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De Institutie 
van Calvijn 

door Dr. L. Praamsma wo loer"; maar ze hadden geen lel- 
dor; ze waren al» schapen zonder 

DU Jour 1. het |ur van do Cal- “ « '""len wv0,*d- R°' 
verbrand. 

Calvijn wist zich 

Amird.acht'01 aUwe\de totstandkoming J°n«® Jar®"' „^'chdlft hij dat hij 

ö&bsiA ts 

doorvorsen 1» afmuttlng voor het 
lichaam (Pred. 12 : 12). 

klaBBhik1" werden. Veeï/ dat er ve.en waren, dle 

Deze arbeid verrichtte ik 
hoofdzakelijk voor onze FranBe 

boeken, die landgenoten, onder welke ik be- 
dle de eeuwen greep, dat er velen waren, 

« T,; Kairur ;r 
“*1rnl,'■”? Thema" üeruat waren. Dat dit mijn bodoo- 
vun\uulno d. ""PaUrimarela" van Hng »»'. Kelulüt het hoek lelt, dnt 

B“yM, .n“D..Kjjlt«rv.nK«rl 'l l* "'™W' ____ . .. . . 
Marx. Het boek van Calvijn ®n ongeleerde tiant. . ^> ÜL.. 
l8 zo n wereldberoemd on we- De eerste uitgave van het boek *■ 
reldveranderend book. Het heert verscheen ln Maart 1536 In Bazel ri(1 «moemd ls zijn brieven zijn opgenomen, wordt 
zijn Blempel gezet op hel Calvlnl.- bij de «ItgmrerIJ PI. let■„. L-.IU-: ^en ay.ïemSïo en getroften door de ontzaglijke vol- 

ve^eneratle» bepaald et he- «JkJjg; ** *»,«£* ZS*T ££ 

Opmerkelijk betonnen. ver^ngja» ^weergegeven op SanTgewi'j- 

, hij ze, dat de zielen van de lezer» wer- 
„„ unnmH- Hmiuii u<u>. ...... Bedreigd den getroost; de dwaalleer van 
gebruiken: duur l.rugkeremle konrtaen me, de VXil 

Ben Jongeman van 26 Jaar schrijft door heel Frankrijk verspreid; Cal- geweest met al de MSten van : 
een boek vljn werd hierdoor, om een uit- reed» bijna opgeteerde en«rgle. nij 

Hij schrijft dat boek lu balling- drukking van do bekende Room»- ®chrljft^aar^*el£ vain 
Hchap, na opgejaagd te zijn van de Katholiek Bossuet scliap, na opgejaagu te zijn van «e iuuüouw ^.’^r^eid T#* nemen'Van leraars van die tijd werd afge- 
ene plaats naar de andere, nadat lo second pa riarche de la Réforme MOdiaak jMctuna i» de wezen; en een arsenaal vun Schrif- 
jacht op hem is gemuakt a!s op een ^etwjBede kerkvader van de R - ^ ^eer taterde, mij zelf tuurlijke kennis was geboden, dat 
stuk wild. formatie). mindor aeHnaard totdat ik het tot vandaag toe van onberekenbare 

doH|»nSlf*ïanelJiat6i»nd da?toot Indrukwekkend voltooid. boek zou hebben voltooid dat. mij waarde is. 
hem te gevaarlijk werd, en schrijft In de lantste uitgave van het Jaar overlevend na mijn do^. *ou tonen ^nboraktenKiAa*e Invloed, 

hïï een brM hij d. verachljnln, ,559 nam CalvIJn het motto van waren ^?£ ln v.1. talen I» dit hoek van de 
vun zijn werk, die nog steeds onze AugUBtlnus over; "Ik beken, dut doen, die ei rtixis ooor wurtu g _ f _ vertaald 
verwondering en bewondering Ik behoor tot het getal dorgenen, sterkt en er nog meer dóór ge ^ • Calvljn s 
wekt die vordering makende schrijven wensten te worden ,„p,*, h_tv «“ inR rLarvoor 

Hoe is het mogelijk. dat do jonge en schrijvende vordering maken." Calvijni was^^van dagtot daiK °V®ÏI heeR Calvijn zelf al gezorgd ln hot 
Calvijn dit waagde, was dit geen Die vordering blijkt welzeerdul- X"l(mendeaa.Vhn was Tnder- Jaar 1541, in onmkldeliijk verbiedt 
zelfoverschatting en had HIJ un- delijk, wanneer do eerste en de uiteenlopende aard ni was moe j pHrjement van Parijs ln 1542 
deren niet voor moeten laten gaan? laatHte uitgave vergeleken worden, daad de kerkvader van Qerer verbreiden van de 

Br waren «een anderen; er wa- Dle UM ullgav, <■*>••«• W ï£u !ïto ludo Tiujn.e" n r"un«o 
ren veel eenvoudige vromen In Culvljn’s leven verschenen, en ter- ling van zijn br even in uon oikko 
Frankrijk, gegrepen door de "nteu- wijl de eerste een ultgebreldc cato- delen ziet, waarin nog lang nl t uitgj Kelezen door a, dü la. 

-- ' ' *" gon van de bevolking, het had do 1^, I f I I T-> T- A I t ^ ^ I r* Invloed op het Franse volk, die 
I—t I I Ir7 I ^ A I I I I I_ t" Luther’s bijbelvertaling had gehad 

I I l VS IX I ~ U 1 1 • W w op het Duitse, en een verklaard 
«. . . ét \r* tegenstander riep uit: "Het is on- 

It uxi8 a eold winter day whrn I hope you all hnow what colour Any eeare, ehe asked nextl No, K0i00rnjk. in welke mate Juist deze 
tuere etandina tn frvnt o/ the that is. Well anyway, now I knew I am sorry. but nu luefe thu time, kotter Hanhungers verwierf en met 

Treot hriek bnildiva. that I unie ttill blond and had ha- no eoarel I was not eo very ad- weIko 8nolhel(1 hlJ het deed." 
v 1 . i* tlm it it z*l eVe» which sounds mueh niaer venturvus when I was ymma and In het Nederlands werd de ln- 
o. intll ^eHLeiLna about what than 0reen- G™** <• ™ch an werV did nof dare eltmb so high Wee „titutie nog bij Calvljn's loven ver- 
could teil me somethmg about waai children do, so, as a result ,uuUI ,n 1Rfio en van dat moi 
toe were plannvng to do now. ° ‘ 

We ioere going to apply for our 
eitizenship papers. Not that I, at 
this moment, thought mnch of the 
step we were just about going to 
take. Af ter all, almost every immi• 
grant family did this aftcr they 
had been staying in Canada for 6 
years or so, so why not we. 

Anyuxty, we evtered the build¬ 
ing and soon found our way to the 
room we had to go to and there a 
frirndly lady vras waiting for us. 
She likes to fill papers for immi¬ 
grante, ehe told us and especially 
for Dutehmen because most of 
a--relt. them knew the language so welt. 

many children do, so, as a result laald ln 1560 en van dat moment 
of my fears, I had no soars. Hf j9 dü zaak Vrtn de Nederlandse 

• t ///vim. Reformatie beslist: niet de Refor- 
No êcarif I wa, lookjng <Wt mn||0 vou ,,uUier krljKt In ons 

at my hand.. No no vUibl. s«rr., >>||a vnderlllnU ïngle ïoet „„ „|ot 
Rut tnsidr all at once I feit a dle yan do wotlerdopers, maar dle 
httle achtng tnside of me and all yan Calv,jn( dle oumlddellUk vat 
of a eudden I nas not sure if ttos kr|jRt op onze volksziel eu dle ons 
httle achtng pain would not leave yolk za, Btalen ln zlJn Blr|jd vun 
a scar there for the rest of my jaren togen Spanje. Do taal van 
life. TF/nxf was I, were we, just de Heldelbergse Catechismus, waar 
about going to dor pr Van eeuw tot eeuw gepreekt 

a i #»./.« nn/J thrrr werd, ls voor een goed deel de taal 

™ "" K“"‘- 
aftcr all what we were planning 

op to do now. 

VOORJAAR OP DE GROTE 

SIEREN 

Do Grote Sloren zullen weldra 
weer als drukke Internationale 
waterwegen dienst doen en met 
de komende openin g van de 
St. Lawrenc© Soawajr lijkt het 
erop dut dit seizoen liet drukst* 
In «Ie geschled«‘iils van de meren 
zal worden. Inlassen hebben Ijs¬ 
brekers zoals de “Paul Lvnns" 
te Colllngwood de havens Ijs¬ 
vrij gemaakt. (Zie artikel op 
pagina 6). 

tekeningen van de oude Statenbij¬ 
bel zijn doordrenkt met de taal van 
liet boek van Calvijn; voor elke 
dominee uit de bloeitijd van het 
Gereformeerd kerkelijk loven was 
de Institutie het dogmatisch hand¬ 
boek; het was van beslissende In¬ 
vloed op do bekering van Hendrik 
de Cock en In de dagen van Abra¬ 
ham Kuyper werd het opnieuw uit¬ 
gegeven; ln onze dagen ontvingen 
we de meesterlijke vertaling ln 
modern-Ncdorlunds van prof. dr. A. 
Slzoo; en wie de drie dikke delen 
hiervan ziet, kan er zich alleen 
maar over verwonderen en ver¬ 
blijden, dat er reeds een herdruk 
van verschijnen moest. 

Niet ten onrecht verklaarde In¬ 
dertijd de Kamper dogmaticus Ho¬ 
nig van dit boek: 

"De Institutie veroudert nimmer. 
Het was en blijft het grondboek 
van de Gereformeerde Dogmatiek. 
Geen boek heeft In de eeuw der 
Hervorming zoveel Invloed gehad. 
Als theoloog ging Calvijn uit boven 
Luther, Melanchton en Zwlngll. En 
wel verre van do leer oenzljdlg te 
vorheffen boven het leven. Is het 
Juist de verdienste van dit mees¬ 
terlijk werk — hot tuighuis voor 
alle volgende g«*slachten — dut het 
aan de eisen van het Christelijk 
leven alle recht laat wedervaren." 

(Vervolg op pag. 2) 

Clllz<mshlp Dftjr IWftO valt 
-n „.w/ — Mei, iu»iig«*7.l«‘ii «Ie nering vorig 

tIf ,, . language so well. Jjuir «lui «Ie Vrljdmr, -- . _ .... 
Well, that was aniee compliment, dje on,„|dd,.ii|jk voorafgaat aan de but now I feit a Httle sad, thinking, 
wasnt ttf But 1 had more coming. . MJiarop do officiële viering that very soon now, ï would not bs 
Just keep on readtng. Many of you .1 . * * - - 

Usually I am not so sentimental, 

Just keep on readtng. Many of you >JU1 yictorln Dat zal plaats heb- n Hollander any more but a Cana~ 
maybfl went through all this quss- j>en voortaan bekend zal slaiin als dian. Now, don*t think that I don*t 
tion-bwnnes* alrcady. I found if ('Hi*enshlp Day. like Canadians, but I was always 

llandi 
e. Ve 
’ Afh 

ivas sort of fun. 
enstilp Day. _ __ 

satisfied with being a Hollander 
First queetiont length — 5 ft. 2” Hot Is «reen officiële holWay, and now 1 was going to bs, vee, 

second rruestion: Agei hm, hm, hm! maar op «leze «lug zull«*n vele or- what vras I going to be likej Af ter 
third guestions colour of hain ganlsatles, scholen en publieke In- f Urill have my papers, wtll every- 
Grcv I said stellingen ceremonie» houden of body think of me as a Canadian 

opvoedkundige en ontsimnnende w(yman? 
Oh, no, the lady said, programma's wmirln «Ie iiadruk zal 

nmu, 1 still oall you blond. Well, „ord<.n ^«ird op do waarde, «Ie be- No, when they eee tne walktng 
this was fins with me as 1 am like tekent*. «Ie rechten en de plichten along the strest they unll say to 
most other ivomen, I like people to van |1Pj ( anadeso burgcrsHinp. earh othen there goes the Dutch 
think I am still young. Closer to lady from across the strest, or 
30 than to 40 anyway. Organisatie*. «Ilo «lergelljke bij- eomrthing like that. But I will not 

.. oeiikonistea wlll«»n beleggen, kon- be Dutch any more. Can any body 
Then came the next queetiont eo- uon tmiterlanl voor teil me what I unll be af ter I get 

lour of the eyes. jmu nrogrammu’* aunvrag«‘ii bij de my papers? No, I have no sears, 
Green, 1 said. Cltlzen*lilp llraneli van het mini*- but this does hurt a little. 
Shame on you, she said, they ars (erle van C’ltlzensblp and Immi- 

not green at all. They are “hazeV*. gratiën, Ottawa. Immigrantwife. 

1509 — 1959 

A WORD OF JOHN CALVIN! 

The little singing birds are singing of God; the beasts 
cry unto Him; the clements are in awe of Him, the 
mountains echo His name; the waves and fountains cast 
their glances at Him; grass and flowers laugh out to 
Him. Nor indeed need we labor to seek Him afar, since 
each of us may find Him without himself, inasmuch as 
we are all upheld and preserved by His power dwelling 
within us. 

Preface New Testament 
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DE VOORJAARSVERGADERING VAN 

DE ONTARIO ALLIANCE 
Het is al traditie geworden, dat in het voor- en najaar de 

afgevaardigden van de verschillende schoolverenigingen uit 
alle hoeken van Ontario bijeenkomen, hetzij in Hamilton, 
hetzij in Toronto. Ondanks het feit, dat op deze vergaderingen 
vaak huishoudelijke zaken moeten worden behandeld, ken¬ 
merken zij zich toch steeds door een levendigheid, die een 
gezellige sfeer schept. 

Zo was het ook Zaterdag 18 
April j.1. in de Second Christian 
Reformed Church van Toronto, to 
Weaton. Ondanks het feit, dot de 
vergadering duurde van 10 uur in 
de morgen tot ruim 4 uur in de 
middag was geen vermoeidheid bij 
de aanwezigen to bespeuren. Dat 
zal natuurlijk voor een goed deel 
te danken zijn aan do wijze waar¬ 
op de voorzitter, Rev. H. A. Ve- 
nema deze samenkomsten weet te 
leiden. Met een vaardigheid, welke 
toch met forceren niets te maken 
heeft, handelt hij de agenda af, en 
om de eentonigheid te voorkomen, 
geeft hij de vice-president, Rev. A. 
Persenaire, zo af en toe de hamer 
eens even in handen. Het is dan 
ook geen wonder, dat de vergade¬ 
ring haar voorzitter met op een 
na algemene stemmen herbenoemde 
om voor een volgende drie jaar het 
chr. onderwijs in Ontario in goede 
banen te leiden. 

Aan het verslag van de secreta¬ 
ris ontlenen wij, dat Ontario mo¬ 
menteel 15 christelijke scholen 
heeft (waaronder een high school), 
terwijl in September a.s. 6 of mis¬ 

schien 7 nieuwe scholen zullen wor¬ 
den geopend. Dit verklnart waar¬ 
om de vraag naar onderwijskrach¬ 
ten in Ontario zo groot is en in de 
toekomst nog zal toenemen. 

De penningmeester, Mr. H. P. 
Schuringa, toonde met cijfers aan, 
dat in feite slechts 30% van de 
aangesloten verenigingen hebben 
bijgedragen tot het teacher’s re- 
cruitment fund, een fonds dat ge¬ 
sticht is om jongelui, die zich voor 
onderwijs willen bekwamen, finan¬ 
cieel te helpen in hun studie. Dank 
zij de hulp van de kerken is het 
mogelijk geweest in alle gevallen, 
die daarvoor in aanmerking kwa¬ 
men, hulp te verlenen, doch meer 
steun zal moeten komen, wil men 
dit mooie werk blijven voortzetten. 
De vruchten zijn al duidelijk merk¬ 
baar, want dit jaar zullen verschei¬ 
dene onderwijzers en onderwijze¬ 
ressen in de scholen komen, die zich 
met behulp van de Ontario Alliance 
hebben kunnen bekwamen. 

Het geweten van verschillende 
aanwezigen begon te spreken toen 
de penriingmeestcr van de District 
High School Board rapport uit¬ 

bracht, dat financieel de steun 
niet was ontvangen, die was toe¬ 
gezegd. Op initiatief van Rev. 
Hart circuleerde een lijst, waarop 
een groot anntal zich opgaven als 
lid van de High School Society. 

Een van de hoogtepunten (zo niet 
het hoogtepunt) was de rede uit¬ 
gesproken door Rev. A. W. 
Schaafsma, gebaseerd op de door 
spreker gelezen geschiedenis van 
Josaphat’s gebed en oproep tot het 
volk (2 Kron. 20). Josaphat, aldus 
spr. kreeg bericht van de komst 
vnn grote legers van Moab en Am- 
mon, legers, die menselijkerwijs 
gesproken veel te groot waren voor 
Juda. Als dan echter Josaphat de 
mensen bijeengebracht heeft en 
hen inderdaad voorgaat in een ge¬ 
bed, waarin hij een onbeperkt ge¬ 
loof ten toon spreidt, waarin hij 
het erkent, dat het niet gaat om 
Juda, maar om God zelf, dan laat 
de Here iemand zeggen, dat zij niet 
bang moeten zijn daar de Btrijd 
niet van hen maar van God is. De¬ 
ze koning wist het de mensen te 
zeggen dat zij geloven moesten, ge¬ 
loven, dat God zou overwinnen in 
deze ongelijke strijd. 

Deze gloedvolle rede werd met 
gespannen aandacht beluisterd en 

voorzitter Venema vertolkte op de 
juiste manier do dank van de ver¬ 
gadering. 

Het veelzijdige belastingpro- 
bleem vormde opnieuw een punt 
van bespreking. Rev. Vander Pol 
wees op de mogelijkheid tot samen¬ 
werking op dit punt met andere 
groepen, zoals b.v. de Mennonieten 
en Luthersen, teneinde door geza¬ 
menlijke actie enige invloed op re¬ 
geringskringen te kunnen uitoefe¬ 
nen. 

De schoolinspectie, die verleden 
jaar als nieuw element nog onvol¬ 
ledig was, zal jaarlijks worden her¬ 
haald, alleen zal het nu, op voor¬ 
stel van het bestuur, niet in het 
voorjaar, doch in het najaar wor¬ 
den gehouden. 

Mr. H. P. Schuringa werd als 
bestuurslid herkozen, terwijl in de 
plaats van Mr. C. Overgaauw, Mr. 
H. Nieman van Strathroy tot lid 
van het algemeen bestuur werd ge¬ 
kozen. 

De vergadering toonde duidelijk 
hoe het christelijk onderwijs leeft 
in Ontario en hoe men vnn alle zij¬ 
den bezield is van het ideaal om 
hierin het land waarin wij wonen, 
tot een zegen te zijn. 

FOR THE FARMERS 

GEBRUIK 
AANGENAAM 

«»\ BR0M0- 
SELTZER 

CALVIJN’S 
INSTITUTIE 

(Vervolg van pag. 1) 

Schriftuurlijke Inbond. 
Men heeft van Calvljn gezegd, 

dat hij in zijn Institutie een be¬ 
paald systeem heeft gebracht, het 
systeem van het Calvinisme. 

Dat systeem zou dan ontwikkeld 
zijn uit één bepaalde grondgedach¬ 
te, de gedachte van de uitverkie¬ 
zing; of de gedachte van de souve- 
relnlleit Gods; of de gedachte van 
het presbyteriaal kerksysteem. 

Hiertegenover dient te worden 
vastgehouden aan de evenwichtig¬ 
heid van Calvljn's werk, cat niet 
het ene opoffert aan hel andere; 
maar dat slechts uitgaat van één 
beheersend principe, dat is het 
8chriftprinclpe. Zonder de achter¬ 
grond van Calvljn's commentaren 
op zo goed als alle bijbelboeken ls 
de Institutie niet te verstaan. Cal- 
vijn heeft heel de Schrift door¬ 
kropen; en de waarslag daarvan 
ls te vinden op alle bladzijden van 
zijn levenswerk. 

En ongetwijfeld, tengevolge daar¬ 
van heeft Calvijn steeds God, en 
niet de mens in het middelpunt ge¬ 
plaatst; uit Hem en door Hem en 
tot Hem zijn alle dingen. 

Maar dat was geen speciaal "Cal¬ 
vinisme’'; dat was ongerept Chris¬ 
tendom, dat ernst maakte met het 
Woord van Christus: "Ik heb U 
verheerlijkt op de aarde; lk heb 

voleindigd al het werk, dat Gij MIJ 
gegeven hebt om te doen." 

Calvijn ls daarom ook een man 
des vredes geweest, wil men eon 
moderno term, een oecumenisch 
man. Omdat hij niet kwam met een 
eigen systeem, maar met het Woord 
Gods. 

Hij had de vaste overtuiging, dat 
alle christenen, wanneer zo ernst 
maakten met het gezag en de dui¬ 
delijkheid van de H. Schrift, elkaar 
zouden moeten kunnen vinden; 
maar allen, die dat gezag vei vingen 
door een ander gezag (bij de 
Room8-Katholieken: de kerk; bij 
de Dopers: de Geest-los-van-het- 
Woord), vonden in hem een tegen¬ 
stander en met hen wilde en kon 
hij geen eenheid construeren. 

Lezing van de Institutie brengt 
telkens weer bij de Bijbel terug. 

Ik onthoud me van het geven vun 
voorbeelden of van een overzicht 
van de inhoud. Ik neem alleen Cal- 
viJn’B eigen woorden over uit één 
van de eerste hoofdstukken: 

"Ik zeg dat men tot het Woord 
moet komen, waarin ons God dui¬ 
delijk en levend in verband mot Zijn 
werken wordt voorgesteld; niet ons 
bedorven oordeel, maar de regel 
van de eeuwige waarheid moet ons 
deze werken doen beoordelen. In- 
dien wij van dat Woord afwijken, 
hoe grote snelheid wij dan ook zou¬ 
den mogen gebruiken, zo zullen wij 
noebtuns nooit tot hot einddoel ko¬ 
men, omdat wo buiten de rechte 
weg lopen. Het is beter op deze 
weg te hinken, dan bulten deze zeer 
snel en zeer ras to lopen." 

L. Praamsma. 

INGEZONDEN: 
Met belangstelling en instem¬ 

ming las ik het ingezonden stuk 
"gedachten en vragen" van S. v. 
d. Ploeg. Min of meer, dezelfde ge¬ 
dachten kwamen ook bij mij op 
toen ik het overlijdensbericht en de 
korte levensschets van Mr. Rip en 
Chr. van der Heuvel las. Zij heb¬ 
ben, zich inderdaad ingespannen, 
om het Koningschap van Christus 
uit to dragen en andoren opge¬ 
wekt trouw te zijn aan het begin¬ 
sel. Maar dan komt ook de vraag 
op, en ook de bezorgdheid, is hier 
in Canada ook op agrarisch terrein 
geen plaats voor de Souvereiniteit 
van God? Moeten onze farmers 
maar tevreden zijn met een tra¬ 
ditie, die (gelijk van der Ploeg 
schrijft), gelukkig nog niet ont¬ 
aard en vervlakt is, maar waar 
van een goddelijk getuigenis met 
geen woord gerept wordt? Ja het 
is inderdaad verontrustend, dat ve¬ 
len van onze mensen die in Neder¬ 
land zijn opgevoed en opgegroeid 
bij Gods Woord dat duidelijk 
spreekt van het Koningschap van 
Christus op alle terrein van het le- 

FAKM WORK 

Married man wunted for Dalry 
farm work or man for mixed 
farming. Write to Box # 885 or 
call 1026 Orangeville, Ont. 

NAAR HOLLAND? 
Voor al Uw reizen per BOOT of 

per VLIEGTUIG vraag vrijblijvend 

advies van: 

C. STEENHOF 
43 Crane Ave., Weston, Toronto 15 

Telefoon CII 1-0811 

Voor Hamilton: Tel. FU 8-4512 

ven dit in Canada, ja nog wel be¬ 
amen in theorie, maar het niet als 
een gemis voelen dat hier in het 
publieke leven geen plaats is voor 
do Souvereiniteit Gods. Velen vol¬ 
gen blijkbaar zonder veel naden¬ 
ken of innerlijke tegenzin de vaan 
van de moderne Union en ook al 
volgen wij die niet, wat blijft er 
over van de geestelijke erfenis die 
wij uit Nederland hebben meege¬ 
kregen ? 

Canada is in vele opzichten een 
ruim land en een goed land, maar 
als wij als Calvinisten onze gees¬ 
telijke opvoeding niet gebruiken 
die wij uit Nederland hebben mee¬ 
gekregen dan zal een volgend ge¬ 
slacht, als God het niet verhoedt, 
geheel onttrokken zijn aan deze 
dingen, dio toch voor het maat¬ 
schappelijk loven van Canada van 
de allergrootste betekenis zijn. 

Do uiterlijke omstandigheden 
zijn hier inderdaad moeilijk voor 
Chr. organisatie maar hoe is ook in 
Nederland onder moeilijke om¬ 
standigheden gewerkt, gebeden en 
gestreden, en de uitkomst wus toen, 
on is dat een beduidend getal far¬ 
mers, op de juiste grondslag van 
Gods geopenbaarde waarheid zich 
georganiseerd hebben, niet om zich 
te isoleren in eigen kring, maar 
van uit eigen organisatie, ten ze¬ 
gen te zijn voor land en volk. 

We lopen gevaar, of de moed te 

loten zakken, of in slaap to vallen. 
Laten wij bidden om leidslieden, 
laten wij werken en waken, ge¬ 
dachtig aan het woord van Jezus: 

Gij zijt het zout der aarde; in- 
dien nu het zout zijn kracht ver¬ 
liest, waarmede zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer 
toe dnn om weggeworpen, en door 
do menschen vertreden te wor¬ 
den. 

G. H. Flim 
Palage Street 122 
Whitby, Ont. 

KONINQINKIE- 

FEESTEN 
De elk jaar meer bezoekers trek¬ 

kende Koninginne-avond van de 
Nederlandse Vereniging te Hamil¬ 
ton, wordt dit jaar gehouden op 
Donderdag 30 April, wederom in 
de grote zaal van de Delta High- 
school, Main St. East. Er is een 
zeer attractief, afwisselend pro- 
gramma vastgesteld. 

Ook in Toronto wordt het "Ko- 
ninginnefeest" gevierd op 30 April. 
Nederlanders worden hier ver¬ 
wacht in de Italian Club, 33 Bran- 
don St. voor een "groots, gevari¬ 
eerd" programma. 
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DE PRAIRY-PASTOR 
AAN HET EIND VAN HET 
SEIZOEN GEKOMEN ... 
.houden wij feestelijke 

jaarvergaderingen. 
Zo hebben onze vnderen het ge¬ 

daan vnn geslacht op geslacht, en 
wij, hun dochters en zonen — niet 
ontaard! — doen hetzelfde. Ook 
zullen wij onze kinderen inpren¬ 
ten, om de jaarvergaderingen (met 
feestelijk knraktcr) te blijven on¬ 
derhouden. Onze “annual mectingB 
zijn dankstonden. We memoreren 
dan de vele zegeningen, die we als 
vereniging mochten genieten; wc 
vcrklnren, dnt we dankbaar zijn 
voor het vele dat we geleerd hebben 
on voor de broederbanden en zus- 
terlinten, die weer nauwer zijn 
aangehaald. 

Thans zijn da jaarvergaderingen 
bijna ten einde. Op enkele hebben 
we mogen spreken, en op allo heb¬ 
ben we onze postorale mond open¬ 
gedaan, want in onze eigen ge¬ 
meente en in de naburige, waar¬ 
van we consulent zijn, moesten we 
de vergaderingen of openen of 
sluiten. 

Negen vergaderingen, die een¬ 
maal per jaar gehouden worden, 
hebben we in dit seizoen geopend of 
gesloten. In de zestien jaar van ons 
pastoraat hebben we hierin een 
buitengewone bedrevenheid gekre¬ 
gen. Het is geen wonder, dat som¬ 
mige mensen, die ons horen openen 
en sluiten, denken, dat wij hier¬ 
voor een bijzondere wetenschappe¬ 
lijke cursus hebben gevolgd. 

Onze openingswoorden zijn 
meestal kort en krachtig. We spre¬ 
ken ze uit in de hoop, dat ook de 
verdere bijdragen van de avond 

kort en krachtig zullen zijn. Blijkt 
dit niet zo te wezen, dan is ons 
sluitingswoord nochtuns ook kort 
en krachtig, wijl we hopen, dut dit 
znl bijdragen tot korte en krach¬ 
tige programmapunten in het jaar 
1960. Enzovoort ... 

Nu we voor dit jaar weer klaar 
zijn mot openon en sluiten, moge 
oen korte nabeschouwing op zijn 
plants zijn. 

We hopen nog altijd, dat do 
feestelijke jaarvergaderingen meer 
en meer het knraktcr gaan tonen 
van het wekelijkse verenigings¬ 
werk. Verleden jaar nog — dit 
jnnr wus het veel beter 1 — moes¬ 
ten we de jaarvergadering van do 
drie jeugdverenigingen sluiten. 
Het programma bestond in hoofd¬ 
zaak uit een inleiding (kort. maar 
niet krachtig, en zonder bespre¬ 
king), pauze (lang en luidruchtig) 
en een toneelstuk van twee uur, 
een nfgrijselijk drama, waarin 
twee personen overleden en een 
krachtdadig bekeerd werd. 

Het publiek heeft in meerderheid 
vreselijk genoten van dat jaar¬ 
feest. Maar stel nu eens voor, dat 
er een vreemdeling uanwezig was 
geweest. Zou die de indruk hebben 
gekregen, dat dit een feest was van 
jongelui, die wekelijks samenkomen 
om de Schrift te bestuderen? Nee, 
hij zou gedacht hebben: -Dit is een 
uitvoering van een toneelclub (op 
calvinistische grondslag natuur¬ 
lijk). 

Toen we een hele tijd later met 
de besturen van de jeugdverenigin¬ 
gen eens spraken over de stijl van 
onze jaarfeesten en over de vraag, 
of toneelstukken (in de mond der 

gelovigen acvmcrutprakcn genoemd, 
waardoor dit hele cultuurprobleem 
wordt opgoloBt!) gewenst wuren 
in do "annual mectingB”, wierp een 
der achtbare bestuursleden ons to¬ 
gen: -Wemaggcokniks, hetwelk, 
overgozet zijnde, betekent: -We 
mogen ook niets. Deze opmerking 
is niet in de notulen opgonomen. 
Wat wel geboekstaafd werd voor 
het nageslacht, was het feit, dat dio 
avond in principo besloten werd 
een reciteervercniging op te rich¬ 
ten, dio inmiddels, een jaar later, 
al met succes is opgetreden, want 
"wcmaggenalles”! 

Ja, een beetje meer Christelijke 
stijl kan in ons verenigingsleven 
geen kwaad, vooral niet tijdens de 
jaarfeeston. 

Een andero jaarvergadering, die 
we dit iaar mochten openen (of was 
het sluiten?) was die van de vrou¬ 
wen- en mannenvereniging in de 
naburige gemeente, waarvan we 
consulent zijn. Een van de dames 
had do inleiding over "De weder¬ 
komst van Christus, art. 37 NGB”. 
Het was een uitstekend opstel, 
waarvoor de voorzitster haar hulde 
bracht. Toen kwam er — naar on- 
zo bescheiden mening ten onrechte 
— besprekingI Van alle kanten 
braken de vragen los. Afgevaar¬ 
digden uit andere plaatsen lieten 
zich niet onbetuigd. Soms begon het 
op een spannend steekspel te ge¬ 
lijken. Men liet weten, dat men 
zijn weetje wel wist. De meeste 
tijd werd besteed aan de vraag, 
hoevelen er zalig zullen worden. 
Een deel der vergadering sprak 
als zijn mening uit. dat het er niet 
zo heel veel zullen zijn, want 
spreekt de Schrift niet over een 
“overblijfsel”? 

De secretaris van de mannenver¬ 
eniging maakte evenwel een royaal 

gebaar, en sprak als zijn mening 
uit, dnt er vele milllocncn zalig 
zullen worden, danr het Woord 
zegt, dnt het zal ziin "een schare 
die niemand tellen kan”. 

Toen stond er een jonge zuster 
op, die helemaal niet gewend was, 
om in het openbaar te spreken en 
er ook eigenlijk helemaal geen zin 
in had. Haar stem beefde een beet¬ 
je vnn de zenuwen toon ze zei: -De 
discipelen van Jezus hadden het 
ook eens over de vraag hoeveel 
mensen er zalig worden, en toen 
zei Jezus: -Strijden jullie zelf 
maar, om in te gaan. Zou dat ook 
geen goed antwoord zijn voor ons 
vanavond? Onthutst en met een 
vuurrood hoofd ging ze weer zit¬ 
ten. .. 

Door deze onverwachte wending 
was het animo voor de discussie 
plotseling aanzienlijk gedaald, wes¬ 
halve de voorzitter een half uur 
pauze aankondigdc. 

Tegen tien uur werd de vergade¬ 
ring heropend met het zingen van 
"Een vaste burcht” uit volle borst 
Volgens het gaarne gebezigde ge¬ 
zegde “Een Christen mag heel vro¬ 
lijk zijn” werden er nu allerlei 
grappige dingen gedaan, alsof het 
onderwerp van voor de pauze een 
Christen niet op kan vrolijken. 

Samenspraken, spraakwaterval 
en hersengymnastiek (wel eens van 
gehoord?) waren de gerechten, die 
werden opgediend. Het publiek at 
deze gerechten, hoewel er één ding 
aan sommige ontbrak: zoutl 

Tegen half twaalf werd de suc- 
ccsvolle avond gesloten en werd de 
Hcre hartelijk dank gebracht. Het 
was over twaalf, toen we onze pas- 
toriegarnge binnenreden. 

Ook dit schijnt een ongeschreven 
jaarfeeBt-wct te zijn, dat de ver¬ 
gadering niet voor elf uur geëin¬ 
digd mag zijn. Overal leeft de 
vrees, dat mocht een jaarvergade¬ 
ring eens om kwart over tien af¬ 
gelopen zijn, elkeen zal zeggen: 
-D'r was niks an. 

In allo bescheidenheid willen we 
tenslotte graag de volgende onder¬ 
werpen ter inleiding en bespreking 
aanbevelen aan alle soorten Chris¬ 
telijke verenigingen, die jaarfees¬ 
ten organiseren: 

-Welk karakter moet ons jaar¬ 
feest dragen? 

-Wat maakt een Christen blij? 
-Christelijke levensstijl in onze 

meetings. 
Dat er op deze onderwerpen bre¬ 

de besprekingen mogen volgen is de 
hartelijke wens van uw 

E. R. M. 

Sayings of Je sus 
Found In Egypt 

A French scholar bas dlsclosed 
tho discovery of a document In 
Egypt contalning 114 sayings at- 
tributed to Jesus. The Haylngs, 
many of them prevlously unknown. 
are contained ln a document know 
as the Gospel of St. Thomas. 

Positieve Christenen 

hoSrt? Dat is net zoiets als een vierkant wiel; een van bet- 
den, het is niet vierkant, of het is geen wiel. 

Een christen heeft altijd iets positiefs a is het alleen 
maar het feit, dat hij een christen is. AU^n9n}^iOT? 
niet een groot, positief iets, christen te zijn? .Immers, 
wil zeggen, een nieuwe schepping te zijn, een nieuw leven t 
hebben. Met minder kan het niet toe. Een wie is rond an¬ 
ders is het geen wiel; en een christen is positief, anders is 
het geen christen. 

Nu zal iemand, die erg nauwkeurig is U kunnen vertellen, 
dat er op de wereld geen “volmaakte cirkel bestaat. E 
dus ook geen volmaakt wiel, omdat de rondheid van geen 
enkel wiel een volmaakte rondheid is. Niettemin, we blijven 
volhouden, dat wielen rond, en christenen positief zijn, ook 
al is er geen volmaaktheid. 

Iedereen begrijpt, dat we met positieve christenen bedoe¬ 
len christenen, waaraan men zien kan, dat ze christenen zijn. 
Die met de daad bewijzen, en door hun leven getuigen, dat 
zij een nieuwe schepping zijn. 9 

Iemand schreef dat onlangs zo mooi m Jong Gerefor¬ 
meerd”, dat wij dat alleen maar woordelijk willen citeren. 

“Zit het werkelijk goed bij ons? Toe, laten we het dan 
tonen! Want wie het heil in de wereld wil proclameren-- 
en zijn we niet daartoe in de wereld verschenen? — zal het 
hebben te demonstreren. 

Zorg ervoor, dat ge het Evangelie, dat ge met uw mond 
verkondigt, aan de mensen ook in levende wei ken ver¬ 
klaart — zo vermaant de R.K. Bisschop de diaken bij diens 
wijding. De “pantomine van het heil” — het beeld is van 
prof. Hoekendijk — zal dan zichtbaar moeten worden. 
Door ons. 

Wat zal dat een gezicht worden! 
Wat zal het heerlijk zijn wanneer — om met Noora- 

mans te spreken — op deze wijze vele zondige ongeschikte 
boze mensen recht met Christus gekruisigd worden, zodat 
niemand meer last van hen heeft. Men zoekt hen en vraagt 
naar hen. Ze zijn er niet meer! Ze zijn dood en begraven! 
In hun plaats ontmoeten we christenen, mensen in wie 
Christus leeft. Zij gaan door het land, goed doende. Mes¬ 
siaanse taferelen doemen op. Ze kunnen het Job nazeggen: 

Ik redde de ellendige, die om hulp riep, 
de wees, en hem die geen helper had; 
de zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwan^P 

met gerechtigheid bekleedde ik mij, 
en mijn recht bekleedde mij als mijn mantel en 

hoofddoek; 
tot ogen was ik voor de blinde 
en tot voeten voor de kreupele; 
een vader was ik voor de armen, 
en het rechtsgeding van mij onbekenden onderzocht ik; 
ik verbrijzelde het gebit van de verkeerde 
en rukte de prooi uit zijn tanden. 
Men hoort zwijgend naar mijn raad .. . 
Mijn rede druppelde op hen neder. 
Lachte ik hun toe, zij konden het nauwelijks geloven. 

Ik troonde bij de schare als een koning, 
als een, die treurenden troost.” . 

(Job 29, 12-17, 21, 22, 24, 26) 

Aan zulke christenen is het werkelijk wel te zien, dat er 
wat met hen gebeurd is. Zij zijn nieuwe mensen. In de Bijbel 
staat, dat dit mogelijk is. Daarom moet de oude mens aan 
het kruis. Dagelijks. Elke morgen moet hij het horen, dat 
hij vervloekt is in ons leven, en dat hij niets meer te vei> 
tellen heeft. Dat moet onze eerste daad zijn als we opstaan¬ 
de oude mens weer aan zijn kruis slaan. Ben ik morgenziek. 
Aan het kruis ermee. Heb ik geen zin, om mijn plicht te 
doen? Sla de spijkers er in, dat de duivel het hore en op de 
vlucht sla. 

En dan maar gauw op de knieen, voordat we gaan me¬ 
nen, dat we zelf iets kunnen. Nee, inderdaad we kunnen zelf 
niets, we deugen niet. Op zichzelf is deze erkenning alleen 
maar negatief, maar niet als we ermee op de knieen vallen. 
Dan is het ineens een positief belijdenis, van het kind van 
God, omdat wij dan — zonder twijfel — het menselijk on¬ 
mogelijke niet meer voor onmogelijk houden. Het menselijk 
onmogelijke is, dat wij onbekwaam zijn tot enig goed. Het 
goddelijk mogelijk is: “opdat de mens Gods volmaakt zij, 
tot alle goed werk 'volmaakt toegerusf* (2 Tim. 3:17). 

• • 
• 

Als wij met allerlei christelijke organisaties, en een 
christelijke pers proberen, elkaar te steunen in het streven 
naar een christelijke levenswandel op allerlei terrein, dan 
moeten wij voor alles leren, positieve christenen te zijn. Hoe 
we dat kunnen leren? Dat staat in vers 16 van hetzelfde 
hoofdstuk. Uit de Bijbel. Woord en wandel horen bij elkaar. 
Leer en leven. Maar de leer is er om het leven. Weest dan 
niet alleen hoorders, maar ook daders des Woords. 

Ad. O. 

Ekistence of the document wai 
dlsclosed by Dr. Oscar Cullman, 
professor of early Chrlstianlty at 
the Sorbonne Theologlcal 8emlnary 
in New York. 

The document, Cullman said, la 
"comparable in importancc to the 
Dead Sea Scrolls and of even 
greater slgnlflcance to studenta of 
the New Testament." 

He said the document was one 
of 14 treatises found in 1946 by 
Bgyptian peasants in an ola tomb 
cut in limestone cliffs about 60 
mlles from Luxor. Written ln the 
Coptic language, the treatises were 
divlded among 13 leatherbound, 
papyrus books whlch had been 
placed ln a Jar. 

Cullman said many of the say¬ 
ings found in the treatises could be 
traced word for word in the four 
gospels of the New Testament — 
Matthew, Mark, Luke and John. 
Among hltherto unknown sayings 
quoted by Cullman was: "Jesus 
said: If those who lead you, say to 
you: Behold the ktngdom is in 
heaven, then the birds of heaven 
will precede you: lf they say to 
you that it is in the sea, then the 
flsh will precede you. But the king- 
dom is within you and it is outside 
of you". 

Contents of the documents, Cull¬ 
man said, were revealed by Dr. 
Henry Charles Puech. professor of 
early CThristianity at the College of 
France ln Paris, who will publish 
them sometime thls year. Unllke 
the canonic gospels, Cullman saki, 
the Gospel of Thomas does not glve 
any personallzed Information about 
Jesus. 

"Oshawa Times". 

DUTCH BOOKSTORE 
H. VAN PELT 

26 11 ia wat ha SL, - ST. THOMAS 
Voor het Hollandse boek 

zijn wij het 
VOORDELIGSTE ADRES 

Vraagt onze lijsten! 

HOLLANDSE POPPEN 

ln Volendammer, Zeeuwse en Mar¬ 
ker kloderdracht. Poppen mot mu¬ 
ziek, het wijsje "Daar bij die mo¬ 
len", poppen die dienst doen als 
theemuts en handtasje. 

THE WOODEN SHOE 
16021 Washington Ave., 

Wlüte Rock, D.C. 

Gaat U naar Holland! 
Reis per Hollund-Amerlka Lijn 

Fameus for Service 

J. VANDER VLIET 
M Dundas St. W. - Telef. 4641 

TBENTON, ONT. 

NEDERLANDSE COÖPERATIEVE SPAAR- EN LEENBANK 

voor Nederlanders ln Metropolitan Toronto 
(onder toezicht van de Overheid) 

Dutch Canadian Toronto Credit Union 
★ Waar Uw spaargeld meer rente opbrengt 
★ Waar U veel voordeliger geld opneemt 
Ar Waarmee wij elkaar helpen 

Inlichtingen: Mrs. P. De Boer (Zat. 6—8 p.m.), CH 4-7726 en 
Mts. A. Hak, HO 3-4400. 

U spaart veel geld door "c ash" te kopen! 

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN 
$ 4.46 

VEARBOOK 106» $125 
PSALTER HYMNAL 

(Herziene uitguve) • Lev. May-June 
Vastgesteld prijs $ 2.60 

CALVIJN 
Dr. L. Praamsma - $ 2.16 

AFRICA-TRILOGIE 
(I>and en volkenkunde) 
Paul Jullen - $ 13.60 

Suk’s Bookhouse 
47 Nortli Street MU 4-2086 

ST. CATHARINES 

ATTENTIE Hollanders ATTENTIE 
Bezoekt de grote Toneeluitvoering op 2 MEI 195# ln dn 

St. Mary’s Ukrainian Catholic 
Parish Hall 

t« 
te Mountain Road, GRIMSBY 

door de NEWMARKET TONEELVERENIGING T.O.G. 

Opgevoerd wordt het prachtige toneelspel ln drie bedrijven 

"Het Witte Legioen" 
AANVANG 8 UUR 

ENTREE 75 ct. 

ZAAL OPEN 

7.30 UUR. 
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HÖo men ó «P- age 
Kdttor: Mrs. A. Wag-onnar 
87 Victoria 8L, Blenholm, OnL 

MARRIED WOMEN 
IN MODERN 

SOCIETY 
When I wu8 a schoolglrl wo all 

ran out of tho homo to see the 
airplane. which was flying over 
and we talked a whole week about 
this great event. But nowadays wo 
hear about rockets and spaco- 
traveiling and what not? We are 
not Burprised to hear that it will 
soon be possiblo to reach the moon. 

But even now the Chrlstian may 
êtill smile when he, after that one 
of the gulded misslles ran "wild”, 
llstens to the boasting remark: 
"We Just wanled it to happen thls 
way." For the ChriBtian knowa. 
above all things is God and He 
directs the hlstory of the world. 

Neverthele8S, God has entrusted 
great posBibilitiea to man and wo 
live in an age of great develop- 
ments. In all this inovoment, we, 
women, have to find our place, 
And this also holds for the married 
women. 

Now the big problcm given to ub 
to answer reads as follows: What 
does all this mean to marriage and 
more especlally to the married 
women? Which problems do we, 
married women, face in our mod¬ 
ern Bociety and which tasks should 
we perform? 

First of all let ub consider the 
question: What is marriage? 

Therefore we turn to the Bible 
to hear what God says about mar¬ 
riage. God gave to Adam hiB wife 
and the Bible Btates (Gen. 2 : 24): 
Husband and wife shall be one 
flesh. In Mark 10 : 6—3 Jesus 
qnotw this text and explalns it by 
saying: "They are no more two, 
but one flesh.’* 

So I would like to give this 
definition of marriage: It is the 
intlmate unity betweeu a man and 
his wife, based upon and func- 
tioning in their sexunl relationship. 

The marriage-unity should be a 
love-unity. In the Old Testament 
the Lord often compares his love 
towards hia people with the re¬ 

lationship of marriage. And in 
Ephesians 5 we read that marriage 
is a Bymbol of the unity and love 
between Chriat and His Church. 
Just like Christ loves His church 
with a never ending love, ao also 
the love-relationship between hus¬ 
band and wife is intended to last 
for their life-tlme. 

Our problem therefore is: How 
c&n we keep up with this Standard 
for love and marriage in our dnys? 

For after the second world-war 
it seeras to be Just about impos- 
sible. Wo hear of high numbers of 
dinvorce-cases every year. Why? 
I thlnk people Just are lacklng 
love. This is the main reason. 

But this agaln has a deeper 
source. Even in our days there are 
still rnany examples of love among 
people, bul the greater part of 
mankind is cut off from ita spirit¬ 
ual root: faith in the love of God. 

Mankind, if it does not seek God 
any more and does not listen to 
His Word, is lost. Becnuse of their 
spiritual need, they don't under- 
stand themselves any more, either. 
Many don’t know tho answer to the 
question of the purpose of life 
any more. 

Therefore in their loneliness and 
distress they turn to themselves. 
They m&ke sex to their God. From 
the Bible we know that this re- 
peated itself contlnually with the 
Isruelites. As soon ns they forgot 
God they turned to Baal, Astrate, 
the Asjera’s, to Thammuz and to 
Moloch, and in all these heathen 
rellgions they found the cult of sex. 

Nowadays the Hollywood-culture 
(or cult) has infected the American 
people so much that in the years 
between 1906 and 1940 in America 
more divorces were granted than 
in all the other Chrlstian countries 
together. Rev. R. L. Veenstra ex- 
presses himself in hls book “Chris- 
tian Marriage” in this way: "Di- 
voifce may well be called America’s 
number one scandal." 

In Europe we see the same trend. 

Industrlalism brought many 
people from their small communi- 
ties into the blgger cities. They 
entcred into a strange world, which 
had much appeal to them. Many 
lost their tradition, and even their 
faith. 

ATTENTIE DAMES: 

TOOG DAG 
van het Eastem Ontario District van Vrouwen-Verenigingen van de 
Christian Reformed Churches op 

DINSDAG S MEI 
te houden in de Chr. Ref. Churches te 

BROCKVILLE en BOWMANVILLE 
Aanvang 10.30. 

De morgenvergadering wordt door eigen krachten verzorgd, terwijl het 
onderwerp van de middagvergadering zal zijn: 

Johannes Calvijn 
Spreker te Brockville Dr. P. SCHROTENBOER 
Spreker te Bowmanville: Dr. L. PRAAMSMA 

Dames verzuimt deze dag niet!!! 

Before, the husband and hls wife 
lived togother and worked together 
on their small farm, but now — 
in the industrlal city — they live in 
a crowded area, and they work and 
live separated most of their time. 
Many new influences make the 
confuslou even bigger and put a 
test to love and marriage itself. 
The outward tradition faila to keep 
them together. The husband and 
hls wife have to try hard to under- 
stand each other und to build a 
cornmon sphere of interest. 

All this holds also, of course, for 
lmmigration into a new country. 
Murrled couples who do not try 
hard to build a new Chrlstian home 
in their new country, will have to 
pay a high price for their slns 
of omission. 

Some people say that children 
bind huBband and wife together. 
They sure do; but only to a. cer- 
taln extend. In the U.S.A. there are 
600.000, (half a raillion), children 
whose parents are divorced. 

Some women are too much con- 
centrated on their task aB u mother. 
Some even say that lt is only for 
motherbood that they are married. 
The Bible teaches that to say this 
is a sin. Marriage itself is a holy 
bond which God may bless with 
children. Love between the hus¬ 
band and his wife has to bind the 
parents together in the way of 
Bexual attraction. In their relation 
to their children, their love has to 
be parental love. 

I know a woman who used to be 
a loving and understanding mother 
to her children. But she neglected 
her relationship to her husband 
too much. When all the children 
had left the home, she stood sud- 
deuly alone with empty hands. 
During the years pf the depression 
she and her husband stood side 
by side in order to give the chil- 
dreu a good education, but they 
lost the interest in each other and 
dld not strengthen their marriage- 
love. This women blamed her son 
for the fact that he had changed 
hls way of life in order to assimi- 
late to his wife and to build a new 
tradition. Fortunately this son was 
sensible and he told his mother 
that her first task was to live in 
love with his father, her husband 
— and she took the advice. 

This teaches us also that love is 
not only a sudden power, that set 
the heart in flames all at once, 
taklng possesslon of us as a lasting 
firo by itself. No, love is like tho 
old-fashioned kerosene-lamp, which 
needs to be refilled tirno and aguin 
in order to remaln burning. The 
“I do” of the weddlng-day neods 
to be repeuted every day in married 
life. Nothlng is as fatal to marriage 
as dead routine. 

I thlnk that in former days mnny 
marriages Just wcre contlnued by 
wuy of routino. Dlvorco wus not 
docent. But if the husband and 
hins wife Just stay togother with¬ 
out love, they also live In a con¬ 
stant adultery. 

Nowadays, when every t'nlng Is 
dono hastlly, it is easler to break 
up. "Our marriage went on tho 
rocks", peoplo Hay. They freo them¬ 
selves from tho oppressiug bond. 
But in fact this 1b luck of rospon- 
slblllty. People don’t understand 
that to be one fleBh does not only 
monn to havo the soxual intor- 
course together, but that two 
human bolngs, two personalltios 
becomo a new unity. 

Wo see in our dayH how muny 
young people don't take time to 
arrivé at rcnl adulthood. Boforu 
thoy are maturo they havo soxual 
exporloncos, but thoy forgot that 
thoso experionces nover can take 
tho placo of tho llfo-oxporionco of 
unity, which marrlago has. Thoso 
soxuul oxporioncos of young people 
aro liko an apple pickod when it 
still is groen and hard und the 
taste which is loft over from eutlug 
this apple is bitter. 

VERENIGINGSNIEUWS 

Trenton League 
De Trenton league kwam teza¬ 

men voor een avondvergadering in 
de Townhall van Odessa op 14 
April 1969. 

Er waren 80 dames van de 7 
verenigingen die bij de Trenton 
league behoren. De “flue” heerst 
heel erg dus er waren geldige re¬ 
denen dat er niet meer leden wa¬ 
ren. 

Dit was de eerste keer dat wij 
als verkleinde league bij elkaar 
kwamen. Verleden herfst zijn 6 
verenigingen ten Westen van Tren¬ 
ton van ons afgegaan en is de 
Bowmanville league gevormd. 

We hebben een mooie avond ge¬ 
had. De nieuwe Pres. Mrs. Berg¬ 
hout had de leiding en Mrs. Dijk¬ 
stra van Trenton had een inleiding 
gemaakt over: de groei van ons ge¬ 
loofsleven. Zij had dit heel mooi 
uitgewerkt en haalde heel wat 
teksten aan uit de bijbel, waaraan 
wij ons persoonlijk geloof kunnen 
toetsen. In de bespreking die op 
dit onderwerp volgde kwam vooral 
naar voren de vraag over onver¬ 
hoorde gebeden. 

Het gezamenlijk zingen ging fijn 
met behulp van de Psalter hymnal 
en de kleine boekjes van de Young 
calvinist federation. Ons bondslied 
is natuurlijk ook gezongen. 

Al de verenigingen hebben mee¬ 
geholpen om de avond tot een suc¬ 
ces te maken, door voordracht, zang 
en 8 vrolijke dames was de avond 
gauw om. Odessa had koffie en 
eigen gemaakte koekjes en we kre¬ 
gen aan het eind van de avond ook 
heerlijke sandwiches. 

De bus waarin de 26 dames van 
Trenton gekomen waren stond om 
10.30 weer klaar en wij waren 11.30 
weer terug in Trenton bij de kerk. 

Daar stonden de huisvaders klaar 
om de dames thuis te brengen. 

Deze meeting heeft beantwoord 
aan het doel van de league. We 
Hebben te samen Gods Woord be¬ 
sproken en de band is weer ver¬ 
nieuwd tussen onze verenigingen. 

Alleen Gode de eer voor dit gro¬ 
te voorrecht en laten we niet ver¬ 
geten te bidden voor andere immi¬ 
granten die hiervan verstoten zijn. 

Secr. Trenton league 
Mrs. A. Van der Vliet 

A New League 
In May 1968 delegates of 11 So- 

cieties met in Haney, B.C. The 
purpose of the meeting was to 
form a league, consisting of all the 
Societies in this part of B.C. A 
temporary board was elected which 
duty it was to prepare a concept- 
constitution and to organize a 
rally in the fall. The first rally 
was held in Oct. 1968 and it was 
a wonderfull experience for all who 
attended. Mrs. Moes ofVemon.B.C. 
spoke to us in the morning and 
Mrs. P. Bulthuis in the afternoon 
who was then on furlough with her 
husband form Nigeria. She also 
showed us slides. It is our aim to 
have a missionairy or a topic about 
Mission at each rally and for the 
time being we intend to have one 
speaker in English and one in 
Dutch. (This should give the ladies 
a nice chance to take their English 
speaking friends with them to the 
rally. Other leagues and districts 
who have only Dutch speakers on 
their meetings should take notice 
of this. G. W.). 

In addition to this, district» 
meetings are held prior to each 
rally. We have adopted the theme 
song from the Ontario ladies. 

Mrs. J. C. Pittmeadows, B.C. 

To have an adull body and to 
be able to experience the erotic 
sensatlon of the intercourse does 
not make any person mature. No 
wonder that of the marriages at 
highschool age tho number of di¬ 
vorces is twice as high as of mar¬ 
riages of a later age. 

The question for all parents is 
whether we gave enough education 
to our children with rogard to 
mature adulthood. To teil them the 
facts of sexual life is good — 
though this even is neglected — 
but it is only part of the education 
to rosponsibillty. 

We, married women have the 
responsibility and task to illustrute 
by ineans of our married life tho 
unity between Christ and Hls 
church. We huve to tuke the re- 
sponslblllty for a lusting love for 
our husband. Love is still faithful. 

Many aro afrald nowadays of 
rosponsibillty. They are lost be- 
cause they don’t live any more ln 
u community which docldes for 
them, us lt dld before. They ure 
lost in the crowd. Tho aro alono 
in modern society. They are long- 
ing for communlon, but find only 
Bcntimentallty. What is called 
"love” by Hollywood has to solve 
their problems. But this brings 
them only doopor down. As long 
as man in modern society does not 
accept tho unity between porsonal- 
ity and sex, he novor will bo ublo 
to llvo in u truo I—you rolation- 
slilp with his partner. To love 
means to give und to rocolvo in 
full. Also nowadays wo should not 
bolievo ln ostrlch-pollcy uud glorlTy 
oarllor dayB, but wo should be 
aware of our taBk to-duy. Who 
only dreams ubout lovo and hugs 
such oxalted Ideals that he does 
not soo roallty any more, 1b also 
on a Binful way. 

I know of a married couple. who 
ïhought that marriage was only an 
obligatiou to sacrifice. This seems 
to be splendid. But the unity of 
the two of them was lacklng. And 
they could not always stand on 
their toes. The sad result wus that 
the husband looked for uulawful 
sex-relationships. For years he con- 
tinued his doublé life, having his 
sexual relations outside the home, 
yet playing the role of the loving 
husband in society. Was it only hls 
fault? Certuinly noL His wife was 
Just ns loss mature as he; both 
unable to discover the omptyness 
of their married life. The happlness 
of marriage requires endoavour, 
fraukness and maturity and nll 
this in subjection to the Word of 
God. In Ephesians 6 we read: Hus- 
bands, love your wives oven ns 
Christ loved the church — and 
nl8o: Wives, submit yourself to 
your own husbnnds, ns unto the 
Lord. In obodlence to the Word of 
God husband and wife can prny 
together and talk together. Thoy 
enn dlscuss what Jesus Christ 
mouns to thom and so help each 
other spiritunlly. 

Each married couplo hns to form 
their own trndltion, their own 
pattorn. They havo to llvo their 
own married life. 

Flnnlly: wo live In a changed and 
still chnnging society. We have to 
bo aware of tho dangors with which 
this chnnging socioty threatens our 
marriages. But the essenco nnd tho 
foundation of marriage will always 
bo tho samo: tho unity of thoso 
two, that "they ure no more twnin, 
but ono flesh." 

I hopo that wo os married women 
will muko n roal effort for the 
rlch nnd full marringo-unlty with 
tho gruclous holp of our fallhful 
God. 

Mrs. R. Koolstra. 
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DE ST. LAWRENCE SEAWAY OPEN 
t i.,& IL. GATEWAY THE WORLD 

Belangrijker is waarschijnlijk 
nog, dat do reusachtigc ‘‘lnkors”, 
de vrachtboten, die Hpeclaal voor 
het vervoer ovor de meren gebouwd 
zijn, nu met hun vracht recht¬ 
streeks kunnen ufdulon tot Mont- 
reul of enige andere haven. Do 
Maker' is de goedkoopste en nut- 

Koppig cn sterk hebben machtige ijsbrekers zich dag na dag geworpen 
op het langzaam dooiende ijs in de St. Lawrence River en op de Grote Mei en 
om een weg te banen “door de /.cc”, voor de ongeduldig wachtende scheep- 

vaartlijnen. 
Traag zijn de ijsschotsen al gedreven, ze slonken weg op hun reis naai¬ 

de Oceaan. Maar in de havens van Montreal, Quebec, Toionto, Detioit, Lhi- 
cago cn andere steden kwam leven cn beweging. Kettingen ratelden, hijskra¬ 
nen piepten cn stoomfluiten lieten horen dat de vloot ontwaakte. 

Dit verhaal is niet nieuw; jaar op jaar komt er een tijd van 
ontwaken over de scheepvaart op de binnenzeeen van Noord 
Amerika. Het voorjaar is er en de vuren worden opgestookt 
in honderden lake-boten om “onder stoom” te komen, terwijl 
op de kade de bedrijvigheid is hervat met het laden en lossen 
van tarwe, erts, kolen, hout, pulp en allerlei andere vrachten. 

Toch dit jaar is het anders. Immers, de St. Lawrence Sea- 
way een droom van twee eeuwen, is werkelijkheid geworden. 
Overal langs de route van de Seaway, van Montreal tot de 
Lakehead, is dit jaar het ontwaken vlugger en heviger, daar 
is een sfeer van opgewondenheid en enthousiasme, een be- tjgale Vorm van vervoer ter wereld, 
wustwordine van de opening van een geheel nieuw tijdperk, voordat do seaway geopend werd, 

zaten deze grote vrachtboten opge¬ 
sloten ln do meren als kurken ln 
een fles. Ze waren gebouwd ln 
sleden aan de meren en kwamen 
de meren nooit uil vanwege hun 
enorme afmetingen, waarop de slui¬ 
zen niet berekend waren. Als zij 
hun vrachten van graan, erts of 
houtpulp vervoerden, werden ze 
gedwongen te stoppen bij Prescott, 
Ont., waar hun lading dan werd 
overgenomen door de kleinere ka¬ 
naalboten, waarvan er acht nodig 
waren om de volle lading van een 
grote laker weg te slepen. 

Dit was een kostbare geschiede¬ 
nis, het overladen van het ene 
schip in zovele anderen, maar er 
was geen andere mogelijkheid, ten¬ 
zij de sluizen zo groot gemaakt 
konden worden, dat de lakers er in 
konden. En dat is nu gebeurd. 

Het idee van de Seaway is al 
oud; de eerste ontdekkingsreizigers 
die aarzelend hun weg zochten op 
dit continent meenden de vervul¬ 
ling te vinden van de legendarische 
Noordwestelijke Doortocht. Met 
hun kleine schepen zeilden ze de 
St. Lawrence rivier op, voorbij de 
klippen van Quebec, tot het eiland 
van Montreal. Toen moesten ze om¬ 
keren, want de kokende Lachine 
stroomversnellingen versperden 
hun de weg. 

Pelshandelaren overwonnen na¬ 
derhand de Lachine Rapida door 
ze over land te passeren, maar op 
hun verdere tocht het land ln kwa¬ 

men ze een half dozijn andere 
stroomversnellingen tegen voordat 
ze Lake Ontario bereikten. Reeds 
in 1700 begonpen zij kleine kanaal¬ 
tjes uit te hakken langs de “ra- 
plds”. Sindsdien is de St. Lawrence 
een uitdaging geweest voor 
vele waterbouwkundigen. Kanalen 

en sluizen werden gebouwd en ver¬ 
beterd in een volhardende strijd 
om de rivier bruikbaar te maken 
voor een ongehinderde vaart tussen 
de grote meren en de oceaan. 

In moderne vorm en met reus- 
nelitlge ufmetlngen Is de moderne 
St. Lawrence Seaway precies het¬ 
zelfde. Inplaats van nietige kanaal¬ 
tjes Is nu een stelsel van water¬ 
wegen opgebouwd, met zeven grote 

- sluizen. Inplaats van de 2*2 die voor¬ 
heen het pellvcrsehll tussen de me¬ 
ren en de oceaan overbrugden. Vijf 
van de nieuwe sluizen liggen op 
Canadees grondgebied en twee In 
de Ver. Staten. Deze nieuwe, grote 
sluizen laten schepen vun alle we¬ 
relddelen toe tot het hart van het 
Noord Amerikaanse continent cn 
tot in de huvens *an belangrijke 
Amerikaanse en Canadese steden. 

Meer dan 2(HH) mijl landinwaarts 
kan men nu de tarwe en het erts 
halen van de rijke bodem. 

De Seaway laat schepen toe met 
een diepgang van 27 voet, inplaats 
vau zoals voorheen slechtB 14. De 
overige afmetingen van de sluizen 
geven aan driekwart van allo sche¬ 
pen, die de oceanen doorploegen de 
gelegenheid, op te klimmen voorbij 
de Niagara Falls tot aan Duluth 
toe, 002 voet boven de zeespiegel. 

Nu zullen de lakers dus binnen¬ 
kort gezien kunnen worden ln ha¬ 
vens, waar ze nooit van tovoreu 
geweest zijn. Ze kunnen hun lading 
rechtstreeks aan de Oceaanstomers 
of langs do kust afleveren en op 
de terugweg ijzererts meenemen 
van Labrador en Quebec naar Chi- 
cago, Hamilton, Toledo en meer 
dan tien andere vsteden asn de 
meren. Bewonderaars van de nieu¬ 
we Seaway beweren nu, dat al deze 
steden, en verschelden andere, voor¬ 
bestemd zijn om grote wereldha¬ 
vens te worden door hun recht¬ 
streekse verbinding met de wereld¬ 
zeeën. 

Elke Canadees, en mlllloenen 
Amerikanen, hebben In zekere zin 
een aandeel in deze enorme onder¬ 
neming. Als de verwachtingen In 
vervulling gaan zal de Seaway be¬ 
langrijk bijdragen tot ons aller 
welvaart. Goedkoper vervoer zal 
lelden tot lagere prijzen, althans 
zo'hoopt men. 

Er zijn ook problemen. Deze kost- 
l»are waterweg zal jaarlijks vier tot 
vijf maanden gesloten zijn vanwege 
de vorst. E’n de tol, die geheven 
moet worden om de geweldige ge¬ 
ïnvesteerde kapitalen terug te ver¬ 
dienen, zal nog lange tijd voelbaar 

zijn op de kosten van hot vervoer 
en dus in de prijzen der producten. 
Een ander ongelukkig punt is, dat 
de “canalerH”, de kleinere boten nu 
overbodig zijn geworden, hetgeen 
betekent, dat ongeveer 200 boten 
naar de roesthoop gebracht kunnen 
worden, die voorheen aan rond 3000 
personen werk verschaften. 

Maar de sfeer van verwachtingen 
en enthousiasme aan de waterkant, 
liet geluld vun de klinkhamer op do 
scheepswerven, waar nieuwe boten 
gebouwd worden en de belangstel¬ 
ling van scheepvaartdirecties over 
de hele wereld houden goede belof¬ 
ten in voor het succes van dit 
wonder van deze tijd. 

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

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

Vraag naar Mejuffrouw v. d. SPEK voor reisinformaties. 

O. K. JOHNSON & CO., LIMITED 
697 Baj Street TORONTO *, Ont. TeL EM 6-94HS 

OPENING DOOR KONINGIN 

Op 26 Juni ms. hoopt Mei¬ 
koningin Ellzubeth II In te¬ 
genwoordigheid van Presi¬ 
dent EbienJiower de St. Law¬ 
rence Seaway officieel te ope¬ 
nen. Diuirna zal zij, met haar 
gemaal Prins Philip, enige 
tijd in Canada verblijven en 
bezoeken brengen aan ver¬ 
scheidene provincies van dit 
dominion. 

WIST U: 
DAT er in de provincies NOVA 8C0TIA en PlUNCE EDWARD 

ISLAND 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 Christian Reformed Churchea In de 
Marltlmes: 

Heldin, n H. J. LAM, 

Musstown, Nova Scotla, Telefoon: 8-3 Debert. 

Hollandse Tuingereedschappen 
GREENHOUSE GLAS en VERF 

uit voorraad leverbaar. 

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

Phoiie WH 5-4745 

De scheepvaart op de St Lawrence River 

ondervindt elk Jaar belangrijke schade doordat 
de waterwegen enkele maanden lang dichtge¬ 

vroren zijn. Vorig Jaar kwam de winter bij¬ 

zonder vroeg? schepen die nog niet In het open 
water waren, luidden een moeilijke strijd legen 

liet Ijs te voeren om nog op tijd uan de greep 
van de Canadese winter te ontkomen. Hier 

ziet U twee van do zestien vrachtschepen, die 

In bet Lachine kanaal bij MonlreaJ In bet ijs 
bekneld ruukteu, de Luciana vun de Humbuiv — 
Chlcugo Lijn en de Ragucborg uit Zweden. 

★ 
De foto rechtsboven min deze pagina geeft 

een kijkje op een sleepboot voor de haven van 

Toronto. 

1949 — 10 JAAR — 1959 

William Dam*» Zaden 
in Canada 

GROENTE-, BLOEM-, GRAS- EN LANDBOUWZADEN 
BLOEMBOLLEN - BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Onze 15-Jarlge ervaring ln Holland en 10-Jarlge 
ondervinding ln Canada garanderen U KWALI- 
TEITS-ZADEN. Informeert U eena bij onzo Jaren¬ 

lange trouwe afnemers, van kust tot kust. 
Vraagt U onze nieuwe Holl. of Eng. prijscourant voor 1969 even 
aan 1 U vindt daarin ook lloll. soorten zoals: SPERCIEBGNEN, 
SNIJBONEN, BRUINE BONEN, BOEREKOOL, RODE KOOL, 

BRITSS. WITLOF, POSTELEIN, ANDIJVIE ENZ. ENZ. 

WILLIAM DAM SEEDS 

1934 

Ancaster, Ontario 
25 JAAR 1959 
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The man behind the smile 

FY>r ton long years this idea aul- 
nmted tho rovolutlon that flnally 
broke In July, 1952, when Lleu- 
tenant-Colonol Nasser was tho 
braln, organlzer, and InBplrcr of 
tho overthrow of Klng Farouk. 

As a student at Calro’s Al Nahda 
High School In 1935, seventeon- 
yoar-old (Inmal Abdol Nasscr took 
the then-cla8slcal curriculum for u 
patriotlc young Egyptlan — road- 
ing, wrltlng, and rloting against 
the British. 

Once during hls senior year ho 
was expelled, much to hls father’s 
wrath, and went to live In tho 
house of a sympathotic uncle. Hero 
he begun to wrlte au historlcal 
novel. 

Early blographles alwaya gave 
Beul Mor as Gamal’s blrthplace, 
although lt uow appears he was 
born ln Alexandria, Juist after hls 
dad got a post-office there. But ho 
regards Benl Mor as hls vlllage, 
and there today, of «ome 4,000 vll- 
lagers, more thun 200 are Nasser's 
relatlves, mombers of the Khalil 
clan. 

Uncle Khalil nnd other mombers 
of the Nasser clan told the story 
of Gumal’s boyhood days. Ho was 
the eldest of four brothers, hls 
mother’s favorite. and it was she 
who insisted he be sent. when he 
was elght, to a good school in 
Cairo. 

Each day. fascinated by the won¬ 
ders of the great city, the son 
wrote hls mother a letter. He never 
received answers. Hls father wrote 
back that she was busy. 

It was only when he reiurned 
home at the end of the term that 
Gamal dlscovered hls mother had 
dled, soon after he left for Cairo. 

☆ 

☆ 
This shock of his mother’s death 
left brooding memories that carrled 
through hls teeus. Even at the 
military academy his nickname was 
"The Sombro Cadet". 

In high school in Cairo, although 
a* bright and eager student, Gamal 
threw himself Bplritually and phyB- 
ically into the nationalist tumult 
of the mld-1930s-riots, strikes, 
burning streetcars. His father, a 
Civil servant, frowned on these 
activitles. 

In one Blreet brawl Gamal re¬ 
ceived a blast of bird shot in the 
forehead, was expelled from school 
and fled to the house of his Uncle 
Khalil, who now held a minor 
politlcal Job in Cairo. 

Gamal got back into high school 
just ln time for graduation. He 
studled law at Cairo University for 
a course. Under the Anglo-Egyptian 
Treaty of 1936, there were now 
openlngs at the military academy 
for young men of Nasser’s class. 

Egyptian natlonalism was al- 
ready his real vocatlon, as stiujant 
and as army officer. Nasser nnd 
the young officers of his frustrated 
generation convinced themselves 
that if only the British could be 
sent packing, Egypt would bloom 
like a rosé. 

Four yoars later, tho Suez crisis 
1 brought Nasser front on the world 
j stage. Had Nasser failed ln hls 
1 gumble, then was lt for him a lost 
I cause, in Egypt and elsowhere. But 

i the Arabs believe ln mlracleB, and 
I lo! here was a mlracle. 

The accursed Israells were 
thwarted, the Anglo-French twln 
aggresiors Btoppod in thotr tracks, 
the Amorlcans summoned to out- 
flank their friends, and the Sovlets 
cal led in to trump the Americans. 
AU thlB and the Suez Canal too. 

Nasser's grand play has been to 
tr&nsform himself from a small- 
tlme Egyptian nationalist into u 
Pan-Arnb super-nationallst, the sa- 
vlour of tho Arab world. Eicon- 
omi8ts and other hardheaded people 
feel this is Just too sllck and dema¬ 
gogie a way to evnde the soclal 
problems in the Valley of the Nlle. 

Many predict he wlll go bankrupt 
or be enught up in a soclal explo- 
sion, probably before 1960. 

Gamal is handsome, healthy, vlg- 
oroiiB, with the flashing smile and 
teeth of a movie star. Most of this 
nudlcnce are ugly and lethargie, 
their bodies distorte<l by disease, 
their teeth in need of dentistry. 
Nasser is nattily dressed; they are 
in rags. 

What they cun never be, he al- 
ready is, the man who eau topple 
British Prime Ministers, revile 
Americans as "greedy imperialists”, 
eonsort with Klirushchev. It’s 
heady stuff, for rag-beads. 

James P. O'Donnell. 

ONZE NIEUWE PUZZLE 

Horizontaal: 1 rivier in België; 
6 shrimp; 11 loose; 12 meisjes¬ 
naam; 14 race; 16 water in Fries¬ 
land; 17 vogel; 19 lengtemaat; 20 
jongensnaam; 22 run; 23 leaky; 26 
watering; 26 jongensnaam; 29 
plaats in Limburg; 31 geheel de 
uwe (Fr.); 32 cap; 34 duits lid¬ 
woord; 36 rivier (Spaans); 37 
evenwichtig; 40 drukte, lawaai 
(Eng.); 42 stofmaat; 43 bouwkun¬ 
dig ingenieur (afk.); 44 meisjes¬ 
naam; 46 aanwezig; 49 ter attentie 
van (afk.); 61 meisjesnaam; 63 in¬ 
sect; 64 groet; 66 soort zang; 69 
slander; 61 tired; 62 hert; 64 fun; 
66 narrow; 66 ’s morgens (Eng. 
afk.); 68 tender; 71 egg; 72 moth; 

NIEUW! KOOIT VANDAAG NOG EEN BOL NIEUW! 

(h’M.èéhttfr 
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74 no; 76 chicken; 77 stirring; 78 
in het oog vallend. 

Verticaal: 1 eagle; 2 welwillende 
lezer (Lat. afk.); 3 praise; 4 ver¬ 
laagde toon; 6 to honor; 6 yellow; 
7 onder het nodige voorbehoud (Lat. 
afk.); 8 drinkgerei; 9 ashes; 10 
muziekterm; 13 titel; 16 one; 17 
one; 18 been (Eng.); 19 with; 21 
jongensnaam; 22 rock; 24 throat; 
26 meisjesnaam; 27 onder anderen 
(afk.); 28 stremsel; 30 chinese 
maat; 32 schildergerei; 33 rivier 
in Italië; 36 zijrivier van de Donau; 
38 voorzetsel; 39 duits lidwoord; 
41 soon; 44 plaats in Nederland; 
46 titel; 46 pair; 47 zangnoot; 48 
language; 49 hoofd (Fr.); 60 keu¬ 
kengerei; 62 after; 66 titel; 67 
uncle; 68 europeaan; 69 rag; 60 
one; 63 duck; 64 loam; 67 on¬ 
vruchtbaar; 69 the; 70 klein 
baardje; 72 pers. voornaamw.; 73 
at; 76 vreemde munt; 76 dad. 

Spelling-mistake 
A rich uncle wrote a letter to 

hls nephew: 

"Dear John," he wrote, "I send 
you the $ 10 which you requested. 
But I want to point you at a mls- 
take you made. You had wrltten 
the ten with two zero’s.” 

(31) 

Haar wangen zijn rozig en haar ogen karbonkels gelijk, 
alles van de Ijspret. Het kind is zich zelf daurvan ten enen¬ 
male onbewust. Ze geniet alleen maar van de prettige 
sfeer om haar heen. Wanneer ze kon spinnen, net als haar 
poes, dan zou ze ’t niet nalaten. 

In moeders ogen ligt een ongewone levendige glans. De 
kwijnende uitdrukking op haar gezicht is vervangen door 
een vriendelijke opgeruimdheid. Ze lacht als een jong 
meisje bij Harry’s beschrijving van zijn moeder: "Rolrond 
en lief!” 

"Ja, Je moeder 1b puur groeid, hè? Dat zei Anko al.” 
Anke schikt de cakes op een schaaltje en gnuift daarbij 

om ’t verbijsterd gezicht van Melkie. Ze raadt, dat deze 
er haar hoofd mee pijnigt wat ter wereld er aan de hand 
mag zijn. Ze knipoogt, als ze haar zusje presenteert. Meikie 
vraagt door middel van mondstanden: “Wie is er Jarig?" 

”H!J!" Anke gebaart naar Harry. Deze verstaat uit¬ 
nemend de kunst zijn aandacht te verdelen. Terwijl hij 
bescheid geeft op moeders vele vragen en een gesprok 
met vader gaande houdt over de slapte ln ’t bedrijf en 
de buitenlaudHe politiek, slaat hij toch al Anke’s bewegin¬ 
gen gade. Ook het gebarenspel der beide meisjes is hom 
niet ontgaan. 

Meikie Is, vóór Anke ’t kan verhoeden, opgesprongen, 
steekt het bezoek de hand toe en zegt: "Gefeliciteerd, 
hoor!" Allen, de pseudo-jarige incluis, staan perplex. 

"Je bent een paar weken te laat met Je gelukwenHen,” 
lacht Harry, als hij van zijn verbazing is bekomen. "No, 
Meikie," plaagt vun Dalen, "ik docht al, heb dat moldje 
van mij nou het tweede gezicht?” 

Zijn vrouw ergert zich. “Wat mag die jongen wel 
denken? Onfatsoenlijk is het!” Ze speurt naar het gelaat 
van Anke, waarop zowel spijt als vermaak ligt te lezen. 
“Die is de oorzaak!" weet ze nu. Zo neemt zich voor, zodra 
do gast vertrokken is, haar oudste dochter eens duchtig 
de les te lezen, over dingen, die geen pas geven. Muur 
Meikie is niet van plan voor Hpot te staan. Ze ontmaskerd 
de schuldige dadelijk: "JIJ zei het toch?” Verontwaardigd 
blikt ze nuar Anke. Deze lacht witjes en geeft geen nadere 
uitleg, ze besteedt al haar aandacht aun do thee. Zo kan 
toch moeilijk zeggen, dat ze de drnak Blak met moeders 
buitengewone traktatie. 

Harry wil ’t gesprek weer in goede banen leiden on 
informeert of de smid misschien nog een kleine order 
voor hem heeft, "’t Kon zijn, nietwaar?” 

Van Dalen kucht en humt een puur maal bedenkelljk en 
antwoordt dun, hoewel klaarblijkelijk ongaarne: "Me 
dunkt, ik moest deze keer "nee" zeggen!" Maar daar komt 
Moeder tegen op! ’t Ib toch veuls te bot, zo'n Jongen do 
eerste keer dadelijk al voor ’t hoofd te stoten? "Hoor es, 
vader, Je heb ’t er niet zo lang leden nog over bad, dut 
Je wat meer van alles in voorruad hebbe moest.” 

"Ja, vrouw, Ja," de smid krabt zich met oen benauwd 
gezicht achter ’t oor en maakt een beweging vun geld 
tellen: "De centen, zie Je, de centen!" Voor dut argument 
moet zijn vrouw zwichten, muur toch, ’t zint huur niet: 
"Niks is zo'n beetje!” weerstreeft ze nog eens. "Do borst 

ANKE 
/ 

door 

FOKA VAN LOON 

KORTE INHOUD: Anke, de vrolijke dochter van de 
Noord Hollandse dorpssmid Van Dalen logeerde na het 
behalen van haar Mulo-diploma een poosje bij haar groot¬ 
ouders op een kwclccrij, maar ze heeft zojuist bericht ge¬ 
kregen dat haar Moeder ziek is en dat ze thuis moet komen 
om het huiswerk over te nemen. Als vanzelfsprekend ge¬ 
hoorzaamt Anke en ze ontmoet op de terugreis Harry Mille• 
naar, die direct in stilte verliefd raaJct op haar. Hij komt 
haar al gauw opzoeken als hij Verneemt dat haar moeder 
en zijn moeder jeugdvriendinnen zijn geweest. Van zijn 
bezoek geniet vooral Anke’s moeder en Anke’s jongere 
zusje Meikie . . . 

heb er helegaar de reis voor maakt!” 
Harry stelt huar gerust, ’t Is allerminst oen strop voor 

hem geweest, dat tochtje naar hier. Bij een ijzorhundol 
ln een naburig plaatsje kroeg hij een flinke bestelling, 
maar geen thee. Dat lautste heeft hij hier overvloedig ge¬ 
noten, dus alles is prachtig in orde. 

"Wel Ju!" glundert van Dnlcn. "Zo tegen 'l voorjaar 
kom Je maar es weer un. Dan heb ik van de bouwers nog 
ai es veel vraug nuar een nleuwo ploeg of zo, dan betrek 
ik die van Jou, spreke we uf!" 

Harry, danig in zijn scblk over de vlotto kennismaking 
met Anke's ouders, vindt allos goed. 

"Zeker, hij wil graag terug komen van ’t voorjaar, of 
uls ’t loevullig mocht gebeuren, dat hij hier dezo winter 
weer passeert, dan wipt hij weer eens naar binnen, uls 
’t mag." 

De smid en zijn vrouw betuigen hem om strijd, dat hij 
hun welkom zul zijn. 

"Je benno me zo eigen, krek of ik Je al Jaren kond heb," 
openbaart vrouw van Dulen bij ’t ufscheld. "’t Komt zeker, 
dut Je moedor en lk altijd zo voel vun elkaur hloldou." 

Hurry stelt in stilte vust, dat Anke’s moedor hem hard 
is meegevallen, zo lijkt holomuul niet ongelukkig, een 
beetje zwuk, dut wol. HIJ weet niet, dat hij haar vun oen 
kant hoert gezien, die zelfs baar huisgenoten niet van haar 
kenden. Anke's hand houdt hij langer ln do zijne dan 
nodig is: "Rijd Je niet moe op do motor?" invlteort hij 
haar voor do grap. "Je hebt immers nog een stuk vun Je 
vucuntle te goed?” 

Het meisje noemt do allures aun, ulHOf ze huur schortje 
subiet voor weg zal doen. "Dat kan ik toch meest niet 
afslaan, rnooder!” meent zo. 

Vrouw vun Dulen neemt haar in ernst: "tic kan Je nu 
niet missen on 't zou ook veels to koud zijn, achter op 

dat ding, maar een Are keer mag Je gerust es mee naar 
de oude lui, je beut toen zo hals over kop naar huis raakt." 

Meikie pruilt: “En dan mag lk zeker weer thuis blljve? 
Niks hoor! Dit keer is het mijn beurt op de motor! Dat 
gaat juist zo lekker." Ze zegt het, alsof ze er ervaring 
vun had. Allen lachen. Om het leuke kind een plezier te 
doen, stelt Harry ook haar een tochtje in ’t vooruitzicht. 
"Doen hoor!" buast ze, terwijl ze hem bij één knoop van 
zijn jas pakt. 

Elven later tuft hij weg, niet helemaal zo voldaan, al3 
hij hoopte. Hij bekent zichzelf eerlijk, dat Anke al heel 
weinig notitie vun hem nam. Haar ouders, ja, die waren 
vriendelijk genoeg. Mét haar zelf heeft hij echter maar 
weinig woorden gewisseld. Uit heel haar houding heeft 
hij kunnen distelleren, dat hij tot nog toe geen plaats 
inneemt in haar gedachtenwereld, ook deed ze niet de 
minste poging zijn aandacht te trekken. "Een flirt is ze ln 
geen geval,” stelt hij vast. En toch — misschien ddérom 
Juist is zo zo bekoorlijk. Harry’s hart wordt warm, als 
hij or aan denkt, dut hij dat ongerepte kind met haar 
natuurlijke charme voor zich -ou kunnen winnen. 

Tot nog toe heeft hij zich weinig mot de andero sekse 
ingolaten. Alleen — een paar Jaar geleden heeft hij zich 
voor een korte tijd ingebeeld, dat hij verliefd was. Dit 
bleek echter een ijdele waan, do aspiraties vun het meisje 
en hemzelf waren van zo verschillende aard, dal er al heel 
gauw een botsing kwam. ZIJ gaf hem zijn congé en ’t 
speet hem niet. Ook liet deze geschiodonis goeu litteken 
na. Wel is hij de ervaring rijker geworden, dat do weg 
nuar ’t hart van de vrouw oen onnaspeurlijke is. Toen 
heeft hij zich voorgenomen te wachten, tot de liefde als 
een alles overweldigende stroom zó sterk, over hem komen 
zou. Dat ogenblik is er nu. Het beeld van Anko stuat sinds 
die eerste ontmoeting met scherpe lijnen in zijn ziel 
gegrift. Hij hooft ochtcr nlot do zekerheid, dat zij ooit do 
zijne zal worden. Maar hij hoopt het, en ’t is do hoop 
die een mens illusies loert maken, en ’t goloof ln do waarde 
vun hot leven doet behouden. 

Duurom zit Harry dlozolfdo avond in do hulsknmer bij 
zijn moedor, en vertelt haar hot avontuur van heden¬ 
middag. Zijn stom klinkt dromerig, alsof hij oen mooi 
sprookje verhaalde. In zijn ogen ligt vreugde om do her¬ 
innering on do verwachting, dat do tookomst een wondere 
schat voor hem hoeft vergaard. 

Juffrouw Millenaur loest In die ogen, uls ln oou opon- 
geslagen boek. Haar Jongen hoeft geen geheimen voor 
haar. Sinds zijn vaders dood is hij moer dan ooit haar 
steun geweest, muur wat huur ’t meest verblijdt, is, dat 
zij zo helemaal zijn vortrouwdo mag zijn. 

Zo kent huar Jongen zó goed, zo voelt aan dat ’t korte 
verblijf in ’l smidshuls oen bijzondere betekenis voor 
hem had, hoowel zo nlot dadolijk vermoedt, waarom. Tot — 
hij Anke’s nnam noemt. Hij vertelt hoe zo haar zusje or in 
liet lopen, door haar wijs te maken, dat hij Jarig was. 
Zijn tedere toon kleurt het kleine voorval tot oon Hof 
toneeltje. Hierdoor krijgt hot wijze moedertje moor licht 
en ze vraagt zo onnozel mogelijk: "Wlo vond Je ’t uardlg- 
ste vun de tweo, du Jongsto of do oudste?” 

(Wordt vervolgd.) 
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VOORJAARSSCHOONMAAK 

"Any man who ha» livcd 
through spring cleanivg 

knows why hurricanes are 

givcn femxnino name8.” 

(The Sat. Evening Post) j 

Toen do laatsto restjes sneeuw 
vordwenen ivoren en de eerste tul- 
pcnjmntjcs zich moedig boven da 
grond waagden, kreeg ik het: de 
sohoonmaakbevlieging, bedoel ik. 

Op een ochtend toen de zon do 
kamer in een goud-gele glans zet¬ 
te en het vertrek tot in de donker¬ 
ste hoekjes verlichtte, bleef ik eens¬ 
klaps verbijsterd staan. Waren 
mijn gordijnen nu werkelijk zo 
zwart? Speurend liet ik mijn blik 
verder door de kamer glijden. 
Sinds waneer zat dat spinneweb 
daar tegen het plafond? En dan 
dat vloerkleed! Dat uas ook hard 
aan een amon ia kbeurt en een klop¬ 
symfonie toe . . . 

Ik bedacht me een halve minuut. 
Toen stond mijn besluit vast: Aan 
de schoonmaak 1 

Nu zijn er natuurlijk mensen die 
een schoonmaak zorgvuldig voorbe¬ 
reiden. In de uitverkoop van janu¬ 
ari slaan ze vast wit kastpapier 
en een nieuwe* wcrkborstcl in. In 
februan krijgen de kasten een 
beurt en een maand later volgen 
de slaaj>kanicr8. Zo geleidelijk aan 
komt het hele huis onder de “be- 
zcm” en eind juni wordt tenslotte 
de laatste hand aan het basement 
gelegd, waarmee dan dc “voorjaars¬ 
schoonmaak” voltooid is. Bij mij 
echter komt de schoonmaak- 
bevlieging op als een onweersbui 
en de duur ervan is even kortston¬ 
dig. Op stel en sprong moet dan 
het hele huis in een razend tempo 

worden schoon gemaakt. Plotseling 
kan ik dan geen dag meer wach¬ 
ten. 

Zo ook deze keer. 
Ik wilde in veertien dagen alles 

klaar hebben, want uit ervaring 
wist ik maar al te goed dat mijn 
schoonmaakijver na de tiende dag 
aardig aan het tanen is. Het was 
dus zaak mijn bevlieging voor de 
volle 100 procent uit te buiten. 

Voor dag en dauw stond ik dan 
ook op; pordo energiek mijn tegen¬ 
stribbelende man uit bed, stuurde 
de kinderen een kwartier te vroeg 
naar school en toog aan het werk. 

Do halo dag liep ik er bij als een 
toetang t vcrwarilo jnekharen, een 
xniil, “bcwinkclhaaktc” schort, (ik 
zio geen kans tijdens een schoon- 
m akaanval een schort langer dan 
t idee uur schoon en droog te hou¬ 
den), af getrapte schoenen, ge¬ 
schramde benen en onveranderlijk 
ren bcdcerdf' vinger, waarvan ik 
het verbandje om de haverklap 
verloor. 

Tegen zes uur trok ik me terug 
in dc beuken en flansde in een om¬ 
mezientje een maaltijd in elkaar. 
Ojrmcrkingcn van mijn man en 
kinderen als “niet half gaar” en 
“zand in do spinazie”, legde ik on¬ 
verstoorbaar naast me neer met 
een beroep op arme kindertjes die 
dolblij met dit eten zouden zijn. 

De bewegingsvrijheid van mijn 
gezin werd naarmate dc schoon¬ 
maak vorderde, steeds meer door 
mij bclcnot. Met argusogen bespied¬ 
de ilc iedereen die een “net schone” 
kamer binnenging en sommige 
vertrekken werden helemaal tot 
nader datum taboe verklaard. 

Mijn man accepteert mijn 
schoonmaakwaanzin altijd met een 
zekere gelatenheid, en zoekt zijn 
heil zoveel mogelijk elders. Als do 
schoonmaak later dan ook hele¬ 
maal klaar is, is hij zo in zijn sas, 
dat hij mij — als de kroon op het 
werk — met een mooie bos bloemen 
verrast. 

Maar voorlopig was het zover 
.nog niet. Ik boende, schrobde en 
pin&terde dat h)rt een lieve lust 
was. ’8 Nachts droomde ik van om¬ 
vallende emmers sop, uitgebeten 
vloerkleden en torenhoge, wiebelen¬ 
de ladders, waarop ik tot halver¬ 
wege geklommen was en nu niet 
meer voor. of achteruit durfde! 

Het speet me dan ook niets toen 
ik eindelijk aan het basement toe 
was. 

Nu is ons basement iets om wan¬ 
hopig onder te worden. Mijn dier¬ 
bare wederhelft bewaart n.l. Alles, 
met het gevolg dat het basement 
pilecies een uitdragers winkel is, 
volgestouwd met rommel, die ner¬ 
gens meer toe dient, maar toch per¬ 
sé bewaard moet blijven. Dit is 
doorlopend een doorn in mijn oog. 

Ik ben precies van het tegenover, 
gestelde slag: Gooi weg wat je niet 
meer gebruiken kunt! 

Nu wil ik dadelijk toegeven, dat 
ook daaraan schaduwkanten kun- 
nen zitten, iaat me van de winter 
weer eens bleek. Ik raakte van 
mijn nieuwe, dure glacé handschoe¬ 
nen de linker kwijt. Na vruchteloos 
stad en land afgezocht te hebben, 
gooide ik de rechter maar in de 
kachel, daar ik het nut er niet van 
in zag om voortaan alleen rechts 
gehandschocnd het leven door te 
gaan. Helaas . . . Een paar dagen 

Komt binnen 
en vergelijkt 

<lc nieuwe 

station wagen 
mot 

de meeste ruimte 

togen 

de laagste prijs 

lAIiK 
STATION WAGIzN 

gefabriceerd door 

STUDEBAKER 

• Do boBto wagen voor Uw gezin en Uw zaak. • Volledige 
93 kubieke voet laadruimte op een wielbasis van 113 inch, echter 

korter van bulten voor gemakkelijker besturing, wenden en 
parkeren. • Kost minder in aanschaffing, nog minder In 

gebruik. • Do bij uitstek geschikte wagen voor zakenlieden, 
aannemers, landbouwers .... 

daarna kwam mijn man opgetogen 
met do linker aanzettenl Hij lag 
tussen de zitting in dc auto ge¬ 
klemd. 

Kijk, zoiets zou mijn man nu 
nooit kunnen overkomen. 

Zijn “bewaar-systeem” vind ik 
echter nog cmbwfücbaardcr. Toen 
ik de chaos in het basement over¬ 
zag, zonk me de moed in de schoe¬ 
nen. Er leek geen beginnen aan: 
Pakken oude tijdschriften en kran¬ 
ten, lego dozen en potten, een ba¬ 
taljon half-volle verfblikken, kis¬ 
ten met spijkers, schroeven, mo- 
toronderdelen en ijzerdraad; res¬ 
ten behang, schilderijen zonder 
lijst, hamers zonder steel enz enz. 

Wat te doen? Elk jaar scheen er 
meer bij be komen. Mijn besluit 
stond vast: Zoveel mogelijk weg¬ 
gooien! Het schoot me te binnen 
dat ’s middags de vuilnisman zou 
komen. Mooier kon het al niet. 
Mijn man zou er niets van mer¬ 
ken, want hij had zelf geen idee 
hoeveel rommel er stond. 

En toen begon ik. Weg met die 
kapotte lijsten, verdroogde verf, 
verroeste spijkers, en onbruikbaar 
gereedschap . . . 

De stapel groeide gestadig en 
toen de vuilnisman later kwam had 
hij er een flinke sjouw aan. Maar 
het basement was heerlijk opge¬ 
ruimd. 

Ik spoelde net voor de laatste 
keer de dweil uit, toen mijn man 
thuis kwam. Trots als een pauw 
over mijn werk, riep ik hem arge¬ 
loos naar beneden om hem het scho¬ 
ne basement te laten bewonderen. 

Achteraf realiseerde ik me hoe 
enorm dom dat van me ivas . . . 

Gehoorzaam daalde mijn man de 
trap af en keek rond. “Keurig ge¬ 
daan 1”, prees hij. “Je hebt eer van 
je werk vrouw1” Toen liep hij 
plotseling naar zijn werktafel toe 
en vroeg: “Zeg, waar heb je die 
bussen verf en vernis gelaten?” 

Lark - Studebaker Dealers in Toronto 

VEAL BROS. LTü. 

2428 Du ff erin 8t RU 3-3388 

LOGAN MOTORS 
899 Quecn E. at Logan 

HO 1-8121 

MOUNT DENNIS MOTORS 

1165 Weston Rd. RO 9-1131 

ROLLY WRIGHT MOTORS 

279 Lakeshore Rd. CL 1-5278 

In andere plaatsen zijn adressen van Lark - Studebaker dealers 

te vinden in de gele bladen van het telefoonboek onder: "Auto¬ 

mobile agencles & dealers - New cara”. 

“O”, antwoordde ik luchthartig, 
“weggegooid. Al dat spul was ver¬ 
droogd. Daar had je toch niets 
meer aanI” 

Mijn man zei een woord, dat on¬ 
ze kinderen volstrekt niet mogen 
zeggen. “En waar is die kist met 
spijkers?”, vroeg hij verder. Er 
klonk dreiging in zijn stem. “Ook 
weg”, zei tk wat benepen. “Al die 
spijkers waren verroest of krom ..” 

Driftig deed mijn man de ronde. 
Toen sprong hij met twee stappen 
de trap op. “Waar ga je heen?”, 
vroeg ik ontdaan. 

“Die rommel uit de vuilnisbak 

halen natuurlijkschreeuwde hij 
terug. 

“Dat kan niet meer, de vuilnis¬ 
man heeft alles al meegenomen”, 
gilde ik hem met de moed der wan¬ 
hoop achterna. 

“Jouw grote . . . ". Het laatste 
tvoord verstond ik niet, want de 
deur van het basement sloeg met 
een klap dicht. 

Triest zeeg ik op een wankele 
stoel neer. 

Ik wist het: Deze schoonmaak 
geen bloemen voor de huisvrouw . . 

Ineke 

GLOBE TRAVELSERVICE 
Het Nederlandse reisbureau voor al Uw reizen 

OFFICIËLE AGENTEN VOOR K.L.M. - H.A. LINE ES 
ALLE ANDERE SCHEEPVAART- EN LUCHTLIJNEN 

Deskundig advies is een grote hulp voor U, 
en U krijgt dit zonder-extra kosten. 

212 MAIN STREET, NEWMARKET, ONT. PIIONE TW. 5-4891 

INGEZONDEN : 

BRIEVEN SCHRIJVEN 
Enkele dagen geleden zag ik een 

plaatje in een krant dat me aan het 
denken en tenslotte aan het schrij¬ 
ven zette. Het was een tekening 
van een moeder in een kamer, een 
gewone alledaagse woonkamer. Op 
de vloer zat een jongen gehurkt 
met een proppenschieter, een meis¬ 
je van ongeveer 6 was aan het 
kleuren in een kleurenboek, een 
andere peuter van drie zat in een 
hlghchair plaatjes te kijken en de 
jongste spruit stond in de kinder¬ 
box te builen. 

Tot zover, zult U zeggen, lijkt dit 
erg alledaags en normaal en niet 
bepaald een reden Iemand te In¬ 
spireren achter de schrijfmachine 
plaats te nemen. Dat komt echter 
nog, want wat deed de moeder op 
dit plaatje? De moeder zat op een 
krukje zeer Ijverig to Bchrijven eu 
dat was het JuIbi wat mij Inspireer¬ 
de ook te gaan schrijven. Wal dit 
moedertje van vier kinderen 
schreef, doet weinig ter zake. Bleu 

Van Delft’s Bookhouse 
Ruime keuze ln 

BKLIJDKNISTEKSTEN 
DAGBOEKEN 
BIJBELS en 

PSALMBOEKEN 

Het boek 
“EENZAAM MAAR NIET 

ALLEEN* 
A | 4.45 nu uit voorrand leverbaar. 

Hollandse gmmofoonplaten. 

Vraag prijslijst. 

223 HESS STREET SOUTH 
HAM1LT0N, ONT. 

feit was dot ze zeer ingespannen 
en aandachtlg bezig wus, zonder 
zich af te laten leiden door de haar 
omringende kinderen. "Als dat mo¬ 
gelijk is,*’ dacht ik bij me zelf, 
"dan kan Ik het ook.’’ Het ging ech¬ 
ter niet zo gemakkelijk als bet wel 
leek en daarom zei lk legen mijn 
vrouw: “Zeg me eens waarover ik 
zal schrijven en prompt zei ze: 
“Schrijf jij maar eens wat over 
schrijven en dan in ’t bijzonder 
over “brieven schrijven naar onze 
familie In het “oude lund”, want 
daar ben je zo sterk in“. Nu moet 
U weten dat er niets, of bijna niets 
is dat mijn immigrantenbestaun 
meer verdonkert dan het brieven¬ 
schrijven on het wekelijks terug¬ 
kerende .... winkelen. Mijn vrouw 
heeft nml. do zeer loffelijke ge¬ 
woonte regelmatig en wel ©lke 
week, naar haar familie in Neder¬ 
land te schrijven. ZIJ heeft gepres¬ 
teerd gedurende haar vijfjarig ver¬ 
blijf in Canudu 267 brieven over de 
Oceaan te krijgen. ZIJ weet dit om¬ 
dat de brieven aan de andere zijde 
netjes worden genummerd en ge¬ 
bundeld en zo nu en dun wordt dit 
nummer vermeld in de brieven die 
ze terugkrijgt vanuit Nederland. 

Hoewel Ik vaak lach om de drukte 
van haar correspondentie, het getal 
257 moet namelijk nog met meer¬ 
dere tientallen worden verhoogd, 
daar 267 slechts betrekking heeft 
op haar directe familie, en er nog 
een tamelijk ultgebreido famille- 
en kennissenkring Is die ook on¬ 
regelmatig vun baar schrijfkunst 
genieten, hoewel lk er dus vaak om 
lach wil lk deze keor haar toch 
eens ten voorbeeld stellen aan vele 

van onze mede-immigranten. Voor¬ 
al ten voorbeeld van die Immigran¬ 
ten, getrouwd maar in nog meer¬ 
dere mate de ongetrouwden, toch 
regelmatig te schrijven aan hun 
ouders. Maar al te vaak hoort meu: 
“Schrijven, wel dat kun ik niet; 
daar heb ik geen tijd voor; ik heb 
nooit wat nieuws te schrijven; 
geen bericht 1b goed bericht” en 
meer van dergelijke uitvluchten. 

Zelf heb ik me ook wel achter 
een van die uitvluchten verscholen, 
maar beseffen we wel wat eeu 
brief, zelfs een kort briefje, be¬ 
tekent voor hen die ons liefhebben 
en ln Nederland wonen? Dat begin 
ik langzamerhand meer en meer to 
beseffen nu eigen kinderen groter 
worden en er wel eens kuns be¬ 
staat dat een of meer van hen 
naar een vergelegen land zouden 
moeten vertrekken. Onze ouders 
hadden en HEBBEN ons lief met 
al de vezels van hun bestaan; dut 
is niet opgehouden toen wij de kust 
van Nederland achter ons Heten. 
Integendeel, zo mogelijk ls die lief¬ 
de nog Intenser geworden. Is het 
niet altijd zo dat men datgene wat 
men missen moet, als het meest 
geliefde beschouwt? Zo ls het ook 
onze ouders vergaan. En daarom 
wil lk U, getrouwd en ongetrouwd, 
die nog ouders ln Nederland hebt, 
mijn in dezen onovertreffelljke 
vrouw ten voorbeeld Btellen en U 
mot de meeste drang toeroepen: 
Schrijft Uw ouders toch regolmutlg. 
Het is slechts een belrokkeltjk 
klein liefdebetoon Jegens hen en 
een opvolgen van het vijfde gebod: 
Eert Uw vuder en Uw moeder, op¬ 
dat het u welga ln het lund (ln 
Canada) dat U de Hore, Uw God 
U geeft Duuroin, mode-lmmlgrnn- 
ten: schrijf, boveual uit gehoor¬ 
zaamheid en liefde Jegens Uw lief¬ 
hebbende ouders. 

Mede-schrIJver. 

Ji(wM 
'^tcAu 

EAU DE C0L0G\E 

ÖV 

Eén dag in het jaar 

moet in dankbaarheid aan 

Moeder gewijd zijn. 

Voor dit feest ia 

>4711* Echte Eau de Cologne 

met haar lentefrisse krocht en haar 

opwekkende werking bijzonder welkom. 

Germporteerd uit Keulen aan de Rijn, de bakermat van de >4711« Eau de Cologne. 

I IAU W-OO U 0 • I T I K 11 
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CANADA en de VER. STATEN 
WEDERZIJDS BEGRIP EN HANDEL 

Ondanks vele voorbeelden van moeilijke verhoudingen ge¬ 
durende de laatste anderhalve eeuw, komen Canada en de 
Verenigde Staten dichter bij elkaar, zowel op economisch als 
intellectueel gebied, dan welke andere twee belangrijke naties 
ter wereld ook. 

Deze twee landen, zo verklaart in een maandverslag de 
Royal Bank of Canada, nemen daadwerkelijk deel aan we¬ 
reldgebeurtenissen; zij hebben 13 procent van deze wereld on¬ 
der hun hoede en vormen het vaderland van 7 procent van de 
wereldbevolking. 

Hier volgen enige vergelijkende cijfers op drieërlei gebied: 

CANADA VERENIGDE STATEN 

Oppervlakte in vierkante mijlen 3.69B.189 3.022.387 
Bevolking 17.285.000 173.000.000 
Nationaal inkomen (1956) $23.049.000.000 $343.600.000.000 

Het inkomen per hoofd bedraagt $1.433 in Canada en $2.043 in de 
Verenigde Staten maar deze ongelijkheid betekent niet dat de Canade¬ 
zen behoeftige bqren zijn. Hun levensstandaard verschilt niet aanmer¬ 
kelijk van die van de andere kant van de grens. 

Sommige mensen gaan zover dat 
zij denken dat de Canadezen pre¬ 
cies zo zijn als de Amerikanen, be¬ 
halve dan dat zij niet zo verstan¬ 
dig waren om zich verder naar het 
Zuiden te vestigen waar het niet 
zo koud is, en dat hun bevolking 
zich langs de grens groepeert om¬ 
dat de Canadezen zo dicht mogelijk 
bij de Verenigde Staten willen zijn. 

Het is een feit dat de helft van 
de Canadezen binnen 100 mijl van 
de grens woont, en 90% binnen de 
250 mijl; maar het is evenzeer een 
feit dat meer dan de helft van de 
bevolking van de Verenigde Staten 
binnen 260 mijl van dezelfde grens 
woont. 

Dit feit is eenvoudig te verkla¬ 
ren: in vroeger dagen waren er 
geen wegen of spoorwegen, en de 
pioniers zagen zich genoodzaakt op 
het water te reizen. Nederzettingen 
verrezen naast de rivieren en naast 
de meren die zij verbonden, en vele 
van die waterwegen liggen langs 
wat nu de grens is. 

Eens waren deze twee volkeren 
vijanden, nu zijn zij echter vrien¬ 
den. Deze over gang voltrok zich 
niet omdat zij hoge en duistere ge¬ 
dachten koesterden omtrent de 
broederschap der mensen, maar 
omdat zij in de on gemakkelijke 
school der praktijk leerden dat het 
zakelijk bezien verstandiger ie om 

J V 

Twee Keer Lachen 
Van tijd tot tijd verschijnt ln deze rubriek een tekening, 

die zonder verdere nIIleg U min het lachen moet brenger. 
Het Is de bedoeling, dat U, nadat U uitgelachen bent, ln 
enkele woorden, dus zo kort mogelljk, een passend on¬ 
derschrift onder het plantje schrijft, het geheel uitknipt 
en aan ons toezendt. Het door ons meest gewaardeerde 
onderschrift wordt bekroond met pliuitslng in ons blad 
en een bock als prijs voor de Inzender (ster). 

De vorige keer plaatsten we onderstaand plaatje, waar¬ 
op verschlUende Inzendingen binnenkwamen. Het beste 
vonden we do slagzin die we er onder afdrukken: 

The finishing touch 

Ingezonden door Mr. I. Parlevllet 

en ook door Mr. John VanderEnde. 

★ 

En hier volgt dan meteen de nieuwe uitnodiging 
om te lachen en te laten lachen: 

Inzender: 

vriendschappelijk met elkaar om te 
gaan en dat het gewoon gezond 
verstand ie om goede buren te zijn. 

Hoe de twee naties harmonisch 
samenwerken, zelfs in beslissende 
moeilijke kwesties, wordt aange¬ 
toond door het feit dat zij de prin¬ 
cipes van consultatie en arbitrage 
in vrijwel alle zaken doorvoeren. 
Do langdurige gewoonte vnn vrede¬ 
lievende oplossing heeft de vriend¬ 
schap verstevigd op een basis van 
realisme dat zowel praktisch als 
idealistisch bleek te zijn. 

Het geheim van deze voorduren¬ 
de vriendschap schijnt voor een 
deel hierin te liggen dat de beide 
landen niet wachten tot onverenig¬ 
bare opvattingen aan de grens in 
strijd komen. Zij pakken de zaak 
vroegtijdig aan en gebruiken hun 
gezond verstand. 

Geographische ligging en de 
druk der omstandigheden hebben 
oeide ertoe geleid dat zakelijk Ca¬ 
nada en de Verenigde Staten nauw 
vervlochten zijn. De ongewone ge¬ 
lijkheid van economie in de twee 
landen heeft veroorzaakt dat za¬ 
kenlieden en kapitalisten aange¬ 
trokken werden door de mogelijk¬ 
heden aan de andere zijde van de 
grens. 

Canadezen zijn zich natuurlijk 
meer de amcrikaanse investeringen 
in Canada bewust dan de Ameri¬ 
kanen zich de Canadese investerin¬ 
gen in de V.S. realiseren, hoewel 
per capita de investeringen van 
Canadezen in de V.S. biina twee 
maal zo groot zijn als die uit de 
Verenigde Staten in Canada. 

Deze twee landen zijn eikaars 
voornaamste afnemers, met een to¬ 
taal handelsvolume welk dat van 
enig ander tweetal landen over¬ 
treft. 

SSST 
AMERIKA’S 

NIEUWSTE 
BEGRIP VAN 

VARENDE LUXE 
waar de toerist KONING is! 

S.S. ATLANTIC 
Toeristenklasse $ IQ! 50 
Tarieven vanaf 1^1* 

RECHTSTREEKSE 7-DAGEN DIENST van 

NEW YORK naar AMSTERDAM 
2 MEI • 20 MEI • 

8 JUNI • 27 JUNI • 
♦ Zomertarlef 

S.S. ATLANTIC doet ook Zeebrugge aan. 
• Géén U.S. visum voor New York verelHt. 
. Meer dan 96% toeristenklasse accomodatlo 
• Elke hut heeft een aparte douche en toilet 
• Verwarmd promenade dek, glas rondom 
• Voortreffelijke Amerlcan-Continental maal¬ 

tijden 
Geheel alr-condltloned 

I 

üw AMERICAN BANNER LINES vertegenwoordiger 
Is ADRIAAN LIMBERTIE van 

Hoe belangrijk deze wederzijdse 
uitwisseling van goederen kan wor¬ 
den, blijkt uit een vergelijking van 
do jaren 1939 en 1967. In het jaar 
dat de oorlog uitbrak kocht Cana¬ 
da amerikaanse goederen ter waar¬ 
de van $497 millioen; in 1967 be¬ 
droegen haar aankopen in de V.S. 
$4.003 millioen. In 1939 bedroegen 

DONWAY TRAVEL AGENCIES 
Don MDls Shopplng Centre, Don Mflls (Teronto) • III 4-8467 

(na 6 nur: Hl 4-8280) 
WIJ KOMEN BIJ U THUIS UW REIS BESPREKEN. 

amerikaanse aankopen in Canada 
$380 millioen, tegen $2.943 millioen 
in 1957. 

Voor alle land-, see- en luchtrelsen 
dit reisbureau 

G. DEN HARTOG 

KERKNIEUWS UIT HONGARIJE 
HONGARIJE. - Zowel de verte¬ 

genwoordigers van de Gereformeer¬ 
de en Lutherse Kerken in Honga¬ 
rije als de Senaat van de Theolo¬ 
gische Academie van Budapest, 
hebben een telegram van deelne¬ 
ming gezonden aan dr. NIemöller, 
vanwege het feit, dat de Minister 
van Oorlog van de Bondsrepubliek 
tegen hem een strafvervolging heeft 
geopend. In de verklaring, die door 
de vertegenwoordigers van de Hon- 
gaarsche Kerken Blsschop Bereck- 
zy en Blsschop Vetö werd uitge¬ 
geven, wordt o.m. gezegd: In de 
aanklacht tegen NIemöller zien wij 
een teken, dat het Duitse militaris¬ 
me alle nuchtere krachten wil on¬ 
derdrukken, die ln het belang van 
Duitsland en van allo volken, Euro¬ 
pa en de wereld voor het fascisme 
en een nieuwe oorlog bewaren wil¬ 
len. 

HONGARIJE. - VolgenB een ar¬ 
tikel in het weekblad "Bvangellkus 
Biet” Is het testament van de her¬ 

vormer Maarten Luther op de vol¬ 
gende wijze ln het bezit van d« 
Lutherse Kerk van Hongarije ge¬ 
komen: Het testament bevond zich 
ln het bezit van de Duitse familie 
Carpow, de mannelijke linie van dit 
geslacht stierf in 1803 uit en de 
nalatenschap werd verkocht. Het 
testament van Luther, dat zich ln 
<le nalatenschap bevond, werd voor 
40 goudstukken gekocht door een 
rooms-katholleke verzamelaar Mi¬ 
klós Jankovich, die het ln 1815 aan 
het archief van de Evangelisch Lu¬ 
therse Kerk van Hongarije schonk. 

Het oud verlangen 
BAH RAI N. - Deense archeologen, 

werkzaam in het Britse protecto¬ 
raat Bahraln menen, naar Chrls- 
tianlty Today weet mee te delen, de 
plaats van de hof van Eden ge¬ 
vonden te hebben. 

Agent 
"Holland Araeric» Lino", 

“Seven Seas", enz. 
R.R. 2, AYLMEB 

Hlirhway 76 South • Phone 417 B 18 

KUNTZ & KOOI PRESS 
(KUNTZ PRINTING & 

BOOKHOUSE) 

151 Moliawk Rd. E. 

Phone FU 5-7707 - Mali: Box 214, 
Stn. D, Hamllton, Ont. 

D RÜKWKRK 
Voor Kerk & School (Speciale ta¬ 
rieven), Verenigingen, Zaken (Spe¬ 
ciale aanbiedingen voor beginners). 
Verloving en Huwelijk, Etc. (Ook de 
fijne Hollandse Kaarten en Papier¬ 

soorten in 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 BEL & 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 

K E 11 K-B E N 0 I» IG D II E D E N 
Toga’s en daarbijbehorende artike¬ 
len, zoals boorden, vosten, reistas¬ 
sen, etc., Collecteschalen, Avond- 

mnulservlezen, Doopschalen en 
Aankondlgingsborden. 

Vraagt nadere Inlichtingen. 

RUBBERSTEMPELS 
STEMPELKUSSBNS, Metalen IN¬ 
SIGNES. Allo mogelijke soorten. 

Zeer voordelig. 

Laat Uw spaargelden vlugger groeien 
h met Canada 

maakt K'JL Permaaeate 

Obligaties9 

bllgatles zijn een ultne- 

nde wijze van sparen. U 

ïft het in Uw bezit gelijk 
i aandeel voor een vast- 

jteld aantal Jaren, goduren- 

wolke tijd het een gegu- 

Een veilige wijze van sparen! Canada 
Permanent Debcntureg betaalt U 5% 
rente voor een termijn vnn 6 Jnar; 
4tt% voor 8 en I Jaar termijnen en 
4% »oor 1 on 2 Jnar termijnen. Ver¬ 
krijgbaar In elke coupure vanaf $100. 
Gemakkelijk to kopen, gcgnrnndecrd 
door een Maatschappij die voor over 

Stuurt ondorstaando coupon on naar hot dichtstbijzijnde 
filiaal vuu Canada Permanent voor volledige Inlichtingen 

Canada Permanent 
MORTGAGE CORPORATION 

Hoofdkantoor: 820 HAY STREET, TORONTO - EM 4-4461 
Filialen: HALM AX SAINT JOHN MONTRKAL PORT HOPE 

HAMILTON BRANTKOHD WOODSTOCK WINN1I EG 
REGINA EDMONTON VANCOUVER VICTORIA 

I Gelieve volledlgo Inlichtingen te verstrekken over Canada j 
Permanent obligaties. 

| NAAM .. 

I ADRES .. 
WOONPLAATS . PROV. 

WIJ zijn ook hot Canadese Adreo 
voor 

E S K A DAMESBLADEN 
Attentie - Hollandse Dames - 

Attentie. 
Modeblad Marlon Per Jaar $1.30 
Muandbl. v. Handwerk. (Ariadno) 

$2.10 
Knlttax Machlnebrolblod $1.76 
Doe ’t zelf & Hobbyblnd 

Nu Vijven $1.40 
Geeft U zich bij ons op voor: 

Do Spiegel - Chr. Nat. Weokbl. $6.96 
Moeder (Mnnndblnd) $3.60 

Zend ons Uw abonnementsgeld 
(BIJ cheques 16<J extra) 

KUNTZ & KOOI PRESS 
HninlIUm, (InU Uux -II. Station D. 
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Op 16 April 1969 nam do 
Horo tot Zich onze goliefdo 
Mnn, Vader on Grootvader 

CLARENCE 
VANDEK HEIDE, 

In do leeftijd van bijna 64 
Jaar. 

Dat hij bij Jozub 1b, 1b 
onze enige trooBt. 

Namens zijn vrouw en 
kinderen: 
Mrs. Allee Vnndor Holde, 

gob. Hietkamp, 
647 Aid er Street Bast, 
Dunnvllle, Ont. 

Mr. & Mrs. Onne De 
Vries, Nederland. 

Mr. & Mrs. Llbbo Moyer, 
Nederland. 

Mr. & Mrs. Benny Vandor 
Heide, Burlington. 

Mr. & Mrs. Lloyd Vandor 
Heide, Grund llnpids, 

Mich. 

Mr. & Mrs. Wm. Vandor 
Heide, Dunnvllle. 

Mr. & Mrs. Wm. 
Grechulk, Waterloo. 

Mr. & Mrs. Aldon Vauder 
Heide, Dunnvllle. 

en 14 kleinkinderen. 

Heden, Maandag 20 April 
1959, nam de Here, na een 
kortstondige ziekte lot Zich, 
o"'G geliefde Man, Vader en 
Grootvader 

JENTJE VISSER, 

in de ouderdom van bijna 
69 Jaar. 

Zijn getuigenis was dat hij 
naar Jezus ging. 

Kerknieuws 
CHR. REP. CHURCH 

Tweetal te Toronto-Annetto 
Street (roepende kerk voor Home 
Missions COCHRANE-NEW LIS- 
KEARD, ONT.) Rev. S. Cooper te 
Samin 1, Ont. en Rev. J. Quartel 
te Wyoming, Ont. 

Beroepen te Toronto-Annetto 
Street voor Homo MiBsions Cochra- 
no-New Liskeard, On, Rev. J. 
Quartel te Wyoming, Ont. 
Te Williumsburg, Ont. Rev. W. 
Vander Kolk te Ingersoll, Ont. 

Bedankt voor Wellandport, Ont. 
Rev. J. Bijlsma van Grand Rapids, 
Mich. U.S.A. 

AROUND THE WORLD 
Highlight of the year at Whoaton 

College is schedulod for Sept. 27— 

Oct. 4, 1959, whon Evangelist Billy 

Grahnm is to conduct a campuB 
Whoaton Crusudo. The crusado la 
Echeduled in keeping wlth the col¬ 

lega's trudition of boglnning oach 
semester with a week of evangelis- 

tiq services. Graham is an alumnuB 

of Wheaton's class of 1943. 

DE JEZUÏETEN. - Hoe groot de 
Invloed van de Jezuïeten orde is 
mag blijken uit de volgende ge¬ 
gevens: De orde onderhoudt 94 
hogescholen, 69 universlteiten en 
181 CollegeB. Per Jaar worden 1.320 
tijdschriften in 60 talen en met een 
gezamenlijke oplage van 144 mil- 
lioen uitgegeven. 

The followlng rosolution wan 
pnBsed by the United Church’B 
Board of Evungolism and Soclal 
Sorvlce: OppoBltlon to the Intro- 
duction of lottories in Canada, and 
doclsion to communlcate Board’» 
vlowB to all Presbyteries tyid Con- 
feronceH, to the minister of Juettce 
nnd provlncial attorneyB-general 
an<l to tho Chamber of Commerco, 
the National Assoclatlon of Munlcl- 
palltles, tho Cnnadlan Hospltal As- 
Bociatlon, the Joint Commlttee of 
Service Club», tho Canadlan Log ion 
and "other nationul organizntlonB”. 

(Tho Board hud noted that 80 
percont of monoy wagored in tho 
Irlsh SwoopstakoB nover goea to 
support hospitalB in Ireland and 
that volces were belng raiHod In 
Parllament hero In favour of a 
national lottery.) 

For eale; 

DAIKY FARM 

100 acre clay loam on paved hlgh- 
way. 496 lbs. mllk contract, bulk- 
cooler, good burn, silo, 6 room 
house, furnace, hot nnd cold water. 
$ 15,000. Small downpnyment. For 
Information Bert Klozebrink, R.H. 
# 1, Cannlngton, ünt. Phone 606R21. 

Voor goede prijzen en vluggo op¬ 
ruiming van Uw dood veo 

Telephone (collect) 

A muis ter Ml 8-3939 

Smfthvflle 246 

GEORGE LUNSHOF 

DUXBURY 
TRAVEL SERVICE 

Ekke Visser—Vellinga. 
Matt Visser. 
Winnle Visser—Visser. 
Edith Pumn—Visser. 
Jake Pa ma. 
Hank Visser. 
Elly Visser—Joosse. 
Andy Visser, 
en kleinkinderen. 

Sarnia, Ont. 

WEST-TORONTO Christian School 
needs 

A TEACHER 
for intermediate grade in a three ' 
rooms school. Beginning September 
1959. Apply to: Mr. S. Vander 
Boom, 67 Yorkdale Creac., Weston, 
Ont. 

EXI’ERIENCED l’AINTERS 
WANTED 

immediately, at $ 1.86 per hour. 
Write or phone to Casey Craats, 
205 - lat St. S.E., Medicine Hat, 
AJta. Phone 65677. 

BETROUWBARE 
USED CARS 

Alle merkea 

ALBERT HARTHOLT 

Chevrolet-Oldsmobile 

WESTON MOTORS LTD 
TeL CU 1-6281 

14 MAIN 8T. N. — WK8T0N, Oit 

Gaat U verhuizen? 
dan naar: 

VAN’S MOVING 
& CARTAGE 

(eigenaar J. Vander Wal) 

Speciaal Ingericht voor bet vervoer 
van Emlgratieklsten. Verder: ^an, 
3take, Dump en Platformtrucks. 

RO 2-7446 
44 GLENWOOD AVE., TORONTO 

WEDERVERKOPER* 
Het beste en goedkoopste adret 
voor ROOKVLEES, aan een stuk of 
gesneden, voor BOTERHAM- 
WORST, aan stuk of gesneden 
voor GEKOOKTE WORST, aan stuk 
of gesneden, PLOCK WORST en 
SNUWORST, Sauclse de Boologne. 
enz. is 

HOPMANS MEAT MARKET 
5 Emma SU Tel. El 2-07441 

Chat hum, Ontarlo 

WILLEM G. POOLMAN 
advocaat 

notaris 

meester ln de rechten 

200 Buy SU, Toronto 

tel.: EM 6-S949 

’» avonds: CH 4-8986 

NEDERLANDSE EN 

CANADESE 

RECHTSADV1EZEN 

Ag* nt: TC A, KLM, Holland- 

America Llne, Enrope-Canada 

Line 

BRAMPTON, ONT. 

86 Maln St H. phone GL 1-42* 

Atrent Canadlan National Rail war* 

Maag- en Darmzwakte? 
Slechte vertering, moeilijke ontlns- 
ting, maag- of darmzweer, -zuur, 
-krampen, eetlustgebrek, nierontst., 
-steen of gruis, open wonden, reu¬ 
ma, spatten, suikerziekte, uitput¬ 
ting, winden, uitslag, klier-, lever- 
of longaandoeningen,' wormen en 
maden, zenuwzwakte of iets an¬ 
ders? 
Neemt geen vergif, doch onze on- 
schad. Florageneeskruiden. Pracht- 
resultaten ook daar waar alles 
faalde! 

Naar Canada uitsluitend volle 
9 maunds kuren & $ 15.— 
bij vooruitbetaling. 

Brochure en inlichtingen gratis. 

Kruidenhuis “FLORA” 
Westersfngel 40, GRONINGEN, Ned. 

JOHN BROEKSTRA 
De eerste Hollandse 

HORLOGEMAKER 

145 Herkimer Street 
Phone JA 7-0387 

VERLOVINGSRINGEN 
gemaakt naar maat. 

In STONEY CREEK: 
Jerry’H Garage 

In ST. CATHAKINES: 
40 York SL, Phone MU 4-2896 

In GRDISBY: 
Mrs. Roest, Phone WH 6-4426 

? MOVING? 
RICH’8 MOVING & CARTAGE 

Owner and Operator: 
DICK VOSKAMP 

Ook voor kiBten van immigranten 
1710 June Street — Toronto 

Phone CH 4-3047 

Het adres voor 

elk boek 
Nederlands - Engels) 

is 

VANDERIET’S 
BOOKSTORE 

216 Mn in St. N„ WESTON 
TeL CH 1-3308 

VRAAGT CATALOGI! 
BEZOEK ONZE WINKEL! 

FIAT STUDEBAKER 
Nieuwe modellen 

GEBRUIKTE AUTO’S 

EAST END SALES & SERVICE 
JOHN ZIJLSTKA, Elg. 

ALLE REPARATIES 
TEI- 8-0240 

„ 8-0241 

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

Holland Construction Co. 
Wolverton Rd. Phone 
GRIMSBY, R.R. I WH. 5-4012 

Speciaal in Greenhouse Constructie 

en aanbiedingen van nieuw eednr of 

redwood materiaal voor zelfbouwers, 

tevens Hotbedsash, Pntty & Nails enz. 

KOOP NU GOEDKOOP GREENHOUSE GLAS 

NIEUWE BOEKEN GRATIS 
VERKRIJGBAAR 

voor het aanbrengen van een of meer nieuwe 
abonnees op Calvinist-Contact 

Voor elko nleuwo abonnee dlo U aanbrengt mag U een der 
ondorstuande uitgaven uitzoeken. 
1. HERLEEFD VERLEDEN door Prof. Dr. A. Sizoo. 

Schotsen uit het dagelijka leven van 2000 Jaar geleden. 
164 bladzijden. 

2. ,10HANNES CALVIJN INSTITUTIE 
of onderwijzing ln do christelijke Godsdienst. Verkort weer- 
gogeven door Dr. B. Wlolenga. 267 bladzijden. 

3. DE APOCRIEFE ROEKEN, deel 1 
Geheel volledige herdruk volgens do oorspronkelijke uit¬ 
gave van Jacob on Pioter Keur. 254 bladzijden. 

4. DE APOCRIEFE ROEKEN, deel 2. 157 bladzijden. 
Deze uitgaven zijn verschenen 

als "Pocket books" ln do z.g.n. Boeketreeks 
van Uitgeverij J. II. Kok. 

U WEET.... oen abonnement op Calvinist-Contact kost slechts 
$ 4.00 per Jaar en do ervaring leert ons dagelijks dat het ge- 
mukkclljk ls om nieuwe abonnees te winnen. Het zal U dus ook 
niet veel moeite kosten om gratis in het bezit te komen van 
één of meer van bovengenoemde wuardovoUe uitgaven. 
Zendt direct Uw opgaven (met een bedrag van $ 4.00 voor elke 
abonnee) aan 

CALVINIST-CONTACT, Box 312, Station R, IIAMILTON, ONT. 

ETHIOPIË. - Vorig Jaar werd in keizer van Ethiopië. Iialle Selassie, 
Ethiopië een Zweedse zendeling gezonden waarin hij om gratie voor 
door bundieten overvallen en go- deze man vraagt "opdat hij een eer- 
dood, een van de rovers werd ge- lijke kans mag hebben om bet 
vangen genomen en ter dood ver- Evangelie te horen en Jezus Ctaris- 
oordceld. De vader van de zende- tus als zijn Zaligmaker aan te 
llng heeft nu een telegram aan de nemen." 

BOEKT UW PASSAGE 
ook voor 8.8. ATLANTIC ran AMERICAN BANXER LINES 

en de KJL.M. bij 

KOOPS TRAVEL SERVICE 
HET GROOTSTE NEDERLANDSE REISBUREAU 

IN CANADA 
Postbox 176 - Shopptng Centre - BURLINGTON, ONT. 
Tel.: NE 4-1813 (dag en nacht). Donderd. en Vrijdag open tot 9 u. 

VOLKSWAGEN 
Laadbaar door zij- en achterdeur! 

Stap vlotweg binnen door de grote, dubbele zijdeuren, 
slechts 13 inches boven het trottoir — of laad desge¬ 
wenst door de achterdeur.... en er is honderd en 
zeventig kubieke voet nuttige laadruimte. 

Meer artikelen, vlugger laden, aflevering in korter 
tijd-zo kan de Volkswagen U werkelijk geld be¬ 
sparen op elke bestelling of service bezoek. Veilig 
uitzicht, uitnemende manoevreerbaarheid, Europees 
precisie vakwerk, verbazende betrouwbaarheid, bij¬ 
zonder lage onderhouds- en gebruikskosten. Dit alle¬ 
maal PLUS vlotte service en een centraal Depot van 
5 millioen dollar aan Reserve Onderdelen — DAT 
IS VOLKSWAGEN! 

U bent in zaken om winst te maken, breng daarom 
een bezoek aan Uw Volkswagen dealer. 

VOLKSWAGEN CANADA LTD. 
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CLASSIFIED ADS 
ARK KASY 

AND NOT EXPKNNIVK 

Pay your ndvertlsemeni when 
you Bo«(] lt ln. Seo our new 

Btumlanl-ratOH below: 

Blrth-announcements $ 2.60 
Kngugomont- 
announcements . I 2.60 
Marrlago and 
annlvorBarlea ... $ 3.60 
NotlflcationB 
of death.8 3.60 

"For Salo” and "Want’* ad- 
vertisomentB up to 40 words 

$ 2.00. 
For every word more 6 4- 
For "letters under number” 

8 0.50 extra. 

Send yonr pay ment 
togetlier wlth your ad tol 

Cal vinist-Contact 
Box 312, Station B, 

Hamilton, Ont. 

Mr. and Mrs. S. Buma announce 
the marrlage of their daughter 

EPPIB 

to 
Mr. JOHN TH1ES 

on WedneBday, April 24th, 1959 at 
3:00 p.m. In de Bowmanvlllo Chr. 
Ref. Church. 

Rev. A. W. Schaafsma offlciatlng. 
Reception ln the Llons Commu- 

nity Centre, 26 Beach St., Bow- 
mauvllle, Ont., at 8:00 p.m. 

Zo de Here wil, zal het op Zater¬ 
dag 25 April 9159, 30 Jaar geleden 
zijn, dat onze geliefde ouders 

HANS VAN DER MEER 

en 
ELSKE VAN DER MEER— 

P IERS MA 

ln het huwelijk zijn getreden. 
Dat zij nog lang voor elkaar en 

voor ons geepaard mogen blijven 
is de wens van hun dankbare kin¬ 
deren. 

Hottie - Wlebe Vander Gaast. 
Douwe - Boukje Vander Meer. 
Auke. 
Sieds - Evelyn Vander Meer. 
Sjerp - Edna. 
Rosé - George. 
John. 
Verne. 

En 6 kleinkinderen. 

Receptie Maandag 27 April van 
8—10 P.M. ln the Church basement 
Bowmanville. 

R.R. # 3, Newcaatle, Ont. 

On May 7th the bord willing 
we hope wlth our beloved parents 

EGBERT H1EMSTRA 

and 
AUKJE HIEMSTRA, 

nee ATTEMA 

to remember their 30th wedding- 
anniversary. 

Their thankful chlldren: 
Jake and Riemle Vanderheide. 
Chuck and Tetsle Hiemstra 
Slan and Riek Vandorgoot. 
Bill and Itty Esser. 
Allen and Tony. 
Bill and Nelly Devrles. 
Harry. 
Ollle. 
Johny. 
Delta. 
Sidney. 

And Grandchlldren. 

188 Taylor, London (Ont.) 

Zo de Here wil hopen op 28 April 
onze geliefde ouders 

J. C. DE BOER 
en 

H. DE BOER—BOUKNEGT 

hun 25-Jarig huwelijksfeest te her¬ 
denken. 

Dat zij nog lang gespaard mogen 
blijven is de wens van hun dank¬ 
bare kinderen en kleiuklndoren. 

Dlck - Lucy. 
Janny - Jaap, 

Henriëtte, Janet. 
Roely - Jaap. 
Henk. 
Ario. 
Gerrlt. 

Receptie ’b avonds 8 uur, Stuart- 
town Hall te Stuarttown. 

Gevraagd ln Btad ln B.C. 

lo KLAS HERENKAPPER 

vast werk, goede verdiensten (ge¬ 
middeld over $ 350.— p. innd.) Bij 
voorkeur trouw meelevend lid van 
Chr. Ref. Church. Chr. School aan¬ 
wezig. Brieven ond. no. 1212, % 
Cal vinist-Contact, P.O. Box 312, 
Stat. B, Hamilton, Ont. 

Nu ook in Weston 

THE 

RENAULT 
Lieflijk als een prinses_chique Parljse stijl, 4 deurs 
oomfort, met meer dan 44 mijl op een gallon benzine — 
voilé. La Dauphine. EERSTE in de Rally van Monte Carlo 
van 1958; eerste In Uw gedachten. Loop vandaag onze 
showroom binnen en maak zelf een proefrit. 

Lippay Motors Limited 
DODGE ■ DESOTO - RENAULT 

2075 Lawrence Ave. West WESTON, ONT. 
Tel.: Showroom CH 1-5283, Carlot CH 4-5324 

VRAAG NAAR ONZE NEDERLANDS SPREKENDE VERKOPER: 
A. H. KLOOSTERMAN 

Tel. AX 3-6131 

Do Here nnm plotHoling tot 
Zich, Zijn dienstknecht 

Dn. II. WIKH8KMA. 

In loven Geref. predikant te 
Ny-Altsenao. 

Dat hij borold was on rus¬ 
tig hoon ging Is ons tot 
troost. 

Mogo do 1-Ioro ons vorder 
sterken en troosten. 

Ny-Altsenao, St. Anna 
Parochie (Fr.), Hollund: 

M. Wloraema—Pilon. 
Kul wijk aan Zee: 

G. on E. Lover. 
PuxcoU’s Cove, N.S.: 

Y. on A. Boersma. 
Kommorzljl: 

J. en R. Bakker. 
Zuidwoldo: 

W. Wiersoma. 
on kleinkinderen. 

18 April 1959. 

To koo paangeboden: Eon groot 
eiken 

LIEB1G HUISORGEL 
Tevens eon prima mahoniehouten 
hulskamoramoubhinont. Adros; R. 
M. Vunderlnk, 20 Norfolk Street, 
Guelph (Ont.). 

Gevraagd: 
FLINKE JONGEMAN 

op dalryfarm aan Lake Erle. John 
Kater, Coldspring Farm, Selkirk, 
Ont. Phone 614 R 12. 

Welk ervaren 
DAIRY MAN (Marrled) 

is genegen om mijn plaats op een 
moderne dairy farm over te nemen 
tegen 15 Mei? Daar Ik (H. Louter) 
voor mijzelf ga starten. Goed en 
groot huis, van alle gemakken voor¬ 
zien. Brieven met inlichtingen en 
gewenst loon te zenden aan de 
manager der Milton Farms Ltd., 
R.R. # 1. Milton, Ont. of phone 
TR 8-6942 na 7 uur. 

HOLLAND MARSH, ONT. Chrlstian 
School will be ln need of 

A PRINCIPAL 

to teach grades 6, 7 & 8 for the 
1969-60 School Term. A house will 
be available. Please «end appli- 
cation to Mr. C. A. Radder, RR # 2, 
Newmarket, Ont. 

The WYOMING Chrlstiun School 
is in need of a 

PRINCIPAL 

for the schoolterm commencing 
September 1959. 
Please send appllcation to Beer. 
Mrs. O. Deelstra, R.R. 1, Wyoming. 
Ont 

Urgontly needed 
TEACHER 

for grade 1 & 2 and/or 
PRINCIPAL 

for 4 room school. Please reply to 
Mr. W. K. Van Hartingsveldt, 
5 White St, St. Catharlnes, Ont. 

The NEW WESTMINSTER John 
Knox Chrlstian School needs a 

PRINCIPAL TEACHER 

Grades 7 and 8. New schoolbuilding, 
good salary, growing pongregation. 
Send appllcations to Principal Mr. 
J. STADT, 1443 Cumberland St, 
New Westminster, B.C. 

HANEY Chrlstian School, B.C. is 
In need of 

ONE TEACHER AND 
A PRINCIPAL 

for the next schoolterm. Please 
Bond appllcations to the secr. W. 
Hamming, Baynos Rd., Pitt Mead- 
ows, B.C. 

Grote Dairy Farm 
te koop, met raelkcontract $ 1000 
por maand. 47 can bulk koeler. 
Goed modern huls met 6 slaapka¬ 
mers. 2 grote schuren met 85 stuks 
stamboekvee, waarvan 40 melk¬ 
koeien. 2 z.g.a.n. tractors, combine, 
haler, elevator, 4 Surge melkma¬ 
chines enz. enz. Komt en ziet dezo 
boerderij. 

100 Acre Farm 
met beste gehouwen en "black 
loam" grond. Huls met badkamer 
en in goede conditie. Vruagprljs 
$ 17,000 met $ 4,000 down, waarover 
te praten ls. Voor meer inlichtingen 
over deze on nndere farms die wij 
hebben contact 

BILL VAN ENGEN 
Vertegenwoordiger van 

JACK 
KWEKKEBOOM 

REAL E8TATE 
2113 Klng St. E., HumOton, Ont 

LI 9-4603 

1 150 Acre Dairy Farm 
2 Huizon, 1 stoon, van allo gemak¬ 
ken voorzien, badkamer, olle-ver- 
warming. Tweede huls is ook good, 
3 slaapkamers en veel ruimte be¬ 
neden. Groto barns, die mooten wat 
betere stallen hebben, tractors, 
ploegen, haler, onz. enz. Absoluut 
een 6 bus molk contract. De nieuwe 
kopor moot eon bulkcooler kopen. 
2 acre aardbeien, 8 acre fruitbo¬ 
men. 8 mijl van Jurvls, Ont. Vraag¬ 
prijs $ 42,000.00, mot 8 10,000 down, 
do rost In 15 Jaar. 

14 Kamer Huis 
In Hamilton. Orote kelder. 2 voor¬ 
kamers, 2 dlnlng rooms, 2 open 
flreplacos. 8 slanpkamers. Huls is 
geschikt voor duplex, boardlng 
house, nurslng or rest home. Do 
eigenaar ls genegen $ 2000.00 down 
aan te nemen van goede kopers. 

JACK BYLSMA 
REAL E8TATE 

1607 Klng St. Kast, Hamilton, Ont. 

Bel LI 9-3894, of schrijf. 

LOUIS HOOYKAAS DECORATING 
248 Glenholme Ave. S.< Hamilton, 
Ont. Phone LI 6-6244. Zelf vakman 
zijnde. Graag 

2 of 3 HOLLANDSE 

VAKBEKWAME SCHILDERS 

Zonder Hollandse vakbekwaamheid 
onnodig te solliciteren. Bij geble¬ 
ken geschiktheid het hele Jaar door 
werk. 

Required: 
AUTOMOBILE BODY REPAIR 

mul REFIN1SHER 

Llcensed. Authorized Ford Dealer 
McVlttle & Shelton Ltd. Ingersoll, 
Ont. 

DAIRY FARM FOR SALE 

150 acres, good buildings, excellent 
Boll. On paved road in Wellington 
County. 4 miles from Chr. Ref. 
Church and Chr. School. $ 19,000.00, 
reasonable downpayment. Box no. 
1213 % CalviniBt-Contact, P.O. Box 
312, Station B, Hamilton, Ont. 

Te huur: 
3 ROOMS APARTMENT 

voor een echtp. $ 47.60 p.m. Omg. 
voor de beste werkgel. Phone 

TA 2-0792, Clarkson, Ont. 

Plaats aangeboden aan een paar 
NETTE KOSTGANGERS 

$ 16.00 per week. Parkeerruimte 
beschikbaar. District Dufferln-St. 
Clair, Toronto. Tel. LE 4-48745. 

DAIRYFARMS 

FOR SALE 
200 Acre D&fryfarm met 12 cans 
quota aan paved road, 100’ x 52’ 
barn, waterbowls, silo, 42 cans 
bulkcooler, 150 acres bewerkbaar 

i level land etc.; 6 kamers bungalow 
met badkamer, heet en koud water 
etc. Vraagprijs $ 30,000 met 8 10,000 
down. 

200 Acre Dalryfarm met 8V& cans 
milk quota, grote L-shape barn met 
steel stanchions, waterbowls, 2 ce¬ 
ment silos, steel boxes, 42 cans 
bulkcooler etc.; 12 kamerB brlck 
huls met furnace etc. Vraagprijs 
$ 30,000 met 3 10,000 down. 

114 Acre Dalryfarm met 4 cans 
quota, 100’ x 30’ barn, bulkcooler, 
running water etc.; 8 kamer brlck 
huls met stromend water enz. 
Vraagprijs $ 16,600 met 3 5000 
down. 
Voor meerdere Inlichtingen omtrent 
bovengenoemde fnrms en voor an¬ 
dere als beef-, chlcken-, dairy- to- 
bacco en general farms, 

CONTACT: 

John F. De With, Realtor 
NEWUA8TLE Phone 3311 

of 
Willüim Van Die. 

Ida. Phone Ri-6985 
L. Molenaar, 

Norwoord, Phone Me 9-6874 

BABY CHICKS & 

STARTED PULLETSIÜ 

The chicks we sell will glve you 
more proflt, because over 39 years 
of selectivo breeding is built into 
them. 
We can supply the breeds you 
prefer. Don’t forget to ask about 
our Champion Mount Hope "Queen” 
Leghorns. They eat less, lay more 
eggs, glve more income. 
Started pulleta of all ages. 
W. De Haan & Son, Phone 260, 
New Hamburg, Ont. 

On Highway 8 close to Clinton and 
Chr. Ref. Church, a very good 
KMI acre farm wlth milk contract. 
Monthly income about $ 1000.—. 
Prlce 8 24,000.—. For Information 
call C. Buruma, R.R. 1, Clinton. 

150 acre clay loam farm. 5 Bedroom 
house, barn, henhouse, garage. 
Price $ 16.500.— with all the ma- 
chlnery lncluded. 

Good 100 acre farm, nlce 4 bed¬ 
room home, barn 48 - 68, garage, 
hydro, water. Prlce $ 10,500.—. 
Downpayment 8 3,500.—. 

50 acre farm, 6 acres of bush, good 
3 bedroom house, buro, hydro, 
water. Prlce $ 6000.—. Low down¬ 
payment. 

JOHN BOSVELD 
REALTOR 

40 Wellesley St., Goderlch, Ont. 
Phone 1108 

Salesmon: 

Joseph McOonnoll, Senforth. 
C. Buruma, R.R. 1, Cliuton. 

114 ACRES, dichtbij Wellandport, 
38 stuks registered Holsteins, com¬ 
plete machlnery met Inbegrip van 
Massey Harris 33 tractor, nieuwe 
haler, elevator enz. Gebouwen ln 
goede staat evenals huis met mo¬ 
derne voorzieningen. Goed melk- 
eontract. Volle prijs 8 36,000.00, af¬ 
betaling te regelen. 

225 ACRES, twee complete gebou- 
wengroepen, complete machinerie 
met Inbegrip van 2 tractors, com¬ 
bine en baler. Gelegen aan goede 
highway, een geheel gemoderni¬ 
seerd huls, 40 stuks vee, goed 
melkcontract. Volle prijs 8 68,000, 
afbetaling te regelen. 
93 ACRES aan goede highway. Ge¬ 
bouwen in goede staat van onder¬ 
houd. Dichtbij Wellandport. Vraag¬ 
prijs met inbegrip van complete 
machinerie 8 15.000.00, zonder ma¬ 
chinerie 8 12,000.00, afbetaling te 
regelen. 

Bel CHAS. FREURE 
WELLANDPORT 2flrS 

Vertegenwoordiger van — 

DONAL ALSOP AGENCIES LTD. 

SCARCE AS HENS’ TEETH 

45 Acres 
at FOLDENS CORNERS. 35 acres 
unrkable, with spring-creek. 

Build your own buildings. Prlce 
$ 2.S00.—. 5 miles from Chr. Ref. 
Church of Ingersoll, Ont. 

Alvin Hunter 
BROKER MOUNT ELGIN 

Phone Ingersoll, Ont. 

ABONNEMENTSFORMULIER 

Hierbij geef lk op als abonné van Calvinlst-Contact 

Naam . 

Post-udres . 

Aangebracht door: . 

Naam . 

Post-adres . 

Aanbrengpremie: . 

Zendt dit formulier met het abonnementsgeld ad 
8 4.00 ln cash/money-order/cheque (bij cheque 16 4 
extra voor bankkosten) naar "Calvinlst-Contact", 
Box 312, Station B, Hamilton, Out. 

Aan: 

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

ADRES VERANDERING 

NIEUW ADRESt 

Naam . 

Post-adres . 

OUD ADRES: 


