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THE REFORMED AND 
PRESBYTERIAN JUBILEE 

A fresh look at the reformation 
and a renewed dodication to its 

The 
nware 

whoro churches of reformcd back¬ 
ground will be preparing for the 
400th anniversary of the publica- 
tion of the Heidelberg Catechism, 
which will fall early in the 1960s. 
Betwecn the Geneva festival and 
the Heidelberg anniversary the at- 
tention of the Alliance membership 

city of Geneva, deeply will turn to Scotland, wherc the 
ana a renew^u w of the importance of the 400th anniversary of the reforma- 
continunl challenge will unite more Reformation for the history of the tion of the Church ^of S tl 
than 45,000,000 Christians in mem- community and of Switzerland as will be celebrated in 1900. The 
ber churches of the World Presby- a whole, will also participate in the !T'°^erli,chu,Ic?' the 
terian Alliance in next year’s celebration, which will last through m the English-spenking world, th 
opening of ‘The Reformcd nnd June 0. The historie Swiss tradi- pl'urch of Scot}aJ]d' 1P,a?“a". 
Presbyterian Jubilee, 1959-1960.’’ tion of offering a haven for the tober 1960 apecial 

Centered in the celebration of persecuted and the 400th anniver- general assembly whjch will mark 
major historical anniversaries in sary of Calvin’s bccoming a Citizen the sigmficance of the 1560 re 
Europe, the jubilee will include of Geneva will be a theme of the Par,s” an" presbytery celebrations 
pilgrimnges, public pageants, spe- civic celebration. An additional will also be taking place in Scot- 
cial sessions of high church courts event to be marked during this por- *aad during the nnniversary year. 
and city-wide festivnls in such tion of the jubilee is the 400th an- The World Presbyterian Al- 
cities as Paris, Edinburgh and niversary of the publication of liance will make available to its 
Geneva. Calvin’s definitive edition of The membors a documcntary film on 

A determination to m.ke the ju- '««*<•• •/ Ubta, 
hiloA rnnri- than another in a series atill the comerstone of the theology tion. i ne liim ltseii, as wen as 
of wïtoricil blSdavs maïks thê of the Reformed and Presbyterian other mater.al for the jubilee, will or nistoncai mrtnaays marss ine . * bring to the attention of the re- 
plans under consideration at the Tnstitutes will not be the formed family major reformation 
Geneva headquarters of the World t no institutes win not De ine ... .. . often little 
Presbyterian Alliance and in the la?t reformation document to re- outside Eurone 
committees of the member church- ceive new attention from the jubilee known outside Europe. 
es most closely connected to jubilee celebrations. In Germany and else- Rev. J. Van Hameien. 
events. A world day of prayer and ■ ■— 1 .. 
dedication next May 31 will set the 
theme for the entire jubilee period. 
Special services in the congrega- 
tions of all member churches, as 
well as an ecumenical service in 
the Cathedral of St. Pierre in Ge¬ 
neva, will mark the date. 

Ouderdomsvoorziening 
Er zijn waarschijnlijk maar weinig belastingbetalers in Ca¬ 

nada, die zich realiseren, dat de federale regering dit jaar meer 
dan een half biUioen dollars uitgeeft, om de $55.— per maand 

ttJ"n3ta!3 ÏÏSrf STSrenA ouderdomsvoorziening te kunnen betalen aan alle Canadezen 
Reformed church will convene in van 70 jaar en ouder. Bovendien is er nog ruwweg 30 mulxocn 
Paris on May 27, following a pil- ncKj|_ ajs aan(joel van de nationale schatkist In wat de provin- 
grimage to the city of Noyon, ° . . v 
marking the 450th year since the ciale regeringen voor ouderdomsbijstand (old age assistance) 
birtli of John Calvin. The Paris 
synod will recsll the couragoous 
meeting in the French Capital of 
the first national synod in 1669, 
when such a public gathering in a 

geven aan mensen tassen 65 en 70 jaar, die hulp nodig hebben. 

Deze feiten werden bekend in het 
rapport over de ouderdomsvoorzie- 

rt Roman CthoTldm 
demanded an extreme measure of_’ ._„_ 
dedication to the reformation. 

On the day following Sunday, 

werd samengesteld door Dr. Robert 
Clark van de Universiteit van 
British Columbia. Uit dit rapport 

May 81, the centre of the European blijkt ook, dat het gemiddeld be- 
celebrations moves to Geneva for drag, dat aan ouderdomsvoorzie- 
the St. Pierre observance of the njnfir ontvangen wordt, in Canada 
day of prayer and dedication. On jn een gunstige verhouding staat 
June 1 in Geneva the newly restored ^ het gemiddeld inkomen in Ca- 
Calvin “Auditoire" (Knox Chapel) nnda, vergeleken met Amerika; 
will he dedicated in a service to mear overigens zijn er vele feiten 
which all Alliance members will be door Dr. Clark aangehaald om te 
invited to send delegatcs and par- bewijzen dat onze Zuiderburen een 
ticlpants. The “Auditoire" was the schema hebben, dat veel beter werkt 
home of the English-speaking con- dan het onze. 
gregation of which John Knox was 
pastor during the persecution of In de Ver. Stalen worden de pen- 
Protestants under Queen Mary. It sloenen geheel betaald door bljdra- 
was also used by Calvin as a lec- H van lirbolderH, ondernemen* en 
ture centre, and was used by some . ,, .. ,... „„„ 
of the early classes of the Academy «"standlgen Uurmen* Inbegre- 
opened by Calvin in 1559 for the P»n). ZIJ worden naar ban Inkomen 
training of leaders for “the Church aangeslagen voor bijdragen In het 
and the civil government.” _ The pensioenfonds en ontvungen peu* 

sloen op het tijdstip tuii hun “re* Academy, which providcd a large 
number of leaders for the Europeen 
Reformation ,is looked upon as the tlreinont” d*»rh niet eerder <lnn op 
forerunner of the University of de leeftijd van 62 jaar voor vron- 
Geneva, which will oelebrate it* wpn „f «5 j,ulr voor mannen. 
400th anniversary in connection 
with the Geneva portion of the ju- Wat zijn hier de voordelen? 
bilee. 1. Ieder persoon krijgt datge¬ 

ne waarvoor hij betaald 
heeft en weet, waar hij 
voor betaalt. Op deze wijze 
is het omkopen door politici, die 
hogere pensioenen voorspiege¬ 
len, ónmogelijk gemaakt; ieder 
begrijpt dat hoger pensioen al¬ 
leen mogelijk is door hogere pre¬ 
mies te betalen. In Canada daar¬ 
entegen komt het geld voor de 
ouderdomspensioenen uit drie 
verschillende belastingen en een 
betaling van de regering uit de 
“algemene pot” om het tekort 
aan te zuiveren; op die manier 
kan de belastingbetaler ónmo¬ 
gelijk weten, wat de beloften van 
de politici hem gaan kosten. 
Dr. Clark zegt, dat de Ameri¬ 
kanen trots zijn op het feit, dat 
zij hun eigen pensioen betalen; 
deze trots vond hij niet in Ca¬ 
nada, waar men “de hand op 
moet houden" voor wat de rege¬ 
ring verstrekt. 

2. Ieder krijgt een pensioen in 
verhouding tot zijn inkomen. 
Wie in een gebied woont, waar 
het levensonderhoud duur is en 
waar dus ook de lonen hoog zijn, 
dan weet hij, dat hij later ook 
een hoger pensioen zal ontvan¬ 
gen dan iemand In een goedkoop 
district met lagere lonen. Ook 
in Canada zijn grote verschillen 
wat de kosten van het levenson¬ 
derhoud betreft tussen stad en 
platteland, maar iedereen krijgt 
tenslotte hetzelfde als ouder¬ 
domspensioen, nl. $65.— per 
maand. 

8. Het Amerikaanse pensioen 
wordt uitbetaald wanneer men 
ophoudt met werken (en verdie¬ 
nen) en men tenminste 66 Jaar 
is (mannen) of 62 jaar (vrou¬ 
wen). Het Canadese wordt niet 
uitbetaald voordat mon 70 Jaar 
is. De “old age assistance" die 
in Canada door de provinciale 
regeringen wordt aangewend 
om mensen die nog geen 70 zijn, 

Ome lezer* aan de Oostkust 
moeten maar een* uitkijken. Het 
hier af geheelde vliegdekschip 
Karei Doorman, houdt met een 
afdeling van de Nederlandm 
vloot oefeningen lange de Oost¬ 
kust van Noord Amerika en de 
Nederlandse Antillen. 

uit de nood te helpen, bestaat 
in de V.S. ook maar dan alleen 
als een aanvullend pensioen in 
noodgevallen. Om in Canada 
voor “old age assistance” in 
aanmerking to komen, moet 
men zich onderwerpen aan een 
onderzoek dat door velen als on¬ 
prettig en door sommigen als 
‘hard’’ wordt gekenmerkt. 

4. Het Amerikaanse schema voor¬ 
ziet in uitkeringen aan gezins¬ 
leden van mensen, die on non- 
actief zijn en aan hun weduwen, 
indien de gepensionneerde 
sterft. Dit komt niet voor bij 
het Canadese systeem hoewel 
hier enige compensatie gevon¬ 
den wordt in de regeling van 
de kinderbijslag (family allow- 
ance) en het feit, dat in Canada 
zowel kostwinner als “depen- 
dent" pensioen krijgt op de 70- 
jarige leeftijd. 

In het licht van deze vier punten 
lijkt het Canadese systeem een ta¬ 
melijk ruw stuk gereedschap in 
vergelijking met het verfijnde in¬ 
strument van de V.S. Ons systeem 
geeft gelegenheid tot politieke om¬ 
koperij, ongelijkheid in het genie¬ 
ten van pensioen en andere tekort¬ 
komingen. Maar terwijl de 'Con¬ 
servatieven tijdens hun verkie- 
zingsredevoeringen lieten uitko¬ 
men, dat zij voorstanders waren 
van het Amerikaanse systeem, 
heeft Prime Minister Diefenbaker 
naderhand beloofd, dat invoering 
van “Amerikaanse” voordelen al¬ 
leen zou geechieden “boven en be¬ 
halve” de tgenwoordige $66. — per 
maand. Als deze belofte tot de let- 

Het bijna ongelooflijke, dat 
wilde eenden, ganzen en zwa¬ 
nen uit de hand eten, is een 
dagelijkse gebeurtenis in het 
beroemde vogelreservaat van 
Jack Miner te Kingsviïle, Ont. 
Meer dan 12.000 trekvogels 
komen hier jaarlijks voor rust 
en voedsel op hun tochten 
naar het zuiden en weer terug. 
Zie voor een uitvoerige be¬ 
schrijving van dit vogelreser¬ 
vaat onze rubriek “Hi Neigh- 
bour8>> op pag. 4 van dit num¬ 
mer. 

ter gehouden wordt zullen de kosten 
het wel erg moeilijk maken, het Ca¬ 
nadese schema op een redelijke ma¬ 
nier uit te breiden. Als hij beloofd 
zou hebben, dat de ouderdomsbij¬ 
stand (old age assistance) zou wor¬ 
den gebruikt om in alle noodgeval¬ 
len tenminste de tegenwoordige 
voordelen te geven, dan zou dat 
een heel verschil zijn. 

In elk geval lijkt het er op, dat 
Dr. Clarks rapport enkele ernstige 
tekortkomingen heeft aangewezen 
in het systeem van ouderdomsvoor¬ 
ziening in Canada — niet in hot al¬ 
gemeen peil van de uitkeringen 
maar in do wijze, waarop het geld 
wordt verzameld en uitgegeven. 
Moge de regering er verbetering in 
weten aan te brengen. (IJlcD.) 

POPE and PREACHER 
Pope John XXIII washed the feet 

of twelve poor men during the Holy 
Week. This is more than the simple 
revival of an ancient customs long 
in disuse. 

It is part of a general policy by 
this new pope of bringing the pa- 
pacy closer to the people. 

This pope wants to be a popular 
pope. 

He visited convicts in prisons at 
Christmastime. 

He gave audiences to laborers, 
including garbagecollectors and 
circusperformers — who have 
perhnps never been seen in the 
Vatican before. He visited and ce¬ 
lebrated Mass in Boveral churches 
in the Roman slums. 

Religious leaders in Australia 
estimate 726.000 went to hear Bil- 
ly Graham in Melbourne and 45.000 
in Tasman ia. Millions more saw 
him on television or heard him on 
radio. Churchmen said the crusade 
has increased churchattendance in 
Melbourne. 

Churchcommittees also are happy 
about the financial side of the 
crusade. They had feared they 
could not meet the expenses of 
$170.240.—. 
Thelr fears vanished when 140.000 

persons turned up to hear Gra- 
ham’s final sermon in Melbouma. 
That not only paid off the cru- 
snde’s expenses, but left several 
thousand pounds over to go toward 
Graham’s “hour of dedsion” 
broadcasts in the United States. 
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STANDVASTIGHEID IN DE 
BERLIJN - CRISIS 

at 10.00 A.M. in 

OTTAWA — Canada’s grenzen Hoen Duitsers onder Russisch ro- 
reiken ver, in deze tijd van politie- giem in Oost Berlijn en Oost Duita- 
ke en militaire overeenkomsten, land. 
Naar het oosten ligt het front van Elke dag weten 500 tot 1000 per- 
Canada langs de grenzen van Oost gonen de Oostelijke sector te ont- 
Duitsland en zelf verder, tot in vluchten, vaak op dramatische wij- 
Berlijn, de verste post van vrijheid ZQ jjat jB de reden, waarom de Rus¬ 
in do communistische wereld. Als 8jsche premier Nikata Krushchev 
een agressor do sectorlijn van Ber- de Westerse macht uit Berlijn 
lijn doorbreekt, is ook Canada in wenst te verdrijven. De Russen 
oorlog; alsof Canada zelf zou zijn hebben dit al jarenlang gewild en 
aangevallen. dat was ook de reden voor de blok- 

Vanwege onze militaire overeen- kade van 1948-49. 
komsten heeft de Bcrlijncrisis Wo tijn in Berlijn gebleven. Do 
meer dan oppervlakkige belangstel- ]uchtbrug verbrak de blokkade en 
ling in Canada, want als de ont- de bedreigingen en het wapenge- 
wikkehngen in deze Duitse stad uit kletter van over de grens heeft de 
do hand lopen, betdtent dat een Westerse wereld niet kunnen ver- 
atoomoorlog met de Russen. drijven. We zijn gebleven, omdat 

Cnsis is een overwerkt woord, dit ons recht was; mnar onzo x . _ , , . A . 
maar voor de toestand in Berlijn is pijcht Weg te gaan zou verraad stad- Geen enkel verkeersstoplicht 
het woord haast nog te zwak; de betekenen aan de twee en een half werkt er; straatlantaarns worden 
situatie is meer explosief dan enig minioen Westbcrlijners, die dan nitt meer aangebracht als ze uit- Servant 
andere in het proces van de “koude ^uden zijn overgeleverd aan de gebrand zijn en de Russen hebben DC,n« 000 8 aervani 
oorlog” tot nu toe. verschrikkingen van een leven on- veel kabels van de palen gehaald. 

Berlijn in het voorjaar is een der het communisme. En bet vo1* heeft een verslagen, 
schone stad; haar oude gebouwen, pat het een verschrikking is, 060 gesfagen uiterlijk, tragisch om 

ONTARIO ALLIANCE OF CHRISTIAN SCHOOLS 

The Annual Spring Meeting 
will be held D.V. on 

Saturday, April 18, 1959 

the Second Toronto Christian 

Albion Road, WESTON, ONT. 

LUNCHES WILL BE AVAILAULE 

Reformed Church, 

ON YOUR WAV 

O Lord, truly I am thy 
aervant. 

Psalm 116:16a 

Who are you working for, 

with God and Christ. Could one 
desire better fellowship in his 
work? It proclaims God’s grace, for 
we know that we work through the 
Holy Spirit also .He leads us into 
all the truth, and how we need to 
know of our new assignment in 
this land, where the sphere and 

and character of our work so often 
moderne winkels, en kleurige café- wordt duidelijk aan een ieder die aan te zien 
terrasjes zijn een mengsel ven wat zowel Oost-als West Berlijn gezien De Westelijke wereld hoeft het - -- L , „ , . . 
men vindt in Panjs, London en heeft A]„ wn overgang naar een communisme standvastig tegen- wh© has employed you? Or are you changes, and we confront all kinds 
New York. Borlijners, die leven on- andere wereld, zo is het verschil fltand geboden, in het Midden Oos- among the unemployed? What « of problems which are strange and 
der de schaduw van 176 Russische tU8Ben do rumoerige, welvarende en bij de achermutseling om de blessing when one can find himself new. When the work is hard, God 
divisies sinds het einde van de oor- en modcrne Wcst-sector en do eilanden aan de Chinese kust De- jn the words of the text and say the Holy Spirit comforts us, and 
log, laten daar niets van merken, nachtmerrie van puinhopen, propa- *• standvastigheid zal ook in Ber- that he is working for the Lord as sustainB us with the promises of 
Het leven in West Berlijn is vrolijk jfandaborden en donkere, verlaten HJn onkreukbaar moeten zijn. His servant. Our faith expresses God from His Word. It is therefore 
en snel. straten. Oost Berlijn is een dode (Mc. D.) itself most gloriously in thoee A confession of the triune God 

Toch zijn ze compleet ingesloten. 
Ze zijn 110 mijl verwijderd van 
de rest van het vrije West-Duits- 
land. Hun enige verbinding met do 
vrije wereld wordt gevormd door 
drie luchtlijnen, vier wegen en een 
kanaal. Verder is rondom hen de 
vijandige macht. 

Are you mentally healthy ? 
The theme of World Health Day 

Als U wandelt op een straat in (April 7th) being that of Mental 
West Berlijn stuit U plotseling op Health, the Health League of Can- 
prikkeldraad, uitkijktorens en ge- ada, a Canadian Citizens Commit- 
wapende wachtposten, de weg af- tee for the World Health Organiza- 
sluitende naar — maar vooral van- tion puts forward this question- 
uit — de sector van de stad, die naire to aid you in taking your 
door de Russen is bezet. mental health pulse. The list was 

De brede straten zijn vol ver- drawn up by Dr. William C. Men¬ 
heer. In de nacht schijnt West Ber- ninger, President of the Menninger 
lijns licht als een lichtbaken langs Foundation, Topeka, Kansas, 
een donkere hemel voor de 17 mil- United States of America. 

words. It is glorious, for it con- Siich a confession radiates hap- 
fesses the grace of God. It is only piness too. You con sense it as you 
by grace that we can enter into the read It flows forth from a 
service of the Lord. In our best thankful heart, that God has given 
condition we are unprofitable ser- to me also the grace to believe it, 
vants, and our best works are so a"d to proclaim it, and to experien- 
weak and sinful, that we marvel co all the rest of my life here the 
when God reveals that the belicvers joy of fruitful service. The reward 

Are you unable to concentrate are His servants. It proclaims which is of grace, is assured, and 
because of unrecognized eau- God’s grace, for we then follow up the works will continue into all 
ses? this confession by declaring that it Eternity. The Lord does not dismiss 

3. Are you contxnuaUy unhappy ia only through Jesus Christ that His servants, because they are also 
without justified cause? we are again received into God’s aon8- this confession is ours, let 

4. Do you lose your temper favo/ and Placed «is Service, us glory in it. 
.„a In fact, we are made co-workers 

1. Are you alwaya worrying? 

2 

Boek nu voor Uw 

ZOMERVACANTIE IN 
HOLLAND 

op de Groepsreis per 

Vertrek 26 JUNI, ’s avonds 6.30 van Toronto 
en terugreis 31 AUGUSTUS van Amsterdam. 

KOOPS TRAVEL SERVICE 
HET QROOT8TB NEDERLANDSE REISBUREAU 

IN CANADA 

Postbox 176 - Shopplng Centre - BURLINGTON, ONT. 
TeL: NE 4-1813 (dagen nacht). Honderd, en Vrijdag open tot 9 u. 

eaaily and often? 

5. Are you troubled by regular 
insomnia? 

6. Do you have wide fluctuations 
in your moods, from depression 
to elation, back to depression 
which incapaeitate you? 

7. Do you eontinuaUy dislike to 
bo with people? 

8. Are you upact if the routine of 
your life is disturbed? 

9. Do your children ooneietantly 
“get on your nerves”? 

10. Are you “browned off” and 
conetantly bitter? 

11. Are you afraid without real 
cauec ? 

12. Are you alwaya right and the 
other person alwaya wrong? 

13. Do you have nwmfiroua aches 
and pains for which no doctor 
can find a physical cause? 

The conditions chartered in these 
questions are the major warning 
signals of poor mental health in one 
degree or another. According to Dr. 
Menniger, help is necessary if your 
answer to any of these questions is 
definitely “yes". 

W. Hekman 

Uw Commercial Life agent Is FONS H00NH0UT voor al Uw verzekeringen 

2 WINGHEEN COURT, APT. 11, DON MILLS, TORONTO, ONT. 

Het tel. no. blijft III 7-9937 

"SERVINO ONTARIO’’ 

• Vader, 
1I00FDKANT00K: 

1303 Yonge Street 

• Moeder, 
Toronto 7 

Telef.: WA 5-4144 

• en al de kinderen KANTOREN In: 

Iluiullton 

IN EEN FAMILIEPOLIS Kingston 

JA, DAT KAN BIJ DE 
Kltchener 

Commercial Life 
London 

Ottawa 

Sudbury 
VOOR VADER: EEN LEVENSVERZEKERING VAN 9 5,000.00 Ednionton 
VOOR MOEDER: EEN LEVENSVERZEKERING VAN 9 1,000.00 Oudgary 
VOOR DE KINDEREN: TOT 21 JAAR EEN TIJDEIJKE VERZEKE¬ Vaarouvor 

RING VOOR ELK KIND VAN 91,000.00. 

Laat U eens volledig Inlichten door een onzer agenten. ★ 

VERZOEKE INLICHTINQEN TE ZENDEN AAN: Commercial Life 
behorend tot 

NAAM: . 
THE NETIIEHLAND8 

ADRES: . 
INSURANCE GROUP 

ATTENTIE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van de 

“Association for Reformed Scientific Studies” 
op ZATERDAG 25 APRIL a-s. In 

Brampton Chr. Ref. Church 
Aauvang 10.30 A.M. 

Dit wordt een zeer belangrijke vergadering, waar wij U allen 
verwachten. 

Agenda wordt de leden toegezonden! 
Spreker; Dr. P. G. SCHROTENBOER, Ottawa. 

Vergeet deze datum niet, reist gezamenlijk! 

— 1959 1949 — 10 JAAR 
William Dam*8 Zaden 

in Canada 
GROENTE-, BLOEM-, GRAS- EN LANDBOUWZADEN 

BLOEMBOLLEN - BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Onze 15-jarlge ervaring in Holland en 10-Jarlge 
ondervinding ln Canada garanderen U KWALI- 
TEITS-ZADEN. Informeert U eens bij onze Jaren¬ 

lange trouwe afnemers, van kust tot kust. 

Vraagt U onze nieuwe Holl. of Eng. prijscourant voor 1959 even 
aanl U vindt daarin ook Holl. soorten zoals: SPERCIEBGNEN, 
SNIJBONEN, BRUINE BONEN, BOEREKOOL, RODE KOOL, 

URUSS. WITLOF, POSTELEIN, ANDIJVIE ENZ. ENZ. 

WILLIAM DAM SEEDS 

1934 — 
Ancaster, Ontario 

25 JAAR — 1959 
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Hulpverlening uit Naastenliefde 
——^ mnmiwp /‘onstitufincv*1. Onze ( 

Rockingham, N. 
INGEZONDEN: 

Mijne Heren, 

Onder het hoofd “Van het poli¬ 
tieke erf” Bchreef U over Canada s 
hulpverlening aan het buitenland. 

VAN HET 

POLITIEKE ERF 

bruiken om de binnenlandse poli¬ 
tiek van haar bondgenoten te bein- 
vloeden en in haar diplomatieke be¬ 
trekkingen do nodige voorzichtig- 
heid in acht nemen, behoeft men 

momber constitucncy . Onze enige . h over dlt aneB njet ongerust te 
redding is de instelling van Één van maken In do fltrijd tegen het com- 
do vele vormen van representievc munjHmo j8 zeifB het gedeeltelijk 
vertegenwoordiging, zoals die De- ve|>|.M van do 80uvereiniteit aan 
staan in Nederland en Duitsland e|?n bevriende, en vrije natie een 

b.v. „iet te hoge prijs. 

HC i. «hier Samenwerking of 

gaan. isolement 
UUga7m0PdTinXnukhal8ofVtnoÏÏo denken houdt in cen positieve hou- mea^o'it tot dit systeem zai over- 
PM Ir te doen is met hulpverlc- ding ook op politiek terrein en niet ^ _ 

ning respect te werven in het bui- een negatieve, 1Do twee grote partijen zijn er Naar aanleiding van de bijdrage 
tenland. Zonder aan de goede bc- van mcn,P* W'J ™Thristolijko °m begrijpelijke redenen op tegen. «.principicle politiek is up-to-datc” 
dodingen van de PM af te doen tot vormingvar een Chnste^jk ^ hob,)cn hot nierendeel van de de inzender onze mening, 
betwijfel ik echter of dit de reden partij? OP basis van het ««JgJ stemmen in het parlement dat dc normen van cultuur, samen- AJg v btnngnKori gaai 

is waarom ook Canada aan andere j*Bt**nd* p ;• jij t kunnfn onder- Ook al zou de House of Commons ieving en rechtsorde in Canada on- nncer \J spoedig een jubileum 
landen hulp verleent. Ik geloof, in hebben die w,j, n.etj^ ^ n zljn dan dergeschikt zijn gemaakt aan de ^IZZiinbeil gevallen zal 
feite, dnt het er in de eerste plaats «chnjven f Ik e g . want ^ ZQU de conBorvntieye Senaat elke economische richtsnoer. Volgens voar Uw vefc vrienden en be- 
om gaat de koopkracht voor C - ^ J organisatie kunnen wo niet poging in deze richting torpederen, hem toont de Canadese geschiede- d ren aangename verrassing 
dese producten te vergroten van der een organ.snUe kunnen we^^ daar0In een andere moge- nis Bedert de Confederat.on duide- ^^Zneme!ervan in hun eigen 
landen die niet .tot het dollar- verwachten^«J fijen lijkheid waarop de Calvinistische lijk aan dflt economische probl«MO Calvinist-Coitiact, te lezen. 

heeft Canadezen zich politiek kunnen ont- jn fejte een secundaire rol hebben • 
_   «la wn zoutend zout in de- „...aneold in de ontwikkeling van 

WANNEER ZAL ’T ZIJN ? 
Of Is het gauw een Jubileum] 

Als U binnenkort gaat trouwen 
. __TT re ttt*-M 

landen die niet tot het "aonar- verwBinwm ««»», «..«^gedachte 
nrea" behoren, of die een gebrek rekening g(^oudon *a w^en^ l Car)adezen zich politiek minnen onu- in fejte een secunaaire rot n«. . 
aan dollars hebben . Een ChristeiijKe p poppen els een zoutend zout In de- ^speeld in de ontwikkeling van Qok veTlavmgs-aankandigvngen 

campagne t'as “hit ^prlwJm^van Hoogachtend,.., _ , £^““7 campagne was nei. **—* ' . . "j 
het verschuiven van een gedeelte op provinciaal 
,IVU • i i _ UrKlnr Viof. trohnspprd van onzfhSdS va“n het doliarbloc het 'gebaseerd 
naar het “sterling-area” zelfs eén 
van do belangrijkste onderwerpen. 
Ik hoop echter dnt de regering zal 
inzien dat onze handelsbalans met 
andere landen het best verbeterd 
kan worden door de verwijdering 
van invoerrechten, die internatio¬ 
naal handelsverkeer bemoeilijken en 

gebied, aangezien 
is op de “single- Jan 

COMMENTAAR 

het' parlementaire stelsel in dit on'v gcbo<yrte-advertcv.ties worden 
.. . land. , altijd met veel belangstelling ge- 
VanderWoerd wij mogen er de schrijver op at- iczeilt 

tent maken dat wij in het bedoelde 
artikel hebben gesproken over de Maakt anderen deelgenoot van 
hedendaagse politiek. Over het ver- ,/e belangrijke gebeurtenissen 
leden hebben wij eerder een breed- fjw leven. U hebt meer vncnaen 
voerige beschouwing gegeven in het dan U denkt! 
. . . <nr_nn_4aa Vt-i4- 

Voor de kosten zie llnkerboven- Mct genoegen voldoen ivij aan het verzoek van de redactie bojje Jan Wingewest tot Vnj ^ ... 

Sin ’i^Kerrecnicn, ui! rmlimentaar te leveren op het ingezonden stuk van Mr. Jan Zelfs v0]gens sommige ingewijde hoek van de ac terpuK na. 
naai handelsverkeer bemoeilijken en f n(icryvoer(i tfat op deze pagina IS af gedrukt. Elke SChriJ- Canadese politici zijn de kiezers ---- 
verstikken. Ik denk hierbij >^ b nmneliik acnciad de betekenis van zijn arbeid af te me- niet in staat hun stem in overeen- Ongetwijfeld zal onze arbeid in 
bijzonder aan Nederland, dat vocirt. ver IS naviCllJK J - , na+oTlinsi d/>r Irzcrs Daarom hopen stemming met hun overtuiging uit , bestaande partijen, indien wij 
durend meer van Canada koopt dan ien naar de mate van belangsteltin£J~r. « volacn le brengen, omdat de politieke par- trOUW zjjn( de antithese aan het 
zij nnn Canada terug verkoopt. De- - ^ fict voorbeeld van deze inzender ZUUen, 1 g peen leidinggevend beginsel bezit- bronJgen. Eerst dan zullen 
ze voor beide landen 0"Ketyijfeld ljonr hun mening OV6T de politieke vraagstukken m dxt blad ten Dat ia niet Z() vreemd. Het hu- gedwongen zijn ons in politieke 
ongunstige situatie is mede het ge- ( Oor 'iu i ^ manisme, dat de levensgeest uit de a^dering te begeven. Wij be- 
volg van de “Imperial Preferential kenbaar TC maK geest des mensen doet opkomen, chouwen dus zulk een samenwer- 
Tariff”, die aan EnSel.ande®"H^ Mr VanderWoerd heeft in zijn souyereiniteit van ons land door het maakt in de practijk van het leven die ondcr de huidige omstan- 
voorrechtc positie op de Canadese • verschillcnde onderwer- verlies van de zwaardmacht in ge- «jreesteloos’ en verzakelijkt de re- di heden geoorloofd kan zijn om¬ 
markt geeft, en op Re forceerde ® aangesnlden. Daarom komt het vaar wordt gebracht, rnieoretisch iatiü tussen de verschillende levens- J alie partijen de algemene men- 
wijzo vele Nederlandse producten pen g n^e d SUCcessievelijk gezien zijn wij geneigd hierop een kring,,ni zoals men deze aantreft jSjkheid van staat en recht er- 
weert. tl b^handelen De inzender is te- bevestigend antwoord te .geven. In- in de 8trijd 0m sociaal-culturele be- niet als het einddoel. Het 

In hetzelfde artikel — echter , " mening dat Canada geen dien namelijk de souvereiniteit van s|is8ingen op politiek terrein. Gods t er in do „^rste plaats om ons 
aangaande de Avro-Arrow maakte buitenland verleent een Blaat in de rechtssfeer 'Bjcle- Wot die do zin van het leven ont- g, f ^„over andersdenkenden 
U in hetzelfde verband melding van ^lpdaarmedc respect te verwerven, gen. houdt elk verlies van het be- „luit en dus naar waarheid een 
de twee totaal verschillende begrip- .. hebben zulks («k niet beweerd, schikkingsrecht over de middelen sieutclpositie inneemt, wordt ver- striid 
pen “zelfstandigheid” en “souve- JfU ^onoaamste motief voor hulp- tot rechtshandhaving (zwaard- vangen door het economische prin- Wij beseffen dat deze StHja 
reiniteit”, alsof deze synoniem zijn. "cVain_ li(rt immers in het liefde- macht) een vermindering van dio cipe al3 hoogste rijksgebod. Men rQto gevaren kan opleveren 
Dit is echter niet het geval. Canada d d”t ”iet anecn knn worden souvereiniteit in. l>ehoeft niet zolang ini Canada te wanncer wij ons niet laten 
is niet zelfstandig meer. Dit komt ^ aat op de persoonlijke ver- Het vraagstuk van de zwaard- vertoeven om dit te ontdekken. H __ (ie liefde van 
niet door de stopzetting van de pro- tegen, doch ook betrekking macht is niet in geding in het mtli- Wij menen hiermede de Tras# dringen ji irn. 
ductie van de Arrow. Reeds bij het ® do reiaties tussen de vol- taire verbond tussen do vrije lan- met welke normen yan cultuur, sa- Christus. Dan kunnen \ J 
toetreden tot het Navo verloor ons £eei ^ rom 8chrcven wij dat den in do NATO. omdat elke deel- menleving en rechtsorde de be- mers gewend geraken aan het 
land met alle andere deelnemers natics verplichtingen hebben nCmcr zich vrijwillig bij deze or- «taande purtijen rekening houden ••zouteloze” van de partij bij 
haar zelfstandigheid: men ging een J onontwikkeide landen. ganisatie heeft aangesloten en de te hebben beantwoord. En voorts ons hebben aange- 
collectieve wederzudse verdedi- p , . ter liet zich over vrijheid heeft er zich aan te ont- koesteren wij do hoop dat de in- c •» .._nillpnfr ZOnt” 
«rint? overeenkomst aan die zelf- D® ,'jne. ..... trekken Wij mogen dus zeggen, zender de gelegenheid heeft gehad sloten Om een ZOU 
standig handelen uitsluit. Zolang ditrorti n^Jdfljijk verklaarde, dat de souvereiniteit van een staat 0nze publicaties van de afgelopen to zijn. Daarom zl^|^n W.*^ 
wij echter op geen enkeio wijzeon- 7a(fcanada lioor «djfl buitenlandse in gevaar wordt gebracht wanneer jaren over deCanadosopolitiek stee<|s weer m het gebed en in 
derworpen ziin aan dc rcchtsuwcht DvSening^et^^respect van de de overheid van zulk een staat met ZOrvuldig te bestuderen. D»»rln » de studie van Gods Woord 
van een andere staat, en *olang nulpverlem^ Veelaer meer zelfsUndig over de zwaard- namelijk vele malen uitvoerig over moeten vinden om 
wij in volle vrijheid onze eigen wereld de zonder meer een macht kan beschikken. In dit ver- deze dingen gesproken. Kracnt mot i phris- 
aangelegenheden kunnen re geen constateerde VftT1 die band hebben wij de begrippen zelf- ... tl.-4>il gelijk wanneer staande te blijven EenCJJTlS 
en beheren zijn wij een souvercine aspect van I wJovt* hij rfch «undigheid en Bouvereiniteit ge- hiJ (.r(ip dut een t lirlstdlÊie telijke politieke studievereni- 

staat. _ metreden verblijdde. bruikt. politieke partij onder de huidige ging Qf kiesvereniging kan 
Het zal U duidelijk zijn dat Ca- NaMlurliik kan de inzender met Overigens zal de inzender moe- omstandigheden geen kans «au sin- daarbij tot grote steun 

^Rs^ssrsisssi rtE* ws srsrx S, e. ^ 
fcan^“'rke 

Vimrpn en vragen te stellen naar „ienilJ ^eopeend. Het zou veeleer omdat do verdediging van brengen imi een lolstn kt Isole kunnen ons niet verenigen 
nanfeiding vin Uw artikel onder cïnïSST in ^de eerste de vrije wereld door middel vnn IMent, doel. In het verkondigen v, n mcYiJ0 dichte van de doorbraak, 
do titel “Principiële Politiek is up- n ..de koopkracht Amerikaanse missilea diepingrij- e,f Kuyper Anderszins zouden wij niet van me- 

SS2SSS rr ;.r ssshs i!iSis.s &t-p:€-g§ 
2awr.|i SkSsHSS a=l» 
goed begrijp is dit een verwijzing K0Hchiedt. Canada biedt Staten enerzijds en Engeland en werem , Canada n0g politieke partij nietsbegirmen kan 
naar de Progressive-Conservative- . . de ianden in het I< ranknik anderzijds valt hieruit z*>ver j J h t n n omdat Daarom hopen wij dat er vele 

di“m ^*iïïsflsa:z!K 
«ysTan? sera £*-—*•— — sisïïKt? s 

Dave Valstar 

BOEKEN waarover gesproken wordt 

«deze gebieden te helpen axwen- ^ hie^e is' evenwel rustig vfr zulk dT ‘chri^ijk. ba- 

KSfrsqai: rsaija SSs&SSï ESHSS&ri 
samenleving en rechtsorde in Ca de afwijzing van de Bijbel als de . at bi« ien onze landgenoten bekend te gracht 
nada ondergeschikt *Dn aan de richt8noer voor het gehele even de Verenigde Staten maken met de beginselstrijd op po- bracht 

"SST "lrt »■- m”k t-r-"'__ 
toont duidelijk aan dat economische ^ Wj. zoudeI1 nlet graag zeggen 
problemen in feite een secundair d d- onzo leidslieden niet ge¬ 
rei speelden in de ontwikkeling van d wJordt 
het parlementaire Btelsel in dit 

dit" voor Zelfstandigheid en 
ons nooit een argument zijn om ons SOUVereinileit 

\e °^asnTsXutenaat8 P V*n De inzender spreekt vervolgens 
do bestaande partijen. naar aanieiding van ons artikel 

Wij moeten ons niet afvTagen of Canadese defensie over de 
de bestaande partij en zelfstandigheid en sou- 
houden met de normen van cul^“ir’ yeroiniteit. Naar zijn oordeel heb- 
samenleying en rochtsorder. maar vergissing begaan door 

ÏSÖ W&iSfiÈ ' ^usJsen geen onderscheid te ma- 

ïzich niet kanwnsteitenbijdl Om deze kwestie goed te yer- 
bestaande partijen, hoe moet hij staan zullen wij moeten bedenken, 
dln tewerk gaan? Calvinistisch dat het ons ging om de vraag of de 
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“IN UK HOKTE NITYKKKHOL” 

door 
W. G. v. d. HULST. 

Het boeiend verhaal van de Oubol¬ 
lige bakker eu z'n kraakheldere 
vrouw. Zeven deeltjes <& 76 
(cheque 16 ë extra) per deeltje. 

Gemiddeld 120 blz. p.d. 
Laat Uw kinderen er van smullen. 
Ze zijn er dol op! Frisse en ge¬ 
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living in a 
NEW 

COUNTRY 
by 

Rev. T. C. Van Kooten 
Gebonden $ 2.95 

Rev A. PERSEN AI RE oordeelt onder meer: 
“Hier Ib een boek dat eigenlijk al veel eerder 
geschreven hud moeten worden. Het ia 6©n 
boek. dat enthousiast aanbevolen kan worden 
en dubbel wuard Is om gelezen en ter harte 
genomen te worden." (Calvtelst-Contact) 

Rev. G. VAN DOOREN schrijft om.: 
Br... "worden noodzakelijke dingen aan de 
ouders gezegd voor hun gedrag tegenover hun 
kinderen. Alleen daarom al raden wjj be¬ 
studering van dit boek dringend aan. 

(Can. Ref. Magazine) 

IN 

ARIE EN 
KATRIEN 

CANADA 
door 

Arie Dof 
Gebonden 12.50 

Rev. J. MOERMAN ziet al uit naar het vol¬ 
gende deel: "Deze "kleine tuinder" ls begif¬ 

tigd met een bijzonder talent. Arie, als Katrlen 
bet toelaat, ga maar gerust weer schrijven." 

(Pioneer) 

Rev. J. TAMMINGA meent dat "Wie de stukjes 

gelezen heeft sal ze graag gebundeld willen 

zien. En wie er nog geen kennis van nam, 
kan lk de raad geven het boek aan te schaf- 
feQt. (The Messenger) 

Uitïaven van GUARDIAN PUBLISHING CO. LTD., Hamilton, Ont. 
Ullftavin van «voüK VBKKnIJQBAAR UB bobkha-ndbl 



CALVINI8T-C0NTACT 
FRIDA V, APRIL , l©th, 

Hi NeighboursJ 

Mr. Miner aaw In birds all the help 
our Oreator haa glven ua through 
thelr usefulness In helptng to rid 
our flelda nnd gardens of cut- 
worms, wlro-worms, grubs, anta, 
and othor peata. Whenover he aaw 
n crow rob a neat of Ita egga ln 
lts coldbloo<led way Jack Miner 
waa Immedlately buBy perfecting 
n way of deatroylng theae killers, 
and he hna aucceeded in catching 
hundreds a year. He haa spont 

In 1878 the famlly movod to Cana- m"Vy, m,onth8 maklng a trap that 
da. a very pleuaanl move for Jack *"] foul ® wea?e’ ««<1 jt haa boen 
who loved the wooda; hls chlldhood °* ‘ren,e"douB he,p t0 turkey and 
la enrlched wlth many experlencea c“,ckcn farmer8' 

Aro you very buay? Sllly quoa- aurrounding hls pets llke: a blue jj» 
tlon isn't lt? Who lan't buay thls Jay, a pet poasum, white rabblta, 
time of the yoar? aqulrrels, coons, foxea, crowa, 

Farmers have thelr mlnd on aad ove» » "est of young Qf'the ho*bbleï ^h 1^‘he enïoyed 
spring planting, houaewlvea «very- J)en hawks. He spent many daya mogt Wftg tQ duck-huntlng and 
where ure housecleanlng mlnded ‘gj 'jf ^ has written an InterestIng chap- 
and many of us are eyelng our ^um 9) briïïht it the markaL ter descrlblng some of theae hunts, 
gardena or lawns to sec what we Krouse J) biougnt at the market. . . . . . fnii-Krown 
can do to get rld of all the algna He learned to Imltate blrd calls ao ^^ kg h . becomo Bcttrcor and 
of winter. So 1 «.gree U’s a sllly «^tly that he could brlng them „vUe uD th,a swrt 

queatiou, but 1 read an lnvltallon cl'‘g® tof^“ w,£^at 11 wa8 ,hen ^e began to raise 
In the ncwapaper whlch may havo 1,111 rro,n tneao nunting expe- sma.11 famllv of wild dnckH 

been ln your paper and I am qulte g*» J“khJXotm? £•“££ from a halr Ooien egg. or more. 

awriSTua “ii saraa tssrs, ■s. ^jsrag.'ïr’JS'ïï! 
1) •« n »»<• •»**»« rt. .ta dl.- £'*■ b'6“,{;'KS£,"7,“ 

Maybe you will agree wlth me “ften shot a quaII wa,er P°"d where tho ducks w,th 
lt would bo worthwhilo 2) but in ? , learned that thev eat wlngB tdlPPed «njoycd thelr limlted 
case you noed a bit of extra urglng weeS acZ and inaecU te tT^om- 
3) I am here to do that. began to a^preclïte th2 Jeaaolf for That autumn 80m.® o'1*1* y?u?*«.r 

The invltatlon came from threo thelr (’reator havine elven them ono8 got away and although Jack 
gentlemen, the three sona of tho tSu t^e and nev.r sho' one «ie” M.ner could not be certain he was 
famoua Jack Miner. They are ln- that practically convinced 17) they were 
vitlng the popblace of Ontarlo, matead he began to Tlnd ways ,tbe »ame ducks who returned to 
Canada and tho rest of the world an<1 means of protectlng these tb® P°,nd ,tb® “•** apreln*\ Kee,?,nR 
1b also welcome to vlBlt the Ulrd birds. Not only were many of men's F1®8® to thom when feed,n* lh*n‘ 
Sanctuary wlthln the next three frlenda belng killed needlesaly by ^®.,!^can?! mor®. and m°[! Dl®‘ 
weeks. guns each year, but hawks 12) rested in them and dlscovered many 

You are alwaya welcome but at also deatroyed muny of them. Hls UD,j8U^*[acl8 about . 
certain timea of tho year thls Is next alm was now to acare these “® ,™!*i8“r®h ‘«„t 
an cxceptlonally 4) interestIng uway to proleet the quall. In thls f®^ 
place, for then the Canada Geeso he aucceeded after muny trles. ' ® ^a v?ab® t»JiVhn 
are arriving or ln the tall they In the careful sludy Jack Miner ™used hlm to begin tagglng tho 
stop here on the way to a Southern made of the birds and thelr ln- qu£f8' „ , „ ... 
cllmate. The best time to visit teresting ways he dlscovered thelr ni n-dTTfJïïi la 
there is from late afternoon till constant flght aguinat thelr ene- d ®k ® * ad a dr^a 
dark to seo the afternoon and mies and so In hls growlng deslre “ ??? ^ 
evening fllghts. 13) to proleet hls many feathered ^Lt,hf.hthI®ll ““5,nïrU,h“a 

So far vou mav or mav not know Iriends he renlized he would have ^*n®r icratched »o iar you may or may noi anow _ . ... hls Post Office addreas. In January 
about the Dlrd Sanctuary. If you to b®lP „tthte“ tï «ff- Mr. Miner recelved a letter from 
don't I'd llke to acqualnt you wlth Biggest threat 14) to blrd llfe 
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lies behlnd thls very interesting ol,1Gr »• tne snriko wno reeoa nis Minor ofKaÜe’eend * °“ each “”um‘nuni band a Blble 
tourist attractlon. young on other small birds. . ïn foilowrng ^r. more ducka dA ^xt Is Inscrlbed. That Idea haa an 

marked wlth « w inaplrlng background and I wlsh 

U 6) If l cinTmak. lt Thls the ubove mentioned hawk, next ln ^der8°n; Sou‘h „Ca,r°"nf*lff~m a «f h‘» d‘®<> wlthln a short these blrda together havo done 
anring ma^be you can go ln tho l‘ne ls the owl. ThCBe birds are h ïl?,]?8*1,8!10.1 ^ ®h°1 l,me and Juck Mlner‘8 Brief waa more than Increase our knowledge S£7Sftas rau a lAar»ux «',r interAHtinir other ls the shrike who reeds hls formed Mf Mlner Qf KaUa.g en(J 

Yet one thing he not.ced: that y^8 “°J* dj2! 
in the order of nature the Creator . w „ 48 KlrfravUl* 1 had room to quote you the whole 
haa so providod that a cannlbal 8,a,,n* ”r", “®x 8Something happened whlch chapter. But Jack Mlner loved God, 

People have asked: where about blrd wlll always deatroy a weaker ,he d„cks and wa7deVht^d chanBL,d h«a cntlre llfe. A genius who had been hls constant com- 
in Canada is thls spot whlch ls ao »>lrd, or a crlppled or dlaeased 16) ^nr?„_ “J' was rovimled whlch untll now had panion on all hls trips. He had 
well-known by so many feathered one nnd let the healthy one„ go. In n®*1. ? „^ " heen unknown. He became inte- cxperlenced Hls guldlng when he 
frlends. Jack Miner a Blrd Sanc- that way contaglous 16) dlseases ;®‘“™®“ He h*d rlalmed lftl that r®8ted ,n Sunday 8cht>ol work and became lost. who had been wlth 
tuary ia sltuated 8) in Klngavllle, «re kept from spreading among biMa d^Srn to thelr Immea 2ach 11 wa8 wh,Ie teaching boys that hlm In hls Buffering and had helped 
Ontarlo. Klngsvllle is a rcal little the birds and survivors will be J™8 ”® r®lar" ‘°J"®'r ver8« 26 ,n Ocneaia 1 struck hlm. hlm seo llght when loss of dear 
beauty spot nestled on the north the stronger onea. Weasela con- y8ar «ow heVh^Tnroof He claims lt was the foundation ones had engulfed hlm. 
shore of Lake Erlc, 28 miles South "tltute another grave threat to ne“l " ' prooi. of a great percentage of hls succeas Jack Mlner knew how the prom- 
Elast of Detrolt, Mlchigan lt ls the birds, as they can destroy them on Many ducks have returned to the jn tamlng and controlllng the wild lues of God can encourago aud help 
most Boutherly town ln the Do- the ground as well as in trees. Blrd Sanctuary for 6 consecutlye creatures: Ood’s promlso to Adam and he pasaed them on, by ln- 
minlon of Canada. _ years. They stay to raise a famlly to "have dominion over all". acriblng them on hls birds’ bands. 

AnH who wnu tscV Mlner* each summer and mlgrate South with a lot of financlal burdens Resultshaveboenlnterestlng.Judg- 
That Ts a wv unusuaf lnd in- EEN KLEINE HULP for tb® winter. Jack Miner became to overcome. the oppoaltlon of some ing by the letters Jack Miner has 

tereaün^stór^T fou^d the fSow- fr‘fn<*l^ T‘th .t«h®m,ihau h® C°U^ people’ Jack M,ner flnally 8ecurod «-eceived. He has heard from Hud- 
n^facts 1? G,e b^kcil 1 tl jiTk D ®r gebruik van maken; 2) de ,nP hl8 ,ll?and they wOUid the Miner homestead. He planted aon Bay and from the Atlantic as 

Mlner nnd the BDda wrltien bv moeite waard' 3) aandrang- 4) uit- °éLW# hanfi H® WaS thouaands of evergreen trees pro- weii aa from a prlson cell in Ar- 
h B d wrltten by mOMW waard 3) aandrang, 4) uit thrtlled wheil they oonaidered hls cured from the Government and kansas State Prlson. from a prlson- 

vn„ ara «onderlijk; 6) ermee bekend ma- farm a real protectlon to return to changed a 200 acre farm into a er who had road about tho tag In a 
.I.i.éir 71 wlth \tZ mhZnUriïv ke,,: 6) «®leKen: 7) Betroffen; 8) oach year, and he States lt in these pi^o whlch would attract the at- newspaper. 
aenuine 8) love for all croatures echte; 9) kwartels of korhoenders; words: tentlon of passersby and become jack Mlner has dled some years 

had VeUlÏÏ^n^hlo "IS018668 J^ J!! ^ ^ ^ ^ ® Ï^VÏ? commSiB.SS 
wiïiirn0^h« I«con8d6olJde8^ 12) httV,k8: 13) begoert®: 14> ^ up th* ffun, and can you undentand and transformed hls home sur- m any way. No admisslon fee ls 

hov ln a famllv óf ten chlldren He dre,Klng; 16) ziek; 16 besmette- ths grateful feeling I have when roundings into a bowor of lllacs charged, not even a tip Is ullowed, 
worked hard to help keep hls big Wk: 17) overtuigd; 18) verheugd; theae peta return to me year after and roae8- ^^^nothlng may be sold, not even a 

famlly fed and clothed. 19) beweerd; 20) uitgesteld. year for food and protection? lt Thousand8 of people have come, bottle of pop. When Jack Mlner 
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... some very dlstlngulshed vlsltors was allve he used to say: Let’s 
nuucea you foei you were peraonnlly from canada and tbe u.S. to see have one place on earth where no 
preacnjt when He aaid: How often hls sanctuary but lett, lmpressed money changes hands and let that 
would I have gathered thee aa o not as much wlth the surroundings be my home. 
hm nnthj>r hj>r hmnj “8 wlth the man hlmself. He could lt looks llke rain today, and so 
Ken doth. gatner her brood under ]ecture tQ Btudent8 in our educa- farm work and housecleanlng will 
her unnga . tional centres, entertain and ln- have to be postponed 20). Don't you 

Yes Mr Miner llved verv close ter08t we» educated people al- agree — a trip to Klngsvllle, OnL 
to hls Creatir. To ^ally under- though he had no normal educatlon. might be very interesting? 
stand hlm you wlll have to reaJ There is a classroom built ospeclal 

hls book and turn to chapter 17: t6,a,Che^ Wh? Wl 
Birds ns Mlssloiuiry Messengcrs, ^lng her or hls class for a lesson 
you wlll be as thrllled as I was *n nuture study. 
when I read lt. To read hls chapters on the 

Jack Mlner had been bom wlth Canadlan Gooso wlll leavo you 
an exceptionally emotional and wanting to soo for yourself. Every 
sympathetic nature nnd thls showed year bo f®öds thouaands of them, 
ltself in hls regard for living crea- Koese who have returned time and 
tures and hls tenderness toward a time agaln wlth Jack Mlner'8 bands 
wounded or crlppled anlmal. He on thelr legs. 
had not been interested ln church Swans too havo found a haven 
or soclal llfe untll three members hero for these many years, and all 
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INGEZONDEN 

Zeggen en doen 
Geachte Redactie, 

Met bolangsi cllimg heb tic Rev. 
De Jager'8 artikel "Zeggen en doen" 
geinen in C.C. van 13 Maart j.l. 

Zijn opmerkingen-, dat wij teveel 
praten over de goddeloosheden 
rondom ons maar te woinig doen 
kan ik volkomen onderschrijven; in¬ 
derdaad blijven wij ver beneden de 
Christelijke maat. Het is jammer¬ 
lijk dat zelfs binnen de kleine 
C.L.A.C. geen eenstemmigheid te 
vinden was, waarom een deel zich 
afscheidde. 

Het is mij echter een raadsel, 
wat dit alles te maken hoeft met 
do in bedoeld artikel geciteerde 
brief van een plaatselijke herbe¬ 
raad aan een “tradeunion" die zich 
aan grove godslastering schuldig 
maakt. De strekking van Rev. Do 
Jagers schrijven is dat deze ker- 
keraad iets deed en dat de C.L.A. 
slechts praat. (zie de titel en de 
laatste twee paragrafen van het 
artikel) 1) Verder commentaar is 
niet, zoals Rev. Do Jager meent, 
overbodig. Het is te betreuren 
dat pas deze actie een ver¬ 
scherpt uitzicht in de gevaren van 
de z.g. "Neutral Unions" bracht bij 

do leden van die plaatselijke 
kerk. 2) 

Honderden trouwe C.L.A. leden 
(persoonlijk leen tic verschillende) 
hebben die gevaren reeds j aren 
lang gezien en DAAROM juist wa¬ 
rmt zij lid van de C.L.A. en hebben 
standvastig geweigerd lid te wor¬ 
den van de "neutral Union". Hun 
strijden voor do C.L.A. was echfcr 
grotendeels ploegen op rotsen, niet 
de rotsen van do "neutral Union", 
maar de rotsen van lauwheid in 
eigen lering. Deze mensen krijgen 
er nu van Rev. De Jager van langs 
omdat zij pal stonden toen de 
C.L.A. ook van binnen uit aange¬ 
vallen werd. 8) 

Mijn grootste bezwaar tegen het 
artikel van Rev. De Jager is ech¬ 
ter gericht tegen de onjuiste ver¬ 
gelijking die Rev. Do Jager maakt. 
Hij zegt a.h.w. "Terwijl de C.L.A. 
mensen druk aan het vechten wa¬ 
ren onder elkaar, was er een ker- 
kcraad die manmoedig een godslas- 
terende Unionlocal te lijf ging.” 

Dit moet dan het "Zeggen en 
doen" symboliseren. Ik wil Rev. De 
Jager niet van opzettelijke dema¬ 
gogie 4) beschuldigen maar dit doet 
toch wel een beetje demagogisch 

aan. Rev. Do Jager weet heel wel 
dat het, de taak on roeping van de 
Kerk is om tegen de genoemde uit- 
sjtattin^en te protesteren, maar dat 
dit nooit de taak is van een Labour 
Union zoals de C.L.A., eenvoudig 
omdat de C.L.A. een "rival" is van 
de neutrale vakbond. 6) 

Hier worden C.L.A. en Kerk 
naast elkaar gezet en vergeleken, 
dat is jammer genoeg al veel te 
veel gedaan en het vertroebelt 
slechts het juiste inzicht. 

Voor het overige mijn bewonde¬ 
ring voor de wijze waarop bewus¬ 
te kerkeraad protesteerde tegen de 
ontheiliging van God’s Naam. 

E. Vander Kloet 
Samia, Ont. 

De edele 

geur 

voor knappe 

vrouwen... 

De Kerk is actief in Rusland 
De leden van de communistische 

partij in Sovjet-Rusland hebben de 
waarschuwing gekregen, dat de 
activiteit van de kerk toeneemt en 
dat zij op hun hoede dienen te zijn. 
Een artikel over “De betrekkingen 
tussen de 'Communistische Partij 
en de Godsdienst", verschenen in 
het officiële orgaan van het cen¬ 
traal comité van de partij, “Par- 
tinaje Sjisn" (Partij-leven) trekt 
van leer tegen de onverschilligheid 
ten aanzien van de werkzaamheid 
der kerken en zegt, dat “de ver¬ 
waarlozing van de anti-religieuze 
propaganda de positie van de kerk 
in haar evangelisatie-arbeid aan¬ 
zienlijk versterkt”. 

Kenmerkend voor de pogingen 
van de kerken om zich aan het hui¬ 
dige leven in de Sovjet-Unie aan te 
passen, noemt het artikel de “grote 
vindingrijkheid welke zij aan de 
dag leggen bij het aanwenden van 
nieuwe vormen om do bevolking 
voor zich te winnen — in het bij¬ 
zonder de jongeren en de kinderen”. 
Als voorbeelden noemt “Partinaja 
Sjisn” het organiseren van jeugd- 
avonden, excursies, vergaderingen, 
koren, muziek- en toneelverenigin¬ 
gen. "Behalve de offiële geestelij¬ 
ken bemoeien zich hiermee een aan¬ 
tal voor de evangelisatie speciaal 
opgeleide leden der kerk”, aldus het 
artikel. Bij het beschrijven van de 

vooruitgang van de kerken zegt 
het stuk, dat elke preek "erop ge¬ 
richt is do belangstelling van de 
mensen in de godsdienst te ver¬ 
meerderen". De geestelijkheid 
grijpt elke gelegenheid aan om uit¬ 
een te zetten de “goddelijke beteke¬ 
nis” van de riten der kerk — doop, 
huwelijk, belijdenis”, zo zegt het 
communistisch artikel. “De kerke- 
raden zijn verantwoordelijk voor 
het nauwgezet in acht nemen van 
de orde van dienst en voor de zorg¬ 
vuldige voorbereiding daarvan. 
Steeds vaker vinden visitaties van 
hoger hand plaats in de diocesen, 
waar de bezoekende ambsdragers 
dan aan de plaatselijke kerkdien¬ 
sten deelnemen. De kerkkoren wor¬ 
den vergroot en vele kerkgebouwen 
met de meeste spoed vernieuwd, 
voor welk doel veel geld wordt uit¬ 
gegeven”. 

Bijzonder erg is volgens het ar¬ 
tikel de tegemoetkomende houding 
van zekere partij-lcden tegenover 
religie en kerk. Het gaat niet aan, 
zo waarschuwt het blad, dat een ac¬ 
tieve communist deelneemt aan 
godsdienstige festiviteiten of zich 
zelf laat trouwen in de kerk en daar 
zijn kinderen laat dopen. “Voor 
communisten, die niet met de reli¬ 
gieuze vooroordelen breken”, aldus 
besluit de schrijver zijn artikel, “is 
in de partij geen plaats”. 

COMMENTAAR: 

Do redactie was zo vriendelijk, 
mij dit "ingezonden” toe te sturen, 
en inderdaad wil ik er graag enig 
commentaar op leveren. 

Het is jammer, dat we dikwijls 
zo "heet van de naald” schrijven; 
daardoor wordt de plank vaak mis 
geslagen en zijn de Haters niet van 
de lucht. Als br. VanderKloet niet 
meteen in de pen was geklommen, 
had hij mijn tweede artikel over 
"Zeggen en doen” ook gelezen, en 
wellicht had hij dan begrepen, dat 
het werkelijk mijn bedoeling niet 
was om tegen de C.L.A. ten strijde 
te trekken. Trouwens, hoe hij dat 
zelfs uit het eerste artikel kan dis¬ 
tilleren, is mij een raadsel. In dat 
artikel betoogde ik, dat wij gemak¬ 
kelijk en veel kunnen praten, zon¬ 
der dat de wereld het merkt. In 
verband daarmee noemde ik in het 
eerste artikel twee voorbeelden, n.1. 
de debatterende en in broederstrijd 
gewikkelde C.L.A., die zich meer 
tot haar leden richt dan tot de we¬ 
reld, en een kerk en haar leden, die 
openlijk de strijd aanbonden tegen 
een kwaad van een union en daar¬ 
mee de wereld aanspraken. Beide 
gevallen waren slechts voorbeelden, 
en men trekt altijd de hele zaak en 
alle betogen scheef, wanneer men 
zich in voorbeelden vastbijt en de 
voorbeelden als de hoofdzaak be- actie de broeders voor het eerst in- 4) Wie de betekenis van het woord 
schouwt. Jammer, dat br. Vander- richt hadden gekregen in de geva- “demagogie” kent, die weet, dat dit 
Kloet, door over de voorbeelden te ren van de unions — dan zou uw woord evenmin iets met mijn arti- 
struikelen, de zin van mijn schrij- bittere opmerking terecht zijn —, kei uitstaande heeft als b.v. het 
ven niet heeft verstaan. Dat komt maar dat zij een verscherpt inzicht woord "appelmoes”, 
ervan I Kom, broeder, als U Colvi- hadden gekregen. Is het niet fijn, , ... 
nist-Contact van 13 Maart nog als het inzicht, dat we reeds hebben 3) Houdt dit laatste in, dat de 
hebt, lees het artikel dan nog eens verscherpt wordt? CLA niet meer heeft te getuigen 
rustig over zonder hoofdzaak en tegen het kwade in andere unions? 
bijzaak te verwarren. Dan zult U 3) Hier sta ik versteld van: Waar Wat gemakkelijk en knus! 
zien, dat ik geenszins de strijd aan- ireef ik de principiële strijders in de Tenslotte nog dit: Als br. Van- 
bond tegen de C.L.A. CLA er van langs? Waar leest u derKloet en ik nog een poosje 

Om het antwoord niet te lang te da* toch? Ik wil u wel vertellen, voortgaan met debatteren, wordt 
maken, heb ik een cijfer gezet ach- dat in de recente strijd binnen de het weer allemaal “gepraat” ter- 

ter enige opmerkingen in het Inge- C;L* ,k mJjn.menjnke n,?t.onder « *° he? J8 ‘dofn ’ 
zonden stuk als aanduiding van stoelen en banken heb gestoken en vindt u ook niet? Dit was de ten¬ 
mijn commentaar meermalen do zaak heb verdedigd dens van mijn artikel! 

van hen, die pal stonden in de CLA Q ... 

,n .rt,M 
2) Deze steek tegen broeders kerk- Hij denke — en schrijve! — dus ,J1et ik voorstelde in mijn twee- 
loden van een andere plaats ia er niet, dat ik deze mensen, met wie de art,kel-) 

naast. Want ik zei niet, dat door ik het nota bene eens ben, aanval. Rev. A. De Jager. 

A 

TOSCA 
Eau de Cologne 

- een geurenhormonia van 

>To»ca< Parfum met de verhittende 

eigenschappen van 

> 4711 < Echte Eau de Cologne. 

>Tosca< Parfum, met zijn 

romantische geur, geeft de 

finishing touch aan de chorme 

en de gesoigneerde elegance 

van iedere vrouw. 

Geïmporteerd uit Keulen aan de Rijn.de bakermat van de Echte >471 li Eau de Cologne. 
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"Dat ii ze,” antwoordt deze flauwtjes, maar mot een 
vriendelijke lach. Ze sluit de ogen van oververmoeidheid. 
Nog even doet ze ze weer open. 

“Maak maar ‘troef " *) zegt ze, “voor wat aArs ia er 
geen tijd moer! Weet Je, hoe 't moet?” 

"Item hoor!" Anke zet een hoge borst. Ze zou kunnen 
zingen van blijdschap om een moeder, die haar zomaar de 
huishouding toevertrouwt on helemaal vergeten schijnt te 
ziju, dat ze nooit Iets kan. 

Achter hel huls vindt ze Melkte languit ln de bleek 
liggen. Ze giert van plezier. Een klein katje speelt als 
een dolleman met liaur snel op en neer wippende blote 
tenen. Anke moet even meelachen om het dwaze Idee, maar 
maant dan haar zusje, huar sokjes en schoenen weer uan 
te doen. 

"Moeder lijkt me erg ziek,” merkt ze bezorgd op. 
“Bel nee't, meld, ze het de hele morgen op me grom¬ 

melt," valt Melkte uit, met de ongevoeligheid, haar vlegel¬ 
jaren eigen. 

"En JIJ deed van zelf niks," stemt Anke schelms 
“Wat bedoel Je?" vraagt Melkte gehaald. De pretlichtjes 

ln haar zuBters ogen ontgaun haar niet. 
"Net zouls Ik het zeg!” is het dubbelzinnig antwoord. 
"Grappig ben Je,” vindt Melkte met opgetrokken neusje, 

maar ze volgt Anke toch ln huls. 
Even later roert Anke do karnemelk met meel, terwijl 

Meikle do vaat wast. Ze babbelen gezellig. De oudste ver¬ 
telt haar wedervaren uit haar korte vacantle. 

"Wat heb Je een hoop beleefd in die paar dagen," merkt 
Melkte Jaloers op. "‘k Wou, dat 'k mee weest was, bah, er 
was nlkB uu hier!” 

Anke doet, alsof ze geen erg heeft ln haar zusjos keren¬ 
de stemming en dist een smakelijk verhaal op over Ome 
Klaas en Jannus die ruzie maakten om een eindje koek. 
Zonder dat ze 't zelf weet, Is haar mimiek zó sprekend, 
dut Meikle schatert: “O meld, Bchel uit, lk begier m'n 
eigen." 

Maar dan verheft Mooder haar stem. Anke haust zich 
naar de kamer. Knorrig murmureert de zieke: “Dat glnne- 
gupt maar aan éón stuk door, komt er even good ook 
wat van ‘t work te recht?” 

Anke toont haar trlumfantelijk de grote pan met meel- 
kost, die prachtig vun dikte ls en Meikle schikt het Bchone 
servies op het theeblad. 

"D'r is meer bcurd dun ullienlg schik maken,” bekent 
moeder niet oen toegeeflijk lachje. 

't Is een grijze, koude winterlucht. Zo nu en dan dwar¬ 
relt een vlokje sneeuw als per ongeluk verdwaald, naar 
benedeu. 

•) troet = een meelspijs. 

ANKE 
door 

FOKA VAN LOON 

KORTE INHOUDi Anke, de vrolijkte dochter van de 
Noord Hollandse dorpssmid Van Dalen logeerde na het 
behalen van haar Mulo-diploma een poosje bij haar groot¬ 
ouders oj> een kwekerij, maar ze heeft zojuist bericht ge¬ 
kregen dat haar Moeder ziek is en dat ze thuis moet komen 
om het huiswerk over te nemen. Haar tante Lien brengt 
haar naar de trein, maar eerst gaan ze wat kojien in het 
winkeltje van Juffrouw Mülenaar. Harry Millenaar, die 
Anke daarna met zijn motorfiets naar het station rijdt 
is van haar onder de indruk gekomen. Anke wijdt zich met 
liefde aan de verpleging, zodat haar vader uitroeptx “Com¬ 
pleet een liefdezuster, is ’t niet, moederV' 

Vrouw van Dalen heeft haar Btoel tussen het raam en 
de kachel geschoven. Toch huivert ze ln haar hoekje en 
trekt het wollen sjaaltje, dat Anke zorgzaam om haar 
schouders legde, dichter om zich heen. 

“Ziek zijn ls een bezoeking, muur de trage gang van 
het beter worden ls nog moetlljker te volbrengen," wrevelt 
het in haar. Daar zit ze nu — haar kwaal ls zogenaamd 
genezen. Ze behoeft dus niet meer een hele dag ln bed *<* 
liggen, toch ls ze te moe en te futloos om zich door de 
hoog opgeladen mand met kapotte sokken, kousen en ver- 
stelgoed, die Anke op haar bevel naast haar zette, heeu to 
werken. Met de handen in de schoot staart ze doelloos 
naar buiten. Op de weg ls geen'levend wezen. Ieder die 
gezond ls en van rijen houdt, heeft zich naar *t ijs ge¬ 
spoed, ‘t kan vandaag voor ’t eerst, die juar. 

Vrouw vuil Dalen ziet het niet vanuit deze kumor, maar 
ze kan zich toch heel goed voorstellen, hoe druk en vol 
het is op de sloten en de grote wiel. De moesten zwieren 
zo kunstig, dat ze een hele baan nodig hebben. De kin¬ 
deren zwenken om de grote mensen heen, vlug en lenig, 
ook op de schaats. Alleen do heel kleinen bevolken do 
kleine slootjes en vermaken zich daar met een slee. Hier 
voelt loder. dat hij leeft, vergeet zijn zorgen en denkt 
alleen aan het genot vun het heden. Op het Ijs viert vrolijk¬ 
heid hoogtij eu zit de humor op de troou. Daar worden 
oude grieven voor een poosje vergeten en leggen handen 
zich ineen vuu mensen, die ln het leven van alle dug 
elkaur soms zonder groeteu voorbij guun. 

In de huiskamer van de smidse ls het benauwend stil. 

Het nijdig tikken van het driftige wekkertje en vage ge-, 
lulden uit de keuken herinneren vrouw van Dalen er aan, 
dat de tijd eu het leven niet opgehouden hebben, maar 
doorgaan. Zelfs In de Bmldae ls het rumoer verstild, het 
vuur ls gedoofd, de zware hamer ligt verlaten op het 
aambeeld. 

Jan ls, dadelijk na de middag met zijn handen op de rug 
en de ogen fonkelend ln de fris rode kop — hij smeedde 
vanmorgen niet enkel Ijzer, maar ook drieste plannen — 
op zijn schaatsen weggegledoti. Vader had ergens ln de 
buurt een boodschap to doen. HIJ blijft lang weg. "*t Lijkt 
overal wel gezelliger dan thuis," mokt vrouw van Dalen. 
Haar ogen dwqlcn melancholiek over de wit bevroren 
velden. De wieken van de watermolen staan bewegingloos 
ln een bed vau lichte nevel. Met een zucht wendt ze zich 
naar de klok. Drie uur nog maar. Toch wordt het al 
schemerig in de hoeken van de kamer. Verwonderd vraagt 
ze zich zelf af, hoe ’t mogelijk Is, dat ze zich verveelt 
en toch geen hand uitstrekt naar de berg van werk, die 
onder haar bereik ligt Haar wil en energie lijken ver- 
lumd door haar langdurige ziekte. Zo zal ze oud zijn 
vóór haar tijd, bedenkt zo met een trieste lach. En wat 
blijft Anke laag in die keuken! Zoveel ls er toch niet te 
doon? 

Ze roept: “Anke, ben Je van plan daar de hele middag 
te tabernakelen?" Er is verwijt in haar stem om vermeen¬ 
de veronachtzaming. 

Anke schrikt op. Ze voelt zich betrapt op Iets onaardigs. 
Moeder hunkert naar wat gezelligheid en zij zit hier om, 
al ls ’t dan ook maar ln de verte, ook haar deel te hebben 
vun de Ijspret. Daarom 1b ze op het kleine aanrecht gaan 
zitten on schilt de aardappels voor de volgende dag. Dat 
doet ze andors bij mooder ln de kamer. Ze bedacht van¬ 
middag echter, dut ze uit dit hoekje do brede sloot, die 
achter hot huls langs loopt heleniual kon overzien. Ze 
laat zich nu vlug van haar verheven zitplaats afglijden, 
steekt huar hoofd oven om ’t hoekje en belooft: “Ik kom 
dadelijk.” Het uitzicht boeide het meisje eerst zozeer, dat 
ze vergat ufgunstlg to zijn. Tot Melkte daarnet passeerde. 
Ze reed hand ln hand mot twee vriendinnen. "Ha, die 
Anke," gilde ’t drietal ovormoedlg en stak de handen 
hoog op. Toon ze elkaar weer vast wilden grijpon, tastten 
ze even mis en buitelden dwaas dooreen. Anke loonde 
hun do amusante voorstelling door plagend een lange 
neus te maken. Ze keek ze na tot ze tussen de talrijke 
andere schaatsenrijders verdwenen waren. Toen verloren 
Ankes ogen de glans en werden met een vochtig wuas 
overtrokkon. Waarom moet zij alleen het tekort uun huise¬ 
lijkheid dekken? "Meikle ls een kind!" heet het altijd. 
Maar zij ls toch ook uog Jong, maar net zeventien ea 
moedor vindt ’t muur heel gewoon, dat zij thuisblijft alsof 
ze tien Inplaats van twee juar ouder was dan zus. 

(Wordt vervolgd) 
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LICHTJES EN 

WEERLICHTJES 
Het gebeurde op een Birthday- 

partyl We dronken koffie, aten 
cake en keuvelden gezellig over al- 
Ice en nog wat. 

Het was een uitgelezen gezel¬ 
schap van broeders en zusters in 
den Here, leden van mannen en 
vrouioenclubs enz. Het gesprek 
ging over iemand die toch zo gewel¬ 
dig geboft had in Canada. 

Nee maar, pas gearriveerd, ken¬ 
de nog zo goed als geen Engels, en 
kreeg zo maar een beste baan van 
90 dollar in de week maar lififte, 
en geen kind of kraai in de wereld. 

“Tja”, zei de een “er zijn altijd 
van die geluksvogels op de wereld.” 

"Ja, dat kan wel/” zei een ander, 
“maar dié heeft een kruiwagen ge¬ 
had, wat ik je brom. ik begrijp al¬ 
leen niet wié en hoil” 

“Ik wel/” mengde ik me in het 
gesprek. "NatüMijk heeft hij een 
hele grote kruiwagen gehad, en dat 
is God geweest, dté heeft Jansen die 
prachtbaan zo maar gegeven, dót 
kón toch?" 

Het was even stil, het gezelschap 
keek elkaar aan, met die blik van» 
“Daar heb je hóór weerT’ en “Och, 
ze is niet wijzer/” Het mankeerde 
er nog aan dat iemand op zijn voor¬ 
hoofd wees, maar dat kan je niet 
doen uit beleefdheid tegenover je 
gastvrouw. 

Daarom werd er maar niet verder 
op ingegaan. De opmerking werd 
genegeerd en de zusters en broe¬ 
ders in den Here probeerden ver- 
der uit te vissen wié of wót die me¬ 
debroeder tn dien Here dan wél aan 
die ongehoorde, wonderful job had 
geholpen. 

Toen het elf uur was begonnen 
de eersten over vertrekken te pra¬ 
ten, en m'n man ging volgens oude 
traditie achter het orgel zitten om 
als besluit van de avond een lied 
nut elkaar te zingen. 

Hij keek mij aan en zet t De ja¬ 
rige mag zeggen wat we gaan zin- 

ffe“ja Piet, je wéét, ik zing altijd 
graag Pe. 146: 

“Prijs den Heer met bhjde gal- 
Men" maar laten we déze avond 

eens vers twee zingent "Vest op 
prinsen geen betrouwen, waar men 
nbnmer heil bij vindt." 

En vers driet “Zedig hij, die in 
dit leven, Jaoobs God ter hulpe 
heeftln 

En iedereen zong uit volle borst 
de bekende verzen mee. Toen ver¬ 
liet luidruchtig het gezelschap het 
huis. 

“Bay bay, Lcnyl Het was een ge¬ 
zellige avond hoor! En je cake wa» 
weer lekker! Kom het maar eens 
terughalenI 

BaaaaaylII 
Joop Stroma 

ARTIKELEN VAN HET 

ONGELOOF 

Volgens prof. Dr. J. H. Bavinck 
bestaan er nMst de twaalf artikelen 
van het “algemeen ongetwijfeld 
Chr. geloof” nog vier artikelen van 
het nog veel meer algemeen onge¬ 
twijfeld, “onchristelijk geloof”. Hij 
noteert zo als volgt: 

Art. 1 God is verschrikkelijk 
ver weg en we komen Hem nooit 
tegen. 

Art. 2. God bemoeit zich ont¬ 
stellend weinig met deze wereld en 
laat ons, mensen, maar niBtig 
voortploeteren. Daarom moeten wij 
maar samen trachten er iets van 
terecht te brengen. 

Art. 3. Ze zeggen, dat bidden 
soms helpt, maar meestal helpt het 
niets. 

Art. 4. Nu God zich zo weinig 
met ons bezig houdt, behoeven wij 
ook niet zoveel aandacht aan Hem 
te besteden. 

Het Geref. weekblad schrijft 
naar aanleiding hiervan het volgen¬ 
de: 

Deze 4 artikelen zijn heel wat 
eenvoudiger dan onie 12 artikelen, 

Emii (4 yeare old) ie sitting in 
front of the wimdow, staring at 
something outside. After a white 
mother aekst where are you lookxng 
at, my boy? Mum, he saxd, can’t we 
move 8 ome time? 

Move? But Emie, why? 
And where would you want to 

go? 
There, he pomtn, there, where 

the heaven ie touehing the field. I 
would like to have a look insids. 
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ook heel wat minder diepzinnig. Er 
trilt een vleugje teleurstelling door¬ 
heen, er is oolc iets van een verbor¬ 
gen vijandigheid in en van 
een bijna krampachtige poging tot 
zelfhandhaving. Ze nemen onze ge¬ 
dachten niet mee op een hoge, wij¬ 
de vlucht, maar dat brengt mee 
dat ze wel heel wat practischer 
zijn. Op het éérste gezicht lijken ze 
hard, keihard, gespeend aan alle 
romantiek maar er schijnt toch ook 
Iets in te schuilen, dat ons prettig 
aandoet en ons in het gevlei komt. 

☆ 

Het beangstigende is dat deze 4 
artikelen niet zelden heel knuBjes in 
hetzelfde mensenhart huizen, 
waar ook de twaalf artikelen al een 
plaatsje gevonden hebben. In zo’n 
geval komen de 12 vooral aan het 
woord in plechtige ogenblikken, 
’s Zondags of op oudejaarsavond of 
in tijden van heel erge nood, maar 
in het dagelijkse leven, op kantoor, 
in de zaak, op de beurs, in de huis¬ 
kamer winnen de vier het bijna al¬ 
tijd. 

Die zijn veel meer hanteerbaar, 
daar hangt ook niet zoveel geheim¬ 
zinnigheid omheen. 

Nog veel ernstiger is, dat de 
mens die toch werkelijk ook wel 
oprecht gelooft, het zelf niet eens 
bemerkt, dat hij zich in zijn levens¬ 

gedrag veel meer laat leiden door maar onderwijl houden wij toch 
de 4 artikelen van het ongeloof, ja, maar de leidsels in handen, en daar 
dat hij zich menigmaal zelf van het gaat het toch maar om! 
bestaan van die 4 niet eens be- En zo leven millioenen Christenen 
wust la. Dèhrdoor hebben die 4 ar- die het helemaal niet zo slecht be- 
tikelen zulk een prachtige kans en doelen, onbewust voort, onder de 
kunnen ze een stille tirannie uit- hypnose van dat levensgevaarlijke 
oefenen. Ze laten de 12 maar rus- en toch blijkbaar zo aanlokkelijk, 
tig in de pronkkamer schitteren, onchristelijk ongeloof. 

J 
CYYl\f 

V, 

Gront me a spirit 
unselfish arui smeet, 
forgiving the wrangs, 
In folks I meet. 
Grant Yne truc friendship; 
Give me Thy smile, 
And give me the grace 
To live life uxrrthwhile. 

Grant me a leve 
for those I love not; 
Give me the power 
Of expression of thought, 
Grant me, I pray, 
Ere / last my last goal, 
Strength, o my Lord, 
To help some other soul. 

By Jane Scott int "Adventures with God". 

NIEUW! KOOPT VANDAAG NOG EEN ROL NIEUW! 

N I F TT W f Buitengewoon heerlijk van amaak met halfiachte vulling. N I E U W ! 
Product van TONNEMA, Klng Pepermunt Fabrieken 

Het grote wit-geverfde huis stond eenzaam aan 
een met sneeuw-bedekte gravelroad. 

’t Was geen dure villa en ook geen prachtige bun¬ 
galow, maar een eenvoudig, two-storey houten 
huis; gebouwd voor new-ccmers uit Holland, die 
op het omliggende bruin achtige muckland wensten 
te werken. 

De zomer was heet geweest en droog; in de herfst 
werd de oogst binnen gehaald en opgeborgen in de 
vorstvrije schuren. 

En toen kwam de lange winter. 
Een snijdende wind loeide met een klagend geluid 

om het eenzame huis on floot door de toppen van de 
kale bomen; ze joeg met felle stoten de losse sneeuw 
over het verlaten veld; maar bij de gravelroad, die 
hoger lag dan het land, hoopte de sneeuw zich op en 
maakte de weg onbegaanbaar. Er zou een sneeuw¬ 
ploeg aan te pas moeten komen. Opeens brak de 
zon door en deed de groene roof-shingles glinsteren; 
maar het huis schudde en beefde onder de woeste 
aanvallen van de bulderende wind, die het gebouw 
beukte alsof het met de grond gelijk gemaakt moest 
worden. 

"Winter in Canada" dacht Harry Tersloot, die we¬ 
zenloos uit het zolderraam staarde. Hij voelde de 
tocht door de kieren van de kozijnen naar binnen 
stromen. 

Bijna onwillig verliet hij het raam en zette zich 
neer op de aftandse stoel, die achter een zelf-getim- 
merd bureau stond. 

Een schrijftafel was te veel gezegd. Twee orange- 
crates waren rechtop gezet, terwijl een scheef afge¬ 
zaagde plaat triplex het bovenblad vormde. Het 
échte inventaris-8tuk was de second-hand gekochte 
typewriter, een portable, waarmee je in rode en 
zwarte letters, al naar gelang je wisselvallige 
stemming, je brieven tikken kon. 

Doch voor die bezigheid had Harry zo’n geleerd 
uitziend apparaat niet nodig. 

Hij schreef .... verhalen. 
Deze kunstzinnige producten behoorden getypt 

aangeboden te worden aan de redacties van de ver¬ 
schillende bladen, waarheen hij de kopij stuurde. . 

Zo’n reducteur was ook een mens. En wanneer hij 
negen netjes getypte verhalen ontving, was het bij¬ 
na logisch, dat hij het tiende slecht geschreven ma¬ 
nuscript links liet liggen. Tenslotte bood je een bou- 
quet rozen ook niet in krantenpapier aan; al deed 
dit de bloemen geen schade, men voelde toch iets 
onaangenaams. 

Nu was het eigenaardige, misschien tergende, dat 
Harry’s uit de duim gezogen verzinsels weinig waar¬ 
dering genoten in de ogen van kieskeurige redacteu¬ 
ren, die als literaire fijnproevers kritisch zijn schep¬ 
pend werk beoordeelden en met een of andere op- 
mrking vergezeld heel netjes retourneerden, 

☆ 
Nog nooit werd er één verhaal goedgekeurd en ge¬ 

publiceerd van de adspirant auteur Harry Tersloot. 
En toch .... 
Toch zette Harry door. 
Inspiraties of geen inspiraties. 
Dagen aaneen ratelde de typemachine onafgebro¬ 

ken op het tochtige zolderkamertje, waar een clec- 
trisch kacheltje de koude niet geheel verdrijven kon. 

Uren aaneen kon je het lawaai van de levenmaker 
horen. Ratelen kon je het slecht noemen, want Har¬ 
ry tikte met twee vingers. De beide wijsvingers vlo¬ 
gen over het zwarte toetsenbord met de wit-ingegra- 
veerde letters. Soms ging hij zo op in zijn verhaal, 
dat hij schrok van een dichtslaande deur, terwijl het 
lawaai vun de typemachine hem niet hinderde. 

Maar vandaag was het goedo humeur van do ad¬ 
spirant schrijver door de gierende wind meegc- 
sleurd en ergens nccrgekwnkt. 

ZEVEN WITTE 
KORT VERHAAL DOOR BILL ENGELAGE 

Vandaag bleven de toetsen van de eigenwijze 
portable onaangeroerd. 

Met gekruiste armen zat Harry lusteloos op de 
gammele stoel achter zijn geïmproviseerd bureau. 
De nietsziende ogen staarden naar het stapeltje 

st, dat deze morgen door de mail-lady in de mad- 
x gedeponeerd was. 
Zeven verhalen geretourneerd. 
Zeven moeizaam getypte verhalen. 
Dat betekende: twee weken arbeid . . . honderd- 

veertig uur werken en geen honorarium. Maar de 
gedachte, dat niet één van de zeven gepubliceerd 
werd, was nog erger .... 

☆ 
’t Was ondragelijk. 
Het duizelde in zijn hoofd. 
Het getal: zeven, zweefde irriterend voor zijn wa¬ 

zige ogen. 
Tien maal zeven volgetikte vellen lagen daar waar¬ 

deloos voor hem op het bureau. 
Duizenden letters zonder inhoud; minder geschikt 

voor publicatie. 
De bewering van een criticus, dat er een genie 

in de schrijver Harry Tersloot school, moest een ge¬ 
droomde illusie geweest zijn. Het stapeltje post 
schreeuwde het tegendeel. 

Zeven verschillende begeleidende brieven spraken 
behoorlijke en verstaanbare taal. Zeven letterkundi¬ 
gen gaven beleefd maar scherp hun kritisch oordeel. 

Harry nam de bovenste brief van het bundeltje. 
Hardop las hij: De plaats, waar het verhaal zich af¬ 
speelt, is niet voldoende getekend”. 

"Stommerik” schold hij zichzelf. “Waarom heb 
ik daar niet op gelet. Ik wist, dat de -coleur-locale-, 
een verhaal doet staan of vallen.” 

Zijn gebalde vuist daalde met kracht neer op het 
bureautje, zodat de daarop liggende potloden op en 
neer dansten. 

Kwaad nam hij het eerste verhaal van de stapel 
en met een grimmig gebaar frommelden de blanke 
handen de eerste tien vellen tot een keiharde prop. 
Met een vertrokken mond en opeengeklemde tanden 
wierp hij de bal in een hoek van de zolderkamer. 

Verbeten griste hij naar de tweede brief. 
Aandachtig bestudeerde hij het korte berichtje. 

“Zolang U — lachte — nog het twee — t’B — schrijft, 
en dergelijke taalfouten maakt, moeten wij Uw ove¬ 
rigens aardig verhaal tot onze spijt retouneren”. 

Ja, Harry Tersloot moest zijn schoolgeld maar te¬ 
rug halen. Do wijze taallessen hadden hém weinig 
geholpen. 

Voor de tweede maal beukte zijn vuist om een an¬ 
dere stommiteit op het bureau. Deze keer rolden 
drie van de vier potloden op het gladde zeil van de 
zoldervloer en bleven met verschillende tussenruim¬ 
ten voor dood liggen. 

Het bijgaande verhaal zocht de gezelschap van het 
eerste. Broederlijk lagen ze naast elkaar; gerimpeld 
van het harde, dwaze knijpen van de sterke knuis¬ 
ten. Doch even later ontspanden ze zich en was het 
net, of do zwart-ogige letters verbaasd naar het pla¬ 
fond staarden en ze zich afvroegen of dit het einde 
van hun bestaan zou zijn. 

Harry ging echter onverdroten voort met zijn uit¬ 
gehaalde stommiteiten onder do loupe to nemen. 
Nauwgezet las hij do derde brief. Do pointe, het slot, 
was aan de flauwe kant. 

Hé, die heren legden ook op alle slakken zout. Hij, 
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De Taart 

Tussen II(ruston en Prince Goor- 
ge woont aan de spoorlijn vrouw 
Jansen. Kortgeleden was zo in een 
ziekenhuis in do stad. Als er een 
blijde gebeurtenis hoeft plaats ge• 
had en ze als een gelukkige moeder 
op reis is vaar huis, gaat het haar 
aan het har\t haar woning mot do 
trein voorbij te moeten rijden, zon¬ 
der dat deze ook maar oven stopt. 
Wie heeft er geen haast in zulk oen 
golukkigo omstandigheid? Voor de 
conducteur stort zo haar hole hart 
uit en maakt ze al haar Wensen 
apenbaar. Deze zegt niets, maar als 
hij alle kaartjes heeft ingczamcld, 
heeft hij een kort onderhoud met 
de mannen op de locomotief. Geluk¬ 
kige moeders moeten tractcrcn, vin- 
den deze. Als de conducteur weer 
langs komt zegt hij tot moeder 
Jansen: Voor een taart dan. Vrouw 
Jansen vindt het een prachtige mop 
en belooft er voor te zullen zorgen. 
Met veel geknars van remmen en 
gegil van do stoomfluit stopt de 
trein om 2 uur bij het huisje aan 
de spoorlijn. Vrouw Jansen springt 
met haar kostbare vrachtje van de 
treeplank en verdunjnt zwaaiende 
naar de mannen op.de locomotief 
in do deur van haar woning. Door 
het raam ziet zij hoe de trein zich 
weer langzaam in beweging zot. 
Dat van die taart was natuurlijk 
maar een grapje, dacht ze. 

Als vader Jansen de volgende 
dag om 2 uur babysit heeft en moe¬ 

der Jansen even ligt te rusten, is 
er buiten opeens oen oorverdovend 
gclcnare van remmen en het geqil 
van een stoomfluit. Dat is do trein. 
zou er een ongeluk gebeurt zijnt 
— flitst het door het hoofd van de 
verschrikte vader. Voorzichtig legt 
hij do baby op de chesterfield en 
snelt naar buiten. De mannen op 
do locomotief wenken hem. Als hij 
naderbij komt en do spoorbaan op¬ 
klimt, hoort hij hen roepen: waar 
is jo vrouw en hoe staat het met 
do taart? 

Taart? vraagt Jansen, wat taart? 
Wel, die taart van je vrouw, waar 
is die? 

Als do mannen nog even praten, 
is intussen vrouw Jansen gearri¬ 
veerd en tussen hik-snik-laehjes 
door vertelt ze bevende en schuld¬ 
bewust dat de do taart nog niet 
klaar is. Morgen zal ze zorgen da t 
rr een taart is, morgen hoor, be¬ 
looft ze. 

Thuis gekomen gaan beiden aan 
’,t werk. De baby ligt rustig in het 
ufiegje. En als er de volgende dag 
weer een oorverdovend lawaai is 
van remmen on een stoomfluit, 
brengen de Jansens een grote ge¬ 
decoreerde slagroomtaart naar de 
z tour te mannen op de locomotief. 
Voorzichtig, heel voorzichtig zet de 
trein zich m beweging, terwijl do 
conducteur naar voren snelt en de 
Jansens al zwaaiende verdwijnen 
in de deur van hun woning, de wo¬ 
ning aan de spoorbaan. 

Reisbureau Verzekeringen 
WIJ verzorgen Uw WIJ sluiten voorts alle soorten ver¬ 
reis per Schip, Vlieg- zekeringen af: Auto, Brand, Levens, 
tuig, Bus eu Trein. Ziekte, Gezlnsbescherming, inbraak, 

etc. 
Bel of schrijf ons voor ervaren en betrouwbare service. 

Traag nuar Mejuffrouw v. <L SPEK voor reisinformaties. 

O. K. JOHNSON & CO., LIMITED 
6,7 B., Mrert TOKONTO *. OnU • TeL KM 6-MHw 

Onder de 

SCHEMERLAMP 

Beste LezereBBen, 
Ditmaal wordt het een echt vrouwenpraatje, zo 

van de huk op de tak! Ik hob hlor een paar korte 
brieven liggen, die we achter elkaar beantwoorden. 
Enkele lezeressen schreven me, zonder eigenlijk een 
probleem to hebben, zo maar voor een babbeltje, 
snapt U? Nu, dat vind lk enig! Kan me best In¬ 
denken, dat er onder U zijn, die niet veel gelegenheid 
hebben om met een andere vrouw te praten en daar 
toch wel behoefte aan hebben. Dat gaat zo, als Jo 
In Canada woont en Je zusters en beBte vriendinnen 
achterbleven aan de overkant. 

☆ 
Allereerst Chrlstlen, een Jonge lezeres, die uit het 

Zuiden van Nederland afkomstig is. Dank voor je 
briefje, Ik kon er heel goed uit wijs worden, hoor, 
maak je dus maar niet ongerust! Nee, er zijn niet 
veel Immigranten uit het Zuiden, ook ln mijn om¬ 
geving niet. Gaan JIJ en Je man wel eens naar een 
gemeenie-avond, of houden ze die bij Jullie niet? 
Dan zou Je daar eens kunnen rondkijken en mis¬ 
schien met een paar aardige luidjes kennismaken. 
Het valt inderdaad niet mee om hier weer echte 
vrienden te krijgen, vriendschap ls nu eenmaal Iets, 
dat Je niet forceren kunt. Maar troost je, Chrlstlentje, 
soms loop Je er onverwacht tegen aan. Tot schrlj- 
venB! 

☆ 
Dan is hier een brief van Sietske, die me schrijft 

over een Btukje ln C.C. van 9 Januari, waarin be¬ 
richt werd, dat ln bepaalde steden en staten van da 
U.S.A. het gebruik van God’s naam op de scholen 
verboden is. Zelfs kerstliederen mogen daar niet 
meer gezongen worden. Zij wijst erop, dat de Statej 
niet zo ver van Canada af zijn en dat dit bericht 
een waarschuwing voor ons vormt om nog harder 
te bouwen aan de Christelijke scholen. 

Wel Sietske, Je hebt natuurlijk al gezien, dat een 
man ons vóór geweest is! In Ö.C. van 6 Maart schreef 
hierover uitvoerig Mr. Wm. Rang, die teacher is en 
dus een man van het vak. In grote lijnen zijn we 
het met hem eens, al kan ik niet geloven, dat de 
afschaffing vun liet godBdlenst-onderwlJs op de 
Public Schools In Canada binnen een halve eeuw 
een feit zal zijn. Laten we hopen, dat hij hierin 

ongelljk heeft. Aan het relaas van Mr. Rang ls verder 
weinig toe te voegen en daarom zullen we voor deze 
maal het laatste woord aan de heren laten mot waar¬ 
dering voor de "service” I 

Ook Je tweede brief met het takje erin heb lk 
ontvangen, hartelljk dank voor Je meeleven! Ja, 
lezeressen, Sietske had gelezen, dat lk zo naar de 
lente verlnngde en zond me een bloolend takje toe 
nis voorproefje. Op het ogenblik lijkt het erop, dat 
"spring Just around the corner” ls en dus kunnen 
we binnenkort ons hart weer ophalen aan al dat 
Jonge groen. Gelukkig de Immigrant, die niet zo hard 
workt dat hij geen oog meer voor de natuur heeft, 
maar uitbundig geniet van het schoon, dat God ons 
leder voorjaar opnieuw voor ogen tovert ln dit prach¬ 
tige land. Sietske, Je laat nog wel eens wat van Je 
horen, he? Je stoel is gereserveerd. 

Vervolgens komt hier 
Louise, die me vraagt of 
ik van het haken de regels 
in het Engels verschaffen 
kan. Nu, dat wil ik graag 
doen, al kan het natuurlijk 
niet te uitvoerig worden. 
Dat is trouwens ook niet 
nodig, want bij elke pa¬ 
troon, dat men in de win¬ 
kels koopt, worden in¬ 
structies gegeven. Hier 
komen de meest gebruikte 
termen en afkortingen: 

CROCHET 
chain stitch (ch) 

slip stitch (si st) 

single crochet (sc) 

half doublé crochet 
(half dc) 

doublé crochet (dc) 

treble crochet (tr) 
doublé treble crochet 

(doublé tr) 

picot 
puff stitch 

afghan stitch 

Bhell stitch 

to draw up a loop 

to Bklp 

kettingsteek 
halve vaste 

voste 

half stokje 

stokje 
dubbel stokje 

driedubbel stokje 

picootje 
z.g. moesje, lussen, afge¬ 
sloten met een halve vaste 
aan de top 

tunlsche haaksteek 
scbelpsteek, gewoonlijk 
een groep van drie d.st., 
twee kettingst. en drie 
d.st. op dezelfde plaats 

een lust doorhalen 

overslaan 

BALLETJES 
Harry Tersloot vond het slot helemaal niet flauw. 
Geestig was het. Zoiets kon je een vondst noemen. 

Toch dacht hij er niet aan, dit verhaal eens bij 
een ander blad to proberen, ofschoon smaken ver¬ 
schilden. Waar de ene redacteur zijn neus voor op¬ 
trok, daar wilde de ander goed geld voor betalen en 
dikwijls met een verzoek er bij om meer zulke lectuur. 

Met een vaart schoot het derde balletje tegen het 
tweede, dat geschrokken een eindje opzij schoof voor 
de wildebras. 

Met tegenzin streek Harry het vierde berichtje 
glad. 

En met nog meer tegenzin las hij de inhoud er 
van. 

Ja, ja, het verhaal was aardig geschreven, maar 
rvog net niet goed genoeg. Veel oefenen. Hij zou ze¬ 
ker nog eens slagen. 

Nu, dat leek er anders niet veel op. Van de zeven 
verhalen was er niet één goed . . . 

Het grijpen nuar het bijbehorende manuscript 
werd routine. Met een goed gemikt schot keilde hij 
de harde prop bij de andere. 

Dat was nummer vier. 
En nog lagen er drie van die intelligente brieven 

brieven te wachten. 
Bij het lezen van het vijfde, wist Harry, dat hij 

nooit zijn wens om auteur te worden, in vervulling 
zou zien gaan. 

De brief deelde mee; “Je hebt niet met bloed ge¬ 
schreven". - 

Het was getypt in fel rode letters. Het zinnetje 
hamerde door zijn hoofd. 

“Je hebt niet met bloed geschreven ..." 
Dat betekende: er zat geen leven in het verhaal . .. 

het was een aaneenschakeling van letters, die teza¬ 
men dode woorden vormden . . . een verhaal, waar 
je bij het lezen er van in slaap viel, halverwege ter¬ 
zijde schoof omdat de vereiste spanning ontbrak. 

“Je hebt niet met bloed geschreven ..." 
Je hebt je ziel er niet ingelegd, Harry Tersloot. 
Vijf ballen in dezelfde zolderhoek. 
Vijftig vellen letters . . .twintig duizend woor¬ 

den .... 
Harry Tersloot kreunde. 
Zijn naam als schrijver verschroeide in de vijf 

harde ballen. 

☆ 
Buiten gierde do wind onverdroten voort. 
Een sneeuwstorm raasde over het land en de bo¬ 

men bewogen mistroostig hun kale kruinen. Het 
stormde. 

Het stormde ook in Harry Tersloot. Hij zei een 
ruw woord, dat hij in zijn verhalen nog nooit ge¬ 
bezigd had. 

Het Btormde. 
Woest sloeg hij op het wankele bureautje. De gla¬ 

zen asbak smakte met een dof geluid op de grond, 
terwijl de gammele Btocl gevaarlijk kraakte. 

Toen gristen zijn vingers de zesde brief. Hij las: 
“Hoewel wij waardering hebben voor Uw werk, moe¬ 
ten wij het verhaal toch retourneren, aangezien wij 
dit genre niet publiceren". 

Kijk, dit was weer een van de stommiteiten van 
Harry Tersloot. Door schade en schande moeBt hij 
wijB worden. Bij het verzenden van dit verhaal had 
hij weer niet nagedacht en het klakkeloos en in het 
wilde weg aangeboden, terwijl je de kopij sturen 
moest aun een daarvoor in aanmerking komend blad. 

Hot ineen frommelen gebeurde gedachteloos. Zelfs 
zat er geen vaart in de prop, toen hij het kalm bij 
do andere wierp. Het drong niet eens tot hem door, 
dat dit het zesde balletje was. 

Zijn blik rustte gelaten op de laatste brief. 
Zeven. 
Het getal van de volheid. 
Lungzaam, woord voor woord las hij het oordeel. 

“Wij geloven dat U aanleg hebt. Ü moet echter 
nog veel leren. Het voornaamste deel van een ver¬ 
haal bestaat hierin, dat het een opvoedkundige ge¬ 
dachte moet inhouden. Dit missen wij in Uw ver¬ 
haal. Probeert U het nog eens. Wij houden ons 
gaarne voor inzage aanbevolen." 
Toen ineens lachte Harry Tersloot. 
Probeert U het nog eens ... ja, ja, en dan zeker 

weer een blauwtje lopen. Nooit meer zou hij een 
verhaal schrijven. Hij had géén aanleg. 

Hij dacht glimlachend aan de grote woorden: "op¬ 
voedkundige gedachte”. Een auteur moest dus de 
geestelijke leider van het volk zijn. Een goed schrij¬ 
ver behoorde tot de groep pedagogen. . . 

En hij . . . Harry Tersloot, had zich bij deze in¬ 
tellectuelen gerekend. Hij had niet eens een High- 
school diploma. 

Pijnlijk wriemelde hij aan het laaste verhaal. Het 
werd het hardste balletje van de zeven. 

De volheid van zijn mislukking als auteur. 
Toen suisde de laatste witte kogel door het zolder¬ 

kamertje. 

☆ 

Zeven gerimpelde ballen in een zolderhoek. 
In zo’n zin zat muziek en ritme ... maar de inhoud 

was waardeloos. 
Toen stond hij op en liet zich neervallen op het 

bed, dat in een andere hoek stond. Hij sloot zijn ver¬ 
moeide ogen. Hij voelde zich als een jager die zonder 
buit thuis kwam; niet één schot was een eendvogel 
geweest. 

Toen wist hij ook, dat Harry Tersloot een knies¬ 
oor was. Eentje, die de moed om door te zetten in de 
schoenen zukte bij een paar terug gestuurde verha¬ 
len; inplaats van de wijze raadgevingen in zijn oren 
te knopen en er vooral ook naar te handelen. 

Hij wist immers, dat schrijven een beroep was; 
een ambacht, dat je niet in een paar dagen leerde . . . 
dat het veel oefening vereiste . . . dat je gevoel voor 
muziek moest bezitten, omdat je anders het ritme 
verdoezelde, er geen raad mee wist . . . dat je een 
veelzijdige woordkeus moest kunnen hanteren, daar 
tweemaal gebruikte woorden in een paar opeenvol¬ 
gende zinnen het bewijs leverden van onvoldoende 
taalkennis ... dat zelfs de namen in, en titel van 
een verhaal een belangrijke rol speelden. 

Dit alles wist Harry Tersloot. Alléén ... hij paste 
de vereiste eigenschappen niet toe in zijn verzin¬ 
sels, althans niet voldoende. 

Even opende Harry zijn ogen. 
Hij zag de zeven witte ballen in de hoek. 
En zomaar doemde daar een nieuw verhaal op uit 

zijn onderbewustzijn. 
Je was schrijver of je het niet . . . 
De adspirant auteur Harry Tersloot kwam in ac¬ 

tie. De stoel kraakte door het plotselinge gewicht dat 
er op neerviel . . . een blanco blad ritëte uit do 
schrijfmap en werd gejaagd in de portable gescho¬ 
ven. 

Even dacht hij diep na voor een pakkende titel, 
terwijl do wijsvingers gereed stonden boven het 
zwarte toetsenbord. 

Nee, eerst moest hij nog iets anders doen. Een 
ander blad roetste uit de schrijfmap. Daarop schreef 
hij met sierlijke letters: “Een verhaal moet een op¬ 
voedkundige gedachte inhouden". 

Deze spreuk prikte hij aan de muur boven zijn 
bureau. 

En toen typt© hij in één ruk zijn nieuw verhaal, 
dat als titel droeg: “Zeven witte balletjes". 

De laatste, die vanavond het woord heeft, is Caroline en zij schrijft 
over een onderwerp, dat je op visite niet zo gemakkejijk ter sprake 
brengt. Haar zoontje van 7 jaar was n.L niet droog te krijgen ’s nachts. 
Van alles hed ze al geprobeerd, was zelfs eens in Leiden naar een be¬ 
kende specialist geweest, maar niets hielp. Het kind vond het zelf ook 
vreselijk en leed er onder. Toen heeft ze op acnraden van haar dokter 
een electrische apparaat gekocht en voor er twee weken om waren, was 
haar zoontje genezen. 

Caroline en haar man zijn heel blij, want zelfs op het schoolrapport 
was te zien, hoe het jongetje opleefde. Het apparaat is duur in aanschaf, 
daarom wil ze het uithuren om op deze manier andere mensen, die met 
hetzelfde probleem zitten, langs een goedkopere weg te helpen. Wie 
hierin geïnteresseerd is, kan haar adres bij mij opvragen, natuurlijk 
op voorwaarde, dat de dokter het er mee eens is. Caroline, denk erom, 
dat ik nieuwsgierig ben naar wat je nog meer op je hart hebt. Tot 
schrijvensl 

En zo lezeressen, komen we aan het eind van ons praatje onder de 

schemerlamp. U bent vast niet moe geworden van al dat gespring van 

de hak op de tak, want , . . volgens het sterke geslacht is dat de manier, 

waarop doorgaans het vrouwelijk brein werkt l 

Tot de volgende maal en hartelijke groeten van 
UW SASKIA. 

ATTENTIE 
Kerken - Verenigingen 

Scholen 
Zoekt U iets voor Uw programma "na de pauze”? De 

Elim Christian School voor invalide kinderen heeft een 
interessante "audio-visual” voorstelling gemaakt, een 
combinatie van lichtbeelden in kleuren en geluid op 
tape van het werk van deze school. 

Dit programma van 18 minuten is* beschikbaar in 
Hollands en Engels en wordt gratis en zonder verplich¬ 
tingen aangeboden. 

Het neemt U mee op een "geïllustreerd bezoek” aan 
deze ongewone Christelijke School, waar U blinde, dove 
en gebrekkige kinderen uit alle delen der kerk zult 
ontmoeten. 

Het programma is eenvoudig te bedienen. Alles wat 
U nodig hebt is een tape-recorder en een slide-projector. 

SCHRIJFT VANDAAG VOOR INLICHTINGEN AANl 

ELIM CHRISTIAN SCHOOL 
Box 247 Worth, Illinois, U.S.A. 
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UW 
ONTARIO ZIEKENHUISVERZEKERINGS 

CERTIFICAAT 

IS EEN WAARDEVOL BEZIT 
EN . . . 

het moet dienen als identificatie bij het ziekenhuis 

Hoe U het moet gebruiken . . • Zorgt dat U Uw Ontario Ziekenhuisver- 

zekeringscertificaat altijd bij de hand hebt en levert het in bij de toe- 
latingsbeambte van het ziekenhuis indien U of Uw familieleden zieken¬ 
huisverzorging behoeft 

SLECHTS EEN CERTIFICAAT wordt aan elk ongehuwd persoon en 
aan elke verzekerde familie uitgereikt 

Als voorzorgsmaatregel zou elk familielid eigenlijk een aantekening die¬ 
nen te maken van het ziekenhuisverzekeringsnummer om het bij de hand 
te hebben in geval van plotselinge ziekte of ongeval. 

Wat het doet . . # Uw certificaat en voldane premien geven U en Uw daar¬ 

voor in aanmerking komende gezinsleden aanspraak op noodzakelijke 
“in-patient” ziekenhuis verzorging in de publieke zaal voor zovele 
dagen als medisch noodzakelijk wordt geacht. Wanneer de dokter 
bepaalt dat ziekenhuisverzorging niet langer noodzakelijk is, dan hou¬ 

den de baten op. . A . , Trrnwci 
“Buitenpatiënten” ziekenhuisbehandelingen zijn niet inbegrepen Ulibk- 
ZONDERD in het geval van noodbehandeling van een buitenpatiënt 

binnen 24 uur na een ongeval. 

Ziekenhuisbehandelingen moeten medisch verantwoord zijn. 
Ontario Ziekenhuisverzekeringsbaten kunnen niet worden verschaft aan 
“huispatienten”, m.a.w. personen wier gezondheidstoestand niet het ge¬ 
bruik van ziekenhuisopname en verzorging rechtvaardigt en die thuis 
of ergens anders dan in een erkend ziekenhuis kunnen worden behan¬ 

deld. 

VOORUITBETAALDE PREMIEEN betekenen VOORUITBETAALDE BESCHERMING 
Het is van belang dat Uw Ontario ziekenhuisverzekeringspremien wor¬ 
den voldaan op of voor de vervaldatum. Dit is noodzakelijk om de ver¬ 
eiste periode van vooruitbetaling te handhaven, teneinde indien het ooit 
voor U onmogelijk is om Uw premie te betalen, Uw bescherming te 

laten doorgaan. 

“Rechtstreekse betaling” deelnemers, die elke keer 3 maanden premie be¬ 
talen, zullen zelfs 6 maanden vooruit zijn in betaling. 

ONTARIO 

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION 
HOSPITAL INSURANCE DIVISION 

135 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO 7, ONTARIO WA. 4-3301 

ZIEKENHUIS¬ 
VERZEKERING 

INI ONTARIO 
De ziekenhuisverzekering van 

overheidswege is in Ontario nu drie 
maanden in werking en ongeveer 
vijf en een half millioen Canadezen 
worden erdoor gedekt tegen de 
kosten van ziekenhu isverpleging. 
Uitbetalingen zijn reeds gedaan 
voor meer dan 200.000 inwonera 
van de provincie, die hun zieken¬ 
huis rekeningen onbezorgd konden 
doorgeven aan de Ontario Hospital 
Services Commission. 

Het moet toegegeven worden dat 
verscheiden ziekenhuizen overvol 
zijn en lange wachtlijsten hebben 
— maar dit is een gewoon ver¬ 
schijnsel gedurende do wintermaan¬ 
den, waarin de ziekenhuizen altijd 
een extra bezetting hebben. Vol¬ 
gens een bericht van de Ontario 
Hoapital Service Commission is — 
dank zij de samenwerking tussen 
dokters, ziekenhuizen, werkgevers 
en het publiek — de invoering van 
deze zlekenhujisverzekering van 
overheidswege gelulkt zonder dat 
er een chaos ontstond of de zieken¬ 
huizen overstroomd zijn, zoals som¬ 
migen vreesachtig voorspelden. 

Verschillende administrative pro¬ 
blemen uit de beginperiode zijn 
reeds overwonnen, maar er zijn 
nog enkele belangrijke punten, die 
blijkbaar nog niet ten volle aan 
iedereen duidelijk zijn. Vele zie¬ 
kenhuizen rapporteren dat sommi¬ 
ge patiënten nog steeds gratis ver¬ 
pleging verlangen zonder hun Hos¬ 
pital Insurance Certificates te 
(kunnen) tonen. Dit bemoeilijkt 
het werk in grote mate en de zie¬ 
kenhuizen hebben het recht, de pa¬ 
tiënt aansprakelijk te stellen voor 
de rekening totdat hij kan bewij¬ 
zen, dat hij verzekerd is. 

Daar echter voor het gehele ver¬ 
zekerde gezin maar één certificaat 
uitgereikt ia, wordt aangjeraden, 
voor elk gezinslid het ntimmer van 
het certificaat op een apart brief¬ 
je bij do hand te hebben in geval 
van ziekte of ongeluk. 

Sommige inwoners zijn niet ge¬ 
heel op de hoogte met de reden, 
waarom de premies vooruit betaald 
moeten worden. Dit is echter, zo 
zegt de Commission, een maatregel 
in het belang van de verzekerden, 
waardoor een vooruitbetaalde pe¬ 
riode wordt gevormd, zodat de ver¬ 
zekering rustig enige tijd kan door¬ 
gaan, wanneer door ziekte of onge¬ 
val de patiënt onmachtig is om de 
premie te betalen. Het reglement 
stelt een voor ui tbfe tal i n gspe riode 
van drie maanden verplicht. 

VI KERK IN 
GEVANGENSCHAP 

Alle protestantse gezindten in 
China zijn volgens centrale kerke¬ 
lijke instanties te New York door 
de communistische regering ge¬ 
dwongen tot de vorming van een 
allen omvattende eenheids-kerk. 
Deze maatregel heeft niet minder 
dan 16 kerken getroffen en het 
sluiten van vele kerkgebouwen ten 
gevolge gehad. In Sjanghai zouden 
van 200 kerken nog slechts 16 zijn 
overgebleven, in Peking maar vier. 

Ofschoon een bevestiging van dit 
alarmerend bericht via Hongkong 
nog niet is binnengekomen, gelooft 
men te New York, gezien de jong¬ 
ste politieke en ideologische ontwik¬ 
keling in China, dot de politieke 
machthebbers voor een dergelijke 
ingrijpende maatregel niet zijn te¬ 
ruggeschrokken. In hun idioom heet 
het bestaan van verschillende pro¬ 
testantse kerken naast elkaar een 
“restant van de koloniale heer¬ 
schappij van de westelijke volken”. 
De drijvende kracht bij de nationa¬ 
lisering van de kerken is al sinds 
jaren de bewegin £ voor autonomie 
van "progressieve7' chinese christe¬ 
nen, die ernaar streven de kerken 
van het land volledig los te maken 
van enigerlei betrekking met het 
Westen. 

De nieuwe aanslag op het protes¬ 
tantisme in China brengt de ge¬ 
meenten aldaar, naar de mening 
van Dr. Merwin, een woorvoeder 
van de Nationale Raad dar christe¬ 
lijke kerken in do Ver. Staten van 
Amerika, rcchtstreekt onder de 
controle van de staat. Volgens hom 
is in China eerder sprake van een 
"totaal gevangen” dan van een 
"vervolgde” kerk. Ondertussen 
moeten in de gemeenten de commu¬ 
nistische "opvoedingscursussen” 
voortgezet worden. 

DUTCH BOOKSTORE 
II. VAN 1’KLT 

25 lllnwatlin SI.. - NT. TIIOHAS 
Voor het Hollands© boek 

zijn wij het 
VOORDELIGSTE ADRES 

Vraagt onze lijsten! 
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Church-life in Canada: Rev. J. Van Harmelen 

TWEE KERKEN WERDEN EEN 
Zondag 22 Maart werd in alle 

Freo Methodist and Holinoss Move- 
ment Churches een kanselboodschap 
voorgelezen, waarin officieel do 
vereniging van beide kerken aan 
het kerkvolk werd bekend gemaakt. 

De boodschap was getekend door 
do “genernl superintendents” en 
bisschoppen van beide kerken, en 
kondigde aan dat sinds 1 Januari 
1969 de "Holiness Movement 
Church of Canuda” en de “Free 
Methodist Church of North Ame¬ 
rica” één waren geworden, als een 
resultaat van besprekingen door de 
afgevaardigden van beide kerken 
gevoerd te Kingston, Ontario in 
October 1968. 

Een wetsontwerp handelend over 
deze ineensinelting zal in de lopen¬ 
de zitting van het parlement wor¬ 
den behandeld. 

HOLYNESS MOVEMENT 
CHURCH 

De Holine8s Movement Church 
werd gesticht omstreeks 1900 in de 
omgeving van Ottawa, door Rev. 
Ralph C. Horner. Hij was geboren 
te Shawville in Quebec, leefde eerst 
een goddeloos leven, doch werd in 
1872 bekeerd in een meeting van 
een Methodisten kamp dicht bij 
zijn huis. 

Onmiddellijk begon hij te getui¬ 
gen en te prediken tot zijn dorps¬ 
genoten. Hij organiseerde allerlei 
groepen door “Holiness meetings" 
te houden. In 1883 ging hij theolo¬ 
gie studeren aan de Victoria Uni- 
versiteit voor een jaar, werd pre¬ 
dikant, en ging als opwekkings- 
prediker eigen wegen. De Metho¬ 
distenkerk tolereerde dit voor ge¬ 
ruime tijd, doch in 1896 werd hij 
door de jaarlijkse Montreal Con¬ 
ference als predikant afgezet. 

Er waren zoveel klachten binnen¬ 
gekomen over alles wat er gebeurde 
tijdens zijn prediking: spreken in 
tongen, veel leven maken, flauw¬ 
vallen etc. dat de conference er 
tenslotte toe overging om hem niet 
langer als predikant te erkennen. 

Toen organiseerde Ralph Horner 
zijn volgelingen in de Holiness 
Movement Church, er werd een 
conventie gehouden te Ottawa, die 
bezocht werd door zestig evangelis¬ 
ten uit het Westen van Canada, 
Ontario en Quebec. En één van de 
eerste besluiten was om een school 
voor opleiding van evangelisten to 
stichten, te Ottawa. 

De kerk ontplooide grote activi¬ 
teit. Er werden "conferences” ge¬ 
organiseerd in Ontario, Manitoba, 
Saskatchcwan, Alberta, en zelfs in 
Michigan. Ook de zending kreeg 
grote aandacht, en men vindt deze 
kerk ook te Belfast in Ierland, te 
Hongkong in China, en in Egypte, 
waar de gemeente 700 leden telt. 

Ralph Horner was de bisschop, 
tot 1916, toen verliet hij — na ru¬ 
zie met zijn collega’s de kerk — en 
stichtte een andere: de Standard 
Church of America. Hij stierf ech¬ 
ter reeds in 1918, en na zijn dood 

ingen beide kerkengroepen in le- 
ental achteruit. 
Horner legde grote nadruk op 

wat John Wesley aan het Metho- 
disme had meegegeven. Hij concen¬ 
treerde heel de waarheid van de 
christelijke religie op twee punten. 
In de eerste plaats benadrukte hij 
de plotselinge, bewuste ervaring 
van schuld en genade, de persoon¬ 
lijke bekering, en in de tweede 
plaats moeBt dat nieuwe leven zich 
in en nieuwe vorm openbaren, door 
enerzijds grote ijver te tonen in 
het winnen van zielen voor Chris¬ 
tus, en anderzijds door heilig te 
leven, en zich te onthouden van 
wereldse vermaken, alcohol en ta¬ 
bak. En dit laatste punt: de ont¬ 
houding, als middel tot heiliging 
van het leven werd als het ware 
een sjibboleth van de beweging. 
Een kerkhistoricus schrijft echter: 
“The movement, however, was se- 
riously rctarded by internat dis- 
sensions over the true interpreta- 
tion of sanctification". 

De tentzending van Horner droeg 
veel vrucht. Hoewel ook ter 

zelfder tijd in 1883 het Leger 
des Heils zijn activiteit in Canada 
ging ontplooien. 

~ Deze kleine kerk is nu samenge¬ 
smolten met de veel grotere Free 
Methodist Church, zij is eigenlijk 
daarin nu opgegaan, want in 1960 
hoopt men het honderdjarig be¬ 
staan van de Free Methodist 
Church te vieren. Het is do bedoe¬ 
ling dat men dan een officiële ge¬ 
schiedenis van die kerk gedurende 
deze honderd jaar heeft voltooid, 
en het laatste hoofdstuk zal dan 
zijn: de vereniging van de Holiness 
Movement Church en de Free 
Methodist Church. 

FREE METHODIST 
CHURCH 

Do Free Methodist Church of 
North America werd gesticht in 1860 
door Rev. B. T. Robberts in New 
York. Deze Methodistenpredikant 
had grote bezwaren tegen het zo¬ 
genaamde "new-school Methodism” 
en wilde dat de kerk bleef volhar¬ 
den bij het oude Wesleyaanse 
Methodisme. 

Hij, en velen die het met hem 
eens waren, werden eenvoudig uit 
do kerk gezet, en hij mocht geen 
predikant meer zijn.' “He lost his 
credentials”. De Genesee Conferen¬ 
ce, waarvan Rev.Roberts lid was 
geweest, gaf deze “credentials" te¬ 
rug aan zijn zoon een vijftig jaar 
later, in 1910, met de verontschul¬ 
diging dat ze ten onrechte van hem 
waren afgenomen 1 Een vereniging 
met de kerk kwam echter niet tot 
stand. 

Wat de leer betreft legt deze kerk 
de nadruk op de maagdelijke ge¬ 
boorte en godheid van de Here Je¬ 
zus, zijn plaatsbekledend lijden en 
sterven, en zijn lichamelijke op¬ 
standing. Niemand kan lid van de¬ 
ze kerk worden tenzij hij een per¬ 
soonlijke ervaring heeft van schuld 
en genade. De heiliging van het le¬ 
ven wordt gezocht door alle leden. 
Het lidmaatschap van "lodges" is 
strikt verboden. De leden moeten 
gehoorzamen aan de regels van het 
Methodisme. In vele kerken vindt 
men geen muzikale begeleiding van 
het gezang. Van koorzang wil men 
niet weten. 

Deze kerk vindt ge veel in de 
United StateB (37 conferences) 
hier en daar in Canada (4 confe¬ 
rences). Het is een actieve kerk. Ze 

Overtuigt U en Spaart . . . 
• Voldoende ruimte voor zes passagiers binnenin, drie voet 

korter aan de buitenkant - Parkeert en wendt gemakkelljk, 
past in kleine garages. 

• Bezuinigt op verzekerlngs- en onderhoudskosten. 

• Levert maximum aantal mijlen, uitstekende prestatie, op 

normale benzine. - Fraai van stijl, rijke bekleding. - Kleiner 

dan andere Noord-Amerlkaanse wagens - doch 300 tot 400 

dollar lager geprijsd. - Bezoekt vandaag nog een Studebaker 

agent voor een proefrit met de Lark. - Vervaardigd ln 
Canada door Canadezen. 

hebben veel zendingsijver. Er zijn 
wel 20 zendingsvelden, en hun jaar¬ 
lijks budget voor de zending is 
$1.000.000. 

Er zijn zo’n 60.000 leden, ver¬ 
deeld over een 1200 kerken. 

Het "hoofdkwartier" is in Wi- 
nona Lake, Indiana, waar een 
groot "publication house” is ge¬ 
vestigd dat ook het centrum is van 
de wereldwijde “Light and Life 
Horn Radio Broadcast". 

Deze kerk heeft enkele "colleges", 
niet minder dan zeven seminaries 
en het grootste “Evangelical Se- 
minary” in India iB door de Free 
Methodists begonnen. 

LIKE PRECIOUS FAITH 

Van alle kansels in beide kerken 
klonk op die bewuste Zondag in 
Maart: “It is an occasion for great 
rejolcing that these churches of 
LIKE PRECIOUS FAITH have 
thus attained organic Union”. 

Beide kerken vonden hun bestaan 
in de vorige eeuw als een soort re¬ 
actie, de een meer, de ander min¬ 
der, tegen de verwaarlozing van 
de Wesleyaanse nadruk op de hei¬ 
ligmaking door het Methodisme. 

Vooral in de United States vond 
the National Holiness Movement 
kort na de “Clvil War” veel bijvaL 
De voornaamste vertegenwoordi¬ 
gers hiervan zijn de Church of the 
Nazarene (4000 kerken, 260.000 le¬ 
den) en de Church of God (2000 
kerken, 120.000 leden) hiernaast 
vindt men nog ongeveer 26 andere 
groepen, tesamen 200.000 leden, 
waarvan de Free Methodist Church 
een van de grootste is. Nu de klei¬ 
ne Holiness Movement Church of 
Canada, met slechts een paar dui¬ 
zend leden, kon besluiten tot ver¬ 
eniging met een kerk “of like pre- 
cious faith” is het aantal Holiness 
Churches op dit continent gelukkig 
met één verminderd. 

— Prince Rupert is 3 dagen geïso¬ 
leerd geweest, tengevolge van 
sneeuw- en rotsmassa’s die van een 
nabije berg neerkwamen en een 
C.N.R. tunnel opvulden. 

— Kapoor Singh Siddoo heeft z’n 
schaapjes op het droge (en hij heeft 
een grote kudde I) Met de dollars 
die deze emigrant uit India ver¬ 
diend heeft in do B.C. forests, gaat 
hij nu het arme India helpen. Zijn 
2 dochters hebben voor dokter ge¬ 
studeerd en met Singh’s gold wor¬ 
den er in India 2 ziekenhuizen ge¬ 
bouwd, die onder leiding zullen 
staan van de gezusters Singh. 

Ze besloten tot de bouw van de 
ziekenhuizen na persoonlijk over¬ 
leg met president Nehru. 

— Toen Mrs. Johnson in Nanaimo 
haar 97ste verjaardag vierde, wa¬ 
ren 6 generaties aanwezig. Haar 
kleindochter is ook al weer groot¬ 
moeder met een kleinkind van 6 we¬ 
ken. 

— Als de politiemannen in Victo¬ 
ria hun 8.2% opslag krijgen, ver¬ 
dient de eerste de beste 1ste klas 
constable $60 per maand meer dan 
de burgemeester. Maar Zijne Ex¬ 
cellentie gaat er niet meer om ver¬ 
wisselen vnn baan, “vanwege zijn 
leeftijd" zoals hij zei. 

— We hebben pas de drukte over 
Prinses Margarets bezoek achter 
de rug en nu wordt er alweer ge¬ 
kibbeld over het bezoek van H.M. 
koningin Elizabeth en Prins Philip. 

Do Kootenays zijn beledigd omdat 
zo overgeslagen worden en Vemon 
is Verrukt omdat de koninklijke 
bezoekers zelfs 2 dagen komen lo¬ 
geren 1 

— Het 100 jaar oude orgel in St. 
Paul’s in Esquimalt wordt ’s Zon¬ 
dags bespeeld door een joch van 
14 jaar. David Palmer werd enige 
weken geleden officieel aangesteld 
als organist. Hij is jong, en weegt 
maar ruim 100 pond maar hij 
speelt Bach op het 2000 pond zware 
orgel alsof hij het al jaren doet. 
Het is altijd zijn innige wens ge¬ 
weest om organist in de kerk te 
worden. 

— Het historische “gold-rush” 
stadje Barkervillc, 360 mijlen ten 
Noorden van Vancou/ver z%l het 

centrum worden van een 138 acres 
beslaand park. 

— Er ging een oorverdovend ge¬ 
lach op in de Legislature toen 
Highways Minister Gaglardi begon 
over “ safe driving” en “speed- 
limits’’. De minister heeft in een 
jaar tijds 3 keer een bekeuring ge¬ 
had omdat hij veel te hard reed. 
Maar hij had het laaste woord. 
“Ik rijd al 33 jaar, rook niet en 
drink niet en heb nog nooit een 
ernstig ongeluk gehad’ zei hij. 

— Behalve Highways Minister en 
dominee van de Pinkstergemeente 
in Kam loops is Mr. Gaglardi vroe¬ 
ger ook nog bulldozer-operator ge¬ 
weest. Op een Zondagmorgen, enige 
tijd geleden was de highway in 
Kamloops door hevige storm en re¬ 
gen onbegaanbaar. Toen de ploeg 
werkers die het karweitje op zou¬ 
den knappen ter plaatse aankwa¬ 
men, vonden ze Mr. Gaglardi op 
een bulldozer al druk aan het werk. 
Hij moest het nog es eventjes weer 
proberen. 

— De Civil Defence in Vancouver 
gaat 18 nieuwe sterkere sirenes 
aanschaffen om bij een eventuele 
waarschuwing zeker te zijn dat ze 
het verkeerslawaai kunnen over¬ 
stemmen. 

— Het staat er goed voor met de 
uitvoer naar Japan. In de komen¬ 
de maanden zal de iizeruitvoer ver¬ 
moedelijk verdubbeld of zelfs ver¬ 
driedubbeld worden. Dit ijzer komt 
dan grotendeels van Vancouver Is- 
lund. Japan is bereid elke hoeveel¬ 
heid, hoe groot ook, te nemen omdat 
de kwaliteit van het oer prima is, 
namelijk over 60%. 

— In de Z.O. hoek van B.C. gaat 
men weer op zoek naar olie an 
aardgas. Een vroegere poging om 
olie te vinden had weinig succes, 
maar het Flathead gebied ligt vlak¬ 
bij de gasrijke Pincker Creek in 
Alberta en de olie komt er vanzelf 
naar de oppervlakte. 

— In Vancouver bestaat al 8 jaar 
een Internationaal Koor. Momen¬ 
teel heeft het koor 64 leden. De 
grootste nationale groep vormen 
nu de Hollanders; daarna komen do 
Finnen. Er is zelfs een Chinees lid 
en een neger die al vanaf de start 
meezingt. Het koor zingt uitslui¬ 
tend Engels. 

— Naar Londens voorbeeld zijn de 
meeuwen in Victoria en Oak Bay 
getest op hun muzikaliteit. In 
Beacon Hill Park in Victoria wer¬ 
den de meeuwen eerst vergast op 
Chacksfield’s “Ebb Tide”. Een 
paar meeuwen kwamen zelfB dicht- 
terbij om te zien waar dat meeu¬ 
wengeluid vandaan kwam. Maar 
toen even later Elvis Presley over 
het grasveld galmde waren de 
meeuwen ras verdwenen. Brood 
noch goede muziek kon ze terug 
lokken. 

In Oak Bay was het hetzelfde 
liedje, behalve dat de vogels terug¬ 
kwamen toen een pianoconcert van 
Tchaikovsky gedraaid werd. Ergens 
in hun levens moet een periode zijn 
geweest, waarop ze op iets edelen 
vergast werden dan alleen maar 
vuilnis. 

Maar Elvis Presley is niet ge¬ 
liefd bij de vogels. Dat staat vast. 

Riek Kruizinga 

Hollandse Tuingereedschappen 
GREENHOUSE GLAS en VERF 

uit voorraad leverbaar. 

VARY Equipment Co. 
COR VAN RIJN R.R. 1 GRIMSBY, ONT. 

1’lioue WU 6-4716 

WIST U: 
DAT er in de provincies NOVA 8COTIA en PRINCE EDWARD 

ISLAM» goede boerderijen te koop zijn tegen redelijke 
prijzen ? 

DAT de regering van Nova Scotla leningen op gunstige voor¬ 
waarden verstrekt bij de aankoop van een boerderij? 

DAT de regering van P.E.I. een soortgelijke regeling voor¬ 
bereidt? 

DAT U nadere Inlichtingen hierover kunt verkrijgen op onder¬ 
staand adres? 

Namens de gezamenlijke Chrlstlan Reformed Churches ln de 
Maritlme8: 

Field nu n II. J. LAM, 

Masstown, No»a Scotlu, Telefoon: 8-8 Dcbert. 

Kennisgeving: 
Mede voor de gezellige hollandse sfeer ln de kappers¬ 

salon, laat U voortaan naar Uw zin behandelen door: 

HENK OUDSHOORN, Herenkapper 
“HAIRSTYLE ACADEMY” 

Gevestigd vanaf 6 april 1969, 

Corner Water & Queen Streets te 

Galt, Ontario 

VOOR HEN DIE BELIJDENIS DOEN .... 

Dr. Schrotenboer - “FAITII AND IT8 PROBLEM8” - - $1.66 

.$ 1.76 - $ 4.60 

BIJ BELT J ES 
Nieuwe vertaling, psalmen en 

gezangen $ 3.20 - $ 11.00 

Geestelijke Liederen op GRAMOFOONPLATEN, Zang en Orgel. 

F. ASMA, J. ZWART, P. POST - Te Deum Laudamus, en allerlei 
bekende koren. 

VRAAG ONZE CATALOGI! I 

SPEELMAN’S BOOKHOUSE 
7 Llpplncott Street E„ WESTON (ONT.), CU 1-0407 

BIJBELS BOEKEN 

ENGELSE ( 
HOLLANDSE (Zetka) 
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AL8SPTA AAN DE LIJN 

door Tini Van Ameyde 

We hebben hier een buitengewoon 
vroeg en zonnig voorjaar en om U 
even jaloers te maken daar in het 
Oosten . . . Maart was in Alberta 
do zachtste sinds 1910. Misschien 
stelt U er belang in hoelnng Cana¬ 
da’s eerste kunstijs-brug het onder 
deze omstandigheden uitgehouden 
heeft. Zoals U uit de vorige brief 
weet, werd deze brug gebouwd over 
de North Saskatchewan River, 
maar kon door de vroege dooi niet 
langer gebruikt worden dan 2V4 
week. Deze teleurstelling werd 
sportief opgenomen. Aldus sprak de 
directeur ven de firma, die tot de 
fantastische onderneming besloot: 
“Zelfs al hebben we er geen winst 
mee gemaakt, we hebben bewezen, 
dat het kon. Technisch was het hele 
idee een enorm succes!" 

Nog steeds is men bezig met het 
onderzoek naar de beschuldigingen, 
ingebracht tegen de stadsbesturen 
van Edmonton en Calgary. Wie de 
verslagen leest van de rechtszittin¬ 
gen, is al gauw verveeld door de 

langdradigheid en het gedraai van- 
de vele getuigen, die op het matje 
moeten komen. Op de belangrijke 
vragen volgt het stereotiepe ant¬ 
woord: 'Tt did not come to my mind 
etc. etc." Nu is dit wel zo de ge¬ 
bruikelijke gang van zaken in der¬ 
gelijke gevallen, maar op de duur 
komt toch de gedachte bij je op: 
waar zouden die mensen hun 
“mind” al die tijd gehad hebben? In 
Edmonton heeft nu een der offici¬ 
als toegegeven bedragen tot de som 
van $130.000 geaccepteerd te heb¬ 
ben in verband met de verkoop van 
grond door de city. Dit was aan¬ 
leiding voor de advocaat, die op¬ 
trad voor de City of Edmonton, om 
zich uit het onderzoek terug te 
trekken, daar gebleken is, dat de 
betrokken official nog in 1968 tot 
zijn cliënten had behoord. 

In Calgary is zojuist een verbod 
uitgevaardigd, waarbij aan alle 
stads-employees verbtxlen wordt 
persoonlijke giften of geschenken 
aan te nemen van iedereen, die za¬ 
ken doet met de stad. Hieruit blijkt 
wel, dat men beseft hoeveel gemak- 

Het Banff Winter Carnival, over 
het gehele continent beroemd, laat 
dit jaar een bittere nasmaak ach¬ 
ter bij de ingezetenen van het dorp 
in do Rockies. Het begon al slecht, 
want juist vier dagen voor de aan¬ 
vang werd de president van de 
Carnival Association uit zijn func¬ 
tie ontslagen. Deze heer laat het er 
niet bij zitten en is momenteel be¬ 
zig om do Association gerechtelijk 
te vervolgen. Meer dan 20.000 per¬ 
sonen waren naar Banff gekomen 
voor het feest, dat vier dagen duur¬ 
de. Het bleek echter al gauw, dat 
het Carnival niet goed georgani¬ 
seerd was en mede als resultaat 
daarvan degenereerde in een dron- 
kemans-partij op grote schaal. 
Acht-en-vijftig personen werden 
gearresteerd en beboet. De RjC.M.P. 
van Banff werd versterkt met tien 
man van Calgary, maar was niet 
in staat om de situatie meester te 
blijven. De hotels rapporteerden 
zware schade, gebroken meubelen 
en ruiten enz. 

De echo van dit “feest” weer¬ 
klonk in de iLegislature, waar de 
afgevaardigde van Banff de schuld 
gnf aan de teen-agers van Calgary, 
die naar het Carnival kwamen met 
sterke drank bij zich. Verontwaar¬ 
digd protesteerde een afgevaardig¬ 
de van Calgary, die de naam van 
haar stad niet beklad wilde zien. 
Wel, hoe dan ook, één ding staat 
als een paal boven water: bet was 
(in plat Hollands) een zoodje en de 
algemene opinie is, dat de lieden 
van Banff er goed aan doen zich 
twee mnal te bezinnen voor ze vol¬ 
gend jaar weer een Carnival or¬ 
ganiseren. Als het zo moet gaan, 
kan de reputatie van hun dorp er 
alleen schade door lijden. 

* 
In Edmonton voltrok zich een on¬ 

gewoon drama, toen de hal van een 
der highschools besproeid werd met 
kogels. Om half vier, juist toen de 
jongelui naar huis gingen, ver¬ 
scheen een oud-leerling met een ge¬ 
weer en begon als een razende te 
schieten op een 16-jarige jongen, 
die de school in vluchtte en daar 
door gangen en hallen achtervolgd 
werd. De kogels vlogen naar alle 
kanten en vijf meisjes werden ge¬ 
wond. De achtervolgde jongen ren¬ 
de naar een leeraar, die hem opving 
in zijn armen. Toen men hem op de 
grond legde, bleek hij dodelijk ge¬ 
wond te zijn. Intussen hadden een 
paar jongens de gun-man aange- 

Nu ook in Weston 

THE 

KUNTZ& KOOI PRESS 
(KUNT/ PRINTïNG A 

BOOKHOUSE) 

151 Mohawk Rd. E. 

Phone FU 6-7707 - Mali: Box 214, 
Stn. D, Hamlkon, Ont. 

1) U U K W E R K 
Voor Kerk & School (Speciale ta¬ 
rieven), Verenigingen, Zaken (Spe 
clale aanbiedingen voor beginners) 
Verloving en Huwelijk, Etc. (Ook de 
fijne Hollandse Kaarten en Papier¬ 

soorten ln voorraad) 
STENCILWERK ONTWERPEN 
Prijsopgaven en (of) Monsters 

Gratis. 
Levering door geheel Canada. 
SNEL, GOED & VOORDELIG 

WIJ helpen U met het opstellen van 
de correcte Hollandse of 

Engelse teksten. 

B IJ B E L A BOEKHANDEL 
Wij kunnen ELK Boek leveren, 

Hollands, Engels, Frans, Duits, etc. 
Kortingen voor Kerken, Bibliothe¬ 
ken, Zondagsscholen, Jeugd- & 
Studieclubs. Catalogi verkrijgbaar. 
Verjaardagskalender . . . . $1-00 

WIJ ZIJN LAAG IN PRIJS, 
ZEGT MEN 

kerk.benodigdh eden 
Toga’s en daarbijbehorende artike 
len, zoals boorden, vesten, reistas¬ 
sen, etc., Collecteschalen, Avond- 

maalserviezen, Doopschalen en 
Aankondlglngsborden. 

Vraagt nadere Inlichtingen. 

RUBBERSTEMPELS 
STEMPELKUSSKNS, Metalen IN¬ 
SIGNES. Alle mogelijke soorten 

Zeer voordelig. 

WIJ zijn ook het Canadese Adres 
voor 

ESKA DAMESBLADEN 
Attentie - Hollandse Dames - 

Attentie. 
Modeblad Marion Per Jaar $1.30 
Maandbl. v. Handwerk. (Arladne) 

$2.10 
Knlttax Machlnebrelblad $1.76 
Doe ’t zelf & Hobbyblad 

Na Vijven $1.40 
Geeft U zich bij onB op voor: 

De Spiegel - Chr. Nat. Weekbl. $6.96 
Moeder (Maandblad) $3.60 

Zend ons Uw abonnementsgeld 
(BIJ cheques 15* extra) 

KUNTZ & KOOI PRESS 
lluinllton, Ont, Box 214, Station D. 

DON MACKAYt 

"... herkiesbaar ...” 

kelijker het is om zulke dingen te d*‘V°°r deZe m°°rd ja‘ 
_i_j_ „AinHnf nu loezie was, 

RENAULT 
Lieflijk als een prinses_chique Parljse stijl, 4 deurs 
comfort, met meer dan 44 mijl op een gallon benzine 
voilé. La Dauphlne. EERSTE In de Rally van Monte Carlo 
van 1968; eerste ln Uw gedachten. Loop vnndaag onze 
showroom binnen en maak zelf een proefrit. 

Lippay Motors Limited 
DODGE - DESOTO • RENAULT 

2075 Lawrence Ave. West WESTON, ONT. 
Tel.: Showroom CH 1*6088, Carlot CH 4-5824 

VRAAO NAAR ONZE NEDERLANDS SPREKENDE VERKOPER: 

A. II. KLOOSTERMAN 
Tel. AX 3-6131 

wijl de kinnen al door sierlijke Alaska over was. Tranen van op- 
. . _ baarden bedekt werden. Ze vertel- luchting waren daarbij gevloeid, 
vallen en hem het geweer afgeno- , prettig verrast te zijn door wat iedereen zich kan voorstellen, 
men. Hij wns volkomen hysterisch. ontvan„Bt Van de Albcrtanen. In Anchorage lieten de Amerikanen 
De volgende dag verscheen hij voor Rust den ze zjch niet en de vol- zich ook niet onbetuigd, maar haal¬ 
de rechter onder beschuldiginging , * moreen vroeg gingen ze op den hun stoere landgenoten binnen 
van moord en verblijft nu in een naar Dawson Creek, getrouw met feest en fanfare. Zelfs de rode 
mental hospital. Men neemt aan, t-un ieuze “Alaska or bust”. loper werd uitgelegd en de hele ka- 
’4"* ^ Geen dflg wag nog voorbijgegaan ravaan plechtig ontvangen op het 

of de pioniers hadden tegenspoed stadhuis. Nu is de groep bezig om 
gehad in een of andere vorm: bliz- het land te bezichtigen, elk gezin 
zards, lekke banden, motorpech. krijgt een 60-acre homestead. Het 

_ .... , M„ lm» nog bijna de helft, het is de bedoeling om een coöperatie 
Een vrohjker verhaal kunnen we s*Je Kedeeitet voor hen, de te vormen, waarbij alle vakkennis, 

U vertellen over de karavaan van highway, die gravel is over gereedschap, arbeid en opbrengst 
Al BS* « AAn_• rrtxAtxrAA WDrHf Ala Hp7P mnH PT* flfl 

voorkomen dan om ze achteraf uit 
te zoeken! Tot de giften, die in 
Calgary door officials werden aan¬ 
genomen, behoorden ook gemakke¬ 
lijke stoelen. Tjonge, als we heel 

ven'*J voor" zo’n" Tirlefdelijke^ft Pio?ie^,uit Detroit die naar Aias- iöo6“miji“ ^ ’ "" ” gedeeld wordt Als deze moderne 
waarschijnlijk ook bezweken te k& trokken om daar te leven op hun qeen wonder, dat mén in Alberta, pioniers daar zo goed samenwer- 
zijn . . . Mayor Don Mackay heeft -The6 KLers” “ÏJlJzï de ervaringen van de “59-ers” met ken, als ze het op hun moeilijke reis 
besloten zich weer herkiesbaar te 
stellen daar in October a.s. en is ï^HInwm in enrs trailers trucks of twaalf kwam het bericht binnen, een succes woraen i 
niet van plan om te wachten op de ^nn^i^-“nS,dïauH9^da! dat de karavaan de grens van (Wordt vervolgd) 
uitslag van het onderzoek Ik wil teert Ze hadden B000 mijl voor de ------- 
de mensen voor zichzelf laten oor- boeg naar de Kenaj peninsula en 
delen. Daar zal de stemmende het gjng beslist niet snel, want de 
burgerij het dan niet gemakkelijk unieke moving-van, genaamd 
mee hebben, want voor wie naar de .<Het Monster”, kon niet harder dan 
persverslagen moet oordelen is de 45 mij, uur. De manT,en waren 
zaak voorlopig nog zo helder als echt€r vastbe9ioten om er te komen 
koffiedik. en bebben de dure eed afgelegd, dat 

Teleurstelling over 

emigratie-maatregel 

ASTMA - BRONCHITIS 
Aambeien, bedwat., blaascatarrhe, 
bloedarm., gulsteen, -stuwing, -bra¬ 
ken, galblaasontst., hartzwakte, ho¬ 
ge bloeddruk, huldultslag-zweren- 
puisten-Jeuk, ischias, Jicht, reuma¬ 
tiek of 

ENIGE ANDERE SLEP. ZIEKTEl 

Neemt onze vanouds bekende vol¬ 
komen onschad. Florakruiden. 

Reeds 33 Jaren de frappantste re¬ 
sultaten, ook in schijnbaar hope¬ 
loze gevallen. 

Naar Canada uitsluitend volle 
9 maands kuren é $ 16.— 
bij vooruitbetaling. 

Brochure en inlichtingen gratis. 

Kruidenhuis “FLORA” 
Weslerslngel 40, GRONINGEN, Nod. 

In de kringen van de Iiniiilgnin- van de eigen echtgenoot(e), ongc- 
ze zich niet zullen scheren totdat ton jn ( a„a,ia bestaat vrij algemeen trouwde zoon of dochter, ouders, 
ze tenminste 20 acres van hun teleurstelling over het regerlngs- grootouders, verloofden en onge- 
homestead hebben ontgonnen. besluit, waardoor sterke beperkm- trouwe neef of nicht, die wezen zijn 

Door de staten ten Zuiden van ge|l zfjn opgelegd min het “spon- jonger dun 21 janr. 
de grens reisden ze en kwamen toen „„ren*» Vnn familieleden. Dit bc- 
bij Coutts ons land binnen. Via sj„|f^ vorige week plotseling 
Lethbridge, waar ze door de be- werd ufgekondigd, verbiedt liet 
volking hartelijk werden ontvan- sponsoren van broers en zusters 
gen, en Calgary, waar hun een getrouwde zoons en dochters 
lunch ter verwelkoming werd aan- door Inwoners van Canada uit de 
geboden, reden ze naar Edmonton. inndeii van Europa, Israël, LIba 
Ze waren toen al tien dagen onder¬ 
weg en stoffig en vermoeid, ter- 

De beperking geldt niet voor 
Britse onderdanen en Inwoners vnn 
Ierland, Frankrijk en de Ver. Sta¬ 
ten. 

Officieel wordt door deze mant* 
regel geen vermindering van de 

BETROUWBARE 
USED CARS 

Alle merkel 

ALBERT HARTHOLT 

Chevrolet-Oldsmobile 

WESTON MOTORS LTD. 
Tel. CH 1-62*1 

14 VA IN NT. N WESTON. On 

Gaat U verhuizen? 
dan naar: 

VAN’S MOVING 
& CARTAGE 

(eigenaar J. Vander Wal) 

I Speciaal lngerlcht voor het vervoer 
van Emlgratlekisten. Verder: ^an, 
Stake, Dump en Platformtruckz. 

RO 2-7446 
44 GLENWOOD AVE„ TORONTO 

NAAR HOLLAND? 
Voor al Uw reizen per BOOT of 

per VLIEGTUIO vraag vrijblijvend 

advies van: 

C. STEENHOF 
18 Crune Ave, Weston, Toronto 15 

Telefoon CH 1-0811 

Voor llnmilton: Tel. FU 8-4512 

,n,,‘ t Yn,. V .,;. \m, r km' Mexico emigratie naar Canada verwacht, 
ür’rLMÏf’ 1 mirnT alleen een verschuiving van onge¬ 
en Ctnlnuil An . schoolde, gesponsorde arbeiders 

Wel toegestaan blijft het spon- naar de lu Canada gewenste vak- 
soren door een Inwoner vnn Canada Heden. 

LOENEN’S BOOKHOUSE 
588 E. lOtli Ave., 

NEW WESTM1NSTER, B.C. 

SCHOOLS!! SUNDAY-SCHOOLS!! 
Bouwplaten van diverse Btjb. on¬ 
derwerpen verkrijgbaar, o.a. EgypL 
tempel, Synagoge, Tabernakel. Pri¬ 
ma instructle-materiaal! Vraagt. 
Inlichtingen! 
VADERS! MOEDERS! Een mooi 
cadeau voor Uw kinderen: de tem¬ 
pel vnn Salomo!  

Voor aUe land-, zee- en Inchtrnlzet 
dit reisbureau 

G. DEN HARTOG 
Agent 

“Holland America Llne”, 
“Heven Seas”, enz. 
R.IL 2, A VLM ER 

Highway 78 South - Phone 487 B 6» 

WEDERVERKOPERS 
Het beste en goedkoopste adre» 
vreor ROOKVLEES, aan een stuk ot 
gesneden, voor BOTERHAM- 
WORST, aan stuk of gesneden 
voor GEKOOKTE WORST, nnn BtuV 
of gesneden, PLOCK WORST ec 
SNIJWOHST, Suuclse de Boulogne. 
enz. Is 

HOPMANS MEAT MARKET 
i Emma NL Tel. El 2-07441 

Chatham. Ontarlo 

Gaat U naar Holland? 

Reis per Holland-Amerika Lijn 
Famons lor Service 

J. VANDERVLIET 
804 Dundas SL W. - Teief. 4011 

TRENTON, ONT. 
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Kerknieuw/s 
CHR. REF. CHURCH 

Aangenomen naar Randolph, 
Wis. U.SA. Rev. B. J. Boerkoel te 
Lacombe, Alta. 

Bedankt voor Rocky Mt. House, 
Alta. Rev. P. Lagerwey van Hol¬ 
land Marsh, Ont. 

Beroepen te Williamsburg, Ont. 
Rev. W. Vander Kolk te Ingersoll, 
Ont. 

REFORMED CHURCH 
Aangenomen naar de First Pres- 

byterian Church of Oakley, Kan¬ 
sas, Rev. C. H. Schipper van 
Woodstock, Ont. 

FREE CHR. REF. CHURCH 

Bedankt voor iLondon, Ont. Ds. 
J. J. Rebel te Murmerwoude, Ne¬ 
derland. 

CHR. REF. CHURCH 
ADRESWIJZIGING: 

Het adres van Rev. J. Geuzebroek 
voorheen te Wellandport is thans: 
167 Shanty Bay Road, Barrie, Ont. 
Tel. Parkway 8-9876. 

INSTITUTIE TE PORT ARTHUR 

FORT WILLIAM, Ont. — In 
een buitengewone eredienst op 
Maandagavond 30 Maart in de 
Chr. Ref. Church te Fort William 
werd een deel van deze gemeente 
geïnstitueerd als zelfstandige Chr. 
Ref. Kerk van Port Arthur, Ont. 
De dienst werd geleid door Rev. L. 
Mulder te Fort William, die een 
predikatie hield over 2 Cor. 1 vers 
9. Hierna werden de attestaties van 
24 gezinnen, 6 belijdende en 1 
dooplid bij de kerkeraad ingeleverd 
om tezamen de nieuwe gemeente te 
vormen. 

Tot ouderling werden gekozen de 
broeders H. Heerema, Sr., L. C. 
Kok, H. Brink en A. VandenBerg; 
tot diakenen de broeders J. Van El- 
burg en T. Los. De ambtsdragers 
werden terstond in hun ambt be¬ 
vestigd. 

Als nestor van de kerk van Fort 
William sprak broeder Miedema de 
scheidende groep toe. Er is leed om 
het scheiden, maar vreugde om de 
groei der kerk. 

De kerkeraad van Port Arthur 
deelt mede, dat de diensten voorlo¬ 
pig zullen worden gehouden om 10 
uur en 7 uur in de Public School 
aan de Oliver Rd. J. S. 

OWEN SOUND — Teneinde te¬ 
gemoet te komen aan de moeilijk¬ 
heid van een “verspreide gemeente”, 
met het gevolg dnt vele van onze 
mensen vaak elkaar tot op een ze¬ 
kere afstand kennen, hebben we 
hier de 4e Maart j.1. een Gemeente- 
avond gehad, georganiseerd door de 
ladies. Een gevarieerd programma 
was samengesteld o.a. door het 

plaatsen van een box waarin een i 
ieder zijn of haar verzoek, betref¬ 
fende de persoon (en) die men gaar¬ 
ne op het podium zag, kon depone- | 
ren. Resultaat: Prachtig geslaagd. 
Door allen werd genoten van 1 
Speaking-contest, muziek, solo en 
kwartet zang. Een en ander was 
onder de prettige leiding van de 
Rev. H. Vander Klay. Na afloop 
werd ook niet minder genoten van 
een geurig kop koffie en gebak. Zo 
voldaan was elk over het welsla¬ 
gen van deze gezellige avond dat 
men in beginsel besloot het a.s. 
herfst nog eens te doen. J. B. 

Jaarboekje Christian Reformed Church 
Het jaarboek der Chr. Ref. zozeer door emigratie don wel in- 

Church is weer verschenen en geeft wendig, door geboorte aanwas en 
datgene dat we hebben te weten door evangelisatie, 
over wat voorviel in het jaar 1968. We geven hier onderstaand een 
Er was een gestadige groei, niet korte samenvatting. 

Aantal families 
31 Dec. 31 Dec. 

1967 1968 

belijdende leden 
31 Dec. 31 Dec. 

1967 1968 

zielental 
31 Dec. 31 Dec. 
1967 1968 

Short News 
DoctorB advised Billy Graham to 

rest for a while because of an eye 
ailment. The rest has done him so 
much good that he will not requirc 
a medical examination. It is not 
neccssary anymore, Dr. William 
Erdman of the University of 
Pennsylvania, said. * 0 # 

Churches are horrifled at the 
report that Brltlsh sclenÜHls have 
produced a weapon "much worse 
tlian the dirty H-bomb" In the form 
of gorma, a pound of whlch could 

unpeople the world and deBtroy 
all nnlmul life", Purliament, the 
sovereign power ln Great Britaln, 
is opened dally Wlth prayer to the 
Lord. With what sort of sonsisten- 
cy can the scientlstB make prepara- 
tlons to destroy creation and ex- 
termlnate mankind.... Is the 
ouestlon of the commentator of the 
Angllcan Church. 

49664 61126 120866 221143 228211 

Aantal kerken 1967: 609 — 1968 
629. 

Aantal predikanten 1967: 399 — 
1968: 424. 

Verder zijn er nog een 20 groe¬ 
pen die nog niet georganiseerd 
zijn. 

Het aantal vacatures bedraagt 
106; er is dus voorlopig nog wel 
plaats voor de aankomende candi- 
daten. 

Ook blijkt uit de statistiek dat 
het aantal van hen die de Chr. Ref. 
Church verlieten groter is dan van 
hen die toetraden, 2406 personen 
gingen heen; 1947 personen traden 
toe tot de Kerken. 

Evenwel met meerdere andere 
kerkgroeperingen is de Chr. Ref. 
Church mede een krachtig bolwerk 
tegen het opdringend liberalisme 
in de kerken. De invloed bijv. van 
“The Back to God Hour” het radio¬ 
programma gaat ver en ver uit bo¬ 
ven de kleine kerkgroep. Ook in 
de Canadese sector van de Chr. 

Ref. Church is een regelmatige 
groei merkbaar. 

Er was een aanwas van 688 ge 
zinnen; 3136 zielen over 1968. Be¬ 
nevens de 87 predikanten werken 
nog 7 Home Missionaires. Het aan¬ 
tal gemeenten nam toe met 6, Ha- 
lifax en N. Glasgow N.S., Navan 
Galt en Dunnville, Ontario en ver¬ 
minderd met 1 wegens opheffing 
der gemeente Partage la Prairie, 
Man. 

Het aantal vacatures in Canada 
bedraagt 48 dat is nog 1/3 van het 
aantal kerken. Hieronder zijn een 
aantal kleine gemeenten die door 
een Home Missionairy bediend 
worden en nog niet in staat zijn 
zelfstandig te beroepen. Het aantal 
gemeenten die een eigen predikant 
nodig hebben, loopt altijd nog bo¬ 
ven de twintig. En bij de jaarlijk¬ 
se aanwas van gemiddeld vijf can 
didaten en de geregelde terug keer 
tot de U.S. van de hier werkzame 
predikanten, is er de eerste jaren 
nog geen overschot te wachten. 

A. Bisschop 

DE WERELD HEEFT GEEN VADER 
De mens houdt er niet van te 

worden opgesloten. HIJ vindt het 
allesbehalve plezierig wanneer 
iemand hem de boelen aanlegt. 
Hij haat het gebonden zijn. Hij 
draagt immers ln zich het soms 
hoog opbruisend begeren eigen 
gang te kunnen gaan. Elke po¬ 
ging hem de weg voor te schrij¬ 
ven botst op de een of andere 
vorm van verzet. 

Dat eigen weg te willen be¬ 
palen noemt hij zijn vrijheids¬ 
drang. In die vrijheidsdrang wil 
de mens zich van alle binding 
en gezag bevrijden om over het 
leven en alle goederen zelf te 
kunnen beschikken. 

Soms BchlJnt de mens bereid, 
lijdelijk, zijn vrijheidsdrang in 
te perken en een vaak sterke 
gebondenheid te aanvaarden. 
Dan zie je duizenden "de leider" 
volgen met een offerbereidheid 
en overgave die verbaasd doet 
vragcu of de mens wellicht plot¬ 
seling en radicaal afstand heeft 
gedaan vun zijn zucht naar 
"vrijheid". Maar wie nader toe¬ 
ziet ontdekt telkenmale dat zulk 
een lijdelijke overgave en be¬ 
reidheid geheel past ln het raam 
van dit vrijheidsstreven: hij ziet 
de lijdelijke beperking als weg 
naar het Ideaal der nlet-gebon- 
denheid in de toekomst. 

In het boekje dat we hier aan¬ 
kondigen* wordt met verrassen¬ 
de helderheid de aandacht geves¬ 
tigd op dit ontstellende aspect 
van ook onze huidige, moderne 
wereld. Dit aspect wordt ge- 
karteriseerd als het ontbreken 
van de "vader” in onze wereld. 
De wereld heeft geen vader. Het 
gezin heeft geen vader meer. 
Het huwelijk heeft een vorm ge¬ 
vonden waarin de man niet wer¬ 
kelijk meer "de man" is. Ergens 
heeft ook de school de meester 
verloren. Do staat is de staats¬ 
man kwijtgeraakt. En waar ln 
do kerk is toch de herder ge¬ 
bleven? 

De “vader” dal Is de van 
Godswege met autoriteit beklede 
mens, geroepen tot zeer speci¬ 
fieke dienst In de wereld Gods, 
bestaal niet langer. De “vaders” 
en de “zonen” zijn Immers bun 
hemelse Vader kwijtgeraakt, 
zijn van Hem vervreemd, ken- 
nen noch Zijn gezag noch Zijn 
roeping. Juist hier ligt de bron 
van ellende die de wereld door¬ 
trekt In de beddingen vun een 
vals vrijheidsbesef. 

“WIJ leven in de eeuw van de 
mondige zoon, maar zullen pas 
de rijkdom van de ware vrijheid 
beseffen als wij ons verloren 
zonen welen en terugverlangen 
nuar de dienst in het Vaderhuis. 
Daar ligt de genezing van allo 
gezagscrisis." 

Ziedaar het onderwerp dat 
Hans Müller—Schwefe in zijn 
door Ds W. Kreuzen vertaalde 
boekje heeft au.i de orde ge¬ 
steld: DE WERELD HEEFT 
GEEN VADER. 

Br zijn schrijvers die de gave 
bezitten in hun boeken meer te 
zeggen dan de woorden die ze 
hebben neergeBchreven. Hun 
zinnen fungeren dan min of 
meer als poort naar een daar¬ 
achter liggende tuin van ge¬ 
dachten. Heb je een betrekkelijk 
klein boekje van zo iemand in¬ 
tens gelezen dan heb je het ge¬ 
voel een heel standaardwerk te 
hebben bestudeerd. DE WE¬ 
RELD HEEFT GEEN VADER 
is geschreven door zulk een 
auteur. In nog geen honderd 
pagina's kristalhelder betoog 
geeft hij ons zijn kijk op do 
gezagscrisis ln deze wereld. Hij 
geeft allereerst een diagnose. Er 
is een gezagscrisis op allerlei 
levensterrein. En die gezags¬ 
crisis heeft uiteraard oorzaken. 
De zonden der vaderen onder¬ 
mijnen het vaderlijk gezag ln 
de wereld. De zonde der zonen 
maakt het vaderlijk gezag in de 
wereld dubleuB. De mondigheid 
leidt de mens In verzoeking. Dat 
zlju niet alleen de titels van 
enkele paragraafjes, maar met¬ 
een leidinggevende gedachten. 
Do auteur opent evenwel ook 
een perspectief. Dat ls iets dat 
in dit boekje bijzonder treft 
trouwens: het is geen pessimis¬ 
tisch klugen over de misera 
vandaag, maar het is een posi¬ 
tief, blijmoedig, zeer verzekerd 
getuigenis van de uitweg uit de 
gezagscrisis door Jezus Chris¬ 
tus. Er is een oproep Gods om 
in Jezus Christus tot de mondlg- 

* DE WERELD HEEFT 
GEEN VADER, een schrif¬ 
tuurlijke benadering van het 
probleem der gezagscrisis, 
door prof. Hans Rudolf 
Müller—Schwefe. Vert. W. 
Kreuzen. Uitgave T. Wever, 
Franeker, 1968. 

heid te komen. Slechts daar ligt 
het herstel, maar duar ligt het 
dan ook werkelijk. 

We kunnen discussiëren over 
de vraag of het behalve fasci¬ 
nerend ook wel verstandig en 
Juist was om het moderne thema 
van “de vader” en "de zoon” 
hier te hanteren ter beschrijving 
van de algemene gezagscrisis. 
Dit thema is Immers allerminst 
origineel, en het wordt hier en 
daar zo druk gebezigd ln ver¬ 
band met de geduchte van de 
zgn. "vadermoord" als verkla¬ 
ringsprincipe van ongeloof, vrij¬ 
heidsbesef e.d. dat het verwar¬ 
rend kan werken. Hier en daar 
wordt de verwarring in dit boek¬ 
je trouwens ook al duidelijk. 

Echter, dit geeft waarschijnlijk 
voor menigeen Juist een zeer 
prettige trek aan het lezen van 
dit boekje. Het noopt daardoor 
immers tot critlek, tot reactie. 
Voor wie dit boekje bestemd ls? 
De uitgever zegt op de stof¬ 
omslag: ouders en Jongeren, on¬ 
derwijzers en Jeugdleiders, ar¬ 
beiders en ondernemers, studen¬ 
ten en predikanten, politici en 
hoogleraren. 

Dat de uitgever een categorie 
mensen vergat die wat verder 
vun hem weg wonen zullen w« 
hem maar niet euvel dulden, al 
Is het dun «wik een categorie vun 
mensen die wel heel bijzonder 
behoefte hebben aan dergelijke 
lectuur: de Immigranten. WIJ 
wensen dit boekje veel lezers 
toe onder onze abonnees. Het 
zou bijzonder de moeite vvnard 
zijn dit boek te bespreken op 
onze vele verenigingen. 

M. VR1EZE. 

Nog treurende over het ver¬ 
lies van onze zuster en tante, 
ontvingen we uit Sneek het 
bericht, dat de Hete plotse¬ 
ling wegnam onze geliefde 
broer en oom: 

JACOB W. BOONSTKA, 

ln de leeftijd van 62 jaar. 

Ps. 39 : 10. 

Fam. J. VanderWal. 

227 Charlton Ave. W. 
Hamilton. Ontario. 

C.L.A-News 
WOODBRIDGE — The "Trade 

Local No. 33. Woodbridge” Concre¬ 
te Block and Brick Workers Associ- 
ation, held a membership meeting 
on Saturdny, March 21 in the "Pine 
Grove Hall. at 7.30 p.m. 

Tho chairman, Mr. E. Huizing» 
spokc a few words of welcome to 
tho mombers, especially to our vi- 
sitors: Mr. Gritter, Mr. G. van der 

I Zande, Sarnia and Mr. Kuntz of 
Toronto. 

Our secretary Mr. B. Vcnema 
could not be present because ho 
was sick. 

The next point was talking about 
the "Proposcd changes to the Col- 
lective Labour Agreement” be- 
tween Employer and Employees. 

The running contract ends Sept. 
1 1969. By that time we try to get 
ready. Some advice was given by 
our guests. We were glad to have 
them in our midst. After this the 
guests left the meeting. 

In the intermission refreshment» 
were served. The Treasurer gave a 
report of the financial statements. 
Then tho Letters 69 and 70 were 
discussed. The next meeting will 
be held in the last part of May or 
the beginning of June. 

T. A. L. 

Wanted: 
HAR1MED COUPLE 

Man for packing eggs, wife for 
housework. live ln. Experlence not 
necessnry. H. Tuis, Orton, Ont. 

I Phone Erin 32 R 2. 

WILLEM 6. POOLMAN 
advocaat 

notaris 
meeBter in de rectuen 

200 Bay SL, Toronto 

tel.: EM 6-3949 

’■ avonds: CH 4-8986 

NEDERLANDSE EN 

CANADESE 

RECHTSADVIEZEN 

Het adres voor 

eik boek 
Nederlands - Engels) 

is 

VANDERIET’S 
BOOKSTORE 

215 Muln St. N, WESTON 
TeL ('II 1-3308 

VRAAGT CATALOGI! 

BEZOEK ONZE WINKEL! 

Association for Christian Education 

of St. Catharines 

URGENTLY NEEDED $40,000.00 

in 5—10 year loans, for completion of 6 room grade school. 

Any amount accepted. State Interest rate and amount in writlng 

tot Mr. T. Haal boom, 9 Broadmore, SL Catharines, Ont. 

JOHN BROEKSTRA 
HORLOGEMAKER van Hamilton en wijde omgeving 

145 Herkimer Street i’hone ja 7-6387 

80 Jaar ervaring - Redelijke prijzen - Gegarandeerd werk 
VERLOVINGSRINGEN gemaakt naar maat 
Hollandse gouden en zilveren sieraden ln voorraad 

In STONEY ('KEEK: Jerry’s Garage 
In ST. CATHARINES: 40 York St, Vhone MU 4-2895 

In GRIMSBY: Mrs. Roest, Phone WH 5-4425 

iTAT STUDEBAKER 
Nieuwe modellen 

GEBRUIKTE AUTO’S 

EAST END SALES & SERVICE 
JOHN ZULSTBA, Elg. 

ALLE REPARATIES 
TEL. *-0240 

„ 8-0241 

R.R.3, ST. THOMAS, ONT. 

“Een goed geschenk voor het hele gezin” 

.... is een abonnement op 

„Church and Nation" 
$3.00 per jaar 

MAG DIT WEEKBLAD OOK 

Uw Kerkblad 
ZIJN? 

Geeft U op als abonnee bij: de plaatselijke agent of 

PRO REGE PUBLISHING CO, 7 Lippincott St. E., Weston (Ont) 



CALVINIST-CONTACT FR1DAY, APRIL lOth, 19» 

CLASSIFIED ADS 
ARE EASY 

AND NOT EXPENSIVE 

Pay your advertlsement when 
you Bcjd lt ln. Soo our now 

8tandard-rate8 below: 

Birtta-announcements 12.B0 
Bngagement- 
announcements . . • 12.60 
Marring© and 
anniversarleB ... 18.60 
Notlficatlous 
of death.8 8.60 

‘Tor Sale" and “Want" ad- 
vertlsements up to 40 words 

$ 2.00. 
For every word more 6 4. 

For "lettere under number" 
8 0.60 extra. 

Send jour payment 
tegel lier with jour ad to: 

Calvini8t-Contact 
Box 312, Station B, 

Hamilton, Ont 

Mr. and Mrs. R. Huunersen, 
46 Woodward Ave., Brampton, Ont., 
geven hierbij kennis van het voor¬ 
genomen huwelijk van hun dochter 

JANNY ANDREA 

met 
Mr. AART WARNAAR 

te Nobleton. 

Hun toekomstige woonplaats is 
Woodbrldge, Ont. 

De voltrekking van het huwelijk 
zal plaats vinden op Zaterdag 11 
April, 4 uur n.m., ln de Chr. Ref. 
Cliurch Immanuol te Brampton 
door de Weleerw. Heer Da. Jonker, 
Predikant te Brampton._ 

We are happy to announce that 
our parente 

Mr. and Mrs. JOHN MULDER 
wil celebrate their 30th annlversary 
on April 20th, 1969. 

That God will bleBs them in thelr 
future life is the hope of their 
thankful chlldren. 

Jitn and Janny. 
Hank. 
John. 
Cornelius. 

4 Harlow Cresc., Thlstletown, 
(Ont.). 

Receptlon will be at their home 
on April 20th, 1969, bet ween 6:00— 
8:00 o'clock P.M. 

Zo de Here wil hopen wij met 
onze geliefde ouders 

118 Acre Dairy Farm 
4 Mijl van do Wollaudport kerk en 
school aan harde weg. Een 8 kamer 
stenen huls. Beste barn, 30 stuks 
goed vee. 2 Tractors, ploegen, zaal- 
machlno, hammermlll, enz. enz. De 
machinerie is best. Melkcontract. 
Do farm is direct te nnnvanrdon. 
Melkcheque 8 600 tol 8 700 per 
maand. Vraagprijs 8 34,000.00. Over 
down is te spreken. 

100 Acre Mixed Farm 
8 Kamer huls. Eerste klas barna 
met veel ruimte voor varkens en 
koelen, 27 stuks voo, 11 zeugen. 
Tractor, ploeg, zaalmachlne, com¬ 
bine, enz. enz. Ligging aan high- 
wny 3, 6 mijl van Jarvls. Vraag¬ 
prijs Is 826,000.00. Over down is te 
praten. 

JACK BYLSMA 
KEAL ESTATE 

1607 Klug SI. Kast, HamMton. Ont. 

Bel LI 9-3894 of schrijf. 

CAPABLE ÏOUNG GIRL 

to stay wlth seml lnvalid lady. 
Llght housework, live in, weekend 
free. 8 16.— per week. Call 
LI 6-7460, after 6 P.M. 

A doctor’s homo in Toronto re- 
qulres 

MOTHER’S HELP 

Live in, modern appllances, German 
and Hungarian also spoken. Call 
RU 3-1720 in Toronto. 

Te koop: 
DAIRY FARM 

Melkcontract 8 700.— per maand. 
Laag downpayment. Goed huis, van 
alle gemakken voorzien. Goede 
barns. Alle machinerieën, w.o. haler 
en combine. Dicht bij Chr. Ref. 
Church en Chr. School Welland- 
port, Ont. Brieven onder no. 1205, 
% Calvinist-Contact. P.O. Box 312, 
Stat. B, Hamilton, Ont. 

MEN WANTED FOR 

FARM WORK 

One man for dairy work. One for 
mixed farming. House. Fair wnges 
and working conditlons. Wrlte Box 
886, Orangeville, Ont. 

Te huur: Ongeveer 4 mijl Noord 
van Caledonla, een 

FARM VAN 98 ACRES 
Het huls is ingericht voor twee ge¬ 
zinnen. Inl. te bevr. bij A. Stro- 
hosser, R.R. 4, Jarvls. 

For sale: 
LAKGE FARM 

H. BRINK 
en 

Z. A. BRINK—VINKE 
op Maandag 20 April a.s. de dag 
te herdenken, dat zij 25 jaar ge¬ 
leden in het huwelijk werden ver¬ 
bonden. 

Dat de Here hen nog vele Jaren 
voor ons mag sparen is de wens 
van hun dankbare kinderen. 

Dina en Hildo. 
Gerrit Jan. 

Fort William, Ont.. R.R. II*. 
20 April 1959. 

The Christian fellowahlp 
club "Priscilla" of the Chr. 
Ref. Church at Wellandport 
extends itB sympathy to 

Mrs. B. SLOTHOUBER 

in the loss of her father. 
May the Lord graclously 

sustaln and comfort them in 
thls time of sorrow. 

150 acres cleared, suitable for beef 
or dairy cattle. Good buildings, 
modern basement barn 100 x 60, 
with or without machlnery. 4 Miles 
from paved highwuy, near graded 
schools. Apply O. F. Creelman, 
R.R. l, Upper Stewiacke. Col. Co., 
Nova Seotla. 

Wie ruilt mijn 
DAIRY FARM, 

melkcontract 8 700.— per maand, 
voor kleinere? Goed huls en barns. 
Alle machinerie aanwezig. Omge¬ 
ving Wellandport, Ont. Brieven on¬ 
der no. 1206, % Calvinist-Contact, 
P.O. Box 312, Stat. B, Hamilton, \ 
Ont. 

KENNISMAKING GEZOCHT 

Jongeman, 27 Jaar, Chr. Reformed, 
beroep: farmer, in het Zuidwesten 
van Ont., zoekt kennismaking met 
een meisje van 20—25 jaar. Brie¬ 
ven s.v.p. onder no. 1207, % Cal¬ 
vinist,Contact, P.O. Box 312, Stat. 
B, Hamilton, Ont. 

DAIRY FARMS TE KOOP 
220 ACRES prima land. 2 hulzen, 3 barns, diverse bijgebouwen. 
Een prachtige veestapel bestaande uit 37 stuks Holstein vee. 
Groot machinepark in prima staat, w.o. combine, baler, 2 trac¬ 
tors, enz. Deze farm vraagt tenminste twee volslagen werk¬ 
krachten en is gelegen dicht bij Chr. Ref. Church en Chr. School 
aan geasfalteerde hoofdweg. Melkcheque momenteel 8 726.— 
per maand, doch er zijn 11 drachtige koeien, welke successieve¬ 
lijk in de komende drie maanden zullen kalven, waardoor het 
melkinkomen op ongeveer 8 9,600.— per Jaar ligt. De eigenaar 
wil verkopen wegens gezondheidsredenen en ouderdom. Deze 
farm is 22 Jaar in dezelfde handen geweest. Dze farm ligt 
binnen het bereik van Iemand, die $7,000.— van zich zelf heeft. 
Totaalprijs $ 66.000,—. Hypotheek beschikbaar tegen 6% % 
rente. Betaling op de hypotheek slechts $ 800.— per maand, 
rente en aflossing inbegrepen. 

8 6,000.— DOWN, totaalprijs $ 30,000.—, 7 kamer huls ln goede 
conditie, flinke barn, 20 stuks vee, waarvan 13 melkkoeien. 
Stromend water ln barn. Diverse bijgebouwen. Zeer goede ma¬ 
chinerie, w.o. buler en zo goed als nieuwe tractor. "Open quota". 
Gemiddelde melkcheque $ 426,— per maand. Hypotheek betaal¬ 
baar mot $ 160.— per maand, rente en aflossing Inbegrepen. 
WIJ helpen U met de financiering van Uw downpaymeaL 

KRAAIJ AND SCHRIEL 

Real Estate & Insurance 
29K KING STREET 8T. CATHARINEH, ONT. 

TeL WKlister 4-1818 of WEbster 4-1668. 

ie 

The AYLMER Öhristlan School is 
ln ueed of 

A TEACHER (Third) 

for grades 3, 4 and 6. Send appll- 
catlons to Sec. Mr. Floor-Saarloos, 
R.R. 1, Port Burwell, Ont. 

The WYOMINO Christian School 
Is ln ncod of a 

PRINCIPAL 

for the schoolterm commenclng 
September 1969. 
Please send appllcatlon to secr. 
Mrs. O. Deelstra, R.R. 1, Wyomlng. 
Ont. 

Sarnla Christian School Ine., 
SARNIA, ONT., needs 

A TEACHER 

for one of lts lower grades, for 
the noxt schoolterm beginnlng Sept. 
1, 1969. 
Applications and letters for In¬ 
formation to be addressed to: 
M. Faasse, 1087 London Road, 
Sarnln, Ont._ 

HOLLAND MARSH, Ont. Christian 
School will be in need of 

TWO TEACHERS 
AND A PRINCIPAL 

for the 1969-60 School term. Please 
send appllcations to Mr. C. A. 
Radder, RR # 2, Newmarket, Ont. 

HAMILTON Chr. School ls in need 
of 

TEACIIERS 

for grades 2, 4, 7 and 8 for the 
1959-’60 schoolyear. Applications or 
inquirles must be sent to G. W. 
Van Dyk, Sec’y, 68 Ward Ave., 
Hamilton, Ontario. 

ERVAREN ZAKENMAN 

zoekt 2 h 3 medewerkers voor 
nieuw op te zetten zaak, welke 
annex werkt aan het bouwen en 
financieren van hulzen. Personen 
die kunnen beschikken over enig 
kapitaal, organlsatie-talent hebben 
en de taal van dit land naast het 
Hollands behoorlijk machtig zijn, 
wordt hierin een goede positie aan¬ 
geboden. Kantoor te vestigen den¬ 
kelijk Toronto. 
Brieven worden ingewacht onder 
no. 1202, % Calvlnlst-Contact, P.O. 
Box 312, Stat. B, Hamilton, Ont. 

100 ACRES 

one storey, partly new and modern 
house, ImDlement shed, large base¬ 
ment barn, good Btables, ubundanco 
of water, electrlclty, $ 16,000 good 
terms. Several other farms. Ro- 
formed cburches, schools, markets 
for beans, sugar heets, turnlps, 
mllk. Wm. Pearce, Realtor, Exeter, 
Ontario. 

Wanneer U een 
FARM 

zoekt, stelt U zich dan eens ln ver¬ 
binding met de Immigratle-Com- 
missle van de Christian Reformed 
Church te Orlllla, adreB: C. Moes- 
kor, R.R. 2, Atherloy, Ont. 

Het Emigratie Committee van de 
Chr. Ref. Church te 

DRAYTON 

vestigt Uw aandacht op de goede 
farms, welke af en toe te koop zijn 
in de omgeving van Drayton. 
Drayton heeft een goed afzetgebied 
voor zulvelprodukten en vee. Te¬ 
vens hebt U het voorrecht Uw kin¬ 
deren naar do Chr. School te kun 
nen sturen. Mocht U geïnteresseerd 
zijn, neem dan contact op met 
A. Rumph, R.R. # 2, Moorefleld, 
Ont., of F. Vlsscher, R.R. # 2, 
Wallenstein. 

SCARCE AS HENS’ TEETH 

45 Acres 
at FOLDENS CORNERS, 86 acres 
workable, with sprlng-creek. 

Build your own buildings. Prlce 
$ 2*800.—. 5 mlles trom Chr. Ref. 
Church of Ingersoll, Ont. 

Alvin Hunter 
BROKER MOUNT ELGIN 

Phone Ingersoll, Ont. 

u en uw Nederlandse relaties. Onze passaglersdlensi 
onderhouden met een steeds groeiende vloot van snel¬ 
varende, moderne motorschepen, biedt wekelijks aan 

m beperkt aantal passagiers de mogelijkheid van een 
comfortable en voordelige overtocht Montreal—Rotter 
dam v.v. 

Ons vlaggeschlp, bet M.8. "Prins Willem van Oranje” 
neemt In deze dienst een aparte plaatB In: een reis 
Canada—Nederland met dit snelle schip betekent voor 
max. 60 passagiers 7V4 dag doorbrengen In een Ideale 
sfeer, waartoe de geriefelijke accomodatie, 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-dlenst gedurende het zomerseizoen 
wekelijks rechtstreekse afvaarten van en naar de ha 
vens TORONTO en HAMILTON. Verscheping over dess 
havens kan een aanzienlijke kostenbesparing voor u 
betekenen. 

Voor passagetarleven en Inlichtingen kunt u slch wen 
den tot de Oranje Lijn, Westpleln 11, Rotterdam en ons« 
agenten te MONTREAL, CANADIAN OVERSEAS SHIP- 
PINO (1966) LIMITED, 410 St. Nlcholas Street. Monl- 
real, Tel. PL-1292, met welke firma u desgewenst ln het 
Nederlands kunt corresponderen, terwijl ook onze on¬ 
derstaande agentschappen, waar eveneens Nederlands 
wordt gesproken, n op verzoek gaarne van advlee zullen 
dienen: 

QRBAT LAKES OVERSEAS 
(CANADA) LTD. 

159 Bay Street 
Toronto - Phone EM 8-44I# 

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, Sarnla, Ont 

Phone Dl 4-«454 

Uw 0 RA NJ ELIJN-vertegenwoordlger 
Is ADRIAAN LIMBERTIE van 

DONWAY TRAVEL AGENCIES 
Don MUI, Shopphw Centra, Don MUI» (Tornnto) - Hl 4-8447 

(na 6 unrj Hl 4-8280) 
WIJ komen bij U thuis Uw reis bespreken. 

Youn married man wants 
WORK ON MODERN 

DAIRY FARM 

Letters under nr. 1208, C.C., Box 
312, Stat. B, Hamilton, Ont., or 
phone Hamilton JA 9-1779 after 
6 p.m. 

YERU EET MOEDER IN 
HOLLAND NIET 

met Moederdag op 10 Mei a.s. 
Stuur haar een 
Geschenkpukket. 

$ 5.00, $ 7.50, $ 10.00 enz. 
Zie onze catalogus. 

JANKOK 
WTLLOWDALE, ONT. 

Voor goede prijzen en vlugge op¬ 
ruiming van Uw dood vee 

Telephone (collect) 
Anoaster MI 8-3939 

SmtthvUle 246 

GEORGELUNSHOF 

Van Delft’s Bookhouse 
Ruime keuzo ln 

UELIJDKNISTEKNTEN 
DAGBOEKEN 
BIJBELS en 

PSALMBOEKEN 

Het boek 
“EENZAAM MAAR NIKT 

ALLEEN” 
h $ 4.45 nu uit voorraad leverbaar. 

Hollandse gmmofoonplaten. 

Vraag prijslijst. 

223 HESS STREET SOUTH 
HAMILTON, ONT. 

7M0VING? 
RIC1PS MOVFNG k CARTAGE 

Owner and Operator: 
DICK VOSKAMP 

Ook voor kisten van Immigranten. 

1710 Jaae Street — Toronto 
Phone CH 4-8047 

ABONN EMENTSFORMULIER 

Hierbij geef lk op als abonnó van Calvlnlst-Contact 

Naam .^. 

Post-adres . 

Aangebracht door: . 

Naam . 

Post-adres . 

Aanbrengpremie: . 

Zendt dit formulier met het abonnementsgeld ad 
$ 4.00 ln caBh/money-order/cheque (bij cheque 16 4 
extra voor bankkosten) uaar "Calvlulst-Oontact”, 
Box 312, Station B, Hamilton, Out. 

Aan: 

Calvlnlst-Contact, Box 312, Stat. B, Hamilton, Ont. 

ADRES VERANDERING 

NIEUW ADRES: 

Naam . 

Post-adres .... 

OUD ADRES: 


