKEELELELEELDD, lijdende aan een kinderziekte 

der lezers is, en naar ik hoop 

brengen. Er is een gezegde in de Engelse 

taal dat aldus luidt: "You only get where 

vou pay for’; in andere woorden: men 

ontvangt alleen voor wat men betaalt. En 

tot mijn spijt moet ik opmerken dat vele 

onzer lezers dat gedurende de verlopen win- 

ter deerlijk hebben vergeten. Minstens de 

helft van de lezers die gedurende de laatsie 

maanden behoorden te betalen zijn in ge- 

breke gebleven dit te doen. Onze inkoms.en 

zijn reeds laag gedurende de winter en dan 

komt dit er nog bij, dus in een paar woor- 
den gezegd: de inkomsten van abonnements- 

gelden is zo klein geweest, bijna niet noe- 

menswaardig. 

Ik betwijfel het niet dat sommige wat 

kort bij kas zitten, doch waarom ons dan 
niet een kort briefje gestuurd in de ge- 

adresseerde envelop met de mededeling dat 

men later wil betalen. Bij anderen is het 

niets anders dan slordigheid. En dit is niet 

goed te praten. Ik wil hier even bijvoegen 

dat wij wanneer uw abonnement weer be- 

taald moet worden, U een rekening sturen 

in het nummer van ons blad. Ook sluiten 

wij hierbij in een geadresseerde envelop, 

dus het wordt U in alles gemakkelijk ge- 

maakt; wat U hebt te doen is een money- 
order insluiten of een cheque (deze methode 

is de veiligste, maar U kunt ook geld in- 

sluiten. Als U dit artikel leest en zulk een 

rekening hebt ontvangen wacht dan niet 
om deze nu direct te betalen en te posten). 

Als in de toekomst de lezers niet beter 

attentie geven aan het betalen van hun 

abonnement is het onmogelijk om ons blad 

of enig ander blad uit te geven. Dus in dit 

opzicht is het geheel in de handen van de 
lezers om te tonen dat men ons orgaan wil 

lezen, en hiervoor ook wil betalen. Anders 

denk ik dat inplaats van een weekblad wij 

ons blad spoedig een eerbare begrafenis 

moeten geven. (Natuurlijk alle lof en dank 

aan allen die hebben betaald !). 

Iets anders is dit: Toen Canadian Calvi- 

nist en Contact samen gingen werd onze 

oplage verhoogd met ongeveer 20000 exem- 
plaren. Helaas ontvingen wij maar enkele 

honderden abonnementen van Canadian Cal- 

vinist en de rest werd uitgestuurd in bun- 

delvorm. Tot mijn spijt moet ik hier aan 

vlak na de geboorte kalm en 
oagemerkt het leven er ‘bij gelaten heeft 
en spoedig alleen voorkomt in de verslagen 
van iets dat geweest is. 

Wij krijgen ook vele brieven aangaande 
de inhoud en verzorging van ons orgaan en 
andere bijomstige zaken. De een klaagt 
over te veel advertenties, terwijl een ander 
opmerkt dat hij met genoegen de adverten- 
ties leest omdat deze allen min of meer be- 
trekking hebben op de activiteiten van het 
leven van een immigrant. 
Wie heeft gelijk? Anderen schrijven te- 

veel Hollands en niet genoeg Engels, ter- 
wijl wij ook waarschuwingen ontvangen 
van teveel Engels. Zoveel mensen zoveel 
zinnen, doch laten wij allen leren dat wij 
niet alleen lezers zijn van Calvinist-Contact 
doch dat het heel moeilijk is om met zulk 
een vari-erende lezerskring nu precies in 
alles elke lezer het geheel naar de zin te 
maken. Als lezers moeten wij hier ook weer 
een flinke dosis aanpassings-vermogen to- 
nen. en wat willen toegeven en opofferen 
voor anderen. Doch laat het geen reden zijn 
om zich onzijdig te houden of om zulk een 
reden ons blad af te kammen, of de zo no- 
dige medewerking te verlenen… In alle op- 
zichten brengt deze snelle groei van onze 

organisatie en kerken moeilijkheden mee 
en deze behoren wij nuchter te bezien en 
hee] langzaam en met wijs beleid in de 
rechte banen te leiden, doch niet met lange 
of korte briefjes aan de administratie de 
zeak direct veroordelen en de nodige mede- 
werking ontzeggen. Wij moeten bouwen en 

bewaren en met elkaar stenen aandragen 
en al komt het zo nu en dan eens voor dat 
een steen scheef is en niet recht of de kalk 

is te zwaar of te licht, dan niet ophouden 
met bouwen, doch doorgaan. Het leven is 

vol van die dingen, maar hij die zich laat 
terugschrikken door zulke dingen of die al- 

tijd eigen zin wil hebben en geen "team- 
werk" verstaat die is van weinig nut in de 

samenlevng. Anderen klagen over teveel 
rubrieken in verband met kerkelijke zaken 
die naar men meent in de kerkbladen thuis 

behoren, terwijl er ook zijn die schrijven 

dat ons blad te materialistisch is en teveel 
de aandacht geeft aan zaken van geld en 

goed. Weer anderen hebben hele grote 
plannen van direct een weekblad en des- 
noods binnen een jaar een dagblad. Ja lezer 

verminderen en meer leesstof te 
geven, is dat onze oplaag nog heel wat ver- 

worden en dat dit euvel van 
om abonnements-gelden te be- 

niet meer voorkomt. Wanneer ik dan 
ook de finale opsomming zou moeten maken 
in weinig woorden dan luidt dit als volgt: 

uw brieven hebben mij be- 

tuurlijk van uw schrijven haar nut trekken, 
doch vergeet dit niet: aan de uitgave van 
een orgaan zoals Calvinist-Contact is een 
geldelijke keerzijde. Nu mag het blad noz 
zo nuttig en goed zijn, en onmisbaar voor 
die het lezen, als er nipt genoeg dollars en 
centen binnenkomen zullen wij toch ge- 

lezers, en zeker te zijn om wanneer het tijd 
is om te betalen dit zonder wachten t» 
doen. Ook adviseer ik dat zolang wij di: 
stadium niet bereikt hebben, dat wij finan- 
cieel veilig zeilen, er weinig aandacht moet 
geschonken worden aan bijzaken van dit en 
dat, doch laat een ieder zich bepalen bij de 
hoofdzaak en die bestaat op het ogenblik 
nog om meer nieuwe lezers te krijgen en 
beter op tijd betalende abonnees. Dit is 
naar mijn bescheiden mening het meest 
practische in de huidige omstandigheden. 
Het seizoen van aankomst van nieuwe im- 
migranten is weer hier, vele personen in de” 
bestaande groepen en kerken lezen ons blad 
nog niet, dus in figuurlijke zin de hand aen 
de ploeg en deze beide velden van nog-niet 
lezers bewerken met man en macht als al- 
leenstaande personen en ook als organisatie 
en leiders in onze kringen. 

NIAGARA-DISTRICT | 
INLICHTINGEN | 

kunt u vrijblijvend ontvangen over 
onze ruime aanbieding van 

FRUIT-, FULL STOCK DAIRY-, | 
MARKETGARDEN en CHICKEN- 
FARMS | 

Redelijke prijzen en 
waarden. Gelegen in industriecentra 

SCHRIJF OF TELEFONEER ONS! 

betalingsvoor- 

Of komt u ons bezoeken? Wij bedie- 
nen u in het Hollands 

F. L. LAUNDRY 
REALTOR 

Phones 290 or 218-J, Beamsville Ont. 

Postbesteller gevraagd 
Het postkantoor in Pitser, Alta, zal tot 

groot verdriet van de bewoners binnenkort 
gesloten moeten worden omdat men geen 
nieuwe postbesteller kan vinden. Het post- 
kantoor werd geopend in 1911, maar van nu 
af aan zal Piffer het zonder pastkntoor 
moeten stellen. 
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HBL I.U. GAAT VERHUIZEN 

gelegenheid hiervan zet de H.C.B, een nieuwe stap in de richtin
g van haar doel: 

het goede christelijke boek binnen het bereik v
an iedereen. Voortaan 

een speciale aanbieding worden gedaan in de vo
rm van „HET BOEK 

MAAND” Hiermede wil de H.C.B. de mogelijkheid openen om 

W. KAMPEN--DIJKSTRA 

hun 25-jarig huwelijk te herdenken. 

Hun dankbare kinderen 

WALLACEBURG, Ont, R.R. 6 

Receptie in de Belgium-Dutch Hall 

's avonds 7.30 uur 

Tijdelijk 's Gravenzande, Holland 

mmm 

Verloofd: 

ELLY SINKGRAVEN 
en 

JOHANNES ZANTINGH 

RR. 2, DRAYTON, Onty 

3 Mei, 1952 
mmm

 

WIE KAN ONS HELPEN? 

Drie single boys en man en vrouw zoeken 

werk; bij farmers, event. gemengd bedrijf. 

Liefst beginnende omstreeks 15 Mei; om- 

geving Toronto. Schrijf aan: 

Mr. Wm. FRANKEN, 
R.R. 2, Centreville, Kng. Co, NS. 

mmm 

WIE HELPT 

Meubelmaker en timmerman wil emigreren 

Wie helpt aan werk en huis. Ook genegen 

ander werk te doen. Leeftijd 41 jaar, 4 kin- 

deren. 

Brieven aan Mr. H. W. HOLTHUIS, 

Rozengaardseweg 151, Doetinchem, Ned. 

mmm 

GEVRAAGD 

KOSTGANGERS, omgeving Wyoming, $15.- 

per week. Vrij was- en verstelwerk. 

Brieven onder nummer JHS863 aan bureau 

Calvinist-Contact. 

HIER IS EEN KANS 

Canada's grootste Levensverzekeringmy. 

vraagt Hollandse vertegenwoordigers voor 

de volgende Counties in Ontario: Bruce, 

Huron, Perth, Waterloo, Wellington, Grey, 

Dufferin. 

Schrijf aan Manager Sun Life, Guelph, On- 

tario, onder opgave van volledige bijzon- 

derheden en telefoonnummer waar u te 

bereiken bent. 
mmm mmm 

MEI BIG-4 

kuikens zijn zeker van goede markten. Wij 

hebben verschillende broedsels en kruisin- 

gen in pasgeboren en oudere kuikens. Vraag 

onze prijslijst en, geloof ons gerust, u zult 

er spijt van hebben als u uw kippenstapel 

inkort. Schrijf ons direct. 

KITCHENER BIG-4 HATCHERY 

King St, E, — Kitchener, Ontario 

conclusies. SPECIALE PRIJS, GELDIG TOT 30 JUNI as. $2.00. Bestellingen na 30 J 

gepost, worden uitgevoerd tegen de normale prijs v
an $2.45 of clubledenprijs van $2 

Holland-Canadian Bookclub 
64 Fourth Street 

TE HUUR 

Klein huisje te huur tussen Chatham en 

Wallaceburg. Geschikt voor jong paar. 

Te bevragen bij Johan Bosve 

95 Adelaide St. S., Chatham, Ont, Tel. 1407 

pnt RT 

Vraag onze voor 

HILLSIDE POULTRY FARM 

New Dundee, Ontario 

mmm
 

VAN DELFT'S BOOKHOUSE 
Voor hen die Belijdenis des Geloofs wensen 

af te leggen hebben wij mooie Hollandse 

en Engelse wandteksten, Bijbels, Psalm- 

boeken, Dagboeken, Leesboeken enz. enz. 

308 Hess Street, Hamilton, Ontario 

ZEND EEN DUIDELIJKE COPIE 

van het drukwerk dat u 

nodig hebt naar 

Tae Mercury PRESS 
124 Queen Street — Chatham, Ontario 

Alle handels-drukwerk, Pro- 

gramma's, Familie-drukwerk, 

enz. enz. 

SMART'S HARDWARE 

Hetelucdht-verwarming en loodgieters 

Brockville, Ont., Telef. 4428 

Wij roepen u een hartelijk welkom toe 

in Canada en in onze zaak 

In voorraad; bouwbeslag, keuken-gereed- 

schappen, verf, behangsel en kwasten 

Telef. 3333 

JO TE ME NED 

Campbell MacKinlay 
Real Estate — Insurance 

Customs Broker 

Strathroy, Phones 139-W, 139-J, Ont. 

ee 

Chatham, Ontario 

WALLACEBURG 

5 Vertrekken, frame, 2 slaapkamers, 

3-delige badkamer, 

S4000.— 

BLENHEIM 

10 Vertrekken, duplex woning aan 

Chatham St. in goede staat 

S1850.— S1500.— contant 

3 Mijl vanaf Blenheim, 6 vertrekken, 

insu} brick, 14 acre land mooi gelegen 

$5000— $2500— contant 

McNAUGHTON AVE. 

Nieuw muis, 6 vertrekken, frame, 1 

mijl vanaf Chatham, 3 slaapkamers, 

3-delige badkamer, electriciteit 

S5600.— 

WALLACEBURG 

» Vertrekken, frame, Duke St, 3 

slaapkamers, 3-delige badkamer, elec- 

triciteit en gas, te aanvaarden over 

een maand. 

S6500.— $2500.— contant 

‚ GEMAKKELIJKE VOORWAARDEN 

GEOFFREY VAN RAAY 
REAL ESTATE 

Geld te leen 
voor onroerende goederen 

PARKEERPLAATS BĲ KANTOOR 

190 Wellington St. W. — Phone 3037 

Res. Phone 2818-2 

Chatham, Ontario 

PEGGY Mac's 
Kinderkleding 

Het is tijd om uw voorjaarsjas te 

kopen, tegen gereduceerde prijzen. 

Leeftijd 4—12 jaar 

Talbot Street — Blenheim, Ont. 
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_ Th e Holland Curiosity Sho 
€ Pp | 

____HOLTZHEUSER BROS. | 
746 Yonge Street at Bloor Toronto Tel. MI - 9374 | 

| Biedt U steeds de grootste sortering van Hollands meest vooraanstaande merkart. in Canada 

ZO JUIST AANGEKOMEN : 

| FIJNE GELDERSE ROOKWORST, le kwaliteit, per half pond 
| DE ECHTE OUDERWETSE HARDE PLOKWORST, per pond 

HONIGS PRODUCTEN: Edammerkaas per pond $065 
ulienne rmicelli Ossenstaartsoep EERE BRE SEEN MBR 7e 

- pee T p pen ern prev earder ET NE bre MAR 

RE ED NT EEE AE A NEN 25 me TGE 

sr met kippenvermicelli en A er Daag jen rkaas per pakje … RET SEEN gn 

onings bouillonblokjes per blikje 25 stuks G mag mn kaas 

en ee ge EE | dd rr 
‚ 5 n, 2 EEE Ee EEE 

han Mioirs Zuid Afrikaanse pudding —— $0.25 CONIMEX INDISCHE RIJSTTAFEL 

Ze rijzend sd Bakmee 500 gram, per merten ar Bami per blik 750 gram k ag ï à ES pr, S1.25 

Onkemeel per pak 609 EFM rg Nasi Goreng per blik 750 gram ____ $125 

Maizena per pak 250 gram on nn nn pes 5 Mie, per 500 gr. zak _ zt D hes $0.65 

Vanillesuiker per zakje aprts antr nihansamnntas ver metra naden mers tee ore deens „0 Diverse Sambals per flesje _ RTE ke Hia S0.50 

Boemboe Nasi Goreng per zakje Ea indianen OE 

HILLE'S PRODUCTEN: Oedang Kring, gedr. garnalen EP DTR 

Beschuit per grote rol —__— perdre eene MN Bridge Kroepoek per zakje ———_————————…—- $0.25 

Kaneelbeschuit per pakje —_———_—____ $0.20 Kroepoek Oedang grote zak 80.65 

Ontbijtkoek groot $0.35 É 

Ontbijtkoek ee 40 Maggi Aroma per flesje $0:50 $1.25 
Gen SN Go Eeken blik age 

Kandykoek groot - die eeen OA udse s pwatels pe DENN „15 

if AE mmige Goudse stroopwafels per pakje $0.20 

Snipperkoek _ MOE PECH EERENS A AN EEN 

Spoonlaas in bk nn 0 DE BETUWE TIEL: 
Cocokoekjes lik ( russ. ermis timent : ht 

Speculaas he valk RE EN EN re eed POG Appelstroop per blik 14 Ib. — …— $0.55 | 

Mets bande we MENEN MO A DOBSELMAN CASTELLA PRODUCTEN: | 
DE RUYTERS PRODUCTEN: Scheercreme grote tube _____ _ $0.50 | 

Vruchtenhagelslag per 100 gram —___—_____ $0.20 Tandpasta $0.25 grote tube 045 | 

Anijshagelslag per 100 gram ——______ $0.20 
| 

Chocoladehagelslag per % Ib. $0.50 De Jong’s chocoladevlokken —_———_———— $0.50 

Gestampte muisjes per ah EN NE NEEN $0.50 

Anijsblokjes per pakje - EE, ai Victoria kinderdozen 80.60 80.15 

VAN DUNGENS PRODUCTEN: Buisman’s Koffie-aroma nije 50.25 

Jamaica rumbonen per doos ——__————————— $0.50 $2.75 oee per zakje … men SN | mp 

Kersenbonbons per doos —…—____—_———— $175 $2.7 Kruidnagelen per zakje - et Ber $0.15 

Vruchtenschijfjes per pakje —_———————___ 80.50 d 9 

Chocoladeklompjes per doosje — ——————— $0.50 Lemco Boter en Fruitsnips | $0.05 

Flikken per rol, melk en biller pps Hero gedroogde Boerenkool per pak _—$040 | 

Tabletten melk en bitter $0.40 
| 

Gevulde repen …—— nn jn Rademakers Haagse Hopjes —_— - $0.25 $0.45 $0.90 $2.25 

ams 1 ent ee Est PR 

ee es en rozijn en tablet à si Luycks zoetzuur per pot __… $0.55 $0.65 

K 5 nk: isde Driessen Nougatblokken —_—_— _$0.07 $0.15 

watta NM bitter, melk, noot —______… $0.10 | 

Kwatta napolitains per doos 36 stuks —… ——— $0.90 rami rage DEI ‚ $0.30 

É RC CTEN: euwse MOSSCIEN zuur per blik neten 000 

N DROPPRODU fn Van Melle Torttee-tabiet 80.29 
Zoute drop, jujubes, griotten per rol —_—__—_— $0.10 5 wlj EE menthe eze ei zeke 

Salmiak, Knoopjes, Katjes per 14 Ib. REET OA aramels, Mentos, Noisettes S0.15 

Jujubes, Mentholtorentjes, Schuintjes __ 9030 Pette chocolade-kattetongen | 80.15 

Van Rijns Mosterd per glas, beker … … $0.25 80.50 Antonio sigaren dozen 10 en 5 stuks p stuk $0.*5 $0.12 

Delfts Blauw 5 Mmeenlehije mek WEES — te Pare Bruidsuikers per 500 gram S1.50 

Holland Souvenir kussen witte zijde —___—_— $2-25 miekes « a ea en a 

VAN TOLS WOLLANENS emi Ringers Chocolade cadrettes | ___$1.00 

ie kaas per pond visies gen Delfts Asbakje met klompjes — 1.25 

eni hens oP rn Holl. Miniatuur Koper 6 in doos 81.50 

Bestelt heden en wij verzenden uw order C.O.D. door geheel Canada 

Bij iedere order boven $7.50 een aardige surprise. Prijslijst op verzoek 
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CALVINIST-—-CUONTAOCT 

Het busje „BUISMAN" 
IS OOK IN CANADA TE KOOP! 
Indien nog niet verkrijgbaar bij uw agreed 
winkelier, geef dan een money-order aan 
der onderstaande adressen, 

Voor Westelijk Canada: 
Canadian Buisman Co, Ltd, 310 Water St, 
Vancouver B.C, 

: Voor Oostelijk Canada: 
oil fsf, Prov. Ontario: Jan K. Overweel, 711 Ter- 
alde fsf: minal Building, Toronto 1 

Provincie Quebec: Pope & Irwin Regd. 
1100 Craig Street East, Montreal 24 

Stuur $1.25 en u ontvangt franco per post 4 bus- 
jes BUISMAN (inh. 4 oz.) of 1 grote bus (inh. 
1 Ib.). Voor S$2— ontvangt u 2 grote bussen. 

TT: Verbeter uw koffie en bespaar tegelijk met 

SHHBE $ BUISMAN 
ra rg onontbeerlijk voor lekkere koffie, waar ook ter 

wereld! 

kr Kk „ent | 7 Ren AMF ede 5 

REGELING VAN REIZEN 
NAAR OF VAN 

NEDERLAND — EUROPA 
EN ANDERE DELEN DER WERELD 

Laat ons uw reiszaken regelen. Wij vertegenwoordigen alle Stoomboot- en Lucht- 
vaartmaatschappijen en kunnen u een prompte en efficiente bediening verzekeren; 

ook helpen wij u met Paspoorten, Visa's en Immigratie-formaliteiten. 
Wilt u iemand naar Canada laten komen? Laat ons de overtocht regelen tot in details. 
U kunt ons schrijven in uw eigen taal. 

GEEN VERPLICHTINGEN GEEN EXTRA KOSTEN 

O. K. JOHNSON & CO.LIMITED 

697 Bay Strcet 
Travel Service 

Wa. 1403 Toronto 2, Ontario 

“Serving Trenton and District for over 35 years” 

Het doet ons genoegen, dat we ook in de toekomst de in dit district woon- 

‚ achtige Hollandérs kunnen bedienen met 

Mercury- Lincoln- en Meteor Cars en Trucks 

Graham's Garage Ltd. 
Dundas Street WW. Trenton Phone 3548 

Vertegenwoordigd door BART BOERS, P.O. Box 403, Trenton, Tel. 3150 
Gegarandeerde gebruikte cars en trucks 

rr bnainses Peemermaadi 

300 acres zeer goed bietenland, 4 mijl 
vanaf Thedford aan goede weg, 50 
acres wintertarwe, 15 acres bos, rest 
bewerkbaar. Groot stenen huis met 
15 kamers EN frame huis met 8 ka- 
mers en badkamer. Water en electri- 

waardevolle farm is te koop met 
$10.000— contant. 

96 acres farm met goed stenen huis, 
zeer goede barn en implement shed, 
cement silo, henhuis; zeer goede za- 
velgrond. 
Volle prijs $10.500. Contant $4.000— 

st 

100 acres farm geheel bewerkbaar 
land, zeer goede barn met cementen 
fundament en cementen vloer en stal- 
len; goed huis met 4 slaapkamers, 
water en electriciteit; 15 acres win- 
tertarwe, 20 acres geploegd. Volle 

prijs $12.000.— Contant $5.000— 

st 

21 acres fruitfarm met alle nodige 
werktuigen en verdere uitrusting, 
barn en koelhuis. $S8000.— 
Contant S3000.— 

Schrijf of telefoneer naar: 

JAN BOSVELD 
BE-EDIGD MAKELAAR 

89 Thames St., Chatham, Ontario 

Telefoon kantoor: 1100, huis: 5073-W 

nt 

Reist per 

Holland-Amerika Lijn 
tegen verlaagde prijzen van en naar 
Europa. Afvaarten uit Canadese ha- 
vens en New York, De passagekosten 
kunnen in Nederlands geld worden 
betaald. Kosteloze medewerking bij 
het verkrijgen van paspoorten en 
visa’s. Bespreekt tijdig; plaatsruimte 
is beperkt. 

Kreeft'’s Travel Bureau 
Agentschap Holland-Amerika Lijn 

Michigan Ave. Sarnia, Ont. 

Abonnements Formulier Abonnements Formulier 
fi voor Nederlandse lezers 

Prijs drie dollar per jaar, bij vooruitbetaling 

Vul in uw naam en adres en geef het met 

betaling var $3.00 aan uw plaatselijke agent, 

of stuur het naar ons administratie-adres: 

P.O. Box 234, Chatham, Ontario 

EEN eee ende 

Post-adres 5: _ en ee 

Indien nodig naam van werkgever en adres: 

een ee ee er eee mn en vn 

Naam van persoon in Nederland 

EEN RN 

Naam van persoon die abonnement opgeeft 

deeg EE 

Adres wenn re eneen eme en en en ee De 

Zendt dit formulier met insluiting van 
3 dollar naar ons administratie-adres 
Box 234, Chatham, Ontario, en wij zorgen 
voor verzending naar Nederland. 

Post-adres 

Adres Verandering 

NIEUW ADRES 

(Vermeld steeds uw File Nummer) 

TEGENWOORDIG ADRES 

INNER eenander EED ACE PPE EEE 

Indien nodig naam van werkgever en adres: 

an EE 


