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IMMIGRANTEN EN 
"MENTAL-ILLNESS” 

Naar twee wel heel verschillende 
kanten is de laatste tijd dit onder- 
w'erp aan de orde gebracht. Op ver¬ 
schillende wijze, en, denkelijk wel, 
ook uit verschillende motief. Maar 
mogelijk dat de achtergrond wel 
ergens in hetzelfde vlak ligt. 

Nu realiseer ik mij volkomen, 
dat het allesbehalve een eenvou¬ 
dige zaak is om hierover in een 
krant als deze te schrijven. Ten 
eerste vanwege het niet-eenvoudige 
van het onderwerp als zodanig. 
Ten tw’eede vanw'ege de te ver¬ 
wachten reactie bij vele lezers. 
Want die is stellig te verwachten, 
wanneer ik nader inga op de wijze, 
waarop dit onderwerp aan de orde 
Is gesteld. Zowel van de ene kant, 
als van de andere. Maar laat ik ze 
eerst noemen. 

Sinds enkele maanden is een 
bepaalde commissie uit de vier 
Classes van de Chr. Ref. Churches 
in Ontario bezig zich nader te 
orlenteren op dit onderwerp. In 
deze zin: ligt er voor onze kerken 
een taak t.a.v. de verpleging van 
geestes- en zenuwzieken? 

Deze vraag werd in deze com¬ 
missie zonder veel discussie be¬ 
vestigend beantwoord. Over de re¬ 
sultaten van de verdere bespre¬ 
kingen en daaruit voortkomende 
voorstellen straks nader. Want de 
mening van deze vergadering werd 
wel zeer sterk onderstreept door 
een opvallend artikel in één van de 
Canadese magazines (MacLean's, 
issue Jan. 4th, 1968). Op, voor¬ 
gever wij kunnen nagaan, verant¬ 
woorde wijze wordt hierin het be¬ 
wijs geleverd van een vermoeden, 
dat bij geïnteresseerden reeds lang 
bestond, nl. dat inderdaad emigra¬ 
tie en “mental illness” (in de 
breedste zin des woords) minder 
vreemd zijn aan elkaar, dan velen 
willen geloven. 

Zeer verheugend is dat de schrij¬ 
ver van dit artikel afrekent met 
het verhaaltje over een verhoogde 
graad van misdadigheid onder de 
immigranten. We mogen hem daar¬ 
voor een eresaluut brengen en met 
des te meer vertrouwen zijn eigen 
artikel ter harte nemen. 

Dit is nodig; want ik heb zo hier 
en daar al iets gehoord van wat 
ik reeds noemde als te verwachten 
reacties. 
• Op die uitspraak van die kerke¬ 
lijke commissie: “Moeten we daar 
nu al aan beginnen? Is er nog niet 
genoeg waarvoor wij ons als pas- 
l)eginnende immigranten moeten 
inspannen?” 
• Opdat artikel in MacLiean's: “Als 
’t dan geen misdadigers zijn, dan 
willen ze je toch in elk geval tot 
patiënten verklaren.” 

Vanwaar deze negatieve reactie? 
Ze is voor de hand liggend. Indien 
de schrijver gewezen had b.v. op 
een opvallend groot aantal maag- 
patienten onder immigranten; de 
reactie zou veel minder negatief 
zijn en de feiten zouden “gelatener” 
aanvaard worden. Dit is een gevolg 
van de veelszins nog heersende en 
merkwaardige opvatting van “men¬ 
tal illness”. “Gewone” (d.w.z. li¬ 
chamelijke) ziekten worden als een 
normale afwijking beschouwd. Maar 
heb niet het ongeluk om verschijn¬ 

selen van mental illness (in welke 
vorm ook) te vertonen, want op¬ 
eens bent u een “Interessant”, een 
“vreemd”, of eeTi wat “schrikaan¬ 
jagend” geval geworden. 

M.a.w. uw buurman kan elke dag 
naar de doktersoffice reizen voor 
welke lichamelijke afwijking ook 
en je accepteert het zonder veel 
ophef, leeft al of niet moe, helpt 
en informeert van tijd tot tijd op 
normale wijze naar zijn welstand. 

Maar laat dezelfde man niet b.v. 
u vertellen dat hij onder handen 
is van een “psychiater”. We moe¬ 
ten nog wennen aan de gedachte, 
die steeds meer doordringt In me¬ 
dische kringen (met verrassende 
resultaten) dat veel lichamelijke 
ziekten een psychische achtergrond 
hebben en dat achter vele psychi¬ 
sche afwijkingen op hun beurt een 
lichamelijke mede-oorzaak kan 
meespelen. M.a.w. achter zo’n dood¬ 
gewone lichamelijke ziekte kan een 
geestelijk conflict schuil gaan, ter¬ 
wijl die neurose van uw buurman 
een zeer “natuurlijke” afwijking 
kan betekenen. 

Zo staan de zaken. 
Vroeg men vroeger allereerst: 

(Vervolg op pagina 2) 

De Grote Worsteling 
Indertijd hebben wij gesteld, dat de bewegingen in het 

Midden Oosten te verklaren zijn uit drieëlei oogpunt. In de 
eerste plaats uit de tegenstellingen tussen de kleine staten 
onderling. In de tweede plaats uit de verlangens der grote 
mogendheden, die het Midden Oosten als strijdtoneel zien 
voor hun belangen. In de derde plaats uit de geestelijke strijd 
tussen de grote stromingen in de wereldgeschiedenis. 

Wij wezen er toen op, dat dit nog altijd dezelfde tegenstel¬ 
ling is als bestond tijdens de eeuwen van het Oude Testament. 
Ook toen kendii men de strijd tussen Israël en Syrië en Moab. 
De grote worsteling tussen Egypte en Babylonië en Assyrië. 
En natuurlijk de geweldige conflicten tussen de godsdienst 
van Israël en die van de heidenen rondom. 

Het is de fout geweest van de leiders van de Amerikaanse 
politiek, dat zij deze veelzijdigheid van de problematiek van 
het Midden Oosten niet hebben willen inzien en dat zij zich 
alleen hebben vastgebeten in de tegenstelling tussen Moskou 
en Washington. Hoe belangrijk ook, deze verenging van de 
probleemstelling doet te kort aan de werkelijke toestand 
aldaar en het gevolg moet dan ook zijn, dat de strevingen 
van de Verenigde Staten met onvruchtbaarheid zijn geslagen. 

De woestijn eal bloeien ^^e Voc der V.lken' Ldoor 

Prof. Dr. L W. G. Scholton 

OnzD leserH lieblx^n ook be- 

bui^HiellIiiiir ▼oor wat er In 

Uw omirevlng ^benrU 8tuur 

Uw nleowf van kerk, school 

en verenlfflng uan de rednetJe. 

Dat blijkt ook in onze dagen 
nu er een zeer nauwe samenwer¬ 
king is ontworpen tussen Syrië en 
Egypte. Ongetwijfeld is dat alleen 
bedoeld tegen Israël. Beide staten 
kunnen deze nieuwe macht, die zo 
grote perspectieven schijnt te heb¬ 
ben niet dulden. En hun enige doel 
is Israël weer uit het Midden 
Oosten te verdrijven. Hoe langer 
zi) daarmede wachten, hoe moei- 
lijker het zal gaan, omdat het aan¬ 
tal immigranten bijzonder groot is. 
Na de onafhankelijkheidsverkla¬ 
ring, die amper tien jaar geleden 
heeft plaats gevonden zijn er al 
vele honderdduizenden Joden naar 
het land hunner vaderen terugge¬ 
keerd. Deze brengen mede kapitaal 
en kennis en veel werkkracht en 
het gevolg daarvan is, dat de oude 
profetie in vervulling schijnt te 
gaan, dat de woestijn zal gaan 
bloeien als een narcis. 

Op zichzelf beschouwd is een 
militair verbond tussen Egypte en 
Syrië enigszins belachelijk. Ëgynte 
heeft in het najaar van 1966 Dij 
de opmars van Israël zulk een ge¬ 
weldige nederlaag geleden, dat men 
zich verschrikt afvraagt, wat er zal 
(rebeuren als Israël eens, ter ver¬ 
dediging tegen een onuitgelokte 
aanval zijn eigen gang kan gaan. 
Dan blijft er van de Egyptische 
legermacht helemaal niets over. 
Zelfs niet als de strijdmacht van 
Nasser nog versterkt wordt door 
allerlei oude en nieuwe wapens, die 
door de staten uit het oosten van 
Europa worden geleverd. En Syrië 

] 
is een zeer dun bevolkte staat, waar 
maar weinig moderne denkbwlden 
tot leven zijn gekomen, zodat het 
waarschijnlijk is, dat ook van die 
zijde nu niet direct grote dingen 
zijn te verwachten. Iets anders is 
het natuurlijk, dat een dergelijke 
verbintenis gelegenheid zou geven 
aan de Russische strijdkrachten 
om zich daar te vestigen. Daardoor 
zou een verbond, dat op zichzelf 
niet van zo grote betekenis is, toch 
een uitwerking kunnen hebben, die 
beslissend zou zijn voor de strate¬ 
gische verhoudingen in het Midden 
Oosten. En op deze wijze schiint 
het toch noodzakelijk ook deze be¬ 
scheiden gebeurtenissen weer te 
plaatsen in verband met de tegen¬ 
stelling tussen Washington en 
Moskou. Vandaar dat Dulles waar¬ 
schijnlijk het nodig heeft gevonden 
zich als persoonlijke waarnemer 
naar de hoofdstad van het Turkse 
rijk te spoeden, naar de daar ge¬ 
houden samenkomst die is voorge¬ 
schreven in het tractaat van 
Bagdad. 

Rusland afgesloten 
Dit tractaat werd oorspronkelijk 

getekend te Bagdad, de hoofdstad 
van Irak tussen Turkije en Irak 
en wel op 24 Februari 1966. Op 
6 April van dat jaar tekende Groot 

Britannië en op 23 September 
Pakistan, en Iran op 3 November. 
Als men zich nu even de kaart 
voorstelt, ziet men, dat zich hier 
een grote lijn heeft gevormd van 
Turkije af, dus van de Bosporus 
en van Adrianopel tot aan de gren¬ 
zen van Pakistan. En als men nu 
bedenkt, dat Pakistan ook nog een 
groot gedeelte heeft dat bijna tot 
aan Malakka grenst, dan begrijpt 
men meteen, wat de bedoeling is 
van dit verdrag, namelijk een 
hechte verdedigingslijn te vormen 
van Birma tot aan Adrianopel, een 
lijn, die de toegang van Rusland 
naar het zuiden afsluit, met uit¬ 
zondering van het grote deel van de 
Russische grens, dat de afscheiding 
vormt met India. 

Nu was een dergelijke verdedi¬ 
gingslijn niets nieuws. Immers 
toen Rusland zich begon te herstel¬ 
len van de grote verliezen die het 
had geleden in de revolutietijden, 
had zich spontaan een dergelijke 
lijn gevormd krachtens het verdrag 
van Saadabad. Dit Verdrag bedoel¬ 
de ook de tegenstand tegen Rus¬ 
land te orgat seren. Groot Brit- 
tannië was er niet bij, omdat dit 
zelfstandig allerlei mandaatgebie¬ 
den en statellietstaten had in het 
Midden Oosten, waardoor het ook 
zonder verdrag wel zijn plaats zou 
innemen in de strijd tegen het 
communisme. 

Er waren nu echter wel enkele 
nieuwe factoren bijgekomen. In de 
eerste plaats had men geen Franse 
macht meer in het Midden Oosten. 
In de tweede plaats waren de Ara¬ 
bische staten veel zelfstandiger dan 
een twintig jaar geleden. In de 
derde plaats was er een Arabische 
Liga gevormd, waar vrijwel alle 
Arabische staten bij behoorden, 
maar Turkije bijvoorbeeld niet. 
Deze Arabische Liga had tot strek¬ 
king de gehele Arabische wereld in 
deze streken tot grotere eenheid te 
herleiden, cultureel, maar ook 
economisch en zelfs enigszins mili¬ 
tair. Deze Arabische Liga was dus 
geheel geconcentreerd op de eigen 
belangen van het Midden Oosten. 
Met het tractaat van Bagdad was 
dat niet het geval. Dat schakelde 
het Midden Oosten in bij de wereld¬ 
politiek. Want door positie te kie¬ 
zen tegen Rusland en in zijn ver¬ 
bond op te nemen Engeland en de 
Verenigde Staten om steun te ver¬ 
zoeken werd dit tractaat onderdeel 
van een zeer grote lijn van inslui¬ 
ting, die begint bij IJsland en langs 
de landen van de Navo zich voort¬ 
zet bij het tractaat van Bagdad en 
dan weer een voortzetting vindt bij 
de Zuid Oost Aziatische verdrags- 
organisatie. Doordat van deze 
laatste alliantie ook de Verenif^e 
Staten lid waren, die ook lid zijn 
van de Navo is op die manier de 
ring om de wereld gesloten. 

Een lionderdjurlg bestaan 
roept herinneringen op en 
nu British ('olunibia dit jaar 
haar lOO-Jarlg jubileum viert 
komen in de feestelijkheden, 
die twaalf maanden lang du¬ 
ren, ook de verschljnseleu uit 
de afgelopen eeuw, zoals bo¬ 
venstaande postkoets weer 
in herhineriug. Deze foto 
toont de zgn. stage coach 
die indertijd een belangrijk 
vervoermiddel was. De ims- 
sagiers dragen voor deze ge- 
legVMiheld de originele llNIe 
eeuwse kostuums. 

De regering te Washington heeft 
de oprichting van deze overeen¬ 
komst van Bagdad sterk bevorderd. 
Maar zij trad niet toe. Zij ver¬ 
klaarde zich bereid tot steun, maar 
zo dat naar de buitenwereld, naar 
men meende, de staten van het 
Bagdad pact niet door het deelge¬ 
nootschap van Amerika werden 
gecompromitteerd. 

Toen echter na de Suezerisis de 
macht van Engeland in deze stre¬ 
ken zeer verzwakt werd en het arm¬ 
zalig overschot van de Franse in¬ 
vloed geheel verdwenen was, moest 
men in Washington wel grotere 
voorzieningren treffen dan men tot 
dusver had toegepast. Men kon¬ 
digde de Eisenhowerleer af, waar¬ 
bij hulp (op verzoek) werd toege¬ 
zegd aan staten die door het com¬ 
munisme werden bedreigd. Boven¬ 
dien was men in Washington be¬ 
reid niet alleen economische steun 
te verstrekken maar zelfs militaire 
steun. Bovendien had Amerika zich 
laten overhalen om zitting te nemen 
in enkele commissies van het 
Bagdadpact en door het zenden van 
een waarnemer nauwkeurig op de 
hoogte te blijven van hetgeen in de 
bijeenkomsten van de organisatie 
werd verhandeld. 

Deze bijeenkomsten begonnen op 
21 November van het jaar 1966. 
In deze vergadering berustte de 
leiding bij een raad van ministers, 
die was samengesteld uit de 
minister van buitenlandse zaken 
van Irak en de verschillende ambas¬ 
sadeurs van de ledenstatan in 
Bagdad. 

Bij de door de Russen zo aange- 
wakkerde moeilijkheden tussen 
Syrië en Turkije, was gebleken dat 
steun van het westen dringend 
nodig was. Bovendien werd de 
zuiging naar de Arabische Li^ 
voor Irak wat sterker, nu de positie 
van Jordanië ook wat was verbe¬ 
terd. Vandaar dat Dulles in eigen 
persoon zich naar Ankara spoedde, 
waar de bijeenkomst word gehou¬ 
den, om daar zelf aanwezig te zijn 
bii de besprekingen. 
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--...ma I dokters <leze gevallen niet rappor- 
|UI CMTAIai IIIN •■VS teren omdat volgons een dokter In 
”■•■** TPoronto: “they don’t want to see 

them deported”. 
Als oorzaken (de voornaamste) 

vinden we vermeld: "loneliness, 
unemployment, the tough task 
changing traditional ways.” 

Niemand, die niet ziende blind 
wil zijn, zal kunnen ontkennen, 
dat we hier gesteld worden voor 
werkelijkheden, die van de groot¬ 
ste ernst zUn voor de welvaart 
van onze Hollandse emigranten en 
voor de welvaart van Canada. 

(Vervolg van pag. 1) 

“Hoe krijgen we deze patiënten 
beter?” tegenwoordig is de steeds 
meer beheersende vraag: ‘‘Hoe en 
waarom is deze patiënt ziek ge¬ 
worden?” 

Want men heeft leren zien, dat 
de mens een wonderlijker en die¬ 
pere eenheid is, dan lange tijd ook 
in de medische wetenschap werd 
aangenomen. Eki lichaam èn geest, 
ze spelen belden een "'1 in ziekten, 
zowel van het lichaam als van de 
geest. Hoe het komt, dat bij de een 
de weegschaal doorslaat naar de 
ene zijde (het lichaam) en bij de 
ander naar de andere (de geest) is 
natuurlijk een vraag, die hier niet 
verder kan besproken worden. Het 
zou te ver voeren. 

Maar zo gezien is het te begrij¬ 
pen, dat men met zorg hier in Ca¬ 
nada ziet naar de statistieken aan¬ 
gaande de frequentie van mental 
illness onder geboren CJanadezen 
en immigranten. De heer Sidney 
Katz vertelt ons lu genoemd ar¬ 
tikel: a national study coverlng 
the years 1948-’55 showed a rate 
10 percent above the overall aver¬ 
age; a Manitoba study in 1952 re- 
poiled a rate 20 per cent bigger 
than average; an Ontario study in 
1950-’52 revealed a mental illness 
rate per male immigrant between 
15 and 44, who had been here less 
than five years, 40 per cent higher 
than average. 

En dan te bedenken, dat vele 

Ik persoonlijk ben van mening, 
dat de feiten voor onze Nederlandse 
immigranten in vele gevallen, bij 
nader onderzoek, gunstiger zullen 
blijken dan in vele andere groepen 
van hen, die na de oorlog emigreer¬ 
den. Maar dat het hier gezegde 
voor ons niet zou gelden, is abso¬ 
luut onaanvaardbaar. 

Elke dokter en elke predikant, 
die niet geheel vreemd is aan de 
uitingen van het psychische leven 
weet, dat ook onder onze Immi¬ 
granten hier problemen liggen. Niet 
voor niets kwam de vraag naar 
de verzorging van dergelijke pa¬ 
tiënten in de kring van de Chr. 
Ref. CThurches op. 

Ein niet voor niets kwam men zó 
vlug tot eenstemmigheid over de 
vraag naar de noodzaak, in ge¬ 
noemde commissie. 

Over de oorzaak hoeft niet veel 
gezegd te worden. De feilen lig¬ 
gen er! En daarom is het gelukkig, 
dat nu uit de kerken deze vraag 
opkwam. Hier is werk aan de win- 

geen patiënt is méér afhankelijk The First Ontario Christian High Schooi 
van goede medische, maar ook ^ 
Christelijk gerichte verzorging als Qp Februari j.1. is er een vergadering in Hamilton ge- 

k'rachrmm Ve“"“rat OP houden van afgevaardigden van verschillende schoolvereni- 
ons allen aankomen, die op Ds gingen in Hamilton en omgeving, welke vergadering ten d^l 
Breukeiaar, destijds predikant te had de Stichting van een regionale High School voor te be- 
Zaandam, aankwam, toen hij één meiden Op 4 Januari j.1. zijn vrijwel dezelfde mensen bijeen 
van zijn paUenten bezocht had, in eerste vergadering is meer een kennismaking 
ru"wz^eken":" " " met elkaar en met de problemen geweest. Het enige wat inen 

‘‘Ben ik verantwoord als Ik deze in Januari wist was, dat de Ontario Alliance of Christian 
patiënt in deze omgeving zonder gchools besloten had morele en financiële steun te verlenen 
enige geestelijke steun verzorgen regionale High Schools in Ontario, waarvan dan Hamilton 

* Jac Geuzebroek. de eerste zou zijn. Dit was maar niet een besluit hetwelk in de 
__ toekomst misschien wel eens effect zou sorteren, maar het 

, , . was de bedoeling dat dan ook dadelijk aan het werk zou 
Cnr. EmigratievefenÊging worden gegaan om de organisatie op te zetten. 

A- f—i. Men heeft na de eerste bespre- week van Maart te houden, aange- 
16 irOH dpriIlQS kingen aan de afgevaardigden tijd zien de nieuwe High School Board 

en gelegenheid willen laten om hun op 8 Maart a.s. zal moeten ver- 
De ledenvergaderingen die maan- verenigingen te raadplegen en zo gaderen. 

delijks gehouden en zeer druk be- kwam men in deze laatste vergade- 
zocht worden en waarop Mr. Sher- ring tot een meer definitieve bespre¬ 
man van de Department of Agri- king over de te volgen gedragslijn. 

ddlikt ...t llchlMd™ o* CMIMI l5 h.t 
turn over, breeding en feeding hogs, district te verzoeken alge- 
summerfallo enz werd op 24 Jan. "^mj ^it te 

huishou- waardoor de leden van 

n;irn!:i,dTpTv'ak..d.v.,--» * 
gadering een persoon verbonden öcnooi. 
aan de Graveyard te verzoeken dit Hieruit blijkt dus, dat de nieuwe 
nader toe te lichten. Verdet werd School Board geheel op zich- 
gesproken over de nieuwe dokters- ^elf zal komen te staan en dus niet 
verzekering en operatiekosten. Zal ^ai zijn een organisatie gevormd 
eveneens zo mogelijk op de volgende de verschillende school¬ 
vergadering nader worden toege- besturen. Dit opent tevens de mo- 
licht. gelijkheid, dat mensen die min of 

Vervolgens werd het voor en meer deskundig zijn op het gebied 
tegen van een eventueel te bouwen van middelbaar onderwijs, in deze 
Hospital in Picture Butte breed- nieuwe board zullen worden ge- 
voerig besproken. Voor I.S. zou het kozen. 
van groot belang zijn, als de bouw . 1.1.^ 
hiervan door zou gaan. Wij zijn uiteraard zeer belang- 

Op de volgende vergadering stellend naar het verloop van deze 
(tevens Jaarvergadering) zal o.m. zaak. Men h^ft de schoolbesturen 
besproken worden de afzet van verzocht de ledenvergaderingen in 
producten. de maand Februari of in de eerste 
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Vliet, Rev. J. Vriend, ev. M Vrleze e.a. 

Hollandia Bakery 
is the name of 

Quality in Home Style Baking 

YOUR SATISFACTION 

IS OUR SUCOSSS 

Mount Bridges, Ont 
HAMII.TON DB3POT; 

GREEN KOAU. EUU1TL.AND, ONT. 

VERZEKERINGSPROBLEMEN? 
Spreek eens met: 

Wm. UBBENS INSURANCE AGENCY 
69 Daggmn Ave^ Toronto 7, OnL 

Tel. kantoor; EIM 8-6318, huis HU 8-3348 

BOTANY 
Het warme interlook van de 

mooiste kwaliteit. 

Shirts met mouw on singlets. 

Lange en korte sportbroeken 

met de beroemde “J**-sIultlng 

van Hol land bu 

Verkrijgbaar bij Uw 

leverancier. 

IMPORTEUR: 

JANKOK 
6260 TONOE STREET 

Willowdale, Ont 

NIEUWS PER 
LUCHTPOST 

□ Stuur mb condor verplfehttef fta- 
tlo por iurhtpoot t«n recent num¬ 
mer eoD de WEJCK EDITIE N R C 
mcbtpootedlde ven de Nieuwe 
Ronerdamoe Courant 

Q Rlerbti cheque van 8 4.— voor een 
abonnement gedurende een Inear- 
UaJ met ) mimaiero gratis <ee- 
t voordeel) 
Eonder tegenbericht kan het abon¬ 
nement outomatlaeh worden ver¬ 
lengd. 

Ewart maken, wat O 

NAAM: . 

STRAATt 

cniT. c. 

WOQNPLAATit 

UtNDt 

WEEKEDIIIE N R.C 
• ostHuvars . conto dam 
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Achter het Radarscherm 
door Dove Volstor 

De Amerikanen zijn er dan toch 
in geslaagd hun eerste satelliet in 
het luchtruim te krijgen. Uiteraard 
was daarover geen twijfel mogelijk. 
Maar niettemin is er in de vrije 
wereld na het ontvangen van het 
goede nieuws een zucht van ver¬ 
lichting opgegaan. Om een indruk 
te krijgen van de betekenis die aan 
dit technische succes wordt gehecht 
behoeft men slechts te luisteren 
naar de Italiaanse minister van 
buitenlandse zaken. Die is name¬ 
lijk van mening, dat de Amerikaan¬ 
se satelliet een gunstig psycholo¬ 
gisch en politiek klimaat zal te¬ 
weegbrengen. Men kan de juistheid 
van deze uitlating in twijfel trek¬ 
ken. Vast staat echter, dat in het 
bizonder de Europese landen een 
herstel van het evenwicht in de 
tegenwoordige machtsverhoudingen 
van harte toejuichen. 

Onder de bewoners van het 
Noord Amerikaanse continent 
wordt Intussen het besef sterker, 
dat de huidige ontwikkeling dieper 
op het leven ingrijpt dan men aan¬ 
vankelijk wilde toegeven. Aller- 
wege is men koortsachtig aan het 
zoeken naar de oorzaak van de ach¬ 
terstand in de bewapenings-wed- 
loop. E)n naar het schijnt heeft men 
die gevonden in het lage peil van 
het onderwijs. Vandaar, dat thans 
niet alleen in de Verenigde Staten 
maar ook in Canada, commissies 
uit de grond worden gestampt, die 
middelen tot verbetering zullen 
moeten aangeven. 

Op zichzelf genomen kunnen wij 

-^ 

This news item appeared 
more than ten years ago in 
the September 1947 issue of 
C.C. 

IMMIORATION HALL 
AT CALGARY? 

Plans for building an iin- 
nilgration Hall In Calgary to 
sene Dutch Imniigrants ar- 
riving in Calgary for settle- 
nient in Alberta were out- 
llned by Mr. Kgbertus Plomp, 
rt*presentatlve of the Nether- 
lands Tourlst and Informa¬ 
tion Bureau at Calgar}. At a 
meeting called at the Mac- 
doiuild Hotel In Ldmonton, 
Mr. Plomp showefd that the 
newly organlzed Netherlands- 
Canadian Co-operatlve asso- 
ciation hag a charter to ralse 
$3&,(KM)^)0 towardg the con- 
structlon of a hall needed as 
a cUmrlng house for Increas- 
ing numbers of Holland im- 
mlgrants. 

He appealed to the Hol¬ 
land-Canad lang of these parts 
to buy shares to further the 
nndertaklng whlch no doubt 
Ik of the noblegt purpose. 
Plans however, seemed to Im- 
inature to the EdiiiontonJaiis 
to move them to the buylng 
of many shares. 

^ 

tegen dit streven geen bezwaar 
hebben. Maar anders wordt het 
wanneer wordt betoogd, dat het be¬ 
staan van de Westerse beschaving 
afhangt van haar intellectueel ver¬ 
mogen. Bij zulk een redenering 
wordt immers geen rekening ge¬ 
houden met de geestelijke kracht 
van een natie. Die zal uiteindelijk 
bepalen of een volk in de techni¬ 
sche revolutie van deze eeuw, die 
op alle levensterreinen haar in¬ 
vloed doet gevoelen, zijn wezenlijke 
waarden zal kunnen behouden. Ook 
in deze tijd geldt, dat de vreze 
des Heren het beginsel der wijs¬ 
heid is. Daarom zijn wij als Cal¬ 
vinisten voor een Christelijke Unl- 
verslteit. 

• * • 

Dezer dagen was het 25 jaar ge¬ 
leden, dat Adolf Hitler als leider 
van de Nazi-partij in Duitsland de 
macht in handen nam. Het is te 
verstaan, dat de Duitsers over dit 
historisch feit liever het zwijgen 
bewaren. Toch schijnt men zich In 
Duitsland wel bezig te houden met 
de vraag of deze staatsgreep had 
kunnen worden voorkomen. Er wa¬ 
ren namelijk omstreeks 1933 mil- 
lloenen Duitsers, die in de opkomst 
van het Nazidom een bedreiging 
van vrijheid en democratie zagen. 
Zo schreef bijvoorbeeld de “Frank¬ 
furter Zeitung”, dat het noodzake¬ 
lijk zal zijn met alle beschikbare 
middelen geestelijke vrijheid en 
recht te verdedigen. 

De historie heeft echter bewezen, 
dat het merendeel van het Duitse 
volk Hitler op zijn heilloos pad 
heeft gevolgd. De Duitse Christen¬ 
heid heeft hierop helaas geen uit¬ 
zondering gemaakt, al zullen wij 
Niemöller met zijn weinige getrou¬ 
wen niet mogen vergeten. 

Wij schrijven dit niet met het 
doel de Duitse Christenen nog eens 
te verguizen, maar veeleer om er 
op te wijzen, dat het ontbreken van 
een Christelijk politiek beginsel er¬ 
toe kan lelden, dat broeders en 
zusters in het geloof steun ver¬ 
lenen aan een antl-Christelijke re¬ 
gering. Daarom zullen wij niet mo¬ 
gen verslappen In ons streven, ons¬ 
zelf en onze Canadese geloofsgeno¬ 
ten te herinneren aan de waarheid, 
dat Christendom en politiek veel 
met elkaar te maken hebben, om¬ 
dat Christus Koning is van heel 
ons leven. 

• • ♦ 

Tot besluit willen wij thans nog 
de aandacht richten op een belang¬ 
rijke gebeurtenis In eigen land. 
Wij hebben hierbij op het oog het 
besluit van de regering het parle¬ 
ment te ontbinden en een federale 
verkiezing uit te schrijven. Wie 
zich de moeite heeft getroost van 
de politieke strijd I» Canada op 
de hoogte te blijven, zal zich hier¬ 
over niet verbazen. De conserva¬ 
tieve regering beschikte In het par¬ 
lement immers niet over een meer¬ 
derheid en zag zich daardoor tel¬ 
kens voor een moeilijke situatie 
geplaatst. Niet in het minst omdat 
de C.C.F. en de Social Credit Party 

er een soms kinderlijk behagen in 
schepten zowel de Liberals als de 
Conservatlves omtrent hun bedoe¬ 
lingen In het duister te laten. 

Prime Minister John Diefenbaker 
heeft daarom gemeend opnieuw 
“tot het volk te moeten gaan” en 
te vragen om een duidelijke uit¬ 
spraak. Hij had ongetwijfeld geen 
beter moment kunnen uitkiezen. 
Onder de Canadezen valt een zeke¬ 
re “goodwill” jegens de Conserva- 
tives waar te nemen, die het toch 
maar hebben klaar gespeeld de 
belastingen te verlagen en de far¬ 
mers steun te verlenen. 

De Llberal Party blijkt zeer ver¬ 
ontwaardigd te zijn over het feit, 
dat Diefenbaker tegen de traditie 
gezondigd heeft door het parlement 
niet tijdig van zijn voornemen op 
de hoogte te brengen. De werke¬ 
lijke reden voor hun boosheid zal 
wel elders liggen. De nieuwe leider 
van de Llberal Party, Lester B. 
Pearson, heeft immers nog geen 
tijd gehad de partij opnieuw te or¬ 
ganiseren en slagklaar te maken. 

Deze ontwikkeling bewijst weer, 
dat In Canada de regering volko¬ 
men aan een partij is gebonden en 
dat daarom de nolitieke strijd om 
de macht wordt ingedragen In een 
gezagslichaam. dat ook moet weten 
van zijn dienende functie. Het wa¬ 
re daarom te wensen, dat in Canada 
volksvertegenwoordiging en kabi¬ 
net elk een eigen zelfstandigheid 
bezaten. Ook om de partijgenoten 
van de ministers onder de parle¬ 
mentsleden in staat te stellen de 
belangen van het volk dat zij verte¬ 
genwoordigen te behartigen. Onder 
de huidige omstandigheden kun¬ 
nen die niet anders dan ja-knikken 
op alles wat van achter de groene 
tafel naar voren wordt gebracht. 

CLA.-NIEUWS 
JARVIS, Ont. - Een goed be¬ 

zochte ledenvergadering van de 
local Jarvis van de CL.A. of C. 
werd op Maandagavond 13 Januari 
gehouden o.l.v. Mr. Westerhuis. 
Na de gebruikelijke opening werd 
het welkomstwoord in het bijzonder 
gericht tot vriend Wittenberg uit 
Nova Scotia, die als oud-bestuurs- 
lid van deze local zijn blijvende be¬ 
langstelling toonde door de verga¬ 
dering te bezoeken en die later in 
de vergadering in de vorm van 
een vraaggesprek interessante in¬ 
lichtingen gaf over de toestanden 
in Nova Scotia. Vooral de werkge¬ 
legenheid en het farmersleven in 
die provincie had de belangstelling 
der aanwezigen. 

De hoofdmoot van de bijeenkomst 
was echter de inleiding van Mr. 
Lenos (?) die constateerde dat er 
door de (i.L.A., ondanks veel ge¬ 
ploeter nog maar weinig is bereikt. 
Hij wees echter op het voorbeeld van 
de C L.A. in de Ver. Staten, die 
kortgeleden 25 jaar bestond. De 
unions hebben een geweldige macht fekregen, zodat zelfs regeringen er 

ang voor zijn. Maar daartegen¬ 
over wees inl. op de kracht van een 
eendrachtig gebed, dat indertijd in 
staat was. Petrus uit de gevangenis 
verlost te kriigen en dat ook in de 
strijd om Christus* Rijk op het 
arbeidsterrein grote dingen kan 
doen. 

Officieel Agent voor T.CJU 

H.A.L. en alle maatschappijen. 

Meer dan 30 jaar ervaring. 

N. MASI 
TRAVEL AGENCY 

tii Jnmei SL N. • TeL JA 7-0&M 

Hamllton, Ont 

JOHN W. NICHOLSON 

BARRISTER A 

SOLICITO: 

Attomey at Law 

7 Hughson 8t 8. • llamllton, Ont 

Phone JA 7-1887 

Geschenk Pakketten 
naar Nederland 

Wij zenden iiog 5 pond eerste kla» 
Koffie loor II naar een adres In 

Nederland voor I fkOb. 
Vraag onze catalogus aan vooi 

andere geschenk paketten. 

VANDERVEEN’S 
IMPORTING CO. 

IMS Graodvllle Av». 
GHANI) KAI'II>8 — MICIIIOAN 

SNIJBOONMOLENS 
franco naar Canada, slechts 

18.75 

THE COMMERCIAL LIFE 
ASSURANCE 

COMPANY OF CANDA 
aan de vooravond van verdere uitbreiding 

van haar bultendlenst-apparaat In 

ONTARIO 
geeft hierbij de gelegenheid aan HOLLANDERS om in diverse 

districten opgeleid te worden tot 

Agent 
(voltijds of anders als bijverdienste). 

• Gedurende opleldingsperiode en daarna eveneens een zeer 
behoorlijke beloning gegarandeerd. Door onze speciale op- 
leidlngsmethode (theoretisch zowel als practisch) komt 
mislukking bij ijverige personen uiterst zelden voor. 

• Instructie op Hollandse en Canadese grondslagen, waar¬ 
door blijvende resultaten gewaarborgd zijn. 

• Voor de ACTIEVE man aantrekkelijke PROMOTIETKANSEN. 
• Daadwerkelijke steun o.a. met adressenmaterlaal. 

Onze kantoren zijn gevestigd: 
Toronto (Hoofdkantoor): % Inspecteur R. Heemsbergen, 

1303 Yonge St. 
Hamilton en Penlnsula: % Inspecteur O. Terpstra, 

Sun Life Building, 42 James St. South. 
District London: % Inspecteur F. Leupen, 

642 Sherene Terrace, S.8. # 1. 
District Kltchener: % Inspecteur J. Dortmans 135 Byron Ave. 
District Kingston (eveneens voor Ottawa en omgeving); 

% Manager O. Greenwood, 31 Aberdeen Ave. 
District Sudbury: Manager L. Galner, % Commercial Life, 

69 Cedar St. 
KOM EENS PRATEN ten Hoofdkantore 

(1303 Yonge St., Toronto 7. Telefoon: WA 4-6703), 
of SCHRIJF aan de betreffende Inspecteur. 

ON YOUR U/AV 
“And the Lord looked at 
Peter.” Luke 22 : 61 

A Christian is a target for 
criticism. 

No wonder. 
For he is not a hero. 
He is uot an angel and he is not 

a Saint. 
He is by nature the same as 

every other human belng, weak 
and helpless. Like the rest of men. 
a sinner. 

See Peter. 
We call hlm one of the big shots 

in the Church. 
Peter himself thought this, too, 

for a while. He was proud, boa8‘- 
ful and self-reliant. 

But when it came to the poiiit, 
he added to hls Master’s sorrow 
by denying Hlm. And this denial 
did not take place during a 
gigantic fight or a mass-attack by 
the World. 

Quite simply, it was caused by'a 
look. 

Three people glanced at him. 
But their looks were enough to 
make him a deserter. 

Does It surprise us? 
Are we strangers to it? 
Really, a Russlan occupatlon is 

not needed in order to let Jesus 
down. One look on the part of the 
World and we also stumble. 

Just one mocking look. 
Just one seducing look, and we 

topple over like the pins in a 
bowling-alley In spite of all prin- 
clples. 

What to do? 
Well, there is an other look. 
“And the Lord turned and looked 

at Peter.” 
Jesus was mocked and beaten. 

Now they lead Him away to Pilate. 
What a new, bitter pain this back- 
sliding must have given Him. And 
surely the devil whispered in hls 
ear at this very moment: see there, 
your most excellent disclple kicks 
you. Should you not stop on your 
way of sacriHce for those people? 

But Jesus looked at Peter.... 
This look reveals pain and pun- 

ishment. It tells, however, more. 
The soldiers push Jesus. Never- 

theless the Master seeks and finds 
Peter with His eyes. He cannot 
touch and address Peter. But one 
look tells the denier in this hour 
of darkness that Jesus still cares 
for him and will take the time to 
look at him. 

Peter shouted just a moment 
ago: I don’t know Him. 

But Jesus, for whom this denial 
was meant, declares with His eyes: 
I, for Me, I do know you and this 
has not been changed. I still love 
you. You still belong to Me. I go 
to the cross for you also, in your 
place. 
Jesus looked at Peter. 
It Is the look that saved h’m. 

And that holds you and me fast. 
We don’t bulld the palace of the 

King. I 
Christ and He alone does it. 
Look at Him. 
And you see what you are by 

Vraagt bezoek i 
VOOR MOOIE STERKE 

Hollandia Textiel 
Mrs. G. Den Hartog 

RJt. a, AYLMER, Telefoon 487KÓ8 
Telefoon voor Londen 7-31)15, 

yourself. Quite rightly a targét for 
criticism. 

Yes, we are not heroes. 
But this we know: 
The hero is n our side, 
The Man of God's own chooslng. 
Dost ask who that may be? 
Christ Jesus, it is He; 
Lord Sabaoth lUs name, 
From age to age the .mme. 
And He must win the battle. 

N. B. Knoppers. 

Goedkoper reizen 

naar Nederland 

per 

Vanaf 1 April 1958 zullen de 
KLM-tarleven van Canada naar 

Nederland belnngrljk verlaagd 
worden.* 

Dit wordt mogell^k door het in¬ 
voeren van de z.g.n. 

“Economy Class”. 

Tarieven: Toronto—Amsterdam, 
via Montreal of New York 

$ 512,60, retour, 1 jaar geldig. 
Montreal—Amsterdam $480.60, 

retour, 1 jaar geldig. 
Bagagevrijdom: 20 kg. 

KLM-Fly-Now-Pay-Later-Plan: 

10 % down, de rest in 
18 maanden. 

Reserveringen e» inlichtingen: 
UW REISBUREAU of 

KLM Calgary tel. AM 2-6001 
KLM Ottawa tel. CE 3-4742 
KLM Montreal tel. UN 1-3435 
KLM Toronto tel. EIM 6-9993 

I • officiële goedkeuring 
voorbehouden. 

aorai ovtcm afa&iwia 

Uw 

KLM 
agent 

KOOPS TRAVEL SERVICE 

Postbox 176 - Shopping 
Centre - Bnrllngton, Hut. 
Tel.: NE 4-1813 (dug en 
nacht) - Donderdag en 
Vrijdag open tot 9 uur 

Gaat U naar Holland ? 
Voor al Uw reizen per BOOT of per VLIEGTUIG vraag 

vrijblijvend advies aan: 

C. STEENHOF 
43 Crane Ave. Westoo, Toronto 15 Telefoon CH 1-0811 

TOLSMA IS TOCH VOORDELIGER! 
Nlettegenstuai. ' de strenge vorst, handhaven wij ook dcie week 
onze voorjaarsprljzen voor de 

HOLLANDSE WOLLEN DEKENS 
De -LABBADOK- DEKENS, ± 200x235 cm, 

van 1 23.60 voor $ 20.60 

De -ALASKA" DEKENS, ± 106x210 cm. van 119.95 voor 1G 60 
GEWATTEEUDE DEKENS, :t 180x216 cm. 

van I U.76 voor J 12.6f* 

Ook hebben wIJ een uUgebrelde kleurencollectte In Bit El WOU, 
HOLLANDIA “SUI'EIIWOL en Van Wijk’» “SPOELTJESWOL” 

10 knotten halen • slechts 9 knotten betalen 
Het nieuwste Hollandse Brelboek Is weer In voorraad. 

W. TOLSMA 
800 WELLINGTON STREET S. Telef. EU 6.3609 

HAMILTON, ONT. 
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Gered... UIT DE WITTE WOESTIJN 
VAN HET NOORDEN 

foor T I N I WAN A M E Y D E 

Mot onlztMtliiK word op Maandng 
27 Januari te Edmonton vernomen, 
dat er weer een vliegtuig «poorlooa 
veniwi'iien was in het hoge Noor¬ 
den. Vooral de NcMierlandse koloni.^ 
hing vanaf dat moment aan de 
radio om toch maar nleta te missen 
van de laat at e berichten over de 
.apenrtoclit naar de enige man aan 
hoor<l. de jiiloot Hendrik Kransen. 
(Zie bericht in C.C. van 7 Febr. '58.) 

Nog vers in het geheugen lag de 
lierinnering aan de ramp, die en¬ 
kele Jaren geleden een andere Hol¬ 
landse vlieger daar trof, Jerry Lo- 
zie, die tien dagen, uitgeput door 
honger en kou zich vastklemdo op 
de vleugel van zijn vliegtuig, dat 
midden op een meer een noodlan- 
ding gemaakt bad. Hij werd toen 
op het nippertje gered, maar zal 
levenslang de gevolgen van dit on¬ 
geluk met zich mee<lragen, terwijl 
voor zijn metgezel de redding te 
laat kwam. 

Al deze gedachten kwamen op 
ons aan en dadelijk was er intense 
belangstelling en 'eeleven van vele 
kanten voor Mrs. Fransen en baar 
beide kinderen. Peter van 7 en 
Anya van 4 jaar. In hun huis in 
Noord B<lmonton wachtten zij vol 
vrees en hoop op bericht uit het 
Noorden. 

De uren gingen voorbij en de 
ongerustheid steeg. Men wist. d ,t 
F'ransen "survival equlpment" bij 
zich hn<i en voedsel voor 28 dagen, 
maar wat kan er allemaal niet ge¬ 
beurd zijn? Mrs. Piansen’s groot- 

hei<l. maar vanonder bet verband 
twinkelden twee vriéndelijk»- ogen 
en we zaten dad«’lijk inld<b*n in 
het gesprek. 

Hendrik Fransen en zijn gezin 
kwamen op 1 Juli 1956 van I'atnrs- 
wolde, (Ironingen. naar Fydinonton, 
waar hij een aanstelling bad bij 
Pacific Western Airlines. Hij li‘er- 
de vliegen in Australië en Hol¬ 
land, was in dienst bij de Neder¬ 
landse Itichtmucht en daarna in¬ 
structeur aan <le Rijksluchtvaart¬ 
school. Hij beeft ret^ds meer dan 
1000 vlieguren in Cnnadn, v<w)rnn- 
melijk langs de DKW Llne. Hier 
volgt nu bet verslag van <le onge¬ 
lukkige vlucht, zoals hij bet me 
vertelde: 

Om 8.86 uur a.m. Maaixlag steeg 
ik op te Young Point aan de Arctic 
Coast met een twin-engined P.W.A. 
Anson vliegtuig voor een vlucht 
naar Yellowknlfe, ca. -iSO mijl, waar 
ik tegen de middag hoopte aan te 
komen. Na een goed uur weigenle 
een van de motoren en kon ik mijn 
hoogte niet meer houden. Toen ik 
onder 700 voet kwam. werd de ijs¬ 
afzetting door de mist steeds erger 
en ook mijn windscreen bevroor, 
zodat ik geen uitzicht meer bad op 
een klein kijkght na in het zijraam. 

Ik voelde me als een blin<le en 
maakte voorbereidingen om een 
buiklanding uit te voeren. Opeens 
zag ik door bet zijraam iets don¬ 
kers op me af komen en meteen 
was <laar ook de ontzettende klap 

^ ’v 

de hoop niet opgegeveii, 

ste vrees was, dat haar man ergens 
gew'ond en hulpeloos zou liggen, 
maar zij gaf nooit de hoop op, dat 
hij gevonden zou worden. En z<e, 
op Woensdagmiddag kwam het blij¬ 
de nieuws, dat de speurders Fran¬ 
sen ontdekt hadden en dat hij op 
het eerste gezicht niet zwaar ge¬ 
wond was. Hoe groot de vreugde 
en dankbaarheid toen waren, 
kan iedereen zich wel Indenken! 

De volgende dag werd Mr. Fran¬ 
sen naar het Royal Alexandra Ho.s- 
pital in Eklmontoii vervoerd en da ir 
werd hij belegerd door pers-, ra¬ 
dio- en T.V.-mensen. Nadat deze 
storm wat geluwd was, heb ik hem 
opgezocht en hem — mede namens 
U allen, landgenoten In Canada — 
hartelijke gelukwensen aangeboden 
met zijn wonderbaarlijke redding. 
Want een wonder was het! Velen 
halen in zo’n geval hun schouders 
op en zeggen: "geluk gehad”. Hen¬ 
drik Fransen en wij allen hier we¬ 
ten, dat achter dit alles (Jod stond, 
die hem redde uit doodsgevaar. 

Toen ik de ziekenkamer binnen¬ 
kwam, werd Ik al verwacht, en la¬ 
chend wuifde Mr. Fransen mijn 
verontschuldigingen w'eg: dat er 
nu al weer een persmuskiet (al 
was het maar een kleintje) kwam 
om hem lastig te vallen. Zijn ge¬ 
zicht toonde nog duidelijk de spo¬ 
ren van de doorgemaakte narig- 

van de Ijotsing. De neus van hc: 
vliegtuig sloeg er af, het bonsde 
een paar maal op en neer en raakte 
toen met de staart iets anders. 

Beide motoren vielen weg en door 
de laatste klap schoten allerlei 
dingen met een vaart langs me 
heen naar voren <loür de open 
ruimte naar buiten. Toen moet ik 
echter al bewusteloos geweest zijn. 

Hoe het land daar is? Wel, het i.-* 
ver ten Noorden van do begroei- 
ingslijn, geen Ixjmen, alles kaal, 
enkel rotsen en heuvels. En dan 
natuurlijk alles wit, sneeuw en ijs, 
een witte nachtmerrie. Honderd¬ 
duizenden vierkante mijlen met 
niets. Omstreeks deze tijd is er 
slechts zeven uur daglicht. De 
plaats, waar ik terechtkwam, was 
78 mijl ten Zuiden van Young 
Point, mijn vertrekpunl. 

Ik moet een uur of vijf "weg” 
geweest zijn, dus toen ik bijkwam 
was het nog licht. Mijn ogen zaten 
dicht van al het blOG<l, dat over 
mijn gezicht gestroomd was en ik 
voelde me zwak van al dat bloo<l- 
verlies. Nadat ik me voorzichtig 
betast had, bleek dat de wonden 
aan mijn hoofd bet ergste waren 
en die heb ik verbonden mot een 
aan repen gescheurd shirt. Verder 
zat ik vol sneden en schrammen en 
mijn ene been wilde niet meer mee. 

Mnar boven al les was er in die mo¬ 
menten <Ie grote verwondering, dal 
ik nog leefde, ik kroop moeizaam 
naar bulten en ilaar bleek, dat vnn 
het hele vliegtuig allemi <le cabln 
overgebleven was met mij erin. De 
rest lag overal In het rond tussen 
de rotsen verspreid. 

Er kwam niets ... 
Hoewel ik eigenlijk nog niet gocvl 

bij bewustzijn was, wist ik Instinc¬ 
tief, dat ik nu voor mezelf moest 
zorgen. Er waren verscheidene ba¬ 
len met pelzen aan boord en <He 
sneed ik open en spreidde ze uil 
over de vloer van het vliegtuig en 
over mijn slaapzak. De gaten In <le 
cabln maakte ik zo goed mogelijk 
dicht en zo gelukte het om een 
beetje warm te blijven. Toen wer<l 
het donker en ik maakte een klein 
vuur »‘n kroop uitgerust in mijn 
slaapzak. Die nacht heb ik niet 
geslapen, al die tijd luisterend 
naar het geluld van naderende 
vliegtuigen, maar er kwam niets. 

Als je zo ingespannen ligt te luis¬ 
teren, kun je je eigen hartslag 
horen en het klinkt precies als een 
vliegtuig in de verte.... 

De volgende dag. Dinsdag, voixl 
ik de emergency kit en deed een 
beter verband om mijn hoofd. Ik 
dw’aalde wat rond tussen de brok¬ 
stukken en zag opeens iets glin¬ 
steren in <le sneeuw. Het bleek 
mijn armbandhorloge te zijn, dat 
door de klap van mijn arm ge¬ 
scheurd was. Het liep nog! 

Ik verzamelde wat hout om een 
vuur te maken voor de speurders, 
<lie ongetwijfeld al naar me op 
zoek waren. Dat viel heus niet mee, 
want aan een vliegtuig zit niet veel 
hout en zoals ik al vertelde, ander 
brandhout kun je daar niet vinden. 

Het vreselijke moment 
Het werd me nu ook duidelijk, hoe 
ik op het nippertje gespaard was. 
Bij die eerst klap schampte het 
vliegtuig juist af langs een heuvel¬ 
top en als ik een voet lager ge¬ 
weest was, bad ik hier nu niet ge¬ 
legen. 

Steeds luisterde ik naar vlieg¬ 
tuigen en opeens, op een mijl af¬ 
stand, daar zag ik er een! Mijn 
hoop vlamde hoog op: hier was de 
bevrijding! Ik werkte razend snel 
om een vuurtje aan te krijgen en 
de aandacht te trekken. Maar voor 
het goed aan was, maakte het 
vliegtuig een grote bocht en draai¬ 
de juist de andere kant op. O. dat 
vreselijke moment van hulpeloos¬ 
heid! Ik stond als een waanzinnige 
op en neer te springen en met de 
handen aan de mon<l te roepen: 
“Deze kant heen, jongens, draai 
toch deze kant heen!” Alsof ze me 
konden horen .... Het vliegtuig 
ging steeds verder weg en ver¬ 
dween, een stipje in de ruimte. ïln 
ik zakte op de grond als een hoopje 
elleiKle. Dit was dus het einde, nu 
was ik verloren .... 

De rest van die Dinsdag heb Ik 
in een diepo put gezeten. Steeds 
dacht ik, dat ik nog iets hoorde, 
maar het was slechts verbeelding. 

Een heerlijk weerzien 

Dit was ook de tijd, dat ik me ging 
leallseren, hoe mijn vrouw en de 
anderen in ongerustheid zouden 
verkeren. Ik wist tenslotte, dat ik 
nog in leven was. Zij wisten hele¬ 
maal niets. 

Ik heb wat saiKlwichcs gevonden 
en wat gegetem. Bij mijn uitrusting 
kon ik niet komen, daar die ergens 
onder beland was en ik geen kracht 
genoeg had om het zaakje te ver¬ 
plaatsen. Die avond kroop ik ho¬ 
peloos in mijn slaapzak, na eerst 
nog een signaalvuurtjo gemaakt te 
hebben. Zo’n vuur is het boste niid- 
<lel om <1<* aandacht van <lo speur¬ 
ders te trokken, zelfs overdag. Ver¬ 
geet niet, <lat het wrak van een 
vliegtuig (en zeker het mijne) uit 
de verte niet meer op een vliegtuig 
lijkt en dus ook moeilijk te her¬ 
kennen is. De temperatuur was 
voor deze tijd van het jaar in het 
Noorden abnormaal hoog. Gewoon¬ 
lijk is het ca. lo graden onder nul, 
maar ik had het daar zo'n beetje 
om het nulpunt, iets waarvoor ik 
alleen al dankbaar ben. Van de 
koude heb ik gelukkig niet veel 
fo lijden gehad. 

Wel, ik bleef dus zoveel mogclijk 
In de cnliln om warm t»* blijven. 

in het ltu}n| Alexamlni Hosidtal 

Om kwart voor 12 Woen.sdagmor- 
gen hoorde ik een vliegtuig <*n 
rende naar buiten, zo hard ik kon. 

Het was al over gevlogen en ik 
haastte me om een vuur aan te 
steken. In die tussentijd maakte 
het een grote zwenking en ik be¬ 
greep, dat ze iets ontdekt hadden, 
want ze kwamen laag over voor 
een tweede blik. Toen brandde het 
vuur helder op en ik liep als een 
dolle op één been om het wrak te 
hinken en schreeuwde en zwaaide 
met mijn armen. Ja, ze hadden me 
gezien, hoera! De DC 3 maakte 
steeds ererondjes en na een half 
uur zaten er al vijf vliegtuigen 
l)oven me, waaronder ook van <ie 
K.C.A.F. 

Ze dropten me een radio en zei¬ 
den, dat er een paar para-rescue 
mannen zouden springen om me te 
komen helpen. Ik was geweldig 
blij, maar antwoordde toch, dat ik 
dit liever niet had als er gevaar 
bij was. Het kernachtige antwoord 
daar omhoog luidde: "No risk in- 
volved, jump!” En even later land¬ 
den twee airforce boys op een paar 
honderd yards afstand van me. Dat 
was een van de gelukkigste ogen¬ 
blikken van mijn leven! 

Die tw'ee jongens hebben alles, 
w’at ze konden, voor me ge<laan en 
ik werd echt verwend. Ze maak¬ 
ten koffie voor me en dat smaakte 
als een godendrank. En een service, 
dat Ik daar had! Toen bleek, dat 
er niets was om uit te drinken, 
ging er een order naar boven en 
even later regende het paper cups. 

Na anderhalf uur landde een 
Otter, die met skis uitgerust w'as, 
en de twee airforce boys onder¬ 
steunden mij en mijn defecte knie 
bij de wandeling naar het vliegtuig. 

Ik werd toen naar het Yellowknife 
hospitaal vervoerd, waar ze me van 
top tot teen bekeken en wat op¬ 
geknapt hebben. De volgende dag 
vloog ik naar Edmonton, waar Ik 
op het vliegveld w'erd opgewacht 

door mijn vrouw »mi kindciam cn 
vele vrieiHlen. Nu, ze schrok wel 
wat, toen ze mijn gehavend ult«‘r- 
lijk zag, maar ik hoef IJ niet te 
vertellen, wat een heerlijk weer¬ 
zien <lat was! 

Nee, dat behoefde Mr. Fransen 
me niet te vertellen. Groot was <lc 
vreugde om zijn behouden terug¬ 
keer, niet alleen in zijn gezin, maar 
ook bij zijn vrienden en de leden 
van de Ghr. Refomied Church, 
w'aartoe hij behoort. Er glee<l een 
glimlach over zijn gezicht, toen hij 
zich de opmerking van zijn doch¬ 
tertje op liet vliegveld herinnenle: 
"Daddy, why did you get lost? ” Hij 
spreidde zijn handen uit en zei 
peinzend: "Inderdaad, why did 1 
get lost?” 

Veel waardering heeft Mr. HTan- 
sen voor de wijze, waarop zijn coni- 
pany, Pacific Western Airlines, en 
<le Róyal Air Force samengewerkt 
hebben aan zijn opsporing. Vooral 
zijn superintendent, Colin Camp¬ 
bell, heeft zich bijzonder veel in¬ 
spanning getroost en maakte speur¬ 
tochten van meer dan 20 uur ach¬ 
ter elkaar. Ook Jerry Lozie, <le 
Hollandse vlieger. <lio ik in het be¬ 
gin van dit verslag noemde, nam 
aan <le opsporingspogingen deel en 
als de waakzaamheid in zijn buurt 
maar even verslapte, moedigde hij 
de anderen aan: "Come on. boys. 
ogen open, we moeten Hank vin¬ 
den!” En dat is ook al w'eer te be¬ 
grijpen, want after all weet hij er 
over mee te praten hoe vreselijk 
het is om verloren te gaan in de 
witte woestijn van het .Noorden. 

Zo w’as dus het einde goo<i: .Mo¬ 
menteel is Mr. Fransen nog in het 
hospitaal voor enkele lichte opera¬ 
ties. We hopen, dat hij weer spoe¬ 
dig geheel hersteld naar vrouw en 
kinderen mag teriigkeren. En <lan? 

Dan gaat hij weer de lucht in, heeft 
hij me uitdrukkelijk verzeker<l, 
want eenmaal vlieger, altijd vlie- 
ger! 

Bijeenkomst tot oprichting van een 

Christelijke Persvereniging 
In hot basement van do Ist Chr. Kef. Church te 

VANCOUVER 
op VRIJDAG 28 FEBR. lus. om 8 uur n.m. 

Inzonderheid ubonnees van ons C^ilvlnlst-Contact zijn welkom 
ter bespreking van onze arbeid voor dit blad. 

E. LANINGA. 
If. SCHDLTE. 

L. HUIZINGH 
Accredited Public Accountant and Auditor 

P.O. BOX 815 

BRADFORD, ONT. 

NOW AVAILABLE FOR SERVICES LN THE IIA.HILTON 

AND NIAGARA DISTRICT 

A BRANCn OFFICE IN THE IIAMILTON DISTRICT 

IS TO BE OPENED IN THE NEAU FÜTÜRE 

For uppointment call PRospoct 5-22S2 or write Jn Engllsli or 
Dutch to above nddress. 

A vlslt at your home or office wlll foHow. 
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CALVrNfST-CONTACT 

door^Mevr. Jacoba M. De Groot-Vreugdenhil 

In een vorige brief kon al be¬ 
richt worden dat de eerste evacuees 
per vliegtuig uit Indonesië waren 
aangekomen, enkele honderden. Dat 
zijn er nu al duizenden geworden. 
En de stroom houdt aan. 

Onze vrouwelijke minister van 
Maatschappelijk Werk, Dr. Klom- 
pé, heeft in verband met die repa¬ 
triëring haar ongerustheid uitge- 
spreken. Dat was nog vóór de 
eerste schepen, Engelse en Neder¬ 
landse, ineens duizenden verdreve¬ 
nen tegelijk in Rotterdam en Am¬ 
sterdam aan wal hadden bezet. Ons 
volk reageert lauw, zei Minister 
Marga Klompé. Tentijde van de 
Hongaarse opstand was dat heel 
anders. Maar ook hier worden de 
meest elementaire waarden met 
voeten getreden. Waarom windt 
men zich hierovef dan niet op? 

Allerlei kranten hebben zich be¬ 
ijverd een antwoord te geven die 
vraag en ook politieke redenen 
werden daarbij aangevoerd. Bij¬ 
voorbeeld het feit, dat een aan¬ 
zienlijk deel van ons volk het nooit 
eens geweest is met de souvereini- 
teitsoverdracht aan de huidige In¬ 
donesische machthebbers. Nog 
waarschijnlijker lijkt het echter, 
dat een gevoel van hopeloosheid 
zich van de mensen hier heeft 
meester gemaakt. Dertien jaar na 
de oorlog is de woningnood nog 
steeds niet opgelost; iedereen kent 
in zijn omgeving de voorbeelden 
van landgenoten die wanhopig zoe¬ 
ken naar een beetje ruimte, een 
paar kamers om te wonen en te 
leven. En het aantal van die ruimte- 
zoekenden wordt nu met vijftig¬ 
duizend vergroot. Vijftigduizend 
mensen voor wie in dit dichtstbe¬ 
volkte land van de wereld plaats en 
werk moet worden gevonden. 

Intussen is wel iedereen het er 
over eens, dat de repatrierenden 
van deze stemming niet het slacht¬ 
offer mogen worden. In Budel be¬ 
ijvert men zich om de mensen zo 
hartelijk mogelijk te verwelkomen. 
‘Maar u komt in eigen land*, zei de 
Koningin troostend tot de opva¬ 
renden van de Sibajak, en daar¬ 
mee sprak zij voor het hele volk. 
Bij de ouden van dagen, die het 
eerst Indonesië moesten verlaten, 
zijn-mensen die nog nooit dat eigen 
land hebben gezien, nauwelijks de 
taal ervan spreken, maar het wel¬ 
kom geldt ook hen. Ongelukkigen 
die toch al van zoveel zijn beroofd, 
voor wie de overgang van de tro¬ 
penzon naar onze mist en kou toch 
al zo moeilijk moet zijn ... 

Het is de bedoeling dat de repa¬ 
trianten een week in Budel blijven 
(een nieuw en heel comfortabel 
militair kamp in Noord-Brabant) 
en daarna naar de door de regering 
gehuurde contract-pensions gaan. 
Of naar door de gemeenten en par¬ 
ticulieren beschikbaar gestelde 
woonruimte. Minister Klompé 
maakt zich ongerust dat het met 
de huisvesting vast zal lopen. Of 
zij al of niet gelijk zal krijgen 
moet nog worden afgewacht. 

* 
De repatrianten hebben niet 

alleen woonruimte nodig, maar ook 
werk. En met de werkgelegenheid 
in ons land is het op het ogenblik 
niet meer zo rooskleurig gésteld. 
De drie grote vakcentrales, de socia¬ 
listische, en rooms-katholieke en de 
protestants-christelijke, die de 
vroeger bestaande samenwerking 
op practische punten wegens on¬ 
enigheid hadden afgebroken, zijn 
het over de werkgelegenheid weer 

Mariaverering 
op Maiakka 

Op de achterruit van vele auto*8 
in Singapore kan men tegenwoor¬ 
dig de vraag lezen: “Bent U al 
naar de Novena geweest?’* Zo be¬ 
kend is in deze stad reeds het 
Rooms Katholieke bedevaartsoord 
aan de Thompson Road dat het 
geen nadere aankondiging behoeft. 

Iedere zaterdag kan men honder¬ 
den rooms-katholieken, maar ook 
protestanten en niet weinige 
Boeddhisten, die er niet om geven 
een “Angmo Lauyah** (westers 
godenbeeld) te aanbidden, daar 
ontmoeten, die komen bidden om 
velerlei, meest wereldse, aangele¬ 
genheden, zoals het winnen van een 
loterij, succes in zaken, slagen voor 
een examen alsook het vinden van 
een levenspartner. Het centrum 
van de Novena is een beeld van de 
maagd Maria, “Onze moeder van 
eeuwigdurende bijstand** of “Ko¬ 
ningin des Hemels**. 

De gebeden voor hen die er ko¬ 
men worden opgezegd door enkele 

priesters. Aanvragen voor de geb^ 
den kunnen worden gedeponeerd in 
een kist voor het altaar waar zij 
negen zaterdagen blijven liggen, om 
het gewenste doel te bereiken. (Een 
novene is een devotie, die negen 
dagen of weken duurt om een Ge¬ 
paald verzoek door tussenkomst van 
Maria of een heilige verhoord te 
krijgen). Aan hen die de Novena 
bezoeken worden ook enkele gebe¬ 
den tot Maria geleerd, waarin onder 
andere de volgende zinsneden voor¬ 
komen: 

“Ik prijs en dank God, dat Hij 
mij het vertrouwen in U gegeven 
heeft, naar ik ^loof het onderpand 
van mijn eeuwig heil.** 

“Ik weet, dat Gij mij zult helpen 
als ik mij aan U overgeef.** 

“Strek Uw hand naar mij, arme 
zondaar, uit, die zichzelven geheel 
en al als Uw gedurige dienstknecht 
aan U opdraagt.** 

Naar aanleiding van deze Maria- 
religie heeft nu de Malaysia Council 
of C^ristian Churches eenvoudige 
raambiljetten voor automobilisten 
beschikbaar gesteld met het op¬ 
schrift: Jezuê RedV\ 

met elkander eens. Hun hernieuw¬ 
de samenwerking zijn ze begonnen 
met een verklaring, waarin ernstige 
ongerustheid wordt uitgesproken 
over de snelle stijging van de werk¬ 
loosheid en waarin krachtige maat¬ 
regelen van de regering worden 
gevraagd. Minister Suurhoff heeft 
toegegeven dat de werkgelegenheid 
zorgelijk is. De werkgevers verze¬ 
keren dat er geen reden tot grote 
ongerustheid bestaat. En nu wach¬ 
ten we dus op de volgende cijfers. 
Want die zullen er wel eerder zijn 
dan de gevraagde krachtige maat¬ 
regelen. 

* 
Wat zich in het Gelderse dorp 

Putten heeft afgespeeld is mis¬ 
schien niet bepaald wereldschok¬ 
kend nieuws, maar het krijgt toch 
wel internationale betekenis. Er 
was daar een meisje, Joke Haan- 
schoten, vijf jaar oud, dat in het 
ziekenhuis in Ermelo aan haar 
amandelen was geholpen en van¬ 
wege optredende complicaties naar 
het Stads- en Academisch Zieken¬ 
huis in Utrecht moest. Er werd 
daar een radiumnaald in haar 
neusholte ingevoerd en zonder dat 
iemand het merkte is die naald ge¬ 
broken. Met de kop van de naald 
in haar neus ging het kind met haar 
vader naar Putten terug, zich van 
geen kwaad bewust, 's Avonds 
werd ze onwel en moest overgeven. 
In een papieren servet ving haar 
vader het braaksel op en gooide het 
dadelijk in de kachel. Pas de vol¬ 
gende dag, toen men in Utrecht de 
radium-kop miste, kwam men er 
achter dat die zich bij het braaksel 
bevonden moest hebben. Apparaten 
wezen uit dat het huis en de tuin 
(waar de as was uitgegooid) radio¬ 
actief waren en het werd daar in 
Putten een hele consternatie. Huis 
en tuin werden met plastic afge¬ 
dekt en tot verboden terrein ver¬ 
klaard, levensgevaarlijk te betreden 
en door politie dag en nacht be¬ 
waakt. Het gezin Haanschoten 
werd onmiddellijk geïsoleerd. Tot 
nu toe zijn er gelukkig geen ver¬ 
ontrustende verschijnselen gecon¬ 
stateerd bij het patientje en haar 
familie. Mariniers hebben onder de 
nodig voorzorgen de kachel verwij¬ 
derd en in zee geworpen. Onder¬ 
tussen zijn alle dokters en mili¬ 
taire deskundigen, die bij deze 
affaire werden betrokken, hard 
aan het studeren. Van hun bevin¬ 
dingen zal ook aan onze bondge¬ 
noten rapport worden uitgebracht. 
Een dergelijk geval schijnt zich 
nooit te hebben voorgedaan. 

ACROS8 
1. Raised 

platform 
6. A tax 
9. Caisson 

disease 
(colloq.) 

10. Cantercd 
12. Itallan 

volcano 
13. Grumble 
14. Behold! 
15. Fens 
16. Mother 
17. Fumlshcs 
20. Wooden pin 
21. Circlet of 

flowers 
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Old Lace“ 
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sheep 
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1. Traveler’s 
headache 

2. Miss Sothem 

3. Mountaln 20. 
(Asia 
Minor) 

4. Steamshlp 22. 
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5. Hits (slang) 
6. Ught 24. 
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7. Make choice 
8. Abounded 
0. Beneath 26. 
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19. Tilled land 
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De oplossing van het HOLLANDSE 

KRUISWOORDRAADSEL in ons vorige nummer was: 

Horizontaal* 1. en; 3. nap; 5. mat; 7. ar; 9. lik; 11. ora; 12. lam; 13. 
slager; 16. aalbes; 17. antenne; 18. loge; 19. ga; 20. d.d.; 21. prul; 24. 
ala; 26. kandeel; 30. Garonne; 34. granaat; 38. warmocs; 42. eer; 43. 
lord; 44. Ur; 45. o.i.; 47. Isar; 48. armoede; 60. Bikini; 51. tarten: 63. 
rug;* 54. ere; 66 rek; 67. es; 68 alt; 69. non; 60. l.o. 

Verticaal: 1. el; 2. nis; 3. .noga; 4. portaal; 6. Maandag; 6. tule; 7. 
aas; 8. R.M.; 10. klagen; 12. leuren; 14. eng; 16. and; 18. lak; 22. lee; 
23. de; 26. or; 27. aar; 28. Don; 29. Efva; 31. Aga; 32. oom; 33. nee; 
34. gal; 36. aardig; 36. au; 37. termiet; 38. wroeten; 39. R.K,; 40. oester; 
41. sir; 44. urn; 46. Ida; 48. Aida; 49. Elrln; 50. bus; 62. nel; 53. re^ 
66. k.o. 

En verder hebben we nog een 
watersnood en een sneeuwstorm 
beleefd. , n • 

De watersnood was gelukkig 
maar van miniatuuraf metingen: 
de dijk rondom een stuk opgespo^ 
ten land in de grote IJ-polder bij 
Amsterdam zakte weg en de bewo¬ 
ners van een boerderij en twee 
huisjes moesten door het snel opko¬ 
mende water een veilig heenkomen 
zoeken. Het water in dit stuk pol¬ 
der steeg tot 1.75 m; persoonlijke 
ongelukken deden zich niet voor. 

De sneeuwstorm die over het land 
heeft gewoed was hevig genoeg. 
Wij zijn hier niet gewoon voor 
sneeuw binnen te blijven en door de 
jeugd worden de eerste vlokken 
altijd met gejuich begroet. Maar 
dit keer was het ons toch wel een 
beetje te erg. Sinds 22 januari zijn 
er talrijke Nederlanders, die ge¬ 

tuigen dat ze zich de Noord-Ameri¬ 
kaanse blizzard nu een beetje kun¬ 
nen voorstellen. De sneeuw lag 
één tot anderhalve meter hoog, de 
autobussen op de buitenwegen 
moesten de diensten staken, de 
Spoorwegen hadden grote stagnatie, 
personenauto’s sneeuwden in, 
schoolkinderen en forensen konden 
niet naar huis en moesten bij 
familie en kennissen onderdak 
zoeken. Op de dag sneeuwstorm 
volgde een dag lichte vorst en 
zonneschijn en het verkeer kon zich 
weer herstellen. Tenslotte verdween 
de sneeuw weer even snel als ze 
was gekomen; een week na dato 
was er van de hele sneeuwstorm 
geen spoor meer overgebleven. Wit 
we ook tekort komen in ons Hol¬ 
lands klimaat, in ieder geval geen 
afwisseling. 

Misschien dat u het in Canada 
al gehoord hebt voordat ik het u 

vertel: onze regering heeft drie 
leden van de Sovjet-ambassade 
uitgewezen wegens spionnage, 
voornamelijk in Den Helder be¬ 
dreven. En aan Prins Bernhard is 
in Liberia een zeer hartelijke ont¬ 
vangst bereid. De sympatieke pre¬ 
sident van de neger-republiek, die 
hier met vrouw en dochtertje een 
bezoek heeft gebracht, is in ons land 
nog niet vergeten. Het bezoek van 
Prins Bernhard aan President 
Tubman is het officiële tegen¬ 
bezoek. 

Prinses Marijke is dezer dagen 
van kabouter (’Kabouter Help- 
graag’ heette zij) tot aspirant- 
padvindster bevorderd. Ook al weer 
een bewijs dat ons jongste prin¬ 
sesje hoe langer hoe meer met de 
andere kinderen mee kan doen. 
Haar in Canada geboren zusje, 
Margriet, vierde haar vijftiende 
verjaardag. En onze populaire 
prinses Beatrix werd al twintig! 

Thine- 
IS THE KINGDOM 

by James H. HUNTER 

(60) 

He would have had a hemorrhage had he 
koow ihat every bally name on the list was lu the hands 
of the R.C.M.P." 

Superintendent Stone smiled. “And wheii the great mo- 
T- ent arrivés we will gather them in and put them where 
thoy can do no mlschlef for awhlle. And now when are 
you returnlng to Muskoka, for 1 presume that Is where 
you, Malcolm, at least will go?“ 

“1 may drive up to my cottage tonlght.” 
“You say Vaslloff intends to go there for this coming 

meeting?” 
“Yes.” 
“And the girl . . . What about her?” 
“She will go up wlthln the next few days. Vaslloff 

thinks she should have a bit of a holiday.” 
“Do you thlnk she has any susplclons of your real 

klentlty?" 
The Bcientlst was silent for a little. 
“1 cannot say for certaln. You see, I was at a bit of a 

dlsadvantage with her since my brother had evldently 
talked with her on her way home from that meeting in 
Vasiloff’s office whlch Mannlng of M.1.-6 recorded. What 
James said to her on that occasion I don’t know, and whou 
she referred to that conversatlou 1 had to be very vague 
and guarded In my replies. And then, of course, theie Is 
her woman’s intuitlon that may have detected soiue subtle 
dlfference between my brother and rayself. Anyway, 1 
don't thlnk It will matter.” 

“Why do you say that?” asked Stone in surprise. “My 
dear Malcolm, if ever your Identlty Is doubled, your llfe 
win not be worth a plugged nlckel. TheylI Uquldate you 
before you can say 'scat.' Your only safcty lies lu belng 

ready for every contlngency and assuming that you are 
suspect.” ... . 

“1 know that, Blll, and am glad to be remlnded of it. 
But 1 still aver that from Olga there is nothing to fear. 
That girl is no longer a communist at heart. Her brief 
experlence in Canada has knocked all that out of her. 
Before she left Hussla she had her doubts, but played 
along with Vaslloff in hopes of belng sent over here to 
the embassy at Ottawa.” 

“Did she teil you this?” 
The other nodded. “1 know what you are thinking. You 

win say that If she thought 1 was James she would not 
have trusted me and sald these thlngs, and if she knew 
1 was not then she would betray me.” 

“Exactly!” 
“You are wrong, Blll. Whether she suspects my identlty 

or not, I cannot say for sure; but I do know that my 
secret Is safe with her. In any case, what could she prove, 
supposlug that this was a trap that had been set to test 
me. I told both Vaslloff and her that I was Dr. Tresham, 
and as Dr. Tresham I sought to advlse her in her problem. 
It was the Russlan hlmsell you will recall that told my 
brother once he had assumod my Identlty he must be 
myself in every word, deed and act. The girl is undoubted- 
ly frlghteued she will be sent back to Russla to be llqul- 
datod If her employer suspects her loyalty. No, we have 
no grounds for fear from that quarter, of that 1 am con- 
vlncod. But 1 would like to be back lu Muskoka to keep 
au eye on thiugs there. The evll brood should be gatherlng 
there soon. I will be in attendance at that meeting or 
meetings and the Information one could gather should 
be useful.” 

“Brother, you understate the case,” said MacKellar. 
“It will be useful all rlght. The thlng that troubles me l«. 
will you be allve to glean it? It is so easy for people to 
dlsappear In that great northland and never be heard of 
agaln; and there are plaoes in those lakes thi'ee huudrod 
feet deep that hold many of the secrets of those dls- 
appearances.” 

“8ay, you fellowi are not very cheerlng,” Malcolm 
smllingly observed. “There is nothing to depress us and 
everything to encourage us. I belleve we can enllst Olga 
on our side and she would be an invaluable ally.” 

“You are rlght there!” said Chlef Stone thoughtfully. 
“All I can say, Malcolm, is watch your step! You move 
in the mldst of the most deadly peril. One false move 
will not only cost you your llfe but mlght wreek our plans 
and bring incalculable danger to the world. You have 
accommodated yourself amazlngly to the noeds of the 
situation. But remember that eternal vlgllance is the prlce 
of your safety.” 

‘T will remember,” was the smlling response, “that my 
times are in the hand of God and that I am, llke Cromwell, 
‘immortal till my work Is done.' But I will not relax^ my 
vlgllance on that account, Blll. So set your mlnd at rest. 
We have come to the klngdom for a time like this, to 
help destroy the works of the devll and hls agente.” 

“1 thlnk you should take Sam with you, Malcolm, and 
Colin also, unless he has something else to do here.” 

“I’d be glad to have them, since 1 thlnk there will be 
work for all of us up there.” 

“I am afrald I must be here for a day or two,” said 
MacKellar, “but there Is no reaaon why Snm could not go.” 

“ril sure be glad to go up, Malcolm,” drawled Sam. 
“I can stand a lot of that lovely country without sufferlng 
cramps In my stomach from homeslckness.” 

“Heor, hear!” added MacKellar. “So say we all. But 
there Is a meeting of the comrads tonlght In Massey Hall. 
I wonder if it would not be a good thlng for all of us 
to go and hear what thev have to say. We can slt at 
the back of the hall and listen to the melting eloqueMt^e 
of the Reds and the Plnkn as they warn the good people 
of this country of the dangers of bourgeois Imperialism. 
and teil them of the freedom, gladness and lovo that will 
be thelrs under tho new regime that is coming from 
Russlu. What about It, men?” 

“(k)unt me out,” said Stone. “But I thlnk It would be 
a profltable exi)erlence for Dr. Tresham. Col In and Sam 
are already famillar with the stuff that will be handed 
out, but you mlght flnd It humorous if not helpful, and 
it may Improve your status with the comrades to be seen 
there, partlcularly if thero are any of the hlgher ups 
present who know of your rolé In the matter.” 

“Good!” said Tresham. “Let us all go!” 
(To be oontinusd.) 
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Dagboek van een Babq 

Dinsdag 18 februari 1958 hoopt h.kJi, Prinses Marijke 
haar elfde verjaardag te vieren. Met de koninklijke familie 
zijn wij dankbaar, dat de behandeling, die de Prinses in het 
Ooglijdersgasthuis te Utrecht heeft ondergaan, niet zonder 
gujistige gevolgen is gebleven. Op onze foto zien wij de jarige 
met een eerder gekregen prachtige pop in Volendams kostuum. 

Moge pri/nses Marijke een gezegende toekomst tegemoet 
gaan en moge de dynastie der Oranjes blijvend gedragen 
worden door het meeleven en het gebed van alle Nederlan¬ 
ders, zowel in het moederland als in den vreemde. 

Autorijschool /,Hollandia^^ 
ü leert autorijden bijgestaan door ervaren Instructeurs en 

in modern materiaal, uitgerust met dubbele bediening. 

Gratis afgehaald en thuis gebracht in Hamilton. 
Bespaart Uzelf moeilijkheden en geld, door een 

grondige rijopleiding. 

G. K. OUWEHAND 
Instructeur 

Privé en Clublessen 18 Whlüleld Ave. N. 

HAMILTON LAAG CURSUSGELD 

Langzaamaan begon ik toch het gevoel te krijgen 
van erbij te horen. Het lachen ging me heel goed 
af, vooral als ik mamma zag, dan was ik zo blij, 
dat ik lachen moest. Vrienden en kennissen van 
3appa en mamma wilden ook, dat ik tegen ze lachte. 
Ze probeerden tenminste met allerlei rare mondge- 
luiden en grimassen mijn aandacht te trekken. 
Waarom zou ik tegen al die vreemden lachen? Sorns 
droegen de dames nog hoeden ook en dan had ik 
helemaal tijd nodig om aan ze te wennen en ’t liefst 
draaide ik dan m’n hoofd om of trok een lip naar ze. 

Het fijnste van groter worden was, dat ik niet 
...eer de hele dag alleen in m'n wieg behoefde te 
liggen. Na het bad ’s morgens werd ik in de box 
gelegd. Daar had ik even de ruimte. Ik trapte met 
m’n benen, sloeg met m’n armen en al gauw wist 
ik, hoe van de ene naar de andere kant te rollen. 
Van plezier ging ik geluidjes maken en kon ik hele 
gesprekken voeren met mezelf. De anderen zullen me 
wel niet verstaan hebben, maar dat was minder erg, ik 
vond het prachtig, al converserende, m’n tenen en 
vingers te tellen. Als Steven bij me in de box kwam, 
was het feest, hij ravotte met me, kietelde me en 
probeerde allerlei wilde spelletjes. Als het al te bar 
werd, moest hij de box uit, wat hem maar matig 
aanstond. Eigenlijk moest ik niet zo gauw gaan hui¬ 
len, want ik wist best, dat Steven het niet zo kwaad 
meende, maar ik schrok zo gauw van hem, hij was 
zo vlug en ik kon nog zo weinig beginnen. 

Een heleboel speelgoed kreeg ik in m’n box, popjes, 
beestjes en wat niet al. ’k Wist heus niet, wat ik 
met dat spul beginnen moest en daarom werkte ik 
alles een voor een door de spijltjes naar buiten. Ik 
had de ruimte hard nodig, want als ik op m’n buik 
lag, kon ik wat vooruit komen. Kruipen was het 
natuurlijk niet te noemen, ’t was meer schuiven, 
maar vooruit kwam ik, en dat was erg belangrijk. 
O ja, de visites bij de dokter, wat had ik daar een 
hekel aan. Eerst vond ik het leuk, ’k was me van 
geen kwaad bewust, ’k Liet met uitkleden, wegen en 
onderzoeken en dacht toen klaar te zijn. Maar daar 
kreeg ik me toch een gemene prik! ’t Deed zo'n pijn 
en ik schrok zo, dat ik een keel opzette, niet om 
aan te horen. Mamma had er wel wat mee te stellen, 
maar schreeuwen was m’n enige verdedigingsmiddel. 
Later zag ik natuurlijk erg tegen zo’n bezoek op, 
hoewel het ritje in de auto niet te versmaden was. 
Ogen had ik te kort om alles te kunnen zien. Soms 
sukkelde ik in slaap, zo moe werd ik van het kijken. 
Een heerlijk dutje deed ik dan op moeders schoot, 
net alsof ik nog een heel klein babytje was. 

Wat zou ik toch zonder mamma moeten beginnen? 
Ze was altijd overal, waar ze nodig was, was er 
altijd om me te helpen. Zouden er ook kindertjes 
zijn zonder mamma, zoals de mijne? Dat moest toch 
wel heel erg zijn... O ja, pappa’s kunnen ook wel 
iets doen voor ons, maar dat is toch anders. Als 
mam naar de kerk was, voerde pappa me. Dat was 

Handige Wenken 
door 

FIVE ROSES 
BLOEM 

Hoe kan men vlug en eenvoudig zure room 
maken? 

Voegt 2 theelepels citroensap of 1 theelepel 
azijn toe aan elke cup room. 

VHoe kan men bloem en water glad vermengen 
\ zonder klontjes te krijgen? 

ADoet het In een kleine fles, sluit het goed af 
I en schudt grondig. 

Wat zijn de voordelen van Five 
Roses Bloem voor-e/fc-cfoe/ ? 

Fiv« Roies Bloem-voor-elk-doel !■ 
zodanig samengesteld, dat het voor 
allé bak-doeleinden geschikt is. U 
behoeft daarom geen enkel andere 
soort bloem te kopen. Het is uitste¬ 
kend voor alles wat U wenst te 
bakken — van cake tot brood. Five 
Roses is al sinds meer dan 60 jaar 
zeer gewild in Canadese huishou¬ 
dens. De reden daarvan is de be¬ 
trouwbare, nimmer falende kwali¬ 
teit van Five Roses. 

FIVE ROSES 
Dé mééit géréépécteérdé naam in Ca¬ 
nada waar hét bakkén bétréft. 

^^TtloederiDeeld^ 

In gedachten zie ’k een wiegje 
Als een wolk van tule en kant. 
Waarin straks een kleine sluimert 
Toegedekt door Moeders hand. 

In gedachten zie ’k een Moeder 
Wachtend op haar kindje klein. 
En de vreugd straalt uit haar ogen: 
Moeder worden. Moeder zijn! 

In gedachten zie ’k twee handen 
Maken ’t wollig fijn gewaad, 
In een sfeer van stille blijheid 
Om het kind dat komen gaat. 

In gedachten zie ’k die Moeder 
Zij gedenkt niet meer haar smart. 
Maar in zaal’ge Moederweelde 
Drukt zij ’t kleintje aan haar hart. 

In gedachten zie ’k die Moeder 
Buigend over ’t wiegje heen, 
In een still’ ontroering als zij 
’t Kindje draagt in haar gebeên. 

In gedachten hoor ’k die Moeder 
Als zij knielt bij ’t wiegje neer, 
Staam’len: dat Uw Rijk dan kome 
Ook door dit mijn kind, o Heer! 

In gedachten zie ’k weer ’t wiegje 
Als een wolk van tule en kant. 
Waarin nu de kleine sluimert 
Toegedekt door Moeders hand! 

L. Steenbergen. 

vast geen makkelijk karweitje, want wat vond ik 
dat eten met een lepel toch moeilijk. Ik deed heus 
m’n best om het naar binnen te krijgen, maar m’n 
tong ging steeds de verkeerde kant op. Ik merkte 
wel, dat mamma me handiger kon helpen, maar dat 
zou ik natuurlijk nooit vertellen. Natuurlijk had 
moeder meer ervaring, ze ging de hele dag met me 
om en begreep me daardoor ook beter. 

Opeens kon ik kruipen! Wat een genot om zo voor¬ 
uit te komen; ’k voelde me net een ontdekkings- 

40 omen ó 0orner 
Edltor: Mrs. C. WITT 

K.K. 4 — Trenton, Ont 

I 

reiziger. Op een regenachtige dag kon Steven niet 
buiten spelen. Hij rommelde wat in de kamer, schar¬ 
relde hier wat, peuterde daar wat, tot hij opeens erg 
kreeg in het slotje van m’n box. Wat hij deed, weet 
ik niet, maar de box ging uit elkaar en de wijde 
wereld lag open voor me. Ik schoof wat naar voren 
op m’n buik en met de hulp van Steven zat ik ^ 
de kamer! Van plezier begon Steven in z’n handen 
te klappen, liep voor me uit en riep: “Come on, 
Michael, come on.” Ik trok wat met mijn benen, 
verzette m’n handen en daar ging ik. Op Stevens 
gejuich kwam mamma binnen, bang voor de chaos, 
die ze dacht aan te treffen. Haar gezicht klaarde op, 
zodra ze zag, wat er aan de hand was. Vol trots 
tilde ze me van de grond en als beloning voor m n 
prestatie kreeg ik een stevige knuffel. 

Na dit voorval werd het slotje van de box met 
een touw verstevigd en mocht ik iedere dag een 
poosje in de kamer rondkruipen. Van ’t een kwam 
’t ander, van alles leerde ik en ’k was zo trots als 
een pauw. Helaas begon ik nu, net als Steven ook 
stoute dingen te doen en werd ik ook wel eens ver¬ 
boden of heel boos aangekeken. Dit vond ik ver¬ 
schrikkelijk en ’t liefst kroop ik dan in een hoekje, 
waar ik geen boze gezichten kon zien. Later merkte 
ik, dat vader en moeder ’t niet zo erg meenden, 
als ik dacht, want op een keer, na weer zo’n scene 
van hier niet aankomen en daar afblijven, nam 
pappa me op zijn knie en zei tegen me: *^a jon¬ 
getje, dat is de manier om te leren, je bent nu 
geen baby meer!” n i w 

Halifax. G.J.W. 

EEN UIT VELEN 
Werkelijk we hebben de handen in elkaar gesla¬ 

gen en onder Gods leiding zijn we begonne^n en nu 
bestaat er sinds 9 October 1967 een Chnstian 
Reformed vrouwenvereniging te Galt, Ontario. En 
het is er heus gezellig en zeker ook leerzaam. We 
komen elke twee weken samen op Donderdagavond 
en zijn dan bijeen als zusters in de Here, die zelf 
in Zijn heilig woord gezegd heeft dat Hij ook 
tegenwoordig wil zijn wanneer er twee of drie in 
Zijn naam vergaderd zijn. En deze heilige 
horigheid doet zo goed aan ons, die God de taak 
als vrouw, en wellicht ook als moeder ipeft in ons 
gezip Na zo’n avond als onze vergadering weer is 
beëindigd hebben we immers weer moed en 'i'tz\cht 
ontvangen voor ons dagelijkse, soms moeilijk 
en zorgenvolle leven. Zullen we daarom dan maar 
verder gaan om naast elkaar te strijden en te 
pen naar de kroon der rechtvaardigheid n.1. het 
eeuwige leven. Verzuim dan niet om de één of andere 
nietige reden want (herinnert u zich nog uit uw 
meisjes tijd): Wij bouwen op geen wijkend zand, 
maar op het Woord des Heren. 

Sluit u integendeel bij onze 21 leden aan, om met 
Zijn eigen bijstand onze verengingsnaam eer aan te 
doen nd. “Serve the Lord”. „ \ 

Mrs. Harry Zomer, (Secr.) 

WEDEltVEHKOPEUS 

liet beste en goedkoopste adres 
vcor HDOKVLEK8, aan een stuk of 
gesneden, voor BOTEItlIAM» 
WUKST, aan stuk of gesneden, 
voor GKKDDKTE WORST, aan stuk 
of gesneden, enz. is 

HOPMANS MEAT MARKET 
5 Eiiimii SU Tel. El 2-0740 

Clmthuni, Outurlo 

cijK^S 

BOOKHOUSE 
47 North Street 

St. Calharincs, Ont 

Zet ka Bijbels 
op aan vraag als zlchtzendlug, 

zowel als 

Toneelstukken 
voor onze reclteerclubs. 

DUXBURY 
TRAVEL SERVICE 

Agent! TCA. KLM. Holland. 

America Llue, Europe-Canada 

Llne 

BRAMPTON, ONT. 

86 Huln St N. Fbone OL 1-4280 

Air.nt Canadlun National Itallwa,, 

Dr. W. H. Murenbeeld 
24 uur service 

Ph. 46770 9919 • 109 St 

Edmonton 

Middagspreekuur: van 2— 
6.S0 (behalve '■ Zaterdags). 
Avondspreekuren: uitslui¬ 
tend voor werkenden en voor 
inwoners van Jasper Place 
en Beverly: Dinsdags- en 
Vrijdagsavonds van 7—8. 

L. SCHAPELHOUMAN 
Public Accountant 

«8< Oaler 8lre«t 081IAWA, ONTAUIO Tel. UA 6-9963 

voor Uw 

Boekhouding & Belastingzaken 
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WIJ VIEREN FEEST! 
De ontroering der feestgangers 

begon thans grote afmetingen aan ‘ 
fc nemen. Tegenover mij zat een 
grote lirahanderf die onbeheerst 

Verleden Zaterdag hebben Ka- gen. Gesvrekken braken los, meis- aan zijn snor plukte; tranen glans¬ 
trien cn ik het druk gehad met jes begonnen te giechelen en schorre den in zijn ogen. Een aantal dames 
feestvieren. Aalbrechtje {Alicc) jongenskclen zetten het klassieke begon naar haar handtasjes te 
Stijn en Goosen (Gerald) Klopman bruiloftslied in: — We gaan nog grijpen. Doch reeds zuchten de ge¬ 
werden in de heilige huwelijken niet naar huis, nog lange met... zusters weer en startten met hjin 
staat verbonden. Toen kwam de dominee binnen derde en laatste treurzang. Het 

De ouders van het geachte bruids- met zijn vrouw ... broekje van Jantje , die geen goeie 
paar verzochten beleefd op Cana- Jied verstomde de gesprek- meer aan zijn lijf had, am- 
dese wijze, of Katrien en Aric hun ken ^rdulZm ceremonie- ^at vader met werken wdde en 
de eer wilden aandocn, om tijdens ^ficcstcr begon haastig met de in de kroeg zat. Moeder had 
de feeMelijkheden aanwezig te zijn. pianist te fluisteren waarop laatst- laatsU krachtet 

Katrien moest nog gauw even een acnoemde in Johannesde Heer ging haar laatste icracnten 
nieuwe jurk kopen. Mijn Zondags riaZren en aal nette broek voor haar 
pak blijkt voor alle gcicgenhcdcn ^Tg iTzivgZ "^ V’LI 
geschikt te zijn, zowel vrolijke als 't leven Verschillende schone ineen ...En toen 

..... ..... teZngerZrden7u/u vlot tempo 
Dc plechtigheid vond m de kerk Ify^JerkU Intussen werd koffie ge- 

8 middags plaats, terwijl de *'par- .„gf nnbak aenoten. treurig ge 
ty'* *8 avonds gehouden werd. drie kwartier vertrok de her- steld in deze wereld. 

De Stijn's hadden een grote zaai cn icraar weer met zijn ge- Brabander vond dat blijkbaar 
gehuurd voor de festiviteiten, nadat ^nalin Hij had zijn plicht gedaan, ook, want ze weende tijdens deze 
zij vruchteloos bij de kerkraad Onmiddellijk zette het gezelschap 
hadden geprotesteerd tegen het be- en was zo geboeid door de ge¬ 
stuit, dat geen bruiloften in het 
basement van dc kerk gehouden 
mogen worden, omdat het onstich¬ 
telijk wordt geacht, vooral tegen¬ 
over de buitenwereld, dat op Zater- 

IMMIGRANTEN- 

MIJMERINGEN 

en was zo geboeid door de ge¬ 
zusters, dat ze met een pepermuntje 
langs haar voorhoofd streek en de 
eau-de-cologne-fles aan haar mond 
zette. 

Op deze bijdragen volgde geen 
dagavond vanuU de kerk de Man- ^ vrolijken regionen. Kees applaus. Verwezen keken darten 
ken van ‘ Oranje Boven - en Daar jj^cuninks haalde zijn harmonica elka^ider 
bij die molen-- mitsgaders andere ^ ^ de verte het knallen van kurken 
ongewijde liederen Minkcn. " j / opwekkende wijnflessen. Wijn en bier en 

Tegen acht uur arriveerden wij muziek uit het instrument vruchten op sap werden aange- 
in do feestzaal. De meeste gasten . trekken voerd. 
waren reeds gezeten aan. lange ' \ ' , , Meyi maakte een ruim gehmik 
tafels. Er waren vijf tafels, waar- dames cn heren, oud en jong, opwekkende vloeistoffen, en 
aan in het geheel 'ruim tweehonderd elkander een arm en meerderheid der 
feestgangers konden zitten. Spoedig varen over de ba- fgggtgangers bereid, om overal om 
waren alle stoelen bezet. Men had • • * Eenmaal deinde ik ver- lachen, hetgeen de voordragers 
der halve geen reden, om over ge- waardoor mijn hoofd on- toneelspelers zeer te stade 
brek aan belangstelling te klagen. tegen dat van Katrien op- kwam. 

De gbsten zaten rechtvaardig en hotste. Lij voer verder met een jongmens las haperend een 
opmerkelijk kalm op hun stoelen te sHak gezicht en haar hoedje scheef fhiiygi^innig gedicht voor; de meest 
wachten op de dingen die komen , j ^ . 'pikante gedeelten, die men in an- 
gingen. De stemming zat er nog ^ begon de stemming er omstandigheden ''schunnig'" 
niet in. De ceremoniemeester draaf- f'^cht in te komen. Daarom was net noemen, werden ontvangen met 
de bedrijvig en zenuwachtig heen ontactisch van de ceremoniemeester, vreugde, 
en weer, op zoek naar een pianist, om juist nu het optreden van de y • y volwassenen hielden een 
Tenslotte vond hij er een, en kon zusters Naalderna aan te kondigen, gfi^yig^pj-aak, waarin een echtbreuk 
het feestbedrijf een aanvang nemen, tweestemmig een drietal wee- ^Qg^kwam en het huwelijk als iets 

De aanvoerder van het feest 'tnoedige liederen gingen zingen, 
sprak: — Nu worden de genodig- Het eerste ging over een klein 
den genodigd, om van de papieren jongetje, dat zijn moeder wilde ver- 
op de tafels het Welkomstlied te rassen met een "bouquetje witte 
zingen op de wijze van Psalm 68. ro-ho-zen-; helaas bleek de moeder j.^n'^yoT^'YeThmldsmar 
Een luid gentsel weerklonk, de ovededen te zijn, toen hij haar zijn hoogtepunten van het 
pianist zette in met kloeke accoor- rozen wilde overhandigen. . ^ p uitkleden, 
den, de schare stond ov en met hun Het was nu doodstiljn de zaal. . alledei delicate dames- 
aangezichten naor de deur, die Ademloos en geroerd luisterde men jcledingstukken te voorschijn kwa- 
langzaam en plechtig openging, be- toe. Tweehonderd boze blikken wer- hetgeen op zichzelf natuurlijk 
gonnen zij uit volle borst te zingen: den geworpen naar een jongen en ^ enorrn geestig was. Een van de 

een meisje, die n^ets vermoedert henken bleek een po te zijn. 
en hard lachend het feestvertrek » _ ^ gg„ , ^ 
binnenkwamen. ^g ’gg„ „,ggtg„ 

De gezusters vervolgden hun op- ^ voorwaar, daar kwamen ook nog 
treden. Ze gaven een zucht en keken ^ .^’^g g„ gg„ ,^gg 
zuinig ten teken dat ook hun ^ ^ ingewand van de pop! Nee 
tweede voordracht van diep-erm- « ^ Zie dat bruidje 
stige aard was. Ditmaal was het blozen! 

lachwekkends werd voorgesteld. 
Ook zij oogsten een daverend 
succes. 

Een aangeklede pop, die geschen- 

Ondanks zijn pogingen zullen dit janr 
820 MENSEN OM HET LEVEN KOMEN* 

Zeötleiihonderd agenten van de Ontario Provlncial Police 
besteden 365 dagen van het jaar om elke mijl van 
Ontario’s snelwegen te patrouilleren — teneinde te 
voorkomen dat bestuurders van motorrijtuigen zichzelf 
ombrengen. Zij bereiken dat door toe te zien, dat be¬ 
stuurders van auto’s en vrachtauto’s met verstand en 
veiligheid rijden. Door Uw medewerking te verlenen 
aan de O.P.P. en door volgens de verkeersregelen te 
rijden kunt U deze mannen helpen om de snelwegen 
in Ontario voor iedereen veiliger te maken. 

•) Gebaseerd op de statistiek over de laatste 3 jaar. 

GEPUBLICEERD MET GOEDKEURING VAN NON. A. KELSO ROBERTS. ATTORNEY GENERAL OF ONTARIO 

Het bruidspaar, dat nu binnen¬ 
treedt, 
Is in het maagd’lijk wit 
gekleed 
Op deze dag der dagen ... 

Het klonk prachtig. Niemand 
stootte zich aan het feit, dat de 
bruidegom, in strijd met de vers- wv-ro - j" • t. A veria uiuiivni 

regels, niet in maagd'lijk wit, doch stoere visserman, die in Aet Sommige gasten vielen van hun 
in stemmig zwart gekleed was. Het 5^7^ leven er bij inschoot. Hij lachen, 
bruidspaar schreed naar binnen op pensioengerechtigde leeftijd Tussen de bedrijven door trok 
de maat van de gewijde melodie en bereikt en op de dag, dat men dit Breuninks onversaagd aan 
nam plaats op de xprsierde ere 
zetels. 

Na dit hoogtepunt van het pro¬ 
gramma ging de ceremoniemeester 
voor in gebed. 

Nu het of fidéle gedeeitc afg'e- 

heuglijke feit in huiselijke kring .. harmonica 
wilde vieren, besloot hij nog gauw ^ jonaens 'krijsten aeanimeerd 
even een paar malse palingen te , jongens Ki jst n g , 
verschalken in het zUte nat. Maar 
op de terugtocht begon het te stor- , ... „ . , . , ^ 

.... men en in het gezicht van de haven „ mtV ^ ’ 
werkt was, begon de vergadering verdronk hij jammerlijk een we- 
een wat luchtiger karakter te krij- nend gezin achterlatend. “ ■ 

wel wilden weten, en dat "overal. 

Het werd haif twaalf op deze 
feestelijke Zaterdagavond. Enkele 
ouderen maakten aanstalten, om te 
vertrekken. Ook Katrien en ik 
zagen kans om heen te gaan. Op 
weg naar huis drongen twee stra¬ 
ten verder nog slierten muziek tot 
ons door van het onvergankelijke 
lied: "Hoeperdepoep zat op de 
stoep.. 

Katrien was erg stil. Toen we 
eindelijk in bed lagen, had ze nog 
geen tien woorden gezegd. Einde- 
iijk sprak ze met gedempte stem 
van uit de beschutting der wollen 
dekens: — Het schijnt, dat toij 
kerkmensen beter een Christelijke 
begrafenis kunnen houden dan een 
Christelijk feest. En laten we nou 

maar gauw gaan slapen, want mor- 
gen is het Zondag. 

Ja, morgen is het Zondag .... 

foor plaatsbespreking op de boot, 
liet aanvragen van paspoorten en 
visa; 

NIEBOER 
HARDWARE 

Agent Holland-America Line 
Telef. 6 NOBLEFORD (Alta.) 

Geen extra kosten. 

Het is eenvoudig om in het . 
bezit te komen van een 

HEINTZMAN 
Heintzman is Canada's toonaan¬ 
gevende fabrikant van kwallteits- 
piano’s. Kiest UW Heintzman uit 
de vele modellen — nieuwe zowel 
als gebruikte — in een uitgebreide 
variëteit van prijzen. 

/ 

/ 

LAAG DOWN PAYMENT 

LAGE MAANDELIJKSE 
BETALINGEN 

HUURKOOP PLAN 

INRUIL PREMIE 

HEIinZMAN 
het beste op muziekgebied voor 

Canadezen 

Ontario 
HEINTZMAN and Co. Ltd.. 
195 Yonge Street, Torouto, 

Verzoeke mlJ gratis te lenden Uw volledig geïllus¬ 
treerde planocatalogns, alsmede het adres van de 
dichtstbijzijnde Heintzman muziekwinkel of ver¬ 
tegenwoordiger. 

NAAM 

ADLES _ 

WOONPLAATS PROV. 
DU-1 

Iedereen maakt gebruik van de bank 
U behoeft niet rijk te zijn, of ’^ekend, om Uw eigen bankrekening te hebben. 
U kunt een bankrekening openen met een enkele dollar. Wat meer ia, de 
bank Is er om U te dienen op vele andere manieren. Door een regeling met 
de lltiyul Bank kunt U veilig en voordelig geld opstureu naar het vaderland 
en naar elke plaats ter wereld. En aarzel nooit, de manager van Uw plaatse¬ 
lijke Royul Bank te bezoeken, als U financieel advies nodig hebt. Hij zal U 

altijd graag helpen op elke niogelijk manier. 

UW REKENING IS BIJ ONS WELKOM 

THE ROYAL BANK OF CANADA 
Uw plaatselijk bijkantoor — groot of klein — wordt gedekt door de totale 

activa van de Hoyal Bank, ter waarde van meer dan 3V^ mllliard dollar. 

Vraag ons Gratis Afvaartschema! 
Denkt U over een **trlp naar Holland**? Of over het doen overkómen 
van verwanten? Dan komt het DON WAT AFVAARTSCIIE.MA U goed 
van pas bij het maken van Uw plannen. ALLE AFVAARTEN van 
en naar Nederland (Amsterdam en Rotterdam) van VERSCHILLEN¬ 
DE SCHEEPVAARTMAA'TSCHAPPIJBN zijn daarin opgenomen. Wij 
stelden zelf dit schema aamen, SPECIAAL VOOR UW GE.MAK. 
U krijgt het direct toegezonden als U even onderstaande coupon in- 
Tult en aan ons opzendt 

WIJ 

U kunt ons ook bellen in Toronto: 
Ilickory 4-8446 (*8 avonds ook MElrose 3-6728) 

KOMEN GAARNE BIJ V THUIS UW REIS BESPREKEN 
ONZE SERVICE KOST ü NIETS EXTRA 

Uw Rels-adviseur: 
ADRIAAN LIMBERTIB 

COUPONi_ 
Donway Travel Agencies Ltd. 
939 Lawrence Ave. Eiist - Don Mills, Ont (Toronto) 

Gaarne zal ik omgaand Uw SPECIAAL AFVAARTSCHEMA 1958 ontvangen. 
(Drukletters s.v.p.) 
NAAM: . 

ADRES: . PLAATS: PROV.: 



CALVINIST-CONTACT 8 FRIDAY, FEBRUARY 14th, ltr>8 

Christian Schoof Movement 
Mr. Sydney Dykstra, Assistant of 

E)ducation van de National Union 
of Christian Schools, op inspectie¬ 
reis in Ontarlo, vertelde uit zijn 
ervaring over de P.T.A., waarna 
men moedig aan het stemmen gln^^ 
voor een bestuur. Tot bestuurs¬ 
leden werden gekozen Mrs. L. 
Boers, Mrs. J. Lawrie en Mrs. 
Y. Van Keulen, de heren C. Groene- 
wegen, K. Boks en G. Bulthuis en 
de teachers Miss J. Persenalre en 
Mr. W. Stronks. 

KEllSTE CHH. SCHOOLVEIC IN 
SASKATCIIEWAN 

SASKATOON. - Op Donderdag¬ 
avond de SOste Januari werd er in 
de “Bether* Christian Reformed 
Church te Saskatoon de eerste 
Christelijke Schoolvereniging in de 
provincie Saskatchewan opgericht. 
Na een discussie over het doel van 
een Christelijke Schoolvereniging 
en de mogelijkheden die er voor 
Saskatoon zijn, gaven al de 16 aan¬ 
wezigen zich als lid op. Hierna 
werd een bestuur gekozen. We ho¬ 
pen dat we onder Gods zegen hier 
in de toekomst mogen komen to: 
het doel van de vereniging, n.1. een 
Christelijke School. 

VER. STATEN 
Belasting op Bijzondere Scholen? 

De stemgerechtigde burgers in 
de staat Californië zullen dit jaar 
in de gelegenheid gesteld worden 
zich op hun stembiljet uit te spre¬ 
ken over een wetsvoorstel waarbij 
aan alle lagere en middelbare scho¬ 
len, die niet van de staat uitgaan 
belasting zal worden opgelegd. 
Naar “De Wachter” meedeelt 
schijnt de groep die achter deze 
tegen de bijzondere scholen gerich¬ 
te actie staat geen gebrek aan geld • 

mmÊmiÊmÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊmÊÊÊimmÊÊÊmr 

De “Dwtch Store'' 
of Burlington 

3010 New Street 
(tegenover Grand Union Carroll’s) 

BIEDT AAN t 

BIJ AANKOOP VAN 

1 pak HoUandia Sprits (Short bread) 

1 pak HoUandia Pumpernickel (roggebrood) 

1 pak HOLLANDIA SPECULAAS 

voor 

DEZE AANBIEDING IS GELDIG TOT EN MET 1 MAART 1968 

IRON SPRINGS - Uitgaande 
van de Bazarcomm. van de Vrou¬ 
wenvereniging van de Chr. Ref. 
Church te Iron Springs, werd op 
27 Dec. j.1. wederom een verkoop- 
avond gehouden, ditmaal ten bate 
van de plaatselijke Chr. Schoolver¬ 
eniging. Als gebruikelijk fungeerde 
Fieldman Nieboer weer als Auctio- 
neer (de rechte man op de rechte 
plaats). Het was weer een gezel¬ 
lige avond, waarop oud en jong zich 
vermaakten. Het eindresultaat was 
dat de netto opbrengst | 766.25 aan 
het Bestuur van de Chr. Schoolver¬ 
eniging afgedragen kon worden. 

P.T.A. OPGEBICHT 

HAMILTON. - lu een goed be¬ 
zochte en uiterst gezellige verga¬ 
dering onder de goede leiding van 
Rev. H. Ehlers werd op Donder¬ 
dag 6 Februari alhier een P.T.A. 
opgericht. Ongeveer 100 ouders wa¬ 
ren met de teachers Samengeko¬ 
men, zodat er stoelen tekort kwa¬ 
men in het grootste van de vijf 
schoollokalen. Een planobankje 
droeg twee ouders en een stoel be¬ 
zweek krakend, maar de stemming 
was niet te bederven. 

Van Delft’s Bookhouse 
Bestel bij ons de volgende boeken: 
Medische Encyclopaedie voor Ge¬ 
zin en Verpleging; Hygiene van de 
Vrouw; Moeder worden zonder 
vrees; Baby en Kleuterverzorging; 
Man en Vrouw voor en in het Hu¬ 
welijk; Het Huwelijk als inzetting 
Gods; De Overgangsjaren van de 
Vrouw; Stippellijnen voor jongens 
en meisjes. 

Vraagt prijslijst. 
223 Hess Street S^ Hamllton, Ont 

middelen te hebben, zo heeft men 
nu reeds $ 250.000 uitgegeven aan 
propaganda. Do actie wordt ge¬ 
voerd onder het motto; “CJalifor- 
nians for Public Schools”. 

Het verzet, dat Californië tegen 
deze actie ontstaan is, komt onder 
meer tot uitdrukking in de oprich¬ 
ting van een comité onder de naam 
“Protestants United Against Taxing 
Schools”, dat gevestigd is in Lx)s 
Angeles; ook werd in San Fran- 
cisco een protest-comlté gevormd. 

INGEZONDEN: 
CHIUSTEEIJKE SCHOLEN 

IN NOVA SCOTIA 
Volgens berichten die wij ont¬ 

vangen gaat het praatje rond in 
Ontario dat wij in Nova Scotia 
geen Christelijke scholen mogen 
hebben omdat de wet dit verbiedt. 

Dit moet zelfs in een blad gestaan 
hebben. Daardoor aarzelen ver- 
scheldenen om naar Nova Scotia te 
komen om gebruik te maken van 
de geschikte voorwaarden om boer¬ 
derijen te kopen. 

Wij kunnen alle belanghebbenden 
verzekeren dat het bovenstaande 
werkelijk een praatje is. Wij wis¬ 
ten dat reeds, want er zijn hier 
Roomse en andere bijzondere scho¬ 
len. Volledigheidshalve hebben wij 
dit gecontroleerd bij de kantoren 
van de Attorney General en het 
department van Onderwijs, en bel¬ 
de gaven ons de verzekering dat 
bijzondere scholen niet verbo<len 
waren. Dus daarom behoeft nie¬ 
mand te aarzelen om naar Nov- 
Scotia te komer» 

(Rev.) Ralph J. Bos, 
Hallfax, N.S. 

*. deez' en die.. 
NEDERLAND 

OEKRAINSE CATECHISMUS 
In Nederland is een comité ge¬ 

vormd, dat zich ten doel stelt een 
heruitgave van de Heidelberger 
Catechismus in het Oekrains te ver¬ 
zorgen. Dit comité bestaat uit 
Ds. J. E. F. Dresselhuis, Geref. 
Pred. te Lobith; P. A. Duursma, 
industrieel te Apeldoorn; B. Mei¬ 
link accountant te Zwolle; Dr. D. 
van Swigchem, Geref. Pred. te 
Kampen en Mej. K. Boomgaardt te 
Leeuwarden. Deze heruitgave zal 
geschieden op verzoek van de 
Geref. Oekr. Kerken in Amerika, 
die in zeer kommervolle omstandig¬ 
heden verkeren. Dat dit verzoek 
aan de Nederlandse Gereformeer¬ 
den gericht werd vindt zijn oorzaak 
in het feit, dat reeds in 1934 een 
Oekrainse vertaling van de Heidel¬ 
berger door ds. Szulha in Neder¬ 
land het licht zag, waarvan het 
zetsel tot nu toe bewaard is geble¬ 
ven. Een bedrag van 1600.— gld. 
is benodigd voor de uitgave van 
600 exemplaren. 

VER. STATEN. - Het ligt in 
de bedoeling dat ‘‘Christ’s Mis- 
sions”, een amerikaanse vereniging 
voor evangelisatie onder rooms¬ 
katholieken, die grotendeels bestaat 

uit bekeerde priesters en andere 
r.katholieken, in de loop van dit 
jaar een nationaal congres zal be¬ 
leggen van gewezen r.k. priesters 
en monniken. 

ZUID-AFRIKA. - Op de synode 
van de Gereformeerde Kerk van 
Zuid-Afrika, die dit jaar te Pot- 
chefstroom gehouden zal worden, 
zal een ingekomen stuk ter tafel 
komen van de Vrije Gereformeerde 
Kerken in Zuid-Afrika betreffende 
de correspondentie met de Gerefor¬ 
meerde Kerken in 'Nederland. 

ZUID-AFRIKA. - De synodale 
Commissie van de Zuidelijke 
Streeksynode van de “Nederduits 
Gereformeerde Kerken in Zuid- 
Afrika” heeft besloten een onder¬ 
houd aan te vragen met de Minister 
van Vervoer teneinde vermindering 
van de zondagsarbeid bij de spoor¬ 
wegen te bepleiten. 

SCHRIFT. LESSEN ENGELS 
Beginners. Kerktaal. Gevorderden. 
Vooropleiding Highschool. Ook les¬ 
sen Nederlands voor kinderen. 
Vraagt vrijbl. inlichtingen en 
proeflessen: Dutch Institute, 604 
East Third, Pella, lowa, U.S.A. 

KOOPS 

Gezelsehapsteizen 

Voor Uw familie uit Hol- 

fand speciale gezelschaps- 

reizen onder geleide met de 

MAASDAM die 1 Mei en de 

RIJNDAM die 14 Mei uit 

Rotterdam vertrekt. 

Totale Uitverkoop 
Importschoenen 

in de bestcf kwaliteiten en merken 
voor belachelijke prijzen. 

Pracht kwaliteit kalfsleren 

HERENSCHOENEN 
In bruin en zwart, in de maten 10 
t/m 11%, van 13.96 Nü 7,95 

Prima afgewerkt model 
HERENSCHOENEN 

in Oxblood, maten 10 t/m 11%, 
van 11.96 NU 6,95 

B}en partij 

HERENSCHOENEN 
In suede en vele andere soorten, in 
de maten 9% t/m 12, 

van 10.95—11.95 Nü 6.95 

Zware kwaliteit 
FORT HERENSCHOENEN 

in vele modellen, met rubber zool, 
maten 10 t/m 11, 

van 15.96 Nü 7,95 

Zware kwaliteit 
FORT MANS WERKSCHOENEN 

in alle maten, van 12.95 Nü 6.95 

Het allerbeste wat U kunt krijgen 
in JONGENS, en 

MEISJESSCHOENEN 
in de bekende merken, o.a. FORT, 
DUIFJES en EMVE, in de kleine 
maten, van 6.95 en 7.96 Nü 4.95 

in de grote maten van 8.95 en 9.95 
Nü 5.95 

Schrijf of bel en wij komen ü be- 
> zoeken In o.s. plaatsen. 

Hamllton. Borllnirfoii. Rmnfp. 0«»k. 
yllle, Clarkson, Port Credit, Galt, 

e.0* 

JACK HEIKAMP 
1639 Fisher Ave., Clarksdaie Sor^ey 

BURLINGTON 
Phon.» NE. 4-1197 

Mr. and Mrs. John VanderEnde 
are thankful to God and glad to 
announce the blrth of their son 
and brother 

HAROLD GORDON 
Sam. 
Joyce. 
Ann. 

Febr. 7th, 1958. 
30 Chatham St., Blenheim, Ont. 

Te koop aangeboden in Zuid-On- 
tario 

EEN ZAAK IN HOLLANDSE 
EN CANADESE GROCERIES 

Levert goed bestaan op. $ 2500 
down, rest op terms. Huls en store 
te huur. Brieven onder no. 1072 
% Calvinlst-Contact, Box 312 Stat. 
B, Hamilton, Ont. 

BETROUWBARE 
USED CARS 

Alle nerkea 

ALBERT HARTHOLT 
Chev rolet-Oldsmobile 

WESTON MOTORS LTD. 
T«L CH 1-&8S1 

14 MAIN ST. N. - WESTON. O.L 

KOOPS TRAVEL SERVICE 
ÜW NEDERLANDSE REISBUREAU VOOR AL UW 

LAND., ZEE- EN LÜCHTREIZEN 

Postbox 176 • Shopplng Centre - Bnrllngton, Ont 
TeLt NE 4.1813 (dag en nacht) • Donderd. en Vrijdag open tot 9 a. 

Voor alle land., tee. en Inchtreliea 
dit relibnreaa 

G. DEN HARTOG 
Agent 

««Holland America Lliie^, 
««Seven Seas”, eni. 
R.lt 2, ATLMEB 

Hlghway 78 Sooth - Phone 487 B18 

Gaat U verhuizen? 
dan naar: 

VAN’S MOVING 
& CARTAGE 

(eigenaar J. Vander Wal) 
Speciaal Ingerlcht voor het vervoer 
van Emlgratiekisten. Verder: ^an, 
Stake, Dump en Platformtrucks. 

RO 2.7446 
44 GLENWOOD AVE., TOBONTO 

OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

SPEELMAN'S BOOKHOUSE heeft ook Uw keuze ! 

Romans 
Gulbrandsen trilogie. 
De klop op de deur . 
De Goede Aarde . 
Kinderen van ons Volk . 
Vergeef ons onze Schulden ... ■ 
Lichtende Sterren . 
Jeugd zoekt een haven . 
Om 't Stenen Paert . 
Het Standbeeld . 
Beekman en Beekman . 
Begin . 
Thuisvaart . 
De witte vrouw . 
Griet Manshande trilogie . 
Op liefdes lichte voeten . 
Kr wacht een haven . 
Dageraad . 
Ik wil niet eenzaam zijn . 
Bartje . 
Bartje zoekt het geluk . 
Vervult de Aarde (Norel) . 

Hllde . $ 1.25 
Kristin l-Avransdochter . % 3.50 

$ 8.00 Pleter Brenghel . $ 2.06 
8 4 20 Pastoor . I 2.05 
a 1 90 Zonder Toga . 8 1.40 
• 1 AA Gejaagd door de wind, trilogie .. $9.00 
J J(»dl en het liertejong . $ 3,20 
11.80 (1^ katoen rijpt trilogie - 8 9.00 
80.95 KIngdom Wlthin . 8 3.00 
8 0.95 Talks wlth Oabrlël . 8 3.00 
8 2.60 A land 1 wlll show Thee . 8 3.50 
81.80 

«j Studieboeken 
82.00 Zending in een wereld in nood .. 81-65 
8 3.00 Kn voort wentelen de eeuwen .. 8 3.00 
8 4.50 Antithese in deze tijd . 81-86 
8 3.00 Leer en Leven (Foenstra) . 8 3.20 
8 2.76 De Graufs Verboudsgeach., p. deel 8 4.90 
8 0.96 „ „ Hoofdlijnen dogmatiek 8120 
81.26 ., „ ,. Kerkgesch. 8 0.70 
81.26 Keiler, De Bijbel heeft toch gelijk 8 0.10 
81.26 Ongeloof eii Revolutie . 8 3.90 
8 2.25 Hoe dichter ik nader . 8 2.20 

Moeder zeg mij eens. 8 2.35 
Creatie en Evolutie . 8 3.20 
Zondagskinderen, 2 din. 8 6.50 
Aan Moeders hand tot Jezus .... 8 2.00 
Huwelijksboek . 8 3.80 
Okke Jager, I«oëzie en Religie .. 8 2.65 

„ „ Jeugd en Evangelie 8125 
„ ., Kom Haastig . 8160 

Szubo, Opmars der waarheid .. 8 2.00 
Meeter, Calvinism . 81-50 
Hendriksen, More than Conquerors 8 3.26 
Chaos of Cults . 88.96 
The Chr. Ref. Church . 8 0.66 
Christian Marriage . 8 2.90 
Calvin-Institute, 2 delen . 8 7..30 
In the Mlrror . 8 2.90 

Jeugd* en Kinderboeken 
van 6O4 tot 8 1-50 

Goud Elsje serie . 
Sanne v. Havelte . 
l>e boeken van Pietje Bel 
De boeken van Dik Trom 
De boeken van Penning 

8 1.60 per deel 
8 1.76 „ 
8 1.75 „ „ 
8 1.60 ,. „ 
8 1 55 „ ., 

Dit is slechts een greep uit onze catalogus! 

7 Lippincott Street E. Speelman^S BoolcHoUSe WESTON (ONT.) 
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Kerknieuu/s 
CHR. RBF. CHURCH 

Beroepen te Strathroy, Ont. Rev. 
C. Timmers te St. Pancras, Hol- 

Beroepen te St. Catharines, Ont. 
Rev. A. Veneina van Kitchen^. 

Aangrenomen naar Orillia, 
Ds. J. Kuntz van Schoonebeek, 

^ Bedankt voor Richmond, B.C. 
Rev. J. Qeuzebroek te Welland- 
port, Ont. 

BOWMA^VILLE, OiiU - Meer en 
xneer werd in de gemeente de be¬ 
hoefte gevoel aan een Gezinshulp, 
die In geval van ziekte van de 
moeder, het gezin uit de ergste 
nood zou helpen. 

Zo werd in Juli 19B7 een verg. 
belegd door en voor de zusters der 
eemeente. Met mannenmoed pak¬ 
ten de zusters dit varkentje aan 
en richtten een ver. “Onderlinge 
Zusterhulp” op. Oe contributie 
werd gesteld op $ B.— per jaar. 
EJen werkster werd spoedig gevon¬ 
den. Haar loon zou % B.— bedragen 
voor iedere dag waarop ze zou wer- 
keu % 2.— zou door de hulpaan- 
vrager betaald moeten worden en 
$3.— door de vereniging. 

Alles marcheerde vlot. Men kreeg 
enig Inzicht in de gang van zaken. 
Aan de hand van de omgedane er¬ 
varing werd op Donderdag 30 Ja¬ 
nuari 1968 een reglement aan de 
vergadering voorgelegd ter bespre¬ 
king. Dit reglement gaf, op het be- 
Btuursverkiezingspunt na, niet veel 
moeilijkheden. Het bestuur was van 
oordeel, dat een bestuursfunctie 
niet langer dan 2 jaar door een en 
dezelfde persoon vervuld behoeft te 
worden. Br zijn genoeg anderen, die 
zich ook wel eens een poosje mogen 
en willen opofferen voor dit doel. 
Het bestuur zal bij een verkiezing 
een lijst van candidaten stellen, die 
dan eventueel nog aangevuld kan 
worden door de leden zelf, als men 
denkt dat er nog enkele talentvolle 
personen aan ontbreken. 

Aangenomen werd, om een ver¬ 
zekering voor twee verzorgsters te 
sluiten, waarop drie personen ver¬ 
zekerd zijn. Dit kan omdat deze 
gezinsverzorgsters niet geregeld 
het hele jaar door werken, zodat 
de verzekeringsinstelling aanneemt, 
dat er gemiddeld door twee perso¬ 
nen geregeld wordt gewerkt. De 
kosten hiervoor bedragen ruim 
I 30._. Gedekt is hiermee het risico 
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van ongevallen in dienst der ver¬ 
eniging. 

Zusterhulp heeft nu reeds zege¬ 
nend werk verricht. Zusterhulp 
heeft meer zegen op haar arbeid en 
meer uitwerking dan menig huis¬ 
bezoek ooit gedaan zou hebben. 

Verder zit er ook voor de toe¬ 
komst nog muziek in. Br zijn zo¬ 
vele moeders, die nooit eens aan 
een “dagje uit” toekomen. Ook 
daar kan Zusterhulp in de toe¬ 
komst in voorzien. 

NOHLEFOUl). - On Snnday- 
night Febr. 2nd the Rey. G. Vanden 
Berg was installed in the Chr. 
Ref. Church of Nobleford by Rev. 
Ring Star of Granum. Rev. Star 
held a sermon on St. John 1:29b 
“Behold the Lamb of God, which 
taketh away the sin of the world”. 

The church was well attended. 
The pastors Dornbusch of Taber, 
Scholten of Lethbridge, Van Eg- 
mond of Iron Springs and Postman 
of Conrad (Montana, U.S.A.) were 
also present. 

A welcome-party was organized 
on Monday-night, so that the con¬ 
gregatiën had an opportunity to 
meet with their new pastor and his 
family. Vs. 

ST. THOMAS. - In the year-end 
report the Rev. W. Hekman, pastor 
of the First Chrlstian Reformed 
Church of St. Thomas revealed that 
the congregation had again en- 
joyed a steady growth, which, if it 
continues at the present rate, will 
necessitate the organization of a 
second church in about seven or 
eight years. Organized in 1952 with 
37 families, the congregation has 
grown to 103 families. In the year 
1957 there has been a net increase 
of 66 members. The membership is 
still quite fluid because of circum- 
stances. In the year 1957 there 

were 110 members rerelved by 
transfer and 21 were added by bap- 
tism. By transfer 64 members left, 
and one by death. The congregation 
now numbers B22 members. 
_ Tlirough the annual financial 

report considered at a recent con- 
gregatlonal meeting the llberality of 
tbe congregation was revealed. The 
total contrlbutions for the year 
amounted to nearly $ 20,000.00. 
Nearly $ 17,000.00 was for the Gen¬ 
eral Budget, and the rest for charl- 
ty and other causes. The total 
value of proporties possessed is 
Just over $ 100,000.00. There is an 
indebtedness of about $ 60,000.00. 
A budget was adopted for thls year 
amounting to $ 21,671.00. 

— The Chrlstian School move- 
ment is galning momentum, now 
that the Church building is a 
leality. Costs are belng studied, 
and plans drawn up, and proposals 
weighte<l when to begin. IJnity is 
being sought and funds raised. May 
the Liord continue to glve his bless- 

— Volces are belng raised In- 
creasingly for the nee<l of evan- 
gellsm in the vlcinlty. The out- 
reach and contact opportunities 
have been increased since the Back 
to God Television program now 
comes over Dondon, and the Back 
to God Radio Program has found an 
outlet Sunday evening over CHDO 
in St. Thomas. Rev. W. Hekman. 

CiXVDflST.CONTlCT 

Biilstra s Lucky Dollar Food Store 
iM Uocke Street, HAJIILT05. Ope* eaeh weekday Uil 9 pjn. 

162.164 Loeke 8 AHD GROCERIES 
TFXTELE — DBY CLEANIriH 

Phone» JA 9.0054 - JA 2.6472 - NE 4.4968 

2 pond FIlüITHAGEL . 'vim 50 voor 40f 

4 pond HOLE. tliii ^ 
9 tin Red Seal SALMON, H Ibs* . 11^) 
5 «n. ^ e enuU^en $ iM 
» pak Retty v. 
50 TEA BAGS 

DAAN blljït borg voor al Uw Gaat 
Goud-, Zilver en üunverkrepara- 

tlv». Send your repairs by mail. 

Our work will satlsfy you. 

DAAN’S WATCII REPAIR 
028 Huron St.,, London, Ont. 

Phone 3-7928W 

IRON SPRINGS, Alta. 
— Uitgaande van de Emigratie 

vereniging werd een cursus gehou 
den in grondkennis en zijn nog 
cursussen gaande in boekhouden en 
voor farm en home plan, de laatste 
voor jongehuwden die pas gestart 
zijn of starten willen. 

De vereniging telt thans ongeveer 
60 leden. 

KRISTIN 

LAVRANS 

DOCHTER 

I SIGRID 

i UMDSET 

Dezo wereldberoemde Noorse trilogie ^ 

($ 4.95) en vele andere romans, zowel 

als bijbels, studieboeken, kinderboe¬ 

ken, reisbeschrijvingen, enz. zijn ver¬ 

krijgbaar bij: 

VANDERIET’S 
BOOKSTORE 

215 TtfAIN ST. N., WESTON, 
TOEONXO 15, t«L CH 1.8308 

Holland? 

D®** f if 
per Holland-Amcrlka Llji 
Famons for Service 

J. VANDER VLIET 
504 Dundas SU W. - Telef. 4441 

TKENTON. ONT. 

Voor de 
Belijdeniscotechisatie 
is het catechisatieboekje van de pre^kanten 
A B. C. Hofland en H. A. Venema bij uitstek 

geschikt. 

PRINCIPAL POINTS 
OF THE CONFE8SION AND UIEE 

OF THE CHK. BEF. CHDBCH 
is geschreven in twee talen, op de hnkerpa^a 
staat de Nederlandse tekst en op de rechter¬ 

pagina de Engelse, 
het boeikje is zeer in 

EN BE3LEEFDE IN TWEIB JAAR TIJDS 
ZES DRUKKEN! 

PRIJS 60f PEE EXEMPLAAR 
Verkrijgbaar bij Uw boekhandelaar of bij de uitgeefster 

GUARDIAN PUBLISHING COMPANY LTD. 
- HAMTLTON. ONT. 

BOX 84 STATION B 

Vf 

DOE MEE AAN DE GROTE INTELLI6ENTIEWEDSTRIJD VAN 

VODGB 
Win een prachtige» prima en stijlvolle 

'Z>o^Hardtop 
Voornaamste voorwaarden voor deelname: 

1 De oMlcieie deelname-formuHeren moeten worden gebruikt. 4. Men mag meer dan één oploeslng Inreuden. 

Eerste Prijs : Een 1958 "Z^^>^Mayfair 4-door Hardtop 

Tweede Prijs: Een 1958 Regent 2-door Hardtop 
OVERIGE PRIJZEN: 10 Philco Portable Transistor Radio’s. 

Koop bij ons een met de volgende kenmerkende eigenschappen: 

(ï) Torsion-AIR Ride, het meest geperfectionneerde verings- 0 Meer veiligheid en bescherming door Safety-Rim Wheels. 

systeem. (3) De grootste voorruit. 
<D Tolal-Contact Brakes, de veiligste remmethode Eleetrische ruitenwassers. 

® Bmkf*™ ^ ^ ^11,^ richting. 

Vraag deelname-formulieren voor de wedstrijd 

LIPP^AY MOTORS LTD. 
9 Lawrence Ave. Weston Toronto 15 Ont. 

Telefoon CH 1-5283 

Enter DO DOE “More For Your Money** Contest I 



CALVIJilST-rONTACT 10 FRIDAV, FEBKUART Ilth, 

classified ads 
ARE EA8T 

AJTD NOT EXPEN8IVE 
Pay your advertlsement when 
you eend It In. See our new 

■tandard-rates below: 

Blrth-announcementi. I 2.50 
E)ngagement- 
announcementa ... 12.60 
Marrlage and 
annlversarieB ... 18.60 
Notlflcatloni 
of death.18.60 

“For Sale” and “Want” ad- 
yertlsements up to 40 words 

I 2.00 
For every word more 6 4 
For “letters under number’ 

$ 0.60 extra. 

Our weekly, “Calvinist Con¬ 
tact” is read tbroughout 
Canada by a large number 
of people of Holland descent 
and Is tberefore an excelleui 
medium to acqualnt your 
frlenda and relatlves wltb; 
wedding anniversaries, enga- 
gements, marriages, blrtbs, 
deaths and news of yonr 
■ocletles. Our “for sale” and 
“want” ads glve excellent 

results. 

8«nd yonr payment 
together wlth yonr ad tos 

Calvinist Contact 
Box 312, Station B, 

Hamilton. Ont 

FARMS FOR SALE 
60 Acn^s, bost stenen huis, 8 grote 
kamers, kelder, furnace. 2 goede 
barns. 10 mile van Hamilton. Ge¬ 
schikt voor kippenfarm. 

60 Acros, kleigrond, goed huls, 6 
slaapkamers, keuken en woonka¬ 
mer. Kippenhok. Schuur kon wel 
beter. 8 Mijl van de kerk In Jarvls, 
Ont. Vraagprijs $ 6500.00 met 
$ 2500.00 down. 

JACK BYLSMA 
REAL ESTATE 

1<>07 Kiiig SU KasU Hniiilltoii, Ont. 
Bel LI 9-3894 

P.S. Wo liebboii iiioe^ farms for 
sale iiH*! eii zonder melk conlracts. 

tliovnuigd: 
EEN VRIJGEZEL 

voor moderne dalry-farm voor het 
gehele jaar. Alle werk grondig ver¬ 
staande en best kunnende melken. 
6 mijl van Brampton. S. Ysselsteln, 
R.R. I, Meadowvale, Ont., telefoon 
Gl. 1-3441. 

Twee Hollandse meisjes zoeken 
TWEE CORRESPONDENTIE. 

VRIENDEN 
leeftijd 20—25 jaar (Christian Re- 
formed). Brieven met foto’s onder 
No. 1070, Calvinist-Contact, P.0. 
Box 312, Station B, Hamilton, Ont. 

Met dank aan God en grote blijd¬ 
schap geven wij U kennis van de 
geboorte van een welgeschapen 
zoon en broertje 

GARY JAN 
Mr. and Mrs. Mike Weidenaar. 
Maria. 
Minke. 

• Jack. 
Allan. 

6 Februari 1958. 
R.R. 4, Athens, Ont. 

De Here verblijdde ons door Zijn 
genade met de geboorte van onze 
zoon en broertje 

PIETEIR BOUWE 
W. de Jong. 
R. de Jong—Kloosterman. 
Grace. 
Greta. 

* John. 
3 Februari 1958. 

, Athens, Ont. 

Charmante jongedame, 32 j., zou 
gaarne in 

CONTACT 
komen met serieuze heer, Chr. beg., 
beh. pos., omgeving Toronto-Hamil- 
ton. Elke brief met foto wordt be¬ 
antwoord. Brieven onder no. 1071 
% Calvinist-Contact, P.0. Box 312, 
Stat. B, Hamilton, Ont. 

ELITE-ZADEN 
VOOR UW TUIN, GREENHOUSE 

OF FARM 
Vnuigt ü onze Hollandse of 
Engelse prljsconrant even aan 

van 

Groente-, Bloem- en 
Landbouwzaden 

Zaadlevering FRANCO door geheel 
CANADA en U.S.A. 

Wij noteren ook speciale Hollandse 
soorten zoals Sperclcbonen, Snij- 
bonen. Bruine Bonen, Capiicijners, 
Boerekool, Postelein, Witlof, An¬ 

dijvie, Wortelen enz. 

WILLIAM DAM 
SEEDS 

Ancaster, Ontario 

ONE HÜNORED ACRES OF 
FARM LAND 

one and a half miles from the Vil- 
lage of Elmwood, on good road. 
Hydro, pressure system, good 
buildings. Trout stream running 
through. $ 14,000.00. For Inform¬ 
ation telephone MISS CLARK - 
EMpire 8-3871 - evenings MAyfair 
3384, Toronto. 

I Enige kennisgeving. 
Met dank aan God, geven wij U 

kennis van de geboorte van onze 
ioon en broertje 

DIRK (DICK) 
Mr. and Mrs. H. Mitchel. 
Herman. Jan. 
AU. Marijke. 
Cor. Henk. 

30 Januari 1958. 
. R.R. 4, Brockville. 

Het Chr. zangkoor “JOY IN GOD” 
zoek een bekwame 

DIRIGENT 
die tevens goede organist is. 

Brieven aan Mr. M. Zwaagstra, 
2 Dublin Street N., Guelph, Ont. 

A vory good 162 acre farm, located 
between Stratford and Mitchell. 
4 be<lroom home wlth modern bath- 
room. 2 barns, drive-ln shed. Full 
prlce $13,000.—. Downpayment 
$4,000.—. 

120 acre farm, located near Mit¬ 
chell. 3 bedroom insuU brlck home. 
Modern kitchen and bathroom. 
Large barn, concrete stabling, wa¬ 
ter bowls. Drive-in shed. Price 
$12,000.—. Downpayment $3,000.—. 
No interest on balance. 

100 acre farm, located near Cllnton, 
close to Chr. Ref. Church and 
school. Good house and barn. Lots 
of room for broilers. Price only 
$6,500.—. Downpayment $3,000.—. 

We have a nice list of farms in 
Huron County. Some of them wlth 
low downpayment and Immedlate 
possession. 

JOHN BOSVELD 
REALOR 

40 Wellesley Street 
GODERICH Phone 1108 

. Met grote dankbaarheid aan God 
de Schepper berichten wij de ge¬ 
boorte van een welgeschapen doch¬ 
tertje en zusje 

MARIANNB ELIZABETH 
Mr. and Mrs. G. W. Bruusveld. 
Annette. 

28 Jan. 1958. 
R.R. 1, Finch, Ont. 

Holland Construction 
Company’s 

speciale spotgoedkope aanbiedingen 

In 

GEBRUIKTE 
GREENHOUSES 

met verwarmingspijpen; In ver¬ 
schillende maten, 20 tot 40 ft. 
breed pijpen & staal constructies. 

GRIMSBY R.R, 1 Wlu 6-4012 

100 ACRE sandy-loam, frame house, 
barn, silo, $ 16.600, down $6.500. 
117 ACRE, 9 room brick house, 
barn for cattle and for 6000 brol- 
lers, implement; on highway. 
$ 22.000, down $ 9.000. 
9 Room brick house, hydro-gas. 
6 acre sandy land. $8.600, down 
$4.000. 
All these proporties within 7 miles 
from Chr. Ref. Church. 

(Freeman & Newton, Slmcoe, 
Real E state) 

D. J. STEENHÜIS, 
Port Dover, R.R- # 2, Ont. 

DUTCH BOOKSTORE 
H. VAN PELT 

26 Illawatha SU, - ST. THOMAS 
Voor het Hollandse boek 

zijn wij het 
VOORDELIGSTE ADRES 

Vraagt onze lijsten! 

NAAIMACHINE DEFECT? 

^ack '^otnkeit 

HELPT DIRECT! 
Box 45 Tol. MA 8-2166 

DUNDAS, ONT. 

Van Delft’s Bookhouse 
WIJ hebben nog Scheurkalenders, 
Maranatha, Flllppus, llonlngdrop- 
pels, Krulmkens van ’s Heren 

T'afel en Gezel Ie Meerburg. 
$ 1.50 postpaid. 

ilestel nog heden het nieuwe boek 
‘^fo live agalii**, by Catherine 
^rshall, author of “A Man Called 

Peter”. $ 4.50 postpaid. 
223 Hess SU 8., Humlltoii, thiL 

92 Acre DAIRYFARM 
Prima 12 kamer huis, geschikt voor 2 gezinnen, heet en koud 
water, betegelde badkamer, modern verwarmingssysteem, prima 
zg. full basement. Ruime koeienstal In goede conditie. Pressure 
system in huls en stal. 18 stuks vee (ruimte voor 36). Het land 
is van buitengewone kwaliteit. Prijs: $ 19.800.—. In deze prijs 
Is begrepen vee, machinerieën en truck, $ 4,800.— down. Hypo¬ 
theek beschikbaar tegen 6Vi % voor 10 jaar, te betalen met 
$ 90,— per maand, rente en aflossing inbegrepen. 2 Mijl vanaf 
Chr. Ref. Cliurch Wellandport. 

K. KRAAIJ, REALTOR 
29H KING STREET ST. CATHARINES, ONT. 

Tel. MU 2-9646. Na 6 uur i>.m. WE 4-1818. 

kan u uitstekende diensten bewijzen als schakel tussea 
u en uw Nederlandse relaties. Onze passagiersdlenst 
onderhouden met een steeds groeiende vloot van snel¬ 
varende, moderne motorschepen, biedt wekelijks aan 
een beperkt aantal passagiers de mogelijkheid van een 
comfortable en voordelige overtocht Montreal—Rotter¬ 
dam v.v. 

k 

Ons vlaggeschlp, het M.S. “Prins Willem van Oranje” 
neemt in deze dienst een aparte plaats In: een reis 
Canada—Nederland met dit snelle schip betekent voor 
maz. 60 passagiers 7H dag doorbrengen In een Ideale 
sfeer, waartoe de geriefelijke accomodatle, de opvallend 
goede keuken en service en de ruime gelegenheid tot 
ontspanning het hunne bijdragen. 
Voor hen die goederen naar Nederland te vervoeren heb¬ 
ben of zendingen uit Europa ontvangen, bieden wij 
naast onze Montreal-dienst gedurende het zomerseizoen 
wekelijks rechtstreekse afvaarten van en naar de ha¬ 
vens TORONTO en HAMILTON. Verscheping over dese 
havens kan een aanzienlijke kostenbesparing voor o 
betekenen. 

Voor passagetarleven en Inlichtingen kunt u zich wen¬ 
den tot de Oranje Lijn. Westpleln 11, Rotterdam en onis 
agenten te MONTREAL, CANADIAN OVERSEAS BHIP- 
PINO (1966) LIMITED, 410 St. Nlcholas Street. Monl- 
real. Tel. PL-1292, met welke firma u desgewenst In hst 
Nederlands kunt corresponderen, terwijl ook ome on¬ 
derstaande agentschappen, waar eveneens Nederland! 
wordt geiproken, u op verzoek gaarne van advlea sullen 

ORBAT LAKES OVERSEAS 
(CANADA) LTD. 

169 Bay Street 
Toronto - Phone EïM 8-4§Jf 

GREAT LAKES OVERSEAS 
(CANADA) LTD. 

Royal Bank Building 
32 James St. S. - H a m 111 o n, Ont 

Phone JAckson 8-7976 
Mr. M. FAASSE 
1087 London Road, Sarnia, Ont 

Phone Dl 4-8464 

Uw ORANJE LIJN Agent: 

KOOP'S TRAVEL SERVICE 
Postbox 176 - Shopplngr Centre • BurUni^on, Ont 

Tet: NE 4-1818 (dag en nacht) - Donderd. en Vrijdag open tot 9 u. 

Boerderij met Bulkcooler I 
en een maandelijkse cheque van $400.00 van een Toronto dairy; ■ 
hetwelk nog opgevoerd kan worden. f 
Indlen U voor U zelf een bedrijf wilt beginnen, dan Is hier 
een pracht gelegenheid. 

Ben mooie farm, met grote bankbarn; met stalen stallen er. 
automatische drlukwaterbakken; met een moderne bulkcooler; 
met een prachtig stenen huls; heet en koud water; badkamer; 
moderne keuken. 

De prijs Is naar beneden gedrukt om vlug te kunnen verkopen. 
Slechts $12,000.00 met $3600.00 down. Verder HKSiL gemakke¬ 
lijke voorwaarden. Hypotheek slechts 6% rente; geen verplichte 
aflossingen in de eerste 3 jaren. 

TIMON HAGEN, MAKELAAR 

R.R. 2, Newmarket, Ont. 

Phoue Brudford, Prospect 6-8448. 

84 ACRE DAIRY FARM. Pracht bedrijf met mooi huls, grote 
barna, milklng parlour, silo, 23 head of cattle. Geen machinerie. 
4 can melkcontract. Prijs $ 25.000. Met machinerie $ 36.000. 
Melkgerei bij farm Inbegrepen. Down $ 10.000 op farm met vee. 
Contact: Mr. John McCJombs, Phone 27 r 28. 

190 ACRE DAIRY FARM. Mooie farm met modern huls en zeer 
grote barns. Extra 8 kamer huls voor knecht. 41 stuks pure bred 
vee en 7 can melkcontract Alle machinerie en nieuwe silo. 
Eigenaar moet verkopen. Vraagprijs $ 49.000 met $ 16.000 down. 

200 ACRE FARM met prima huis en grote barn 50 x 150, slechts 
20 jaar oud. 25 stuks vee, 6 zeugen met biggen en alle machinerie 
voor slechts $22.000. Down $ 11.000. Contact: Thijs Reitsma. 
Cayuga, R.R. 6, Phone 619 R 6. 
Al deze furnis hi de huurt vuit Clir. Ref. en Ref. CliurcheH. 

MARTIN DEVOS - REAL ESTATE 
DüNNVlLIiK, ONT. Phone 071, Res. 662 

Wij hebben vele tevreden kopers en helpen U met financieren. 
Schrijf eeuB of kom eens kijken. De hele week zijn we be¬ 

schikbaar behalve 's Zondags. 

ABONNEMENTSFORMULIER 

Hierbij geef ik op alt abonné van CalvlnUt-Contact 

Naam ... 

Poat-adrei . 

Aangebracht door: 

Naam . 

P f-adres . 

Aanbrengpremie: . 
Zendt dit formulier met het abonnemenUgeld ad 
I 4.00 In caab/money-order/obeqae (blJ obeqne 16 4 
extra voor bankkosten) naar **Oalvlnlst-Oontaet”, 
Box 812, Station B, Hamilton, Ont 

/**n: 
CalvlnUt-Contact, Box 812, Stat B. Hamilton, Ont 

ADRES VERANDERING 

NIKVW ADBE8I 

Naam ... 

i t-adree 

OUD ADRESi 


