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EEN WOORD OF EEN 

OVERTUIGING 
Toen enige tijd geleden aan een 

aantal jongelui werd gevraagd of 

zij instemden of althans bekend 

waren met de calvinistische levens- 

en wereldbeschouwing, liepen de 

antwoorden nogal uiteen. Percents- 

gewijs waren _ er slechts enkelen 

die bevestigend antwoordden. Daar- 

bij was het niet geheel duidelijk 

of die bevestigende antwoorden 

bedoelden dat zij instemden met 

die beschouwing, of dat zij er 

alleen mee bekend waren. Á 

Een groot deel van de jongelui 

was echter min of meer om de 

vraag heen gelopen. Verscheidene 

hadden een vraagteken gezet, an- 

deren hadden de vraag geheel on- 

beantwoord gelaten, terwijl weer 

anderen ronduit hadden gezegd dat 

zij niet wisten wat de calvinisti- 

sche levens- en wereldbeschouwing 

inhield. 
Wat moeten wij daarvan den- 

ken? 
Moeten wij mismoedig worden 

en zeggen, dat het komende ge- 

slacht toch eigenlijk niet veel af- 

weet van wat in de historie in dit 

opzicht is gegroeid? Misschien zijn 

sommigen geneigd dit te doen, als 

daarbij dan maar vaststaat, dat zij 

zelf zich die levens- en wereld- 

beschouwing eigen hebben gemaakt 

en er mee instemmen. 
Wij kunnen het vraagstuk ook 

van een andere kant benaderen en 

dan is het weinig minder dan een 

aanklacht. Niet een aanklacht te- 

“als en. dat d ru rc 

tegenwoordig niet zoveel belang- 
stelling meer heeft voor beginse- 
len, is het niet de vrage de 
eerste plaats, die de critiek ver- 
dient, maar de ouderen. 

Dit klinkt nogal bruut. Misschien 
zijn er onder ons, die betwijfelen 
of wij dit zo wel kunnen zeggen. 
Toch moeten wij het zo maar niet 
opzij schuiven. Indien het zo is, 
dan zal ook dit boetekleed niemand 
ontsieren, maar kan het ons helpen 
de toestand te verbeteren. 

Hoe komt het dat onze jeugd 
over het geheel genomen zo wei- 
nig afweet van de calvinistische 
levens- en wereldbeschouwing en 
er daarom vrij koel tegenover 
staat? Hebben de kerken de om- 
vang en de rijkdom ervan gepre- 
dikt — in prediking, in catechi- 
satie en in huisbezoek? Zijn wij 
bang geweest, dat dit calvinisme 
te koud ís, te intellectueel en dat 
het de warmte uit de religie il 
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neemt? Als wij dit denken, zi 
j er dan van overtuigd dat wi 

uist hebben ge- 
interpreteerd? Er zijn er inder- 
daad onder ons, die liever niet 
spreken over calvinisme en cal- 

sten, maar die de voorkeur 
ven aan woorden als “victorious 

iving” en “followers of Christ” 

het calvinisme 

Alsof we daar een tegenstelling 
hebben! Alsof juist het calvinisme 
(hoe lelijk of het woord ook mag 

zijn) niet juist het volle evangelie 
tot uitdrukking wenst te brengen. 
Alsof niet juist deze op de bijbel 
gefundeerde levens- en wereldbe- 
schouwing heeft beklemtoond, dat 
het werk van de Heiland alles om- 
vat, het meest intieme van iemands 
leven zowel als het gemeenschaps- 
leven in maatschappij en staat. 
Zeker, het eerste spreekt ons meer 
toe. Wij zijn uiteraard meer ge- 
interesseerd in ons eigen intieme 
leven en daarom hebben wij meer 
belangstelling voor wat het evan- 
gelie voor ons persoonlijk bete- 
kent. Maar de Heilige Geest is niet 
klaar, wanneer Hij iemand tot het 
geloof in de Heiland als Zaligma- 
ker heeft gebracht. Dat is slechts 
het begin. Want Hij wil met het 
geloof van die gelovigen de wereld 
overwinnen. Dat wordt met zoveel 
woorden in de Bijbel gezegd. 

Daarom zou de calvinistische 
levens- en wereldbeschouwing zo 
uitdagend kunnen zijn voor onze 
jeugd, — als zij die beschouwing 
maar kenden. Het is de mens niet 
eigen om niet geteld te worden. 
Iedereen wil iets betekenen in de 
wereld, in het bijzonder verlangen 
de jongeren er naar hun plaats 
in te nemen. Daar behoeft nie- 
mand zich voor te schamen. Heeft 
niet de Heiland zelf de kleine groep 
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er ge had, niet alleen de zalig- 
eid van de individuele persoon, 

maar eveneens zijn hemel en aarde 
omvattende macht? 

En als wij dan bemerken, dat de 
jeugd er eigenlijk geen raad mee 
weet en niet precies begrijpt, waar- 
over wij het hebben als wij spre- 
ken over die levens- en wereldbe- 
schouwing, dan kunnen wij beter 
ruiterlijk erkennen, dat de ouderen 
het hen niet verteld hebben. Dan 
zijn niet zij, doch die ouderen meer 
te blameren. Maar dit houdt dan 
tevens in, dat wij de taak moeten 
opvatten, die wij blijkbaar hebben 
laten schieten. Dan moeten wij te- 
rug naar het grote Leerboek, naar 
de Bijbel. Dan moeten wij stu- 
deren en helpen studeren en dan 
moeten wij, wat wij zo geleerd 
hebben, verder dragen. 

Onze levens- en wereldbeschou- 
wing is voor velen een woord ge- 
worden. Maar het moet weer een 
overtuiging worden. Wij zullen 
weer verbaasd zijn over de resul- 
taten, omdat de fundatie van die 
overtuiging niets minder is dan de 
openbaring van de eeuwige God, 
Die Zich in Zijn verbond aan ons 
gaf. 

D.F. 

GOEDKOPERE DOLLAR 
STEUNT CANADESE 

ECONOMIE 

Volgens de Ned. Canadese Ka- 
mer van Koophandel is het duide- 
lijk aanwijsbaar dat de goedkope 
Canadese dollar een stimulerende 
werking heeft op de Canadese eco- 
nomie, hoewel het moeilijk is aan 
te geven in welke mate de deva- 
luatie-politiek, aangekondigd in de 
beaelar van 20 Juni j.l, een rol 
heeft gespeeld. 

De zakelijke vooruitzichten zijn 
aanzienlijk beter geworden, maar 
het zou niet juist zijn dit uitslui- 
tend toe te schrijven aan de lagere 
koers van de dollar. Ook de econo- 
mische opleving in de Verenigde 
Staten is van invloed. 

Het is verder nog onduidelijk op 
welk niveau de dollar zich zal 
handhaven. De minister van Fi- 
nanciën, Donald Fleming, merkte 
dezer dagen op dat het huidige 
disagio van de Canadese dollar ten 
opzichte van de Amerikaanse, 
vredigend ís. Insiders achten dit 

van het niveau der dollar, dat de 
regering wenselijk acht. Zoals be- 

re kend, heeft de minister van Finan- 
ciën bij het indienen van de be- 
roting gesproken van iii PS 
en om een “aanmerkelijke” de- 
preciatie van de Canadese dollar 
te bewerkstelligen. Nadien heeft 
de minister niets meer gezegd ter 
verduidelijking van wat hij onder 
“aanmerkelijk” verstond. Thans 
heeft hij echter verklaard dat hij 
de emee waardevermindering 
van de dollar ten opzichte van 
hg 3 niveaus bevredigend acht- 
te. Valuta handelaren zijn hier- 
door geneigd aan te nemen dat een 
depreciatie van ongeveer 34% 
destijds door de minister werd be- 
oogd. 

De valutamarkt is bijzonder rus- 
tig penoenk, terwijl de koers vrij 
stabiel is bij kleine omzetten. Des- 
kundigen toonden zich ingenomen 
met de uitlating van de minister, 
aangezien hierdoor aan veel on- 

de eerste aanwijzing ten aanzienzekerheid een einde is gekomen. 
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OPENING OESTER- EN MOSSELSEIZOEN IN YERSEKE 

De Prinsessen Beatrix en Margriet hebben in Yersek 
jgewoond. " de foto: Op een vlot in de haven van Yerseke lieten schoolkinderen ter 

missaris der Koningin in Zeeland, de C 
opstijgen. 

e de opening van het oester- en mosselseizoen 

The New Democratic 

Party 
op de achtergrond overschrijding der grenzen? 

door Rev. Louis Tamminga 

Na jaren van breedvoerige voor- 
bereiding heeft Canada dan haar 
eigen socialistische volkspartij: The 
New Democratic Party! Een partij 
dus niet gebaseerd op een zaken- 
programma of een min of me 
historisch gegroeide ligging, maâr 
gebasseerd op de levensbeschouwing 
van het socialisme. Niet alleen dus 
de Calvinisten en andere evangeli- 
cals verdedigen nu dat het politieke 
leven ten diepste gegrond is op 
principes en godsdienstige waar- 
den; de socialisten hebben die con- 
sequentie ook getrokken, zij het dan 
uiteraard op een heel andere basis 
Hierin zou de diepste betekenis 
van dit uren dan ook kunnen 
liggen: de bezinning op haar gods- 
dienstig uitgangspunt van de kant 
van de leiders in de thans bestaan- 
de oude politieke parti Hieruit 
zou een verschuiving kunnen ont- 
staan naar meer princine partij- 
vorming. Hierin ligt voor de Chris- 
tenen ín Canada dan ook alle aan- 
leiding om het politieke gebeuren 
in alles nauwkeurig te volgen en 
tot daden over te gaan. 

Het idee van de New Democratic 
Party werd geboren (al veel eerder 
‘“ontvangen’’) op de Convention 
van de Canadian Labour Congress 
te Winnipeg in April 1958, De 
Canadian Labour Congress is het 
overkoepelde orgaan van de meeste 
labour unions în ons land; ver- 
tegenwoordigt meer dan een mil- 
lioen arbeiders. Een resolutie werd 
daar aangenomen, die opriep tot het 
oprichten van een volksbeweging op 
brede basis, omvattende de C.C.F. 
(de reeds bestaande socialistische 
partij), de labour movement, farm 
organizations, professional people, 
en andere “liberal minded persons”, 

interesseerd in “basic social re- 
orm and reconstruetion'’ door mid- 

del van ons parlementair regerings- 

a daarop nodigde de Ex- 
ecutive ree en An Canadian 
Labour mgee de National Coun- 
cil van de C.C.F, uit om met hen 
zitting te nemen in een Nati 
Committee (Stanley Knowles, voor- dag aan 

zitter, Karl Hamilton, secretaris), 
die de voorbereidende werkzaamhe- 
den zou moeten verrichten voor het 
houden van een Founding Conven- 
tion. Dit alles gebeurde, en in 
Augustus 1961 werd de New De- 
mocratic Party gesticht tijdens de 
Founding Convention in het grote 
Colliseum te Ottawa. Premier T. 
Douglas, de kleurrijke Premier van 
Saskatchewan, werd na een luid- 
ruchtige verkiezing tot nationaal 
leider uitgeroepen. 

Hon. T. C. Douglas, gedurende 
17 jaren eerste minister van 
Saskatchewan, werd onlangs be- 

noemd tot leider van Canada's 
“New Democratie Party”. 

Inmiddels heeft de New Party 
zich al in allerlei activiteiten ont- 
plooid. Door heel Canada 
sproten de New Party Clubs op, 
velen al vóór de eigenlijke 
richting, werd ingeza ° 
acties georganiseerd en allerlei do- 
eumenten Ree terd. De leiders 
pee zn veel eg een 
nieuwe (socialistische) partij eigen 

dal hun grote onal is, al aangek ondiì 
zal ed met de a.s. 

verkiezingen. De by-elections in 
Peterborough en Niagara Falls, die 
door de New Party werden ge- 
wonnen, zullen hen hierin enorm 
versterkt hebben. Daartegenover 
staan echter minder nstige re- 
sultaten in verscheidene andere 
tussentijdse verkiezingen in Onta- 
rio en het falen van de New Party 
in B.C., waar het Bennett regiem 
met veel élan en zelfvertrouwen 
weer een mandaat van de kiezers 
ontving. De toekomst blijft no 
verborgen, maar het kan nu we 
bijna met zekerheid gezegd wor- 
den, dat de doorsnee Canadees iets 
huiverig tegenover de New Demo- 
cratic Party staat. Het is allicht 
nog te vroeg om hierin de oor- 
zaken precies te onderkennen. Maar 
als ik een gissing zou mogen wa- 
gen dan zou ík willen wijzen voor- 
al op de rol die de labour move- 
ment heeft gespeeld in de oprich- 
ting van de nieuwe partij. Want 
het succes van de Founding Con- 
vention is voor het grootste ge- 
deelte te danken aan de massieve 
steun van de Can. Labour Con- 
gress. Maar de rol van de vakbe- 
wegingen zou in de toekomst wel 
eens het tste struikelblok voor 
de New rty kunnen blijken te 
worden. Laten we het ho Want 
anders zou dit een be kunnen 
zijn voor veel verwarring en na- 
righeid ook vooral voor vele van 
onze eigen mensen. Ik wil hier nl. 
even wijzen op de grensoverschrij- 
ding waaraan de unions zich hier 
schuldig hebben gemaakt. Al di- 
rect vanaf het be van de stich- 
ting van de Canadian ur Con- 
bee in Augustus 1956 in Toronto, 
ebben de unionleaders agitatie 

gevoerd voor rechtstreekse poli- 
tieke invloed. Zo deed zich dan 
ook het merkwaardige feit voor, 
dat de Can. Labour Co de 
staat tot het oprichten van een 
politi socialistische en 
daartoe de reeds bestaande C.C.F. 
Party op sleeptouw nam, gebruik 
makende van haar faciliteiten enz. 
Op de Founding Convention be- 
heersten de Unions 681 van de 
1801 stemmen, ; 

Dit alles heeft 
sequenties. De Can, 
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bedrijf kan maar één union optre- 
den, zodat de werknemers geen 
keuze hebben wat unions aangaat 
en in veel gevallen zelfs lid moeten 
zijn waar het “closed shop” sy- 
steem werd ingevoerd. Het feit 
dat deze mensen indirect lid zijn 
van de Can. Labour Congress 
houdt dus helemaal niet in dat zij 
noodzakelijkerwijze socialist in le- 
vensovertuiging zijn. Men mn | te- 
recht be elen of zelfs de helf 
socialist zou willen stemmen, als 
ze daartoe waren. Niettegen- 
staande dit belangrijke feit, heeft 
de Can. Labour Congress toch de 
vrijheid genomen om union gelden 
en het prestige van haar lidmaat- 
schap aan te wenden om een so- 
cialistische partij Jk te richten. 
Dit heeft de Can, Labour Co 
welbewust en met een doel gedaan. 
Door de New Democratic Partij wi 
zij invloed en pressie uitoefenen 
voor het verkrijgen van een socia- 
listische wetgeving. Claude Jodoin, 
de president van de Can. Labor 
Congress, heeft weliswaar ver- 
klaard, dat de Can. Labour Con- 
gress zich nu verder van politieke 
activiteiten wil onthouden, maar 
dit is wel een twijfelachtig ge- 
zegde. Want waarom was dan de 
C.C.F, niet voldoende als socialis- 
tische partij en waarom moest er 
een bredere partij worden opge- 
richt op initiatief van de Labour 
Congress en waarom beheerste 
labour zoveel stemmen in die op- 
richting? Ons inziens wijst alles 
er op, dat het Jodoin te doen was 
om een bredere socialistische par- 
tij waarin de vakbeweging een 
overwegende invloed zal blijven 
houden. De greep van de Can. 
Labour Congress op de nieuwe 
partij zal in de toekomst ongetwij- 
feld verstevigd worden. 

Rand 

Hieruit kunnen we weer te dui- 
delijker leren, dat de fundamentele 
vrijheden van een natie te he 
gaan als het principe van Souve- 
reiniteit in eigen kring geweld 
wordt aangedaan. Heel het levens- 
bestel van een natie is opgebouwd 
uit samenlevingsverbanden zoals: 
gezin, kerk, onderwijs, verenigin- 
gen, economisch en sociaal leven, 
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ser NU WAS HET 
__ ZIJN BEURT 

daarvoor de contributie of premie betaalde 

Ziet U, dat is co-operatief of wel samenwerking. 9 jaar lang 
Mr. S. en met zijn betalingen werden anderen. ge- 

holpen. En in het 10e jaar was het zijn beurt. 

U weet natuurlijk niet, wanneer Uw beurt zal komen, maar 

U kunt beter eenmaal per jaar $ 30.00 premie betalen, dan 

in een half jaar tijd $ 380.00 aan operatiekosten. Doe als 

Mr. S. indien U nog niet tegen operatiekosten verzekerd 

mocht zijn en meld U aan als lid van de 

Medical & Hospital Society 
gm 

CHR. REF. CHURCH CO-OP. MED. & HOSP. SOC. 

HAMILTON, Ont. 

Zend ons per omgaande inlichtingen over Uw verzekeringsplan. 

THE NEW DEMOCRATIC PARTY 
politiek, staat enz. Een ieder van 
de levenskringen heeft haar eigen 
normen en wetten welke haar ont- 
wikkeling beheersen en leiden. Te- 
dere levenskring heeft het recht 
van God ontvangen binnen haar 
eigen kring haar eigen zelfbeschik- 
kingsrecht te handhaven, Geen en- 
kele levenskring heeft het recht 
een andere kring haar overheer- 
sing op te dringen of haar vrijheid 
te notten, noch heeft zij het 
recht door haar activiteit de sa- 
menleving als geheel in gevaar te 
brengen. De staat mag het gezin 
geen opvoedingswetten opleggen 
enz. De staat moet alleen zorgen 
dat er ruimte, gelegenheid en vei- 
ligheid is voor de verscheidene 
kringen om te kunnen functione- 
ren. Dit ali be van souvereini- 
teit in PT pl ring is de enige 

s waarborg tegen totalitarisme, 
In de stichting van de New 

Democratie Pa heeft de vak- 
beweging haar levenskring over- 
schreden en zich bewogen op het 
levensterrein van de politiek. En 
ze zal hier zeker niet stoppen en 
graag verder gaan indien mogelijk 
om op het terrein van de staat in 
te dringen met haar pogingen om 
een socialistische staatsvorm in te 
voeren. De gevolgen zijn inmiddels 
al niet uitgebleven. Duizenden 
werknemers werden in hun vrij- 
heid aangetast: hun geld en getal 
werd aangewend tot het propâa- 
geren van socialisme zonder dat 
zij er aan te past kwamen. Dit 
ligt precies in de lijn van het 
socialisme. Socialisme is uiteraard 
de aartsvijand van het principe 
van souvereiniteit in eigen kring. 
Socialisme wil geen nevenschikking 
van de levensterreinen. Socialisme 
wil de staat zien als collectief: de 
vrijheid van levenskeuze wordt de 
burgers ontnomen en de staat be- 
paalt wat goed is voor hen. 

De doorsnee Canadees zal deze 
ontwikkeling niet in dit licht heb- 
ben gezien. Maar er is een onbe- 
wuste vrees voor dit euvel van de 
vakbeweging: een overschrijdin 
van haar erf, Er is de laatste tijd 
alle aanwijzing dat de vakvereni- 
gingen hun ogen niet alleen op 
het politiek terrein maar vooral 
ook op onderwijsgebied hebben ge- 
slagen. 

[__ LABRADOR DEKENS … 
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Deze dingen eisen al de aandacht 
van de Canadese Christenheid. De 

ode van de Christian Reformed 
Church heeft verklaard dat kerk- 
lidmaatschap en unionlidmaatschap 
alleen verenigbaar is als onze wer- 
kers in hun principes niet aange- 
tast worden door de unions wat 
hun practijken als wel hun consti- 

tuties aangaan. Verder heeft deze 
Synode verklaard, dat er zoiets be- 
staat als “corporate responsibili- 
ty”: de union-leden individueel dra- 
gen de medeverantwoordelijkheid 
van hun union als geheel. Dit alles 
heeft hier ingrijpende consequen- 
ties. Maar daarover een volgende 
keer misschien nog eens. 

Ingezonden 

Geen Geldig Gewetensbezwaar 
Onder bovenstaande titel werd 

enige maanden geleden al een en 
ander brij dat nu opnieuw 
weer ín het middelpunt van de be- 
langstelling is komen te staan, nl. 
het zogenaamde “geval Bonvanie 
en De Haan”. 
Dit staat er zo heel akelig, also 
wij de aandacht willen vestigen 
op deze twee personen, maar dat 
is toch geheel niet het geval. Beide 
mannen zelf onderstrepen dit her- 
haaldelijk: niet het feit dat zij in 
een moeilijk parket zijn geraakt, 
althans wat hun betrekking aan- 
Fee doch wel de overwegingen 
ie tot de situatie geleid hebben, 

zijn van belang. 
Vandaar de verdere bekendheid 

die wij aan de aangelegenheid wil- 
len geven, waarvan de kern wel ís: 
vrijheid van geweten, vrijheid van 
organisatie, de vrijheid te leven 
en te werken in overeenstemming 
met de eisen ons gesteld in God's 
Woord. 
_ Kort samengevat geschiedde het 
dus, dat twee mannen weigerden 
lid te worden van een vakbond, ook 
weigerden de organisatie finan- 
cieel te steunen op grond van prin- 
cipiële rde ep Teneinde 
duidelijk te maken, dat dit niet 
zomaar een kwestie was van een 
paar dollar, hadden me wel aan- 
geboden een bedrag gelijk aan de 
“dues” aan een liefdadige instel- 
ling af te dragen. 

Dit gebeuren veroorzaakte heel 
wat deining; radio en pers gaven 
er vrij veel aandacht aan, waarvan 
al een en ander werd weergegeven 
o.a. in Calvinist-Contact en in The 
Guide. 

De union was nogal verontwaar- 
digd over deze situatie, en heeft 
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via de “Arbitration” clausules de 
zaak rollende gehouden. 

Een “Board of Arbitration” 
kwam bijeen en in een zitting ge- 
houden op 10 Augustus 1961 wer- 
den ook de beide mannen als ge- 
tuigen opgeroepen en gehoord. Als 
‘getuigen’, daar dit een kwestie 
was tussen de Board of Education 
en de union over de interpretatie 
van de bestaande collectieve ar- 
beidsovereenkomst. 

Vermeld moet worden, dat de 
union een van de Beste advocaten 
als adviseur ter beschikking had, 
namelijk Mr. Andrew Brewin, be- 
kend ook door zijn activiteiten als 
voorzitter van de Ontario CCF. 

Vermeld mag zeker worden, dat 
deze eminente figuur zich niet ont- 
zag tijdens de zitting op zeer sar- 
castische wijze te spreken over de 
gewetensbezwaren van de perso- 
nen in kwestie, en wel op dus- 
danige wijze, dat de voorzitter van 
de “Arbitration Committee” hem 
enige malen tot de orde riep. Ken- 
nelijk was het doel echter al be- 
reikt, hetgeen wel blijkt uit de 
bewoordingen van de beslissing van 
de arbiters, 

Deze beslissing kwam op 5 Sep- 
tember al in de dagbladpers, hoe- 
wel de Board of Education eerst 
de 7e atd de beslissing offi- 
cieel ontving. 

‚In de conclusies van de beslis- 
sing wordt de Board of Educa- 
tion geïnstrueerd de beide man- 
nen formeel te vragen de kaarten 
te tekenen en bij weigering hen 
te ontslaan. En dit geschiedde dan 
ook op de 7e September. Na wei- 
gering werden zij prompt uitbe- 
taald tot en met het laatste uur 
dat zij hadden gewerkt, en zij 
konden gaan. 

Hoewel het hier niet ej 
en wellicht in dit stadium ook niet 
verstandig is diep op de bewoor- 
dingen van de beslissing in te 
gaan, kan toch wel even worden 
verduidelijkt wat hierboven werd 
bedoeld met het gezegde, dat Mr. 

ewin zijn doel al had bereikt. 
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veel wil zeggen als “Er zijn nog 
meer gewetensbezwaren dan alleen 
godsdienstige gewetensbezwaren”, 
waarbij dus luchtigjes wordt voor- 
bijgezien, dat elk bezwaar ten diep- 
ste voortspruit uit een godsdienst, 
zelfs de godsdienst van het mate- 
rialisme of het atheisme. 

Dit terzijde gelaten, heeft de 
“Arbitration Board” zich verder 
alleen bepaald bij de* bewoordingen 
van de Arbeidsovereenkomst, en 
kwam tot de conclusie, dat de uit- 
drukking: “Every employee shall 
be required to sign ... etc.”, ge- 
lezen moet worden alsof er stond: 
“As a condition of employment, 
every employee shall be required 
to sign .…. ete.” 

Met andere woorden: hoewel dit 
beslist niet staat in de Arbeids- 
overeenkomst, heeft de “Arbitra- 
tion Committee’, met een zijde- 
lings beroep op een uitspraak van 
Justice Ivan Rand, de z.g.n. “Rand 
formula”, bepaald dat de overeen- 
komst gelezen moet worden alsof 
het betalen van lidmaatschapsgel- 
den een voorwaarde is, om bij de 
“Board of Education” werkzaam 
te zijn. 

Vermeld mag nog wel even wor- 
den, dat deze beslissing verder 
zegt, en de zinsnede wordt even 
vrij vertaald, dat door niet de 
machtiging te ondertekenen, de 
beide employees “zichzelf het recht 
ontnemen bij de “Board of Edu- 
cation werkzaam te zijn”. (They 
disentitled themselves.) 

Dat recht wordt je dus niet door 
de union ontnomen, neen, dat doe 

feitelijk zo 

je zelf, Toch bleek wel weer uit 
de stroom van publiciteit die volg- 
de, TV, radio, pers, dat men zich 
toch niet al te lekker voelde over 
de uitspraak. Hoewel de Toronto 
Daily Star vlot ín een editorial 
schreef, dat “de rechten van hen 
Aen beide mannen) niet ín het ge- 
ing waren”, verscheen in de To- 

ronto Telegram een klein editorial 
onder het opschrift “Dilemma”, 
wat al haast voor zichzelf spreekt. 
Het concludeert uiteraard, “In 
onze samenleving kan er geen wet 
zijn die wel voor de een, en niet 
voor de ander geldt”. Toch zit het 
kennelijk niet lekker. 

Aan al het andere geschrijf 
gaan wij maar even voorbij, maar 
over die wet moeten we het toch 
wel een ogenblik hebben. 

Is het dan juist dat er een wet 
is (en waar men over sprak, de 
zgn. Rand formula, is feitelijk 
geen wet), waarbij men de rechten 
van een minderheid eenvoudig niet 
erkent? 

Is het niet een bijzonder frap- 
pant feit, dat van alle landen die 
bij de International Labour Or- 
ganization,’ een afdeling van de 
United Nations, zijn aangesloten, 
alleen Canada en de Verenigde 
Staten het systeem kennen van de 
closéd shop, union shop en derge- 
lijke bepalingen, waarbij we uiter- 
aard Rusland buiten beschouwing 
laten? Dat deze kwestie al enige 
malen als “heet hangijzer” naar 
een donker hoekje is verwezen 
behoeft ook geen betoog. Maar 
we mogen toch wel als zeer ver- 
blijdend aanmerken, dat in de 
Verenigde Staten er nu al 19 sta- 
ten zijn, die z.g.n. “Right To Work 
Laws” hebben, waar men dus miet 
meer tot lidmaatschap, of tot be- 
taling van gelden tegen zijn wil 
gedwongen kan worden. 

Deze Right To Work laws zijn 
alle via de legale weg verkregen, 
o.a. door bepaalde gevallen voor 
de hogere gerechtshoven te bren- 
gen, en op die wijze bindende uit- 
spraken te verkrijgen, of door wet- 
ten die door State Legislatures 
zijn aanvaard. 

De vraag die dan onmiddellijk 
bij ons opkomt is: verzaken wij 
als Christenen, kinderen van de 
Reformatie, niet op schromelijke 
wijze onze dure taak, van Gods- 
wege ons opgelegd, indien wij niet 
trachten met alle middelen die ons 
ten dienste staan, de huidige situ- 
atie recht te zetten? 

Het antwoord ís niet zo moeilijk, 
en daarom ook is er door een 
aantal mensen wonende 
Toronto, een voorlopig 
vormd, dat 
voor 
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Contact is reeds opgenomen door 
hen met de beste legale adviseurs 
die er te vinden zijn, over de 
“Bonvanie & de Haan case”, en 
een advies wordt zeer spoedig ver- 
wacht. 

Dat dit direct eventueel al dui- 
zenden dollars kan kosten, wat na- 
tuurlijk ook van het advies af- 
hangt, behoeft geen betoog, maar 
dat mag toch geen hinderpaal zijn 
als er dingen op het spel staan, 
die niet alleen betrekking hebben 
op onze Christenroeping op alle 
terreinen des levens getuigen te 
zijn, doch ook als gevolg daarvan 
het welzijn van onze natie aan- 
gaan. 

Wij zullen trachten U langs deze 
weg zo spoedig mogelijk van de 
verdere ontwikkelingen op de hoog- 
te te houden. 

Mogen wij U dringend verzoe- 
ken ernstig te overwegen wat Uw 
aandeel kan zijn in deze aange- 
legenheid? Het adres van het voor- 
lopig comité is: 7 Deanlea Court, 
Rexdale, Ont. 

Namens het voorlopig comité, 
H. Kuntz. 

Gaat U naar Holland? 
Reis per Holland-Amerika Lijn 
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TAAK EN PLAATS VAN DE CHRISTEN IN DEZE TĲD 

BEZIELENDE RALLY IN TORONTO 

Begunstigd door pracktig weer is Zaterdag 16 September j.l. voor 

de vierde maal een rally gehouden onder “gponsorship” van de Ontario 

Alliance of Christian Schools, de High Sehool Societies van Hamilton 

en Toronto, en de Association for Reformed Scientific Studies. Wij 

menen dat deze rallies zeer belangrijk zijn en ook deze bijeenkomst 

was buitengewoon inspirerend. Het is daarom jammer, dat de opkomst 

iets minder was dan verleden jaar. Het komt ons voor dat er in deze 

tijd van het jaar teveel vergaderingen komen, waardoor het moeilijk 

wordt de mensen te trekken. Het lijkt ons daarom de overweging waard 

te trachten een grotere spreiding te verkrijgen. Niettemin kunnen we 

ook nu weer dankbaar zijn voor hetgeen op 16 September geboden is 

in de Second Chr. Ref. Church van Toronto. 

De morgenvergadering stond on- 

der bekwame leiding van Rev. P, 

Guillaume en was geheel in het 

Nederlands. Prof. Dr. Ir. H. van 

Riessen van Delft sprak over het 

onderwerp “De Christen in. een 

nieuw tijdperk”, na geïntroduceerd 

te zijn door Mr. S. J. Kapinga. 

De opdracht voor de Christen in 

dit leven, aldus Prof. van Riessen, 

is dat hij zijn op Gods Woord ge- 

gronde beginselen kent, doch even- 

eens dat hij de situatie kent waar- 

in hij leeft, zodat hij die beginse- 

len in die situatie kan toepassen. 

Spreker wilde in zijn rede voor- 

namelijk aandacht besteden aan 

deze situatie. 

Om deze tijd waarin wij leven, 

aldus Prof. van Riessen, te kunnen 

analyseren, moet men er enige af- 

stand van nemen, zoals men dat 

met een schilderij doet. Doen wij 

dit niet dan vergaat het ons als 

die soldaat, die op het slagveld op 

een gegeven moment vroeg: “Waar 

gaat het eigenlijk om?” Toen hij 

op die vraag geen antwoord krij- 

gen kon, kon hij niet verder vech- 

ten. 

Wij moeten in de ontwikkeling 

der dingen de voortgaande over- 

winning van Christus zien. Die 

voortgaande overwinning is de ver- 

lossing van de zonde. Vandaar dat 

onze tijd in het teken staat van 

een bijzondere nieuwheid. Als voor- 

beeld haalde Prof. van Riessen aan 

het hedendaagse verkeer. De mens 

overwint ruimte en tijd. Voor kin- 

deren is de snelheid en zijn de 

mogelijkheden iets heel gewoons. 

Oudere mensen, die nog weten van 

paard en wagen en de opkomst van 

de automobiel hebben er veel meer 

moeite mee. 

In deze snelle ontwikkeling kun- 
_men wij de macht en de mondigheid 
van de mens zien. 

De ontplooiing van de macht is 
… nd het kruis van 
Christus toch heeft her- 

' onc had woest, 
ns 
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Christus. 
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veranderingen en de ontplooiing, 
omdat zij daarin Gods genade moe- 

ten zien. 
Er is echter ook een schaduw- 

zijde. Los van God maakt de ont- 
wikkeling de mens zo machteloos. 
De mensen raken in de war. Men 
is constant op zoek naar nieuwig- 
heden, omdat wat gerst stabiel 
was, nu wankelt. Men is het even- 
wicht kwijt. Dat benauwd een mens 
en daarvan wil hij verlost worden. 
Dit verklaart de zucht naar vrij- 
heid en zelfstandigheid (existen- 
tialisme). God heeft Zijn schep- 
ping rijk gemaakt. Hij wil dat 

Zijn mensen welvarend zijn. Maar 
zonder God frustreert de welvaart 

de mensen. 

Wat voor het verkeer geldt, geldt 
ook voor de communicatie-midde- 
len en voor de samenhang van de 
wereld. Een rede die nu wordt uit- 
gesproken, is vrijwel op hetzelfde 

moment bekend over de gehele we- 

reld. Men staat vrijwel niet meer 
voor onmogelijkheden. Tegelijker- 
tijd verandert de samenhang der 
volkeren. Het koloniale tijdperk is 
voorbij. Volkeren worden zelfstan- 
dig en de welvaart staat open voor 

iedereen. 
Zo heeft God het bedoeld, maar 

de mens bedoelt iets anders. Daar- 
door maakt de mens van dezelfde 
welvaart een misère. 

Naast de macht, wordt de mens 
zich ook bewust van zijn mondig- 
heid. De mens ervaart dat hij vol- 
wassen wordt. Hij kán God ant- 
woorden, hij kán verantwoordelijk- 
heid nemen. Alleen maar: hij ant- 
woordt God niet. Men wil God dood 
hebben en men. zegt ook dat Hij 
dood is. Dostojewski heeft gezegd: 

“Als God dood is — dan is alles 

geoorloofd.” Dat is verschrikkelijk 

en dan heeft niets meer zin. Dan 
zijn we op het punt van de sol- 
daat en vragen we “Waar gaat het 

eigenlijk om?” en dan kunnen we 

niet meer vechten. 
De mens die zich (buiten God) 

van zijn mondigheid bewust wordt, 
verliest zijn mond. De moderne 
filosofie geeft daarvan duidelijk 
blijk. De mensen kunnen elkaar 
niet meer vinden — daarom 
schreeuwen ze om gemeenschap. 
Ze lopen elkaar achterna, omdat 
zij de Heiland niet volgen willen, 

DE CHRISTEN IN DEZE TĲD. 
Prof. van Riessen ging vervol- 

gens in op de taak van de Christen 
in deze situatie. De Christen moet 
het Koninkrijk Gods zoeken. Als 
hij dat doet bemerkt hij dat dit 
Koni krijk reeds is. Da s altijd 

komt en bod, 
: n 
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leen met niet-Christenen, ze is er 
ook met mede-Christenen, ze is er 
zelfs in zijn hart. Een Christen 
kan in zijn eigen leven een gedeel- 
te hebben, waarin hij zelf vrij en 
autonoom wil zijn, waarin dus 
Christus niet alles te zeggen heeft. 
Gedurig moeten wij echter onszelf 
en elkaar eraan herinneren dat 
alles voor God is en alles op God 
betrokken moet worden. 
Hij weet dat de ontwikkeling der 

dingen dienstbaar is aan het Ko- 

To the Point: 

Dit vreemde, Griekse woord, 
heeft een heel eenvoudige betekenis : 
vis, Er is een tijd geweest in de 
geschiedenis der kerk, waarin elke 
Christen bekend en vertrouwd was 
met deze naam. “Wij, visjes naar 
onze ICHTHUS Jezus Christus”. U 
moet nl. weten, dat de letters van 
dit woord de beginletters vormen 
van de vijf woorden: Jezus Chris- 
tus Gods Zoon, Redder. 

Wij visjes ... Daar mijmer ík 
wel eens over als ik voor mijn aqu- 
arium zit. Wat een wonderlijk ga- 
mengestelde bevolking wel U 
daarin vinden kan! Niet elk visje 
kan gehouden worden in elke “bakë’. 

Er zijn er, die voor elke andere 
soort. vis een levensgevaar bete- 
kenen. Ge leunt ze hoogstens hou- 
den, soort bij soort, in een apart 
voor hen ingerichte omgeving. 
Daar zwemmen ze dan rond, elkaar 
met rust latend, maar alles wat 
verder zich aan hen voordoet om- 
barmhartig vermoordend. 

Maar dat zijn de uitzonderingen, 
de weinig aantrekkelijken, de heel 
aparten. Maar al die en bij 
elkaar: ook daar heerst wel eens 
een staat van oorlog tussen bepaalde 
soorten en typen. Daar hebt U de 
bekende maanvis: groot en trots 
vergeleken bij vele andere; z'n forse 
en indrukwekkende lijf voorzien 
van een paar vervaarlijke stekels. 

Ze blijven hem het liefst allen 
wat wit de weg. Ook hij zijn 
beurt heeft echter weer zijn ge- 
vreesden: de rustig, stevig gebouw- 
de Sumatranen. Geen partij voor 
hem, ala het aankomt op de tte 
van zijn bek, maar let op die ver- 

ICHTHUS 
vaarlijk uitstekende stekels: daar 
grijpen ze hem, want ze weten dat 
daar juist vaak zijn zwakke plek 
is. Dit zijn wel zo ongeveer de 
zwaardere soorten, welke voor ieder 
die voor het eerst mijn aquarium 
bewondert, de eerst opvallende fi 
guren zijns Zij beheersen om zo 
te zeggen het geheel, Maar merke 
waardig al kijkend hoort ge ver- 
baasde uitroepen: “Wat heb U 
daar?” 

‚ “Dat kleintje, wat een mooi vis- 
je is dat”. En al kijkend komen er 
steedag meer ontdekkingen: Ergens 
van achter een bosje planten Ae 
ineena een klein schooltje rustige 
visjes aangezwommen. Een fijn- 
vormig lichaam, geen helle kleuren, 
maar allend door hun rust en 
een zekere onverstoorbaarheid in 
hun houding. 

En zo gaat het voort: al kijkend 
en bewonderend ontdekt het oog 
steeds meer de pracht van de een- 
heid der samengesteldheid. 

Er was eerat meer bewondering 
voor de zichzelf als het ware presen- 
terenden, steeds meer wordt zo'n 
studie een verbaasdheid over zo- 
veel verscheidenheid, een verwonde- 
ring over het verschil in bouw, 
type, kleur. 
De eerste Christenen zullen wel 

nooit een aquarium gehouden heb- 
ben. Maar het zou misschien geen 
kwaad kunnen als we er een bouw- 
den in elke kerk, vooral voor de 
jonge mensen: b‚ö. in het baae- 
ment. 

Want, dan zien we als het ware 
altijd een “Picture” van ons zelf: 
ICHTHUS, wij visjes... 
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ninkrijk Gods. Daaraan wil ook hij 

dienstbaar zijn. Maar juist daarin 

komt een grote verleiding. Spreker 

waarschuwde zijn gehoor dat in 

heel de historie dit zo geweest ís 

en daarom ook hier zal komen. De 

Satan zal trachten ons er toe te 

brengen, dat wij ons vertrouwen 

stellen op de dingen, die wij voor 

Gods Koninkrijk hebben mogen 

bewerkstelligen. Als wij bijvoor- 

beeld bezorgd zouden worden over 

het ledental van een onzer chris- 

telijke organisaties, dan zou dit 

een onfeilbaar bewijs zijn dat er 

iets mis is. Dan zou blijken dat 

wij niet meer leven uit het geloof 

dat Christus overwonnen hééft, dat 

het Koninkrijk er al is. Wij leven 

in een wereld, aldus Prof. van Ries- 

sen, die geteisterd wordt door een 
ontzaggelijke crisis. Laten wij 

daarom oppassen dat wij zelf onze 
boodschap — die zo nodig is — 
niet in de weg staan. Niet wij, 

maar Christus brengt de verlos- 

sing. Paulus vermaant ons dat wij 

ten allen tijde blij moeten zijn. Dat 

kan ook als wij onze taak zien als 
het plukken van de vruchten van 
Christus’ verlossingswerk. 

Rev. Guillaume dankte Prof. van 

Riessen hartelijk voor dit heldere 

betoog, dat met veel aandacht werd 

gevolgd. 

De middagvergadering was ge- 

heel in het Engels en stond onder 

de goede leiding van Rev. H. ÀA. 

Venema. 
Spreker voor deze vergadering 

was Prof. Dr. H. E. Runner van 

Grand Rapids, die werd geïntro- 

duceerd door Mr. G. Vandezande. 
Alvorens Mr. Vandezande Prof. 

Runner aan de vergadering voor- 

stelde, gaf hij een korte uiteen- 

zetting van het ontslag van de 

twee school-janitors, waarover el- 

ders in dit nummer een stuk is ge- 

publiceerd. 
Prof. Runner had tot onderwerp 

gekozen: “Our place in the world- 

struggle of our _ time” (“Onze 

plaats in de wereld worsteling van 

onze tijd”). 
Spreker legde er eerst de na- 

druk op dat dit een rally is. Dat 

is maar geen ander woord voor 

samenkomst. Een rally is veel 
meer. Het heeft veel meer van een 
“laad-station”’, een ontvangen van 
de noodzakelijke inspiratie voor de 

strijd. Zo had men een rally voor 

men een oorlog begon. Bij en in 
van krachten 
ige inspiratie. ontving men de nod 

Spr. wees er zijn gehoc 

rom dan het begin 
Wij hebben verschillend 

taken en komen zelfs uit verschil 
lende kerken, maar wij zijn in 
rally bijeen als leden van het li- 
chaam van Christus. In het licht 
van de wereld-worsteling van onze 
tijd moet ons iets in deze rally 
inspireren. 

Er is een algemene klacht dat 
jeugdverenigingen en mannenver- 
enigingen aan 't kwijnen zijn, al- 
dus Prof. Runner. Er was zelfs 
een predikant, die spr. vertelde dat 
de hasad in zijn gemeente veel 
moeilijkheden, zelfs op sexueel ge- 
bied, ontmoette, “omdat er voor de 
jongelui niets te doen was”. Spr. 
vroeg zich af hoe dat mogelijk is 
in deze tijd, dat de jeugd niets te 
doen heeft. Waarom is er niets te 
doen? Dan heeft het communisme 
het beter begrepen. Communisten 
redden hun ideologie met hun eigen 
werk. En onze jeugd zou niets te 
doen hebben? 

Spreker lichtte toe, dat elke or- 
ganisatie is gebaseerd op een ge- 
loof. Men mag in sommige geval- 
len dit geloof veroordelen of ver- 
afschuwen, maar er ligt een of an- 
der geloof aan iedere organisatie 
ten arn Onze verenigingen 
(zoals jeugd- en mannen- en, vrou- 
wenverenigingen) vormen geen uit- 
zondering. Onze verenigingen — 
aldus Prof. Runner — zijn geba- 
seerd op het geloof, dat de Bijbel 
ons de orde van G voor ons 
leven openbaart. Moeten wij dan 
concluderen, dat dit geloof aan het 
kwijnen is? 

et grote nadruk riep spr. op 
dat we ons er weer op zullen be- 
zinnen dat in ons isolement onze 
kracht ligt. Niet in ons isoleren, 
maar ín ons isolement. We sin 
niet van de wereld, maar wel in 
de wereld. Wij hebben niet ge- 
meenschap met iedereen, maar dat 
betekent niet dat we moeten op- 
smelten in onze omgeving. 

In dit verband wees Prof. Run- 
ner op de gevaren van het pietis- 
me, hetwelk ons wil doen geloven, 
dat er een plaats is, waar wij de 
strijd kunnen ontgaan en stille ge- 
meenschap met God kunnen heb- 
ben. Dan wordt er gezongen “There 
is a place where sin does not 
molest, Near to the heart of God.” 
Maar in werkelijkheid is er geen 
plaats “where sin does not molest” 
of waar we ons aan de band met 
de wereld kunnen onttrekken. Bo- 
vendien zou een onttrekken aan de 
wereld gelijk staan aan het ont- 
trekken aan onze opdracht. De Hei- 
land heeft gezegd: “Gelijk de Va- 
der Mij in de wereld gezonden 

as 
zijn in 

Gesponsored door de stichting 

plaatsen: 

30 Sept. 

2 Oct. 

Dit is de eerste aankondiging 

Zie verdere aankondigingen in 

blad. 

heeft, zo zend Ik ulieden.” De Here 

Jezus heeft ons in de wereld ge- 

zonden als agenten van de verzoe- 

ning en de herstelling van de 

schepping voor God. Hoe kunnen 

wij dan niets te doen hebben? 

We doen veel voor zending, al- 

dus spr. en dat is goed en dat 

moet. Maar onze zendingsactiviteit 

mag nimmer ontplooid worden 

omdat er hier niets te doen is. 

We moeten goed beseffen, dat wij 

in een culturele crisis leven en 

wij doen goed ons het woord van 

Abraham Kuyper te herinneren, 

dat er een “herontdekking van een 
levensbeginsel’ moet komen. 

Wij maken, aldus Prof. Runner, 

tevee De. tegenstelling in ons 
Je AS indd ‚ 

da ‘er een pe he: want 
alles is des Heren en er is één 
roeping van de mens tot God. 

Als illustratie haalde spreker 
aan onze gezamenlijke roeping 
t.a.v. de christelijke wetenschaps- 
beoefening. Als wij samen niet 
zorgen voor christelijke weten- 
schapsmensen dan is onze gemeen- 
schap niet compleet. Er is geen 
society die het zonder “elite” kan 
stellen. Ontbreekt die “elite” op 
het Christelijk erf, dan wordt die 
plaats toch ingenomen, maar dan 
door de ongelovige wetenschap. Dat 
móet tot gevolg hebben, dat de 
eenvoudige gelovige terugvalt in 
het pietisme. Dan zoekt men alleen 
maar een ersoonlijk plaatsje 
“near to the heart of God’, maar 
ons christelijk leven als geheel valt 
dan uiteen. 
Daarom wekte spr. op dat wij 

meer aandacht aan studie en dis- 
cussies besteden. Leven zonder be- 
ginselen is in feite onmogelijk, ook 
al wil men dit vaak niet toegeven. 
In feite is leven niet anders dan 
het uitwerken van een beginsel. 
We moeten weer gaan zien dat het 
Woord van God álles omvat. Zien 
wij dat, dan zullen we verbaasd 
zijn over de wonderen die God 
geven zal. 

Deze gloedvolle rede werd even- 

ab 

eens met grote aandacht gevolgd. 
Rev. Venema dankte Prof, Runner 
in welgekozen bewoordingen. 

Prof. D. Th. Vollenhoven, die 
deze rally eveneens zou toespreken, 
was helaas verhinderd aanwezig 
te zijn. 
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Ds. HEGGER is bekend door zijn boeken: 

«MIJN WEG NAAR HET LICHT” 

“MOEDER IK KLAAG U AAN!” 

“ONDER HETZELFDE KRUIS” 

Kerstvlucht naar Holland 
Wij hebben nog plaats beschikbaar op 21 en 22 Decem- 

ber per K.L.M. — Propeller vlucht, Retour Montreal 

Amsterdam $ 442.80, met $150— korting op het ge- 

zinsplan. Of $ 338.60 op een 17-daags retour. Termijn- 

betaling mogelijk: 10% down, restant in 24 maande- 

lijkse termijnen, 6% interest, 

Vraag volledige inlichtingen zonder enige verplichting. 

KOOPS TRAVEL SERVICE 
HET GROOTSTE NEDERLANDSE REISBUREAU IN CANADA 

K Mandas tet Rrk egen r, uur. 
Telefoon Bur NEL 1818; arg Aeg 26415. 

on Burligt 's nachts en Zondags: NElson 4-8464. 
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WIN DE RECHTE STRAAT”, | 
Secretaris S. Tiesma, Box 71, Brampton, Ont. B 

Ds HEGGER spreekt op de volgende data en in de volgende — 4 

5? 

1 

van een reeks samenkomsten. 

de volgende nummers van dit 

TOOGDAG 
van het 

South East District van 
Vrouwenverenigingen 

te houden D.V. op 

11 October 1961 
om 2 uur in de Chr. Ref. Church te 

Burlington, Ont. 
(3416 New St.) 

Sprekers: 

Bezoekt allen deze 
bezielende dag. 

NN 

De aanwezigen waren er getuige 
van dat de Second Chr. Ref. Church 
van Toronto twee beste organisten 
heeft in de heren G. Bonvanie en 
G. van Brenk. En de Annette St. 
Chr. Ref. Church kan met recht 
trots zijn op haar koor “Rejoice 
in the Lord’, hetwelk onder leiding 
van Mr. G. Bonvanie een mooie 
vertolking van “The heavens are 
telling” gaf, 

mmm 

RECTIFICATIE UNIONVILLE 

In ons verslag van de Unionville 
conferentie in ons nummer van ver- 
leden week is een kleine onjuistheid 
geslopen. Bij degenen, die belast 
waren met de organisatie der con- 
ferentie was de naam van Mr. P. 
Speelman verzuimd te vermelden. 

ij bieden onze verontschuldiging 
aan voor dit verzuim, temeer waar 
juist Mr. Speelman reeds maanden 
tevoren tot aan de conferentiedatum 
zeer veel werk voor Unionville 
heeft verricht. Wij willen niet 
beestachtig worden, maar toen wi 
ons verzuim ontdekten dachten 
ve, even aan “het beste paard van 
stal”. 
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MONEY ORDERS 
(Postwissels) 

EEN GOEDKOPE 

MANIER OM 

| GELDEN PER POST 

TE VERZENDEN" 

A SERIAL FOR BOYS AND GIRLS 

THE GUN 
by John Vriesinga 

(19) 

Why didn't his Father come home now, and if he did, would 

he have to go downstairs to talk to him or would he come up. 

If Dad should come up, then he would tell him everything, 

Lloyd thought to himself. Yet Lloyd knew that Father always 

went straight to his own room when he retired for the night. 

He would wait for his Father to come home, He would wait 

for him and tell him everything. 
Would Dad be mad at him? Maybe he would. His Father 

wasn't angry very often, but when he did get mad he was very 

angry. Maybe he would shout and pound the table with his 

fist. Maybe he would give him a spanking. When his Father 

spanked him ,... it sure hurt. It was no ordinary spanking, 

boy, no! Lloyd didn't care this time, even if his Father would 

hit him ever so hard. He wanted him to come home and listen 

to him, and say something. Maybe he would call up Mr. 

Donaldson, maybe he would . . . . 
Lloyd liked his Father, sure, but sometimes he wished that 

his Father would not be so different from other Fathers, 

even though that would mean that he did not laugh so often 

and be tougher on him. 
Oh, yes, Lloyd knew why his Father was that way. At 

least he thought he knew. It probably was because Dad didn't 

he was thirteen years old himself, 
Then his thoughts went back to this afternoon. He felt as 

if he again held that gun, his finger on the trigger. Oh, he 

wished that he had never touched it, that he left it alone. Why 

did he have to put a bullet into it? If he hadn’t done that, 

nothing would have happened, nothing at all. 
Suddenly Lloyd sat up in his bed, There was a car outside. 

Were they coming for him now? Was that the police? 
His heart throbbed wildly in his chest, his throat was dry 

and he had to swallow. He was so scared that he almost 

screamed. 
He heard a door slam closed. Should he go to the window 

and look? No, no, he didn't want to get up now. 

| Then he heard the voice of his Father, and he sank back 

on the pillow, his heart still pounding violently, and his 

stomach sick with relief, 
It was Dad! He would come upstairs in a minute and see 

him. He would tell Dad, yes, he would! 
Lloyd lay listening to the noises in the house. Sure, Dad _ 

always had a cup of coffie first. Maybe he even had to ha s …_ _ 

some supper. He heard him talk to Alice, his dark voice so de 

[and soothing. It was Dad, and he had thought it was the 

(police. No, the police wouldn't be coming for him anymore. 
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Er zijn verschillende voorkomende gelegenheden waarbij U geld wenst _— 

te sturen aan een persoon of firma buiten de stad. Dat betekent in 

banktermen het overmaken van geldmiddelen. Er zijn een aantal ma- 

nieren waarop een bank geld voor U kan overmaken. Doch de een- 

voudigste, gemakkelijkste en goedkoopste wijze (indien het bedrag 

minder is dan $100.00) is per Money Order. 

Het kenmerk van een Money Order is het gemak waarmede het- kan 

worden geïncasseerd. Toronto-Dominion Money Orders, betaalbaar in 

Canada, kunnen zonder kosten bij elke bank in het land worden inge- 

wisseld. De oritvanger krijgt de nominale waarde der Money Order. 

Nagenoeg alle zakenlichamen zullen zonder aarzelen een Money Order 

accepteren omdat het in feite een cheque is, afgegeven door de bank 

ten behoeve van de koper. 

Dit is niet het geval met normale cheques. Bij voorbeeld: indien U een 

cheque, door U uitgegeven op een rekening die U in Toronto hebt, naar 

een vriend in Vancouver stuurt, dan brengt de bank die de cheque 

incasseert overschrijvingskosten in rekening. Indien de ontvanger niet 

bekend staat bij deze Vancouver bank dan is het mogelijk dat hij of zij 

moeilijkheden zal hebben met het incasseren van Uw cheque. Het is 

logisch dat het filiaal in Vancouver niet kan weten of Uw rekening in 

Toronto voldoende gedekt is om de cheque te betalen wanneer deze 

wordt aangeboden. 

U kunt hieruit eenvoudig de conclusie trekken dat Money Orders duide- 

lijke voordelen hebben over cheques om bedragen tot $ 100.00 over te 

maken. 

U zult waarschijnlijk hebben opgemerkt dat mail-order firma’s U ver- 

zoeken om Money Orders te gebruiken voor het overmaken van gelden. 

De reden is begrijpelijk. Een Money Order betekent contanten voor hen. 

Een cheque van een onbekende daarentegen dient aan de bank voor 

inning te worden overgegeven zonder enige garantie dat deze goed is. 

Money Orders geven behalve het gemak, de mogelijkheid voor over- 

dracht en de lage kosten, een veilige manier om gelden per post te 

verzenden. Uw geld wordt gegarandeerd vanaf het moment dat U een 

Money Order koopt. Wanneer U een Money Order koopt dan ontvangt 

U een recu. Indien de Money Order gestolen of verloren raakt dan zal 

de nominale waarde worden gerestitueerd of een nieuwe zonder kosten 

worden uitgereikt, 

Het is noodzakelijk voor de bank om U te belasten met een gering 

commissieloon voor de behandeling en uitvoering van Money Orders. 

Het te belasten bedrag ís afhankelijk van de waarde der Money Order. 

Slechts 10 cents voor $5 en 25 cents voor $100.... Money Orders zijn 

inderdaad een zeer economische vorm van protectie. 

Money Orders is slechts een van de vele bankfaciliteiten die U door de 

mensen van de Toronto-Dominion worden aangeboden. Indien U meer 

omtrent deze diensten wenst te vernemen, maakt dan een praatje met 

de Directeur van het plaatselijke Toronto-Dominion filiaal. U zult 

ervaren dat hij met genoegen alle mogelijke tijd zal besteden aan het 

beantwoorden van elke vraag die U hem mocht stellen, 

mensen maken het verschil bij 

TE TORONTO-DOMINION ENT 
DE BANK DIE VOORUIT ZIET 

_ CALVINIST-CONTACT SEPTEMBER 22nd, 1961 

still frightened. en 

Dad wouldn't laugh this time, he would listen, and maybe he 

would spank him, but Lloyd did not care. He only wanted 

to talk to Father now. 
There wasn't a sound in the house any more, Lloyd listened 

carefully. No, he didn't hear any one. Would Dad be sitting 

in the living room, reading the paper? 
He got up, nervously, and tiptoed to the window. He looked 

out and he saw that there were no lights shining out of the 

windows down stairs. He looked at the little clock in the 

window sill and he saw that it was past twelve o'clock already. 

Father had gone to bed; of course he did. He never came 

to look at him, after he had come home. Why should he have 

done so tonight? 

Lloyd stood looking out of the window a long time. He grew 

cold and stiff and his hands hurt while he was resting them 

on the window sill but he did not notice it. When he finally 

got back into his bed, he also felt strangly cold inside. 

He crawled under the blankets to get warm, and he pushed 

his face into the pillow. Suddenly, there were tears in Lloyd's 

eyes. He swhispered one word again and again: “Mother! 

Mother! Mother!’ 
His pillow was wet with tears when he finally fell asleep. 

N 

The sun was shining brightly again, when Dan woke up 

the next morning. The happening of the day before came 

back to his mind immediately and he was still a little scared 

to meet Dad. He had not seen him since Dad had sent him to 

bed last night. 
His Father acted pretty normal when he came in for break- 

fast and sat down at the table. They talked about every 

things and that made Dan feel quite a bit better. 

He was just wondering what he could do with himself all 

day when suddenly the phone rang. 

Father said: “That's probably them now . . . 

to the hall. 
“Whom does Dad mean, Mom?” Dan asked when his Fa- 

ther had left the kitchen. His Mother only motioned him to 

be silent, for she wanted to listen in, through the open door. 

“They are coming down here around ten o'clock’, Dad 

said when he entered the kitchen again. 

“T see”, Mom answered. Then she added: “You had better 

stay around the house, Dan, so that we can call you any 

time!" 

Dan looked from the one to the other. He didn't quite 

understand what was going on, but he sensed that it had 

something to do with Tom. 

He asked: “Who is coming, Dad?” 

His Father’s answer startled him so, that he suddenly grew 

red in the face. « 

‘ePhe police, Dan. You'll have to tell them everything about 

that gun”’. 

> and walked 

(To be continued) 
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[| Just the same, Lloyd wanted to tell his Father, for he was — 
ef 
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ALS EEN KINDEKE 

Er moest in Holland een kerk 
gebouwd worden in een grote stad 
en daar was veel geld voor nodig. 
Allerlei acties werden op touw ge- 
zet en bij de eerste steenlegging 
kwam onze jongste predikant op 
het idee een steentjes actie in het 
leven te roepen. Ieder gezin kreeg 
een cartonnen doosje, in de vorm 
van een bouwsteen. Hierin kon men 
zijn gave deponeren naar vermo- 
gen en zo in figuurlijke zin een 
steentje bijdragen tot de opbouw 
van ’t nieuwe Godshuis. Vanzelf 
werd deze actie op de kansel nog 
eens extra aanbevolen en ook zelfs 
de kinderen gevraagd hun spaar- 
pot eens om te keren en zo ook 
een steentje bij te dragen voor de 
nieuwe kerk. Dit alles uit liefde 
tot de Here Jezus. 

t Was enkele weken later en 
wij hadden het voorrecht in onze 
vacantie een huisje te betrekken 
aan de zee. Nu was het nogal eens 
vaak regen en waren wij genood- 
zaakt binnen te blijven. Om de tijd 
wat te vullen had ik de kinderen 
beloofd dat ze lijm en verf moch- 
ten kopen, zodat ze van schelpen 
popjes en beestjes konden maken. 
Vanzelf moesten wij nu op zoek 
naar mooie, geschikte schelpjes en 
enthousiast trokken ze er op uit, 
ieder met een doosje onder de arm. 

Ook de kleinste, toen 6 jaar, 
kwam telkens opgetogen mij haar 
schat laten zien. “Mama, kijk eens 
wat een lange, die is goed voor 
de poten van de ooievaar, en deze 
grote voor de hoed van het popje 
hè?” 

Ik beaamde alles maar en prees 
haar dat zij goed kon zoeken. 

Even later miste ik haar en keek 
eens om waar ze bleef. Groot was 
mijn verwondering toen ze kwam 
aandragen met een grote rode bak- 
steen. “Maar kindje,” riep ik uit, 
“daar heb je toch niets aan.’ 

“Die is voor de kerk,” zei ze, 
en trok haar lipjes samen, of ze 
eggen wou: daar brengt niemand 

vroeg hoe ze daaraan kwam. 
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wij allemaal een steen moeten dra- 
gen voor de kerk, ook de kinderen, 
dat wil de Here Jezus.” 

Nu ging mij een licht op. Wat de 
dominee in figuurlijke zin had be- 
doeld had zij letterlijk opgevat, 
maar de boodschap had zij ver- 
staan, allen bijdragen tot de op- 
bouw van Gods Koninkrijk. 

“En,” vroeg ik, “waar zijn nu 
al je schelpjes gebleven, je had 
toch zulke mooie.” 

Even betrok haar gezichtje. 
“Och,” zei ze, “dat komt later 
wel.” (Zij had haar schat moeten 
opofferen om haar steen te kunnen 
dragen.) 

Wij waren vlak bij de trap ge- 
komen die ons naar de top van het 
duin voerde. Ik dacht dat ze dat 
zware geval wel weg zou gooien, 
maar toen ik mij omkeerde zag ik 
tot mijn verbazing dat ze halver- 
wege de trap was en treedje voor 
treedje de zware steen de trap op 
torste. De steen ging mee naar 
het huisje en kreeg een plaatsje 
onder de bank buiten en het eerste 
waar ze mee kwam aandragen bij 
ons vertrek was haar steen! Ik 
heb haar proberen uit te leggen 
dat de dominee stenen noemde, 
maar geld bedoelde en dat net als 
elk steentje straks een gebouw 
vormt, ook elke gulden bijdraagt 
tot de opbouw van Gods Ko- 
ninkrijk. Zij liet hem achter, maar 
(verbeeldde ik het mij?) met een ee 
verwijtende blik in haar oogjes doelde toen Hij sprak tot de 
van: U heeft de boodschap niet schare: “Indien gij niet wordt als 
goed verstaan. een kindeke, gij kunt het Ko- 

ninkrijk Gods niet zien.” 
Ik moest aan dit voorval weer En wanneer wij ons nu eens 

denken, toen wij in onze vacantie even verdiepen in ’t voorafgaande 
deze zomer zo hier en daar in de verhaal over dat kleine kind, dan 
gemeenten kerkten waar wij ver- pas weten wij wat Jezus bedoelde 
toefden en daar, en ook in onze met dat wijze woord: gelijk een 
eigen omgeving de oproep hoorden kindeke. Wat een opoffering sprak 
tot meer offervaardigheid en liefde uit haar daad: al die mooie schelp- 

voor Gods Kerk. Er waren nog vee1 jes weer in zee, eerst die steen 
leden die zich bijna, of geheel, ont-, bijdragen voor de Here Jezus. Wat 
trokken aan hun verplichtingen had ze niet een mooie idealen van 
tegenover de kerk, en zelfs niet popjes en beestjes, en nu zo maar 
eens hun krachten wilden geven alles opgegeven voor Hem! Wat 
in dienst van God, en alles maar een kinderlijk vertrouwen klonk er 
zo makkelijk aan anderen overlie- uit haar antwoord: “dat komt later 
ten. En ik dacht zo, hebben wij dan wel” Zij overweeg niet of 
ĳ Life ars Lt Miss n EN 'd WE, b- allen wel verstaan zus be- die steen swaar kon zijn voor 
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haar kleine krachten, zij dééd het. 
Is dit niet beschamend voor ons 
vaak? Kunnen wij zo onze ver- 
langens in zee werpen om aan de 
roepstem van Jezus gehoor te ge- 
ven wanneer Zijn Kerk in nood is, 
of mede te werken aan de uitbrei- 
ding van Zijn rijk? Kunnen wij 
er wel eens iets om uitstellen of 
opofferen wat wij toch zo graag 
gehad hadden en misschien ook B oe k en 
wel nodig hebben, zodat onze gift raadpleegt 
niet een gave, maar een offer 
zou zijn? Kunnen wij wel eens 
een van onze vrije avondjes op- 
offeren om in Zijn Koninkrijk 
dienstbaar te zijn, ook al zijn onze 
krachten klein? Ik denk dat wij 
allen nog véél kunnen leren van 
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Jezus sprak, in onze dienstbaar- 
heid, offervaardigheid, vertrouwen 
en opofferende liefde tot de Hei- 
land, Die tot ons sprak: “Want 
derzulken is het koninkrijk der 
hemelen.” 

Voor goede 
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(22) 

Hibma is wat bijgekomen, maar als hij het kantoor 
leegziet, schiet een nieuwe furie in hem omhoog. Wanke- 
lend gaat za door het kantoor en de trap af. Door de 
open garagedeur ziet hij zijn personeel op straat staan, 
Machteloos en geknakt gaat zijn arm omhoog. Verschrikt 
en angstig kijken ze naar hem. Hij beduidt hen met de 
hand, alsof hij vogels op de vlucht jaagt, dat ze maar 
weg moeten gaan en sluit met zijn laatste krachten de 
garagedeur. Dan zakt hij bewusteloos in elkaar. 

‚Op straat zegt Chris: ‘Zo is er niks met hem te be- 
ginnen. We moesten nu toch dat biertje maar gaan doen. 
Over een half uur ga ík eens met hem praten en over 
drie kwartier zitten jullie allemaal weer op je plaats 
en ik kom vanavond alleen maar weer een uurtje later 
bij moeder de vrouw’ Ze onderwerpen zich stilzwi gend 
aan zijn leiding en het heterogene gezelschap zakt af 
naar een dichtbijzijnde lunchroom. Emeis komt, frunne- 
kend aan zijn boordje, een paar meter achteraan. 

Jan vindt Hibma vijf minuten later in de garage, Als 
hij met zijn auto voor de deuren stopt, verwondert het 
hem dat ze gesloten zijn, maar he veronderstelt, dat het 
tegen de warmte is. Hij wordt bleek van schrik als hij 
het lichaam van Hibma vlak voor de deur vindt liggen. 
Hij buigt zich er over heen. Is hij dood? Nee, hij ademt 
nog. Er moet een dokter komen. Hij sluit de garage- 
deuren en met een paar sprongen vliegt hij de trap op. 
Er is niemand. Wat is er gebeurd? Om de hoek woont 
een dokter. Jan zoekt in de gids. Remmerzwaal 12578. 
De telefoon ed vijfmaal over en Jan kijkt het kantoor 
door. Alles ligt er nog zoals het verlaten is. Het boek van Van der rd | ligt open. Op de tafel van Emeis 
staat een lade uit het kaartsysteem. In de schrijfmachine 
van juffrouw Raven steekt een kwitantie. Wat is er 
gebeurd? Er klinkt een stem door de telefoon: ‘Met het 
meisje van dokter Remmerzwaal’ ‘Is dokter thuis? 
Goddank hij is thuis. ‘Kan hij dadelijk op Lindengracht 
15 komen, de garage van Hibma, Er is iets gebeurd. Ja, 
veel gpoed alstublieft.’ 

Jan gaat weer naar beneden, staat bij het lichaam van 
Hibma en loopt daarna heen en weer. Hij steekt een 
cigaret op en trekt dorstig en nerveus. Hibma ligt achter- 
over en haalt zagend adem door zijn geopende mond. 
Zijn gezicht is blauwrood opgezet. Jan legt zijn tas 
onder het hoofd en maakt Hibma's boord los met zenuw- 
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achtige vingers. Hij vermijdt verder naar het lichaam te 
ijken, maar opent de garage-deur op een kier om naar 

buiten te kunnen zien. wacht hij de komst van de 
dokter af. Als deze de hoek omkomt, gaat Jan naar buiten 
en maakt de or nae tussen de deuren wat breder. De 
dokter knielt neer en begint zijn werk. Jan loopt heen en 
weer in de garage. De dokter staat spoedig weer op: ‘Een 
beroerte, hij moet dadelijk vervoerd. Belt u maar eerst 
het Diaconessenhuis op, 32300. Ze moeten een ziekenauto 
sturen,’ Jan gebruikt nu de garagetelefoon en doet zijn 
boodschap. 

‘Is het ernstig? vraagt hij, teruggekomen. De dokter 
kijkt hem verstrooid aan. 

‘* Is altijd ernstig, maar ik kan er verder nog niets 
van zeggen. Wat is er gebeurd” 

‘Ik weet het niet. ’'t Is een krankzinnige boel. Het 
gebouw is leeg. 't Lijkt wel of alles gevlucht is.’ 

Dan wordt de deur opengeschoven en Chris komt bin- 
nen. Zijn bezorgde gezicht vertrekt tot ontsteltenis. En 
weer die vraag: ‘Wat is er gebeurd? Is hij...” 

Jan schudt van neen. “Waar zijn ze allemaal?’ 
Chris maakt een vage beweging in de richting van de 

straat. ‘Ga mee,’ zegt hij, en gaat Jan voor naar buiten. 
Chris ziet er naar en misselijk uit, ‘Verdulleme, menheer 
wat ben ik geschrokken, Ik ben er al bang voor geweest.’ 
Hij doet zijn verhaal en stelt de spontane staking voor 
als een grapje. 

Met luid de vi schiet de ziekenauto de hoek om. Snel 
en handig wordt Hibma op de baar gelegd en in de auto 
mede De dokter stapt mee in en langzaam rijdt de 
auto weg. 

Jan is weer geheel meester van zichzelf. Hij stuurt 
Christ naar de lunchroom. Allen moeten weer gewoon 
aan het werk gaan. Hij zelf gaat naar Hibma’s huis om 
het droevige nieuws mede te delen. Een nare boodschap. 
Hij rijdt hard om afleiding te hebben en resoluut beklimt 
hij de stoep van Sunny Home, hoewel het hart hem hevig 
bonst in de keel. 

Hij wordt in de achterkamer gelaten. Mevrouw Hibma 
komt uit de tuin door de serre op hem toe. Hij is blijven 
staan en houdt de hoed in de hand, Als hij de vrouw van 
de baas moeizaam het mage naar de serre ziet opklim- 
men en neerkijkt sd de al te brede scheiding in haar 
grijze haar, krijgt hij meelij met r, maar hij weet 
meteen, dat hij nergens omheen hoeft te draaien. 

‘Mevrouw Hibma, er is iets gebeurd met uw man,’ Ze knijpt de ogen half dicht en kijkt hem een beetje loerend aan, om de omvang van de ramp te schatten. Hij is op 
t kantoor niet goed geworden. De dokter vreest, dat ’t een beroerte ís. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. H is bewusteloos, maar hij leeft... Hij leeft nòg, had willen zeggen, zodat de zin niet af is. 
Mevrouw Hibma zit met de handen in haar schoot. Ze vraagt niets. Ze sagt niets. Ze zit stil, Ze laat de tijding een ogenblik op zich inwerken. Dan vraa ze, en ze staat resoluut op: ‘Ben je met de auto? je me dan even naar het ziekenhuis brengen? Jan knikt, \ A pe auto eg ze: eng Nat het ook weten.’ 
’ n we eerst eens zien hoe het is, É 

haar overkomst gewenst is.’ NE, NN 
Maar dokter Remmerzwaal kan niets gen. Hibma 

is nog bewusteloos, Er bestaat een goede ans, dat hij 
er van bovenop komt, maar het wordt in elk geval een 
langdurige geschiedenis. ‘Ja, u kunt uw dochter laten 
komen. Misschien is 't niet strikt nodig, maar ik durf 
niet op mijn verantwoording te nemen u een tegenover- 

gestelde raad te geven’ Mevrouw Hibma wordt bij haar 
man gelaten. Ze is gauw weer terug en Jan brengt haar 
thuis. Hij belooft haar Mies op te bellen. 

In de kamer van Hibma zoekt hij haastig naar ’t num- 
mer van Mies’ kantoor. Het hart bonst hem weer in de 
keel als de telefoonbel overgaat. Hij vraagt naar juf- 
frouw Hibma en moet nogal lang wachten. Intussen 
maakt hij loopjes om Hibma'’s bureau, zover het koord 
het toelaat. 
Daar hoort hij de bekende stem. Van zenuwachtigheid 

kan hij bijna niet praten. ‘Ja, Mies, met Jan, met Jan 
van Loon,’ Stilte aan het andere eind van de draad. ‘Hallo, 
Mies, ben je er nog?” 

‘Ja, hallo, wat is er Jan, toch niet iets ernstigs?’ 
Ja, nogal Mies, je vader is vandaag ziek geworden. 

Ja stil maar, ik zal het je vertellen. Hij heeft zich hevig 
opgewonden en is in elkaar gezakt. De dokter denkt, dat 
het een beroerte is. Hij is in het ziekenhuis, in het Dia- erf conessenhuis, Het is ernstig, maar de dokter was n Kie hoopvol. Kun je overkomen? Hij achtte het wel niet nd slist nodig, maar ’t is misschien toch wel gewenst, dat kit je komt, ook voor je moeder.’ - 

‘Ik kom vanavond nog als ik ’t halen ka À E Mies, ‘Ik moet me haasten. Dag Jan, tot me big 
Dag, Mies’ Hij houdt de hoor nog even aan zijn oor 

maar de verbinding is al verbroken. Neerslachtig zit hij 
een eigen in rn van Hibma. veert weer 
op en gaat naar antoor en naar de garage. Chris wacht bij de opgeladen auto. ì en a 

‘Kom eens boven,’ zegt Jan halverwege de trap. Re ‘t kantoor zegt hij: ‘komen jullie even binnen. Emek Ee komt het laatst. Hij ziet bleek als een doek en staat op EG t punt van flauw vallen. ‘Mijnheer Hibma heeft een Ek beroerte, zegt Jan, ‘het is ernstig maar niet hopeloos.’ Be, dwdRend staat het viertal voor hem. Emeis’ o dwalen 3E: 5 Eunv ons rond als gen ax ae in ’t nauw ven dier. om en antwoord op Jan's mededeling. 
als ahool tonnie voor de ee HN MAD 

Jan maakt een gebaar met zijn hand. ‘Ga maar weer dec 
aan je werk. En de vracht moet nog weg.’ k a if z — nj 5 À nde en ie „S 5 End \ 5 E À 
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G morge regelen we 't werk wel verder.’ Ze ee 5 
Jan blijft nog een poosje Zitten om denken. De telefoon stoort hem. ’t Is ramde ® np 
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die hem vraagt een paar mensen op te bel he Ô en 
dokter, de dominee, de proaident ernie ge Dn doet Jan nogmaals hetzelfde verhaal. De dokter magt: Nei 
Merci, ik zal naar ’t ziekenhuis gaan, De dominee: ‘Ver- et: 

ë # * 

CEN hed 

geken 
schrikkelijk, ik pauk u voor de boodschap.’ dent- commissaris: k- u? he: Jelen ik rg eit paas a, a, le | genen, Dat is slecht nieuws. he ge el a at nu op 't kantoor, Ik loop 

’s Avonds gaat Jan opnieuw naar t kantoor. 
felt in Hibma's paperas gwijs 
de komende daase kear eon Den 4 

hang SE Aen eg beodschh Kit enhu 
verandering. Dat is ook de beadashans van 4 
morgen. En 's middags is de boodschap: 
is teruggekeerd. De patiënt is er 
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“And here is the Weather |Een LANGDURIG KARWEI BEEINDIGD 
sj Vanuit Zuid-Afrika wordt bericht 

Forecast dat de vertaling van de Bijbel in 

(Can. Scene) — Wanneer U de 

de Tiv taal van Noord Nigeria 

door zendelingen van de Neder- 

krant laat voor het weerbe- 
duits Gereformeerde Kerk van 

richt ben epe U Uw over- 
Zuid-Afrika is gereed gekomen 

schoenen aan moet doen of om er 

achter te komen of U Uw kinderen 

aan de vooravond van de over- 

dracht van het zendingswerk in 

met een gerust hart mee kunt 

nemen naar een picnic, staat 

dit gebied aan de Christian Re- 

dan ooit stil bij de vraag, hoe een 

formed Church van Amerika. 

Aan dit werk werd begonnen toen 

weerbericht wordt samengesteld? 

ledere dag, zomer en winter, 

Zuid-Afrikaanse zendelingen 50 

jaar geleden naar Nigeria gingen; 

wordt elke 6 uur door 600 mensen en het eerste boekje dat in 1914 

over heel Canada verspreid, het 

klimaat getrotseerd om de nodige 

in de Tiv taal werd uitgegeven 

bevatte enkele hoofdstukken uit de 

aantekeningen te maken betreffen- 

de de temperatuur, windkracht, 

Schrift. Het Evangelie van Marcus 

werd tk els he ber een 

° tek Ì door ttheus in 1920, Johannes 

BE dons oe in Toek, de Handelingen in A08 en 
gezet in weersverwachtingen, die Lukas in ridge pe a 

voor alle delen van Canada be- werden daarop herzien en in 

schikbaar zijn. 
Deze groep van 600 vormt de 

in één band uitgegeven. Het werk 

ruggegraat van de meteorologische 

aan het tweede gedeelte van het 

Nieuwe Testament werd in 1933 

dienst op het Noordamerikaanse 
continent, die een deel vormt van 

zendingswerk in Nigeria over te 

dragen aan de Christian Reformed 

Church, werd aan de Zendings 

Commissie opdracht gegeven de 

definitieve overdracht niet te doen 

plaats hebben voordat de volledige 

vertaling van de gehele Bijbel aan 

de Tiv bevolking kon worden aan- 

geboden. 

In het gebied dat nu overgedra- 

gen wordt bevinden zich 13 ge- 

meenten, met 3201 belijdende le- 

den, 8 inlandse predikanten, 9 the- 

ologische studenten, 2634 belijde- 

nis-catechisanten, 19.431 zondag- 

gchool leerlingen, en een gemiddeld 
aantal kerkgangers van 46.888. 

(ICN) 

zodat hij zich spoedig een beeld 
kan vormen van de weersgesteld- 
heid over het gehele land en boven 
de oceanen. 

Deze weerkaarten bereiken de 
regionale Canadese weerkundigen 
langs radiografische weg, op de- 
zelfde wijze als dat geschiedt met 
foto’s. Aan de hand van deze alge- 
mene weerkaarten maken deze ver- 
volgens de weerberichten op voor 
hun eigen district. Ieder weer- 
station maakt ook weer uitgebreide 
weerkaarten op voor haar eigen ge- 
bied om zodoende speciale aan- 
dacht te kunnen schenken aan de 
plaatselijke omstandigheden. Iede- 
re 3 uur wordt een nieuwe weer- 
kaart samengesteld en elke 6 uur 
wordt een nieuwe algemene weers- 
verwachting verstrekt. Ondanks 
het werk van de experts zijn deze 
voorspellingen toch nog zo nu en 
dan verkeerd. De weerkundigen 

gd
 

EEN EIGEN ZENDINGSTAAK 

VOOR DE GEREFORMEERDE 

begonnen, en ook in 1936 beëindigd, KERKEN VAN AUSTRALIE 

gevolgd door de Psalmen in 1938. 

een internationale organisatie, die zijn nu gen het experimenteren De vertaling van het grootste | West Australië, arbeidde al sinds 

met gebruikmaking van moderne met radar, automatische weersta- | deel van het Oude Testament werd | jaren als zendelinge onder de oor- 

En communicatiemiddelen, de wereld tions en electronische computers |H} December 1938 aangepakt, en 

voorziet van doorlopende weerbe- in een poging om he voorspellen | niet voor 1951 beëindigd. Het ma- 
nuscript bestond uit bijna 1600 ge- van het weer accurater te maken. 
schreven bladzijden. De laatste 10 zodoende een ieder , 

De weerkundige geeft echter graag voor zijn voor- 
richten en... waren tege 

IN onde: arT : À toe dat het zelfs em zo n en jaa Ae | kN eh f we 1 € 

NERI CREE WEER 0 van gesprek: De Serkomt, dat het giet van de | van de tekst, met de hulp van Tiv nde modernisme. Hef 
behe Met het werk ter bevordering regen op een dag die hij heeft uit- | assistenten. Toen e Synode van de | Back God Hour, het bekende 

van nauwkeurige weersvoorspel- gekozen om met zijn gezin te gaan | Kaap van de Nederduits Gerefor- | radio-programma van Christian 

lingen werd reeds 122 jaar geleden picnicken. meerde Kerk het besluit nam, het 

een aanvang gemaakt in Canada 

en thans is de meteorologische 

dienst van Canada op twee na de 

grootste ter wereld. Zij is van een 

klein kantoortje met slechts zeven 

mensen en een gering. bedrag op 

het budget uitgegroeid tot een uit- 

gebreide organisatie met 2000 rap- 

porterende posten, 50 afdelingen, 

een budget van meer dan $ 19 mil- 

joen en bijna 2,200 employees. 
In de meeste dagbladen treft 

men een gedetailleerde weersvoor- 

spelling aan. De weinige regels van 

het korte overzicht hebt U in en- 

kele seconden gelezen, doch het 

kost de weerkundigen een jaren- 

lange studie en opleiding om dit 

korte, bericht te kunnen samenstel- 

len, én het betekent voortdurende 

waakzaamheid voor een kleine 

groep vakmensen en vrijwilligers 

om de noodzakelijke inlichtingen 

aan het lezend publiek door te 
geven. De uitgebreide weersver- 
wachting wordt samengesteld en 
verstrekt door de zeven regionale 
afdelingen van het meteorologisch 
instituut in Canada. 

Het werk, verbonden aan de 
weersvoorspelling, begint met het 
coderen van de waarnemingen in 
de individuele districten voor ver- 
zending per teletype. Iedere post 
komt op een vastgestelde tijd aan 
de beurt, Deze berichten worden 
dan doorgegeven aan de andere 
zes afdelingen in Canada (die om- 
gekeerd hetzelfde doen) en dan 

Atomen 

GAAN HET WEERBERICHT HELPEN 

op de hoogte houden van de situ- 

atie in de “weerkeuken”. Op het 

terrein van de Martin Comp. in 

Baltimore, heeft men het eerste au- 

tomatische weerstation in gebruik 

genomen dat zijn energie met be- 

hulp van atoomenergie verkrijgt. 

Zonder dat er één mens aanwezig 
is neemt dit station luchtmonsters, 

meet het de temperatuur en doet 
nog tal van andere zaken. 

De gegevens worden daarop 
prompt overgeseind naar Washing- 
ton, naar het gebouw van de Com- 
misie voor Atoomenergie. 

met gebed. 

Dit heeft geleid tot verschillen- 
de besprekingen van Miss Jones 
met predikanten van de Gerefor- 
meerde kerken in Australië en het 
resultaat is geweest dat de ker- 
keraden van de Gereformeerde ker- 
ken van West-Australië hebben be- 
sloten: 

De eerste stap is gezet op weg 
naar een keten van onbemande 
weerstations, die ons dag en nacht 

ATOMEN VOOR HET 
WEERBERICHT 

a. de predikanten van de Ge- 
reformeerde Kerken in West Aus- 
tralië de vrijheid te verlenen de 
Sacramenten te bedienen onder de 
bekeerlingen van Miss Jones, voor 
zover Miss Jones dit gerechtvaar- 
digd acht. 

b. Ds. C. W. Oppelaar iedere 
maand voor een half weekend naar 
Brookton te zenden, en de kosten 
daarvoor gezamenlijk te betalen. 

Hier worden de gegevens ont- 
vangen en ter hand gesteld aan de 
verschillende mensen die daar be- 
lang bij hebben. 

c. de heer J. van der Meulen, 
student aan het College te Geelong 
uit te nodigen, na de beëindiging 
van zijn studies, vanaf 1 Septem- 
ber 1961 voor een periode van 6 
maanden nadar West Australië te 
gaan om Miss Jones in haar zen- 
dingswerk ter zijde te staan, en 

Voorlopig is dit eerste atomische 
weerstation ter wereld, alleen voor 
experimentele doeleinden in ge- 
bruik. Men verwacht echter dat dit 
station de voorloper zal zijn van 
een grote reeks weerstations in on- 
bewoonde gebieden. 

ATLANTISCHE 

OCEAAN 
ern emmen zen © Washington 

SCHEMA VAN HET SYSTEEM 

warmte wordt 

verder naar alle weerstations der omgezel ain Hier zullen dergelijke stations 

aarde. Op dezelfde wijze geven electricitel dan waardevolle gegevens kunnen 

andere bureaux op dit continent verstrekken over het ontstaan en 

é hun berichten door naar de re- 
de bewegingen van orkanen, vloed- 

ol gionale afdelingen. 
golven e.d, Het voordeel van het 

; In het Centrale Analyse Kantoor 
gebruikte systeem is dat het niet 

E (in Montreal wen pad de telex- 
kostbaar is en voor de diverse in- GUIDE TRAVEL BUREAU 

- rapporten overgebracht op weer- stellingen te betalen blijft. Het 
Erin 

i, \ kaarten. Ook worden kaarten sa- ee 5 zeer systeem van het onbemande atomi- geeft U gaarne volledige inlichtingen. 

DE mengesteld, dí ití „| {Radio-actieve uiomahsc sche weerstation berust op de Pr : Gre vs 

5 reed in ea boorten Li stof straalt weerstahion warmtestraling van een radio-ac- Office 39 King Street 

% de atmosfeer. De ervaren weer- warmteuit stel Berenig tive stof. Deze warmte wordt om- Huisadres 81 South Street (East) 

Pe, kundige zet deze gegevens om in SIECHTICHel gezet in elektriciteit en op deze wij- Phone voor OFFICE òn Privé adres 1152 

te termen als lage en hoge druk ge- CD ze wordt energie voor het station 

Kd bieden, regen- en sneeuwgebieden, 
verkregen. 

The Bible and the Life of the Christian 

Een bundel schetsen, zoals ze nog niet in de Engelse taal verschenen zijn. Deze 

schetsen werden oorspronkelijk door Prof, Dr. H. E. Runner geschreven voor de 

Rapids, waar zij zo doelmatig bleken te 

zijn, dat besloten werd ze ook voor anderen beschikbaar te stellen. 

Uitnemend studie-materiaal voor huis en vereniging 

The Institution of the Office of Govern- 

— The Church and the Kingdom of God 

Israel — Government and Church — Freedom 

of Conscience — The Government and the Law of God — Culture — The Christian State — 

Co. Ltd. 

Wilt U REIZEN? VAREN? VLIEGEN? 

the Gospel — Economic Life 

deze periode te beschouwen als het 
vereiste vicariaat. 

d. Deputaten voor de buiten- 
landse zending te verzoeken alle 
kosten die voortvloeien uit punt c 
voor hun rekening te nemen. 

Dit verzoek is toegestaan en de 
heer van der Meulen heeft bericht 
dat hij in September zijn arbeid in 
Brookton hoopt aan te vangen. 
Deze ontwikkeling heeft in de 
kringen der Gereformeerde Kerken 
van Australië groot enthousiasme 
gewekt. Er zijn reeds enkele leden 
van deze kerken verhuisd naar de 
streek waar Miss Jones werkt, om 
haar belangeloos te kunnen helpen. 
Verschillende giften kwamen bin- 
nen, en vrouwenverenigingen heb- 
ben zich ingezet om deze arbeid 
te steunen. Leden van de Gerefor- 
meerde kerk van Perth hebben zich 
een aantal zaterdagen gratis be- 
schikbaar gesteld om enige gebou- 
wen, die voor dit werk in gebruik 
zijn, uit te breiden en te herstellen. - 

De kerkeraden van de kerken in 
West Australië hebben zich nu in 
een schrijven tot de kerkeraden 
van alle Gereformeerde kerken in 
Australië en Nieuw Zeeland gewend 
met het verzoek deze arbeid _ 
willen steunen. 

he” 

ENEN 

aan Rus and schreef pn ‚FR 

in zijn blad de Sentinel, een 
shbein 

dat het Joodse leven in Rusl 
practisch heeft opgehouden. 

De heer Fishbein rapporteerde 
dat in ieder, zelfs van de grootste 
Joodse centra in Rusland nog 
slechts één Synagoge ís overge- 
bleven, en dat bijna uitsluitend 
oudere mensen ze bezoeken. Hij 
schatte op grond van de bestaan- 
de statistieken dat er van de 
15.000.000 Joden die er naar schat- 
ting in de wereld zijn, 2.500.000 
in Rusland wonen. Hij zeide dat 
jonge Russische Joden niets met 
het Joodse godsdienstige leven te 
maken willen hebben. Zijn com- 
mentaar was dat “zolang men maar 
niet tracht zijn Jood-zijn te doen 

voortduren” er blijkbaar geen dis- 

criminatie is. 
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of 
tax svstem worn off, the children 
back to the routine of school and 
homework, the holidays behind you 

The first shock our new 

with wonderful memories or the 
trip across the ocean still to be 
paid. One or all of these might be 
our lot this time of year. The 
weather is a good topic of con- 
versation too, with hurricanes off 
Texas, tornadoes, floods and high 
winds catching many communities 
vet unawares. And the weather of 
politics on national and interna- 
tional scale is also stormy. Canada 
has a new political party and „we 
might do well to study its aims 
and purposes to see whether they 
might benefit our people or per- 
haps lead us away from a good 
path. When we read our news- 
papers we might well feel that 
times have never been as troubled 
as they are today, The need as a 
result of this confusion is spiritual- 
ly strong Christian people who will 
stand firm for what they believe 
to be right. We should also let our 
voice be heard individually as well 
as in our organizations. When we 
meet in conferences in various 
places of this land we could send 
word to the government if we see 
that something is wrong. We so 
often complain and criticize, but 
individuals can do so little. In 
groups we may inspire others to 
hft their voices. There was a man 
of influence on television being in- 
terviewed via radio a few days 
ago. He is a family man and was 
disturbed because his children were 
being fed via television with what 
he called “garbage”. Shows of 
violence, horror and many forms 
of evil. He became very strict with 
his family about the type of pro- 
gram he wished them to see, and 
yet he felt a terrible lack of in- 
terest in parents in general who 
also find the programs repulsive *) 
Jut so few lift their voices to com- 
plain. If we wish a better type of 
entertainment for our children and 

gr 

pocke 

as Christians ever let our voice be 
heard against it? How many of 
our people take an interest in 
local affairs? A great deal of ín- 
terest is shown lately among 
citizens to have Sunday sport laws 
be made more lenient, ®), Sunday 
movies to be open, for hotels and 
restaurants to be allowed more 
leeway °) in serving strong drink. 
So far in most places only beer is 
served and many customers would 
like whiskey and other strong 
drinks as well. These proposals are 
often brought before the voting 
public for decision. Let us not take 
our cítizenship for granted, but 
let's go out and vote against these 
evils. Even if it is defeated you 
have the satisfaction at least that 
you have done your bit. *) Young- 
sters who are curious by nature 
often ask us oldsters: Why is it 
wrong to have such or such a law 
passed? Let's not just put them 
off by shrugging our shoulders 

gd Hi Neighbours! 

but let's acquaint ourselves and 
them with the facts. We like to 

advertise our Christian Schools by 

pointing out that Christian citizens 
are the best citizens but then, they 
must also be alerted 5) to the 

needs of the community and have 
an interest in its affairs. If we 

interest we some- 
times have a very pleasant sur- 
prise in finding many Christian 
Canadians among our neighbours 
who feel just as strongly about 
these things as we do. There are 
many fine “old fashioned” Chris- 
tians in the country who can teach 
us a valuable lesson in witnessing. 
We of Dutch descent find it hard 
to open our hearts to others often- 
times but what a blessing it is if 
we can overcome this shyness. 
Both for ourselves and for others. 

One way in letting our young 
people come in contact with young 
Christian Canadians is by urging 
them to join the Christian students 
clubs. For the benefit of all who 
have never heard of these clubs, 
may I take this opportunity to 
acquaint you with them again. 

The original organization began 
in the Universities across the 
nation. It took several years for 
these small groups to become the 
organization it is today. Historical- 
Iy the Inter Varsity Christian 
Fellowship had its origin in Eng- 
land at Cambridge University in 
1877. Christian students at Cam- 
bridge united for Christian fel- 
lowship and a united witness to 
their fellow students. In 1939 this 
movement started in the Univer- 
sities in the U.S.A. and Canada 
has followed and there are now 
400 groups organized at univer- 
sities in North America. The pur- 
pose of these groups is: 

1) to strengthen Christian stu- 
dents in their faith and help them 
to be obedient to God, strengthen 
their prayer life and fellowship 
with God; 

2) to witness individually and 
as a group and seek to lead other 
students to Christ. 

3) to stimulate interest in for- 
eign missions and encourage per- 
sonal participation in the work of 
the Church. ; 

take such an 

at ese gro! ve organized t] 
En janior EEE school level 

own as 1.S.C.F., Inter School 
Christian Fellowship. Also a Nur- 
ses Christian Fellowship is held in 
many nursing schools across the 
land, as well as the Foreign Mis- 
sion Fellowship, which encouraged 
the work in Christian Colleges and 
Bible Schools. Many Christian stu- 
dents at Teachers’ Colleges meet 
weekly with the same goals in 
mind, 

They meet every week, usuall 
during the noon hour, under lead- 
ership of an adult sponsor, who is 
a Christian teacher or some Chris- 
tian man or woman who comes 
to the school each week. They 
study the Bible, have discussions 
on Christian behaviour, worldly 
amusements or similar topics. 
Speakers are invited but most of 
the work is done by the students 
themselves. 

Although the organization is 
purely interdenominational, it is 
felt that young people should at- 
tend the meetings and be encour- 
aged to be active therein. Dr. Gor- 
don J. Van Wylen was elected 
president of the I.V.C.F. He is a 
member of the Christian Reformed 

Het is het nieuwste model! Geheel chroom met hier en daar een 

verfbiesje .... 
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Church at Ann Arbor and is chair- 
man of the Dept. of Mechanical 
Engineering at the University of 
Michigan. He is an elder in his 
local church and these are his 
reasons why our young people 
should take part in these clubs: 

First, they have something to 
contribute. We have a heritage of 
doctrine, of dignity ®), of worship, 
and church attendance, which will 
enable us to make a significant 
contribution to the lives of Chris- 
tian students from other back- 
grounds. 

Secondly, our students can, from 
such an association, learn much in 
the matter of personal devotions, 
witnessing and enthusiasm for our 
faith. 

God has worked in these groups 
as the record shows that throug 
the ministry of I.V.S.F. or I.S.C.F. 
as we might better know it here, 
God is saving several hundred stu- 
dents each year, and many are 
now pastors, missionaries and ac- 
tive Christian laymen. 

If ever young people need to be 
guided and encouraged to keep the 
faith and live with Christ in their 
lives it is now. Who knows what 
our young Highschool students may 
have to face. They need to know 
that Jesus is Lord of all, also in 
their years of severest tempta- 
tions, and that He understands 
them. Then they will truly be good 
citizens in every sense of the word. 

If there isn't such a group in 
your highschool you can write for 
information how it may be started. 
Write to 30 St. Mary St. Toronto, 
Canada. They may send you a 
staff member to discuss the pos- 
sibilities with you. If a group does 
exist, young people, may I urge 
you to join it. It’s healthy to meet 
Christians who have a different 
view, It sharpens your own knowl- 
edge of what you believe, Parents 
and ministers, urge them to in- 
vestigate to help and improve the 
clubs if they have lost members 
through graduating students. Let's 
let our lights shine everywhere. 
IT know you will be blessed. 

Greetings from 

Your Neighbour. 

EEN KLEINE HULP 

1) afstotend, weerzinwekkend; ®) 
toegevend; %) toestemming; *) 
steentje bijgedragen; 6%) waak- 
zaam; °®) waardigheid. 

INGEZONDEN: 

FOR DE FARMERS 
In C.C. 25 Aug. schreef Mr. Zijl- 

stra voor de farmers. Er zijn ver- 
blijdende tekenen van belangstel- 
ling voor onze Chr. organisatie. 
Het is gelukkig dat wordt inge- 
zien dat wij ons gaan verenigen. 
De farmers kunnen het evenmin 
zonder doen. De allesbeheersende 
wet van vraag en aanbod heeft 
voor een groot gedeelte afgedaan. 
In een welvarend land gaan de 
twee bestaande groepen als land- 
bouw en industrie zich gelijkwaar- 
dig ontwikkelen, opdat zij elkaar 
steeds de helpende hand mogen 
bieden. Zo is een bevredigende toe- 
stand te scheppen. De groep agra- 
riërs vervult haar taak in een 
speciale opdracht. Zij is het middel 
in Gods hand om brood voor de 
eter te verschaffen. In alles wat 
wij mensen doen hebben wij te 
rekenen met de Here, Wiens taak 
het belangrijkste is zullen we niet 
bespreken. 

Belangrijker is hoe wij onze roe- 
ping en taak vervullen. Zoeken 
wij in alles de kenbron des levens? 
De Bijbel is het richtsnoer voor 
ons persoonlijk leven voor ons ge- 
zin, voor ons gemeenschappelijk 
leven en voor kerk, staat en maat- 
schappij. Onze opdracht is ook in 
deze tijd om uit te dragen, om dit 
te laten gelden op alle terreinen 
des levens. Dit eist een voorbe- 
reiding, een toerusting. 

En laten wij het waarderen dat 
juist Chr. organisaties dit willen 
ennen en beleven. Het opkomen 

voor algemene belangen in niet 
Christelijke organisaties kan ons 
niet bevredigen. 

Evenwel zullen wij moeten stre- 
ven naar mede- en samenwerking, 
voorzover dit ons beginsel niet zal 
aanranden. Onze tijd eist een vaste 
fundamentele basis, waardoor ie- 
der weet, wat wij aan elkaar heb- 
ben. Het is een tijd die vraagt om 
vernieuwing, modernisering, ver- 

Wij komen bij U thuis 
Uw reis beepreken. 

ADRIAAN 
LIMBERTIE 

's avonds HI 4-8280 

“World Wide Travel Service“ 
859 WILSON AVE. (Bathurst/Highway 401) 

DOWNSVIEW, TORONTO, ONT. 

Het enige door alle lucht- en scheepvaartmaatschappijen erkende 
Nederlandse reisbureau in Toronto. 

ME 5-5661 

Bezoek Nederland 

IN DE 

wanneer 

HERFST 

PAN AM JET 
tarieven laag zijn 

U bespaart $ 128 op de normale prijs 

van de economie-klasse 

Vanaf 1 Oktober tot en met de maand Maart kunt U van 
Toronto naar Amsterdam en terug reizen tegen het speciale 
tarief van Pan Am voor een 17-daagse Jet Economie Excursie 
voor netto $ 409.—., 

Desgewenst hoeft U volgens het Pan Am Betaal-Later-Plan 
slechts 10% contant te betalen en hebt U tot 24 maanden tijd 
om het restant te voldoen. 

Pan Am heeft geschikte aansluitingsvluchten van Toronto 
naar New York — met extra 
hoging van de biljetprijs. 

tijd in New York zonder ver- 

Vlieg in Pan Am Jet Clippers* direkt naar Amsterdam in 
precies 8% uur vanuit New York. 

Breng een familielid of een vriend over naar Canada. Vraag 
inlichtingen over de belangrijke besparingen door hèt speciale 
Immigranten Tarief van Pan Am, dat van 15 Oktober tot en 
met 15 Juli geldig is. 

Pan Am biedt U haar Onschatbare Ervaring. 

Zodra U Pan Am hebt gekozen hebt U meteen al een gevoel 
van vertrouwen — want Pan Am is 's Werelds Meest Ervaren 
Luchtvaartlijn. En deze Onschatbare Ervaring ondervindt U 
in alles wat Pan Am U biedt. 

Plaatskaartenbureau: 

* Ged. Handelsmerk 

Telefoneert uw Reisagentschap of EMpire 8-2941 

91 Yonge Street, Toronto 

'S WERELDS MEEST ERVAREN LUCHTVAARTLIJN 

De Eerste over de Atlantische 
Oceaan 

De Eerste in Zuid-Amerika 

andering. Het doel is onze produc- 
ten op te voeren tot een meer- 
waardig artikel. Er zijn nog heel 
wat speciale verbeteringen op te 
noemen, als drainering, egalisering 
enz. De modernisering van ons be- 
drijf roept ons op tot bezinning. 
Dat er door onszelf veel verbeterd 
kan worden is ontegenzeggelijk 
waar. Maar dat kost veel geld. 
Als wij de voorlichtingsdienst laten 
spreken, die zegt dat de winst bij 
de farmer voor 70% afhangt van 
uiterlijke omstandigheden, zoals 
verpleging en huisvesting, dan laat 
dit nog wel iets te wensen over. 

Een rendabele uitvoering eist 
een goede VOER en rationele 
voederbasis, De farmer leeft niet 
voor de winst maar van de winst. 
Ook hij heeft recht op een 
loon. Samen moeten wij onze 
vervullen. Ter bestemder tijd moe- 
ten afdelingen van de bond ge- 
vormd worden. Over de verdere 
ontwikkeling kunnen wij dan op 
onze vergaderingen spreken. Laten 
wij medearbeiders Gods zijn, ook 
in ons Christelijk organisatieleven. 

G. Douma, 
A 

Laat Uw reisproblemen 
onze zorgen zijn. 

BERT 
VAN GAGELDONK 

's avonds CH 7-0672 

® De Eerste over de Stille 
Oceaan 

® De Eerste rond de wereld 

Gaat U verhuizen? 
dan naar: 

VAN'S MOVING 
& CARTAGE 

(eigenaar J. Vander Wal) 

Stake, an Pa Binidhertrneken 

Ont. Tel.: Office EM 6-4090. 
After 5 CR 8-3253 

KLEUR EN PARFUMEER 

UW EIGEN ZEEP ! 
Als U zeep maakt met Gillett's 
Lye, gebruik dan ool: het speciale 
“Scent ’n’ Color” preparaat. Maak 
goedwerkende, luxueus geurige 

„[zeep voor minder dan de helft 
van de normale prijs. Een flesje 
is voldoende om alle zeep te kleu- 
ren en te parfumeren, die U kurt 
maken met een normaal busje 
Gillett's Lye. Het kost U slechts 
25 cent — een fractie van wat U 
gewoonlijk zou moeten betalen. 
Keuze uit jasmin, rose, lilac of 
lavender. Om het te krijgen stuurt 
U 25 met Uw naam en adres en 
de naam van de geur die U kiest 
aan: Sstandard Brands Limited, 
550 Sherbrooke Street W., Mont- 



100 Acres Dairy Farm 

Goed huis en barns, cement silo, 

ruimte voor kippen en broilers; 
best Holstein vee, alle machinerie, 
bulk cooler, beste grond, melkcon- 
tract in Hamilton. 

Zondag 10 Sept. j.l. is ont- 
slapen in haar Heer en Hei- 
land onze geliefde, zorgzame 
BE, moeder en grootmoe- 
er 

CORNELIA WILHELMINA 
DE ROVER, 

Reis naar Holland op het 

FAMILY PLAN 
MAN EN VROUW SAMEN 

$ 851.60 

your advertisement 

2 nd you send it in. See 

our standard-rates below: 

For “letters under number” 
0.50 extra. 

ik bede ggn $ 3.00 agp age EM andel Ln IN Voor een retour Toronto—Amsterdam per vliegtuig. 

is announcements … $ 3.00 op de leeftijd van 54 hut. Ben. hak î ae \ Vraag vrijblijvend volledige inlichtingen bij 

ee, 
ro en, 3 slaapkamers, olie- 

gee ee Haar blij getuigenis van verwarming. Vraagprijs $ 13.400,00 JAN FABER 

$ 1,000.00 down. 5 

MOOI HUIS IN HAMILTON 

6 slaapkamers, moderne keuken, 

de hoop die in haar was, ook 

Niens & haar langdurig 
of death . . . $400 en, is ons tot rijke troost. 

“For Sale” and Want” ad- 

bij 

LUCAS and KING Ltd. 
Mr. Dirk de Rover. 

; voo. Evers up to 30 ader Mr. & Mrs. P An lig en diger ge Ge- 

f ‚, Every word more 5 Riad sc voor kostgangers of slaap- 

Send your payment rap ee de kamers _ verhuren. Vraagprijs TRAVEL S ER VI UE 

ij, together with your ad to: s 5 Rovet. $ 14,000.00. Downpayment $ 3,000, Kantoor Main Floor Simpson-Sears, op “The Centre” in Hamil- 

N Calvinist-Contact Miss Bregina C. de JACK BYLSM A ton. Postadres: Simpson-Sears at the Centre, Hamilton, Ont. 

| Box 312 Station B Rover. 
Telefoon LI 9-2475, of bel Jan Faber 's avonds thuis in 

xX ’ 0 s Mr. & Mi Tr REALTOR Burlington op NE 7-6119. 

Hamilton, Ont. “Vanderwiel. 1607 King St. EB. Hamilton, Ont. 
Telefoon LI 9-3894. 

‘mmm 
En 8 kleinkinderen. 

Burnaby, B.C., 5815 Grand- 
view Douglas Hwy. 

mdm
 

Grateful to the Lord, we an- 

nounce the arrival of 

TWO STOREY HOUSE For sale: IN SARNIA, close to 

with six rooms, also a garage, on Chr. Ref. Church and school 

a nice clean street in Weston. Close 3 BEDROOM HOME Dairy farmer wants 

BRIAN PAUL EXPERIENCED MARRIED MAN to transportation. Will sell at a 

A brother for O diepte van rijkdom, van || Good wages, good house, etc. Near “{Finished basement, fenced back- 

Johnny, tg bs van elke Gods, ved hg Box 885, Orange- st B eline: 5 toot king Bt. erbij Berns jd end Ken, 

oe ondoorgronde n e, t., ‚ statin experience, . ; nie: en- 

ins EAN Zijn beschikkingen en hoe qualificatie ns, en. " kf ls sh rida stra, 757 Sylvia Ave, ED 7-3366. 

e on he rl rij gek Wiscais al STEE SE rete a AN rR HUU RP 

Mr. & Mrs. H. Heers t is onze enis als 
HUUR F _ 

ink. e arm Bar 

eg ee Te sien op de Mountain. Vlak bij Chr. Ref.|150 Acre beef Ee ke 

September 9, 1961 SARA THERESA TILSTRA 'ahmmdee Church en Chr. School. Belfloam, spring pond, 2 miles o 

nn 
to work as farm hand. Must be a | FU 5-4579 of schrijf aan 420 West | No. 11 Highway. Barn with steel 

good milker. Good wages, live-În.|5th St, Hamilton, Ont. eri hog ej house, Large 
0 

Door Gods goedheid werden wij tot Zich genomen heeft in 

verblijd met de geboorte van een Zijn heerlijkheid. Write before Nov. Ist, 1961 to briek house with stone fireplace 

dochter É Mr. Bos VandenBerg, R.R. 6, Galt, and bath. Asking only $19,000 

Vrouwenvereniging Ont 
with $ 5,000 d 5 y ‚000, 

HENRIETTE WINONA Principia Amo. 
f 20 ‚ own. 

K Mulder AE Calgary, 11 Sept. 1961. RETE k #|Dairy Farm - Orillia Area 

A r— eijans 

5, : 

én Johnny. î EEN MAN VOOR WERK AAN Eero pag edge dE dar. 150 
N ast runn 

Donderdag 14 September 1961. Heden nam de Here tot EEN POULTRY EN PIG FARM |f g|creek. Large L shaped barn, s n 

R.R. 4, Brampton, Ont. Zich onze lieve vrouw en Vast werk, goed loon, desgewenst | # i|stable tie 60 head. New stable 

zorgzame moeder 3 kamer, woning hee aar Om- ig ke red a cement barnyard. New 

geving Toronto; 3 mijl van Chr. | & slab silo 50 x 12, Milk house. 

4 Miss TENY DEKKER EMMY VERMEULEN Ref, Church en Öhr. School, Schrijf [8 —N DA i|briek 2 family home. Ofl heated. 

5 and FROHLICH, Box no. 1414, % Calvinist-Contact, | o |On paved road, %4 mile off high- 

R Mr. JIM BROUWER 
P.O. Box 812, Stat. B, Hamilton, | # Slway. First time this farm has 

in de leeftijd van 49 jaar. Ont. k 2 | b 

wish to announce their marriage, 
n 

U L V |geen offered for sale, Asking 

which will take place Ae ne Rore „À tot een sterke mn 
VG 9 $ 40,000, with terms. 

Friday, October 6, 1961 at 7 P.M. rotssteen, tot een zeer vast Te koop gevraagd: Volledig inge- ij [Call Mr. Slesso Mr. 

N RAT in the Geoond Chrigtan Re-||_ Mel om U Sen Ip singel Verpleegsters- | arrie PA 8-50ó1. 

ke form mee Fna) ' Ps. 31 : 3b. A 
ie nl 

Ee Rev. A. B. C‚ Hofland officiating. A Nd ropese ng À horloge {| Stoutt Agencies Limited 

Future address 100 St, Clair St, EE ronte iller nomen Lek 3 Oorlsdet- 10 rente 8 REALTORS — | 

Chatham, t. Burlington, Out, te rite we Box 812, Stat. B, Ri — kwaliteit waar zij 1 8 8 Collier Street, BARRIE € 

Zondag 10 September j.l. was 17 eph. ADSL. mm | AKN | DTE 

jaar een nb pe onze lieve De begrafenis zal plaats ||Jongeman zoekt 
MEN GENAS ke De > 

8 De 

” a. TH r Nl ie, 
Di 

KAN A LN 1d « ves, 5 = e - 1 u . 

- a he 477 rn nd nld _ 4 47 dd E, handen ni _ re KUCEL 

res 
EN mn a N | à Ì 

ie 

wi op, Donderdag 21 Se 

CH _jÌ tember, 's mor " US CHATTILLON || gur vanuit rn b aap Et NS ORS FP 
me Ar, AEL, MIE EG 10 J 

Epen: A Church, New Street, Bur- f|ven onder no. 14 % C Sti 0 ramp einer velke vee penn: 

WILLEMPJE CHATTILLO gr lington, Ont. Contact, PO. Box 312, Stat. Bl el) 5 en in a Rd 

ZW Hamilton, Ont. | EN gi ef 
4 

„3 

in het huwelijk traden. 

5 

Dat de Heere hen nog lang voor| For rent: 

elkaar en voor ons allen mag Spâ- 7 

ren, is de wens van hun dankbare 2 BEDROOM APARTMENT 

| kinderen en kleinkinderen. Hwy. # 53 in Hannon. Phone 

7 Wilhelmina en Simon PU 5-4482, Mr. Fred Leenstra. 

- g
d
 

Johanna en Pieter 

Tymen en Janka JONGE VROUW 

RRELELRERE 
ua ® 5 = ct 5 =) Is: ’ ® 5 ® @ ua zr 8 ® 5 ® =| u 5 ® t Te koop: 

EEN RUIM HUIS 

in West Hamilton. Vlakbij de 
MeMaster University en Teachers’ 
College. Busverbinding. M. Elzin- 
ga, 61 Emerson St, Hamilton, Ont. 
JA 2-3869. 

rare 

a, Â tf © | © o8 ® =| „ ol m, ® bd bn | dn ® End 5 5 
met ongelooflijke resultaten. 36- 
jarige praktijk. 

Voor Canada uitsluitend volle 
kuren (9 mnd.) à $15.00 bij 
vooruitbetaling. 

Meldt Uw ziekte en klachten aan SON) REL 0 

eren, erts 

EMM LIITETIIE IIET 

Cornelius zoekt ip in vr gd Eed geen 
: 

is 

E waar ulp ontbreekt. elefoon- | NET KOSTHUIS AANGE ze 
- 8 bRS,- 

za nummer Brantford PL 752-0673. BOREN Bi S Kruidenhuis “FLORA” Rs 

Willie voor twee kostgangers. Bel Hamil- | #/ R.N. BULOVA 5 Westersingel 40 N 

‘mmm 
ze E 

9 
2 

arge Nationa orporation re- 
Ke 49. 

Ô 

Pembroke, Ont. quires FOUR OR FIVE ROOMS S Wat den B er A 

mmm
 

3 EN 
ve 

d SALES REPRESENTATIVE APARTMENT FOR RENT Se mouten heien FOR HOUSES, 

ec beni arg for Hamilton Area. Automobile re-| Close to Chr. Ref. Church and|% verkrijgbaar N Investment Properties, 

TROUWJAPON quired. Starting salary, $ 350 to Chr. School. C. Groenewegen, 20 [6 8 Building Lots and Farms, 

Bie wanselg 460, based on experience, also|Limeridge Rd. E‚ Hamilton. Tel BULOVA £ mor vaar 
maat 14, lange mouwen, FU 3-7780. 

oint sleeves’. Satijn; bovenstuk | bonus. Comp ete Group coverage 

en mouwen kant. Compleet met | and Pension, plan. Age limit 27 in 

wijde “hoop”, $ 25.00. Brieven on- 44, Reply giving complete id vor 

der no. 1410, % Calvinist-Contact,|of business records to no. er à 

P.O. Box 312, Station B, Hamil- | % Box 312, Station B, Hamiiton, 

ton, Ont. 
Ontario. 

ern a
dem 

ĳ TORONTO 
see or write 

HARRY SNOOK 
witn 

Harvey Keith, Realtor 
181 Eglinton Ave. East 

HIJ 7-8838 or HI 7-1417 

Office Help Wanted 
We have an opening in our office for a young 

8 Te koop: Prachtige Dairyfarm lady, who has the following qualifications: 

met eerste klas stamboek vee 
| 

K, De veestapel bestaat uit 27 Holstein melkkoeien, drie Jersey ® expermence in typing, 
Bestel Uw 

1 koeien en 17 stuks jongvee. Totaal 47 stuks pure bred listed 

E. Mm. TAARSMA 

en accredited herd, Het mooie huis is van alle gemakken voor- © accuracy in figuring, 

zien en is zo goed als nieuw, Er is een zeer goede barn met 

stanchions en waterbowls. En de overige bijgebouwen zijn 

alle ín prima staat van onderhoud. 

De volgende machines zijn in de koop begrepen: 2 prima 

tractors, manure spreader, 2 plows, seed drill, new baler, side 

delivery rake, dump rake, hay elevator, rubber cart wagon, 

dige, 1 three-sections springtooth harrow, two sets of drag 

harrows, cullo packer, 1 three-unit milking machine, very 

good milk cooler, etc. etc. 

Er is veel hooi en graan. 

Reeds jaren bestaand melkcontract met goede dairy. Melk- 

cheque gemiddeld 8800 tot $900 per maand en kan worden 

opgevoerd tot over $ 1000. 

Vulhaard nu! 
neat handwriting, 

who likes to work as a receptionist. 

Applications in person preferred. Please bring 

references, incl. high school report. Knowledge 

of Holland language an asset. 

olfandta 
1e Anes £Aome zijl baking L 

Mount Brydges, Ont. 

Vraagprijs $ 63,000. Hypotheek beschikbaar à 6%. 

ZO NODIG KUNNEN WIJ U HELPEN BĲ HET 

FINANCIEREN VAN UW DOWNPAYMENT. 

K. KRAAY, Real Estate Broker 

Kantoor 15 KING STREET, Telefoon MU 5-4245. 

Huis adres: 2 Juliana Crescent, ST. CATHARINES, ONT. 

Tel. WE 4-1813. 

Importeur : 

LEONARD KOUWEN 
“ 

258 Weir Street N., Hamilton 

Phone LI 9-5715 

Ed
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Kerknieuws 
CHURCH CHR. REF. 

Beroepen 

Andrew te Kitchener, Ont, Rev. 

Cammenga van Grand Rapids, 

Mich 

door Brockville als Home Mis- 

sionary voor Charlottetown, P.E.l. 

Rev. Andrew Camminga te Grand 

Rapids, Mich. 

Aangenomen 

als Minister of Evangelism voor 

Oak Forest area, Roseland IL roe- 

pende kerk, Cand. Henry Vellinga, 

die bedankte voor Wayland, Mich, 

Hills, Minn., Holland, Minn. en als 

Minister of Evangelism voor Mid- 

land Park, N.Y. 

Bedankt 

voor Brockville, Ont. Rev. W. wb. 

Buurma van Munster, Ind. 

voor Charlottetown, PEI, La 

Doezema te Grand Rapids, Mich. 

voor Kitchener, Ont., J. Kuntz 

te Orillia, Ont. 

voor Winnipeg, Man., J. Blanke- 
spoor te Holland, Mich. 

Het zal niet vaak voorkomen dat 
een classis vijf candidaten tegelijk 
gaat examineren. De classis Eastern 
Ontario der Chr. Ref. Church viel 
dit voorrecht ten deel toen ze de 
afgelopen week te Trenton in ver- 
gadering bijeen was. Deze vijf can- 
didaten zijn: S. Woudstra (Otta- 
wa), A. Beukema (Renfrew), J. 
Zantingh (Bloomfield), H. Menne- 
ga (Halifax) en D. Lieverdink 
(Fredericton). Een vermoeiende 
dag. Evenwel zag deze classis haar 
vele vacatures met vijf vermin- 
deren. 

FREE CHR. REF. CHURCH 

Bedankt 

voor Edmonton-Red Deer Ds. J. 
P. Geels te Haarlem, Ned. 

NETH. REF. CONGREGATION 

Bedankt 

voor Norwich, Ont. Ds. A. Ver- 
„gunst van Rotterdam-Z., Ned. 

INGEBRUIK NAME 
KERKGEBOUW 

CHR. REF. CHURCH 
VAN STRATFORD, ONT, 

Op 6 Juli jl. werd het nieuwe 
kerkgebouw van de Chr. Ref. 
Church te Stratford, Ont. in ge- 

1 dienst stond 
leiding van Rev. J. Rubingh 

AOMme Mi ssiona die in Stratford 
ijn arbeidsveld heeft. De r 

__ katie werd gehouden door Rev. 
ln reenfield, predikant van de Lee 
__St. Chr. Ref. Church in Grand 

Rapids, welke kerk Rev. Rubingh 
lissionary uitzond. Voorts wa- 

ren aanwezig Rev. C. Spoelhof, 
de vroegere predikant van Strath- 
roy, Rev. H. VanderKam, de voor- 
zitter van General Home Missions 
Board, en afgevaardigden van na- 
burige kerken. 

Met de bouw werd in November 
1960 begonnen. Het meubilair in 
de kerk is door eigen gemeente- 
leden verzorgd. Er is dankbaar- 
heid in de gemeente, dat nu ein- 
delijk een eigen kerkgebouw kon 
worden betrokken. 

WILLEM 6. POOLMAN 
advocaat 

notaris 

meester in de rechten 

__onder lei 

330 Bay St, Toronto 1, Ont. 

(hoek Bay/Adelaide St.) 

tel.: EM 3-1334 
's avonds HU 1-8283 

NEDERLANDSE EN 
CANADESE 

RECHTSADVIEZEN 

/ Le) onbetwist 
de beste 

ej tandpasta 

Imp. VAN'S IMPORTING 
P.O. Box 826, Hamilton, Ont. 

Tel. NE 4-8614 
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DE SECRETARIS-GENERAAL 

DER VERENIGDE NATIES 

Juist voor het ter perse gaan 

van ons blad, werd de wereld op- 

geschrikt door het, droevige bericht 

van het vliegtuigongeval, waarbij 

de secretaris-generaal van de V‚N., 

Dag Hammerskjold, om het leven 

kwam. 

Mr. Hammerskjold was een 

Iweed van geboorte. Hij was onge- 

huwd en 56 jaar oud. Met uitzon- 

dering van de communisten, had 

hij de achting van de gehele we- 

reld. Er werd jets van hem ver- 

wacht, in het bijzonder met be- 

trekking tot de netelige kwesties 

in de Kongo. Maar God heeft Mr. 

Hammerskjold opgeroepen. 

Waarom? Waarom nu? Dit zijn 

vragen waar in feite 
bezig 

land heeft zijn 

daan om Hammerskjold te doen 

aftreden en hem te doen vervangen 

door een driemanschap, waarvan 

natuurlijk één uit het communis- 

tisch bloe moest komen. Maar de 

persoon van Hammerskjold was te 

sterk en zijn invloed te groot om 
dit Russische plan te doen slagen. 
Nu echter heeft Rusland een nieu- 
we kans om het oude voorstel ter 
tafel te brengen, al was het alleen 
maar om de machinerie van de 
V.N. te stagneren. 

Maar een andere vraag is haast 
meer naar voren dringend, in het 
bijzonder voor christenen. Waarom 
wordt Hammerskjold op dit tijd- 
stip weggenomen, nu hij mense- 
lijkerwijs gesproken niet gemist 
kan worden? Deze man toch was 
het centrum, waar de draden der 
volken samenkwamen. Nu is deze 
man er niet meer. Zullen de vol- 
ken nu uiteenvallen? Ontneemt God 
ons nu de hoop dat de vrede be- 
stendigd zal worden? Misschien 
zullen wij op deze laatste vraag 

jold 
On p . 

Dag Hamme 

eén bevestigend antwoord moeten 

geven. Het is nog te vroeg om 

dit met stelligheid te zeggen, maar 

die mogelijkheid is zeer wel aan- 

wezig. Het is alsof de Here in het 

gehele stelsel der volkeren gebla- 

zen heeft. Het komt er nu op aan, 

dat wij blijven geloven in Gods 

leiding in de geschiedenis. Afge- 

zien van het feit of er misschien 

sabotagd in het spel is geweest, of 
dat het een tragisch ongeval was, 
een feit is, dat God Hammerskjold 
opgeroepen heeft. De dood van deze 
ene man doet de gehele samenhang 
der volkeren schudden. En de pro- 
blemen stapelen zich op: de Kongo, 
Cuba, Zuid-Amerika, Berlijn, de 
koude oorlog, het oprukkende rood 
China, de Commonwealth, de A- 
bom tests, enz, enz. Hoe ziet God 
ons onder de druk van deze om- 
standigheden? Bevreesd, of sterk 
in ons geloof, “verwachtende en 
háástende tot de toekomst van de 
dag Gods?” 

Toronto Board of Education 

Avondklassen voor Nieuw-Canadezen 

BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE — 1141 Bloor St. West 

(at Dufferin St.) 

CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE — 570 Shaw St. 

(south of Harbord St.) 

FEASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE — 16 Phin Ave. 

(at Chatham Ave.) 

HUMBERSIDE COLLEGIATE INSTITUTE — 280 Quebec Ave. 

(at Humberside Ave.) 

KING EDWARD SENIOR PUBLIC SCHOOL — 112 Lippin- 

cott St. (north of College St.) 

LORD DUFFERIN SENIOR PUBLIC SCHOOL — 303 Ber- 

keley St. (north of Dundas St.) 
MceMURRICH SENIOR PUBLIC SCHOOL — 114 Winona Dr. 

(south of St. Clair Ave.) 

NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE — 17 Broad- 

way Ave. (east of Yonge St.) 

PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE — 209 Jameson Ave. 

(south of Queen St. W.) 

RYERSON SENIOR PUBLIC SCHOOL — 190 Grange Ave. 

(east of Bathurst St.) 

1961-62 Seizoen 
Inschrijving kan geschieden in bovengenoemde scholen op de 

avonden van 18, 19, 20 en 21 September. 

Cursusgeld is $ 5.00. 

De lessen beginnen 25 September en de scholen zijn open van 

Maandag tot Donderdag om 7.30 n.m. 

KLASSEN — Eenvoudig Engels voor beginners; Engels en 

Burgerschap voor iets gevorderden; Cursus voor gevorderden. 

Bijzondere klassen voor volwassenen, in- of buiten Canada 

geboren, welke lezen en schrijven wensen te leren. 

Engelse Conversatie voor geslaagde cursisten. 

HET LEERPLAN OMVAT: Eenvoudig Engels — een ge- 

leidelijke cursus voor Nieuwe Canadezen in spreken, lezen en 

schrijven; Dagelijks nieuws; Inlichtingen over Naturalisatie; 

Canada en haar bevolking; Groeps discussies; Films, enz. 

Geïnteresseerden kunnen inlichtingen verkrijgen bij de betref- 
vanaf 18 September. 

E. M. DAVIDSON 
Chairman. 

fende scholen na 7 uur n.m., 

7. S. PHIMISTER 
Director of Education. 

SCHOOL NIEUWS 
ALGEMENE VERGADERING 

ONTARIO ALLIANCE OF 

CHRISTIAN SCHOOLS 

Men verzoekt ons mede te delen, 

dat schoolverenigingen die bepaal- 

de voorstellen in behandeling wen- 

Ouderlingen Conferentie 

Classis Hamilton 

Chr. Ref. Church 
Langs deze weg willen wij alle 
ouderlingen nogmaals herinneren 

edi- 5 ik 

Ei 
a es 

Vd % 

Ae 2 

“ARKADIA” 
19 KNOPEN, 20.648 TON 

COBH : LE HAVRE : LONDEN 

AMSTERDAM : BREMERHAVEN 

Naar AMSTERDAM Geniet van Uw maaltijden 
Enkele Rels in luchtgekoelde eetzalen, 

Toerlstenklasse vanaf van 14 ruime publieke sa- 
lons en van het grootste 
drijvende overdekte zwem- 
bassin. Overvloedige Hol- 
landse en Europese keuken, 
deskundige bediening door 
bekwame stewards. Alle 
passagiers hebben toegang 

Speciale Kerstmis reis — tot alle dekken op het snelle, 
8 December van Quebee gezellige schip “ARKADIA"'. 

54 O1 50 

Vanuit MONTREAL: 

12 October, 20 November. 

Wendt U tot Uw reisbureau of de 

GREEK LINE 
151 Victoria Square, Montreal « 89 King Street East, Toronto 

850 W. Hastings Street, Vancouver 

Voor al Uw reizen per 

BOOT of per VLIEGTUIG 

vraagt vrijblijvend advies 

aan: 

C. STEENHOF 
43 CRANE AVE, WESTON, ONT. 

Telefoon CH 1-0811 

[Knox Memoria 

sen te zien gebracht op de alge- 

mene vergadering van de Ontario 

Alliance of Christian Schools, die 

gehouden zal worden op 4 Novem- 

ber a.s, uiterlijk op 1 October in- 

gediend behoren te zijn bij het 

secretariaat, 2 West 4th St., Hamil- 

ton, Ont. Besturen van schoolver- 

enigingen worden verzocht hiervan 

goede nota te willen nemen. 

A CHRISTIAN SCHOOL 
IN FRUITLAND 

e official opening of the John 
En f Chrístian School 

in Fruitland was held during open 

house ceremonies on Friday eve- 

ning, September 1. 
The chairman, Mr. Cl. Tigche- 

laar, opened the meeting with 

prayer and read Ps. 103. He then 

gave a short history of the new 
private school. 

The teaching staff was intro- 
duced to the community — Mr. 
John E. Top, principal, Miss Jane 
Horzelenberg and Miss Mary Dek- 
ker, teachers. 

Mr. Top was then given the 
floor to address the meeting. He 
showed why Christian Schools are 
necessary. 

Rev, H. A. Venema of Toronto, 
chairman of the Alliance for Chris- 
tian Schools, spoke encouraging 
words and said that “this is the 
best thing that could happen here.” 

Mr. S. Kapinga of Guelph spoke 
on behalf of the Christian Schools 
of the area and the Christian High 
School board. 

Mr. George Yates spoke encour- 
aging words on behalf of the Salt- 
fleet Township, in his capacity as 
deputy-reeve. 

Dr. E‚ A. Harper spoke on be- 
half of the Public School Board, 
Area 2. The Board and principal 
were encouraged by his words of 
cooperation. 

hree delegates from the Gideon 
Bible Society were present. Mr. 
Jack Wrickard spoke on behalf of 
the society and presented Mr. Top 
with 60 Bibles. 

Rev. A. Rumph spoke on behalf 
of the consistory of the Chr. Ref, 
Church, and stressed that although 
this new school is not a Church 
school, he was thankful that the 
children will receive a positive 
Christian training. 

aan de Conferentie welke gehou- 

den zal worden in St. Catharines, 

op 30 September a.s. 

Laten zij die zich nog niet opge- 
geven hebben dit a.u.b. alsnog 
doen. Ook alle afgetreden ouder- 
lingen zijn van harte welkom. Voor 
meer bijzonderheden zie Uw scriba. 

Namens het comité, 

A. Antonides. 

B. A. Langendoen. 

47 Harcovest, St. Catharines. 

Mr. J. Heeringa (of the Heeringa 
Brothers) presented the Cl] Ge an 
with the key, Mr. Heeringa Ag aen 
that it had n a pleasure for 
him to build this school. 
man stated in well-chosen words: 

“he does not only give us a key, 
he has “given” us a ROAN 
Words of thanks were spoken by 
the chairman for all the work done 
for this new school of which Mr. 
Teitsma from Stoney Creek was 
the architect. Words of thanks 
were spoken by the chairman for 
all those who have put in free 
labor. Especially thanks is on its 
place for Mr. J. Bergshoeff, Mr. 
Bouwmeester, The Huizinga 
Brothers and Mr. J. Walma. 

After Rev. Rumph led in the 
closing prayer, all assembled gave 
thanks to our Lord in singing: 

“Now thank we all our God, 
With heart and hand and 

voices ...” 

Refreshments were served in the 
basement of the church and then 
a tour of the new school building 
was conducted. During the in- 
spection several comments were 
heard: “Oh, what a beautiful build- 
ing ... what a pleasure it will be 
for the teachers and the children.” 

And indeed, we have a beautiful 
building, decorated with new 
benches etc. and nearly debt free 
and we are thankful for it. Alf 
honor to our Gad. The school build- 
ing consists of three large class- 
rooms, a teachers room etc. and 
it is suitable for enlargment. More- 
over, we have a large sportsfield, 
The enrollment is 101 students. 

At the end of the eveni a 
spokesman for the Christian ool 
Board summed up the feeling of 
everyone present with these words: 
“May Thy blessing rest upon 

this house, O Lord.” 
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BLOEM DIE GESCHIKT IS 

voor alles wat U bakt 
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zwaar overdreven maar toch heeft NEW DUTCH CAR 
E 

4 elit N î - k 

„PARELS IN ENGELAND de man uit Coupar Angus in Schot-|_ 4 new Dutch car, the “DAF 

EE IC ID land, reeds verscheidene behoorlijke 750 cc’ will be introduced at 

ee ertebannend 
Ë ss p 

en 
re r | red at 

ĳ Ĳ 

nd pe) vangsten gedaan. _ {the international automobile show, 

Nn 
Zo ving hij eens pareloesters die to he held in Frankfurt, Germany, 

pd | BEE voor een waarde van ca. $900 aanfon September Ind. The new car 

5 d ee parels bleken te bevatten. Aange-fis manufactured by Van Doorne'’s 

EE SCHOTLAN DO zien hij deze oesters foe ede. Automobile factories, Eindhoven, 

en S= ving, was dit kleine fortuintje snelf which for a number of years have 

== \4 Vi) Dern verdiend. Daar staan echter weerf been manufacturing the “DAF 

ee UifeCouporAngus =S ettelijke dagen, en soms weken, te-[ 600”, a small car with automatic 

Del e4 e/Dundee genover, dat hij geen succes heeft. | transmission. The “DAF 600” has 

La”, Leal 

1 

é Er is in Engeland reeds herhaal- become verv popular on the Con- 

Glasgow ®Edinburgh 

Ì 
af delijk op parels gevist, met min |tinent. Production figures for this 

Kij NOORDZEE of meer succes. Maar de Schot | car_ attained 17,000 in 1960, à 

ER == Ed Abernethy schijnt toch wel de beste The “DAF 750” or Daffodil 

VA “parelvelden” te hebben ontdekt. will be available in two models, 
e Newcastle we ô 

Het is dan ook geen wonder dat hij standard and de luxe. Its aircooled 

Pee he / ed zijn “jachtvelden” geheim blijft|engine will develop 30 horsepower, 

MIN NS houden en er geheel alleen met een against 22 h.p. of the “DAF 600", 

ed =d soort vlot op uit blijft trekken, om| _Advantages of the new DAF-car 
en wverpool == liggend op dit vlot de oesters van) Over the “DAF 600” are: larger, 

nn, men pn AT de bodem te vissen. Hij is daarom sturdier body, better acceleration 

EK 7, Sheffield 20 geheimzinnig met zijn vindplaat- and higher top speeds. Next to the 

ed , S= sen, omdat het in Engeland geheel Ld ei ie ti rie 
° hr” 3 vrij is Oo tacht te gaan naar pa- moDue VOTKS WI contumnue 0 

es” Birmingham @ tan: ’ manufacture the small DAF as 

B = well, which is considered to be an 
= nn | beng 

A Cardi 5 , ideal family car. It is expected, 

NP Peko LZ | VOOR CHINA BESTEMDE [however, that th attractive new 
kn 4 De _— o Pd CANADESE TARWE erge 2 Ï pn powerful 

« Sn nT engine, Ì e sold on 

en af == NAAR ALRANI lanker woelë han’ the SDAF 500”. 

mn en OD an Uit Ottawa wordt gemeld dat) he “Daffodil” will be put on 

sommige Canadese autoriteiten van | the market next month, The price 
mening zijn dat een deel van def of the new car will not be revealed hd 

| 
1(/J/N indplaatsen van parel 

aan Rood China verkochte tarwefpefore the Frankfurt Automobile 

Á IN SCHOTLAND MAG MEN |naar Albanië is verscheept. Offi- | now 

, cieel zijn hierover uit China geen | d 

NAAR PARELS VISSEN! berichten ontvangen, maar inlich- 

a Schotland worden parels ge- tingen uit rederskringen wijzen er 

vonden! Het is de Heer W. Aber-| OP dat zele genen Vai de 35 wi R de pareljacht is| joen schepels tarwe, die ingevolge 
nethy die daar op ce PAR het met China afgesloten contract 

doende hoeveelheden heeft ontdekt. reeds zijn verscheept, is doorge- 
Hij heeft zijn parels niet gezocht zonden naar Albanië. Dit land zou 

ì Î in d „grote behoefte hebben aan brood- ° pe 
in de tropische wateren of in de zon eraan, terwijl Rusland niet bereid Agent: TCA, KLM, Holland 

op “ontdekkingsreis” getrokken zou zijn geweest te helpen. America Line, Europe-Canada 

naar de binnenwateren en meren| Volgens het met China afgeslo- Line 

van Engeland en Schotland. Deften en ek Canada 187 mil- 

heer Abernethy is bij zijn zoeken|joen schepels tarwe no, 2 en 3, 

uitgegaan van oude verhalen de alsmede 47 si he schepels voe- BRAMPTON, ONT. 

overleveringen, die in de verschil-{dergerst no. 1 leveren tussen 1 

lende streken de ronden deden over| Juni 1961 en eind 1963, met een 85 Main St. N. Phone GL 1-4280 

de aanwezigheid van parelschatten.| geschatte totale waarde van ruim | Agent Canadian National Railway 

Natuurlijk bleken deze verhalen 360 miljoen dollar. 

DUXBURY 
TRAVEL SERVICE 

Alle goede dingen in drieen 

@ De Nederlanden van 1845. 

®@ The Commercial Life Assurance Co. Rene alt 
3 , ks en od nd 

EA zins ever rh Jd 

“The Halifax Insurance Co. 
rbi (Canada’s oudste verzekeringsmaatschappij) 

Bij deze 3 

bent U voor al Uw verzekeringen veilig onder dak 

Hoofdkantoor: 1303 Yonge St. Toronto. Tel. WA 5-4144 

WIJ HEBBEN WEER EEN AANTAL LEUKE BOUWPLATEN IN VOORRAAD |! 

Wilt U er gaarne een GRATIS voor Uw kinderen ontvangen? Zendt dan omgaand Uw naam 

en adres aan: Commercial Life, 1303 Yonge Street, Toronto. 

mmm
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VAN DELFT’S 
Book en Gift Shop 

Het vanouds bekende adres voor 
al Uw Boeken, Bijbels, Kinder- 
bijbels, Gramofoonplaten, Ko r- 
muziek, Muziekboeken, Losse Or- 
gelmuziek, Voorn, Samen- 
spraken, Toneelstukken, Hollandse 

Holland Construction Co. 
Wolverton Rd. Phone 

GRIMSBY, R.R. I WH. 5-4012 

Dam- & Schaakborden, Schaak- Speciaal in Greenhouse Constructie 
stukken, Luxe Artikelen. 

en aanbiedingen van nieuw cedar of AND 

redwood materiaal voor zelfbouwers, WOODEN SHOE 

tevens Hotbedsash, Putty & Nails enz. CON FECTIONERY 

05 ain reet W 

KOOP NU GOEDKOOP GREENHOUSE GLAS Reet 
\ Phone JA 8-1932 

Ng 

ABONNEMENTSFORMULIER Aan: 
Calvinist-Contact, Box 812, Stat. B, Hamilton, Ont, 

Hierbij geef ik op als abonné van Calvinist-Contact 

ADRES VERANDERING NRABR ortie, 

NIEUW ADRES: 
vanssndansatenansvanennnernnvnnndnnntenntntaarsandstnceandenans 

voesteurbannndderdientsteerdsdaanrsterrntehecetsansannans
enrdesanenbsngddesaonsenanssteenne nennen 

Naam sanntenntnnnentandenen 

Aangebracht door: 

MEREN EN ee TE en boten ie zend nan ade Gabana Post-adres 

| À DOEREEADEEE rens nk he dennrinaht enden MRGREEN ne 

vronvenntuntanttarnsventsnennarntennnrnenatannnsenrsnen 

PEET TEET EET E TTET EN Aanbrengpremie: 

Zendt dit formulier met het abonnementsgeld ad 
$ 4.00 in cash/money-order/cheque (bij cheque 15 
extra voor bankkosten) naar “Calvinist-Contact”, 
Box 812, Station B, Hamilton, Ont. 

‘mm
m 
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CALVINIST-CONTACT SEPTEMBER 22nd, 1961 

OUD ADRES: 

gebruik dan de nieuwe Bof M WORLDWIDE MONEY ORDERS 

Verdien een boek _ 

Als U geld naar het buitenland stuurt a 

mn 

voor de snelste verzorging 

nn 
hhh 

B of M Worldwide Money Orders zijn 

nieuw ... het laatste ín het zenden 

van geld overzee. Ze zijn speciaal 

ontworpen door Canada's Eerste Bank 

zodat U vlot Uw overmakingen kunt 

doen — als U haast hebt. 

Idezal voor de verzending van bedragen 

tot $500 ín Amerikaanse valuta aan 

verwanten, vrienden en zakenrelaties in . Mi 

het buitenland. B of M Worldwide h 

Money Orders zijn veilig, gerieflijk, 

voordelig — het beste voor overmakingen 

naar het buitenland. 

TO 2 MILLION AMADAMS 

Doe Uw voordeel met deze nieuwe service 

bij Uw dichtstbijzijnd kantoor. Een 

B of M Worllwide Money Order kan 

U veel tijd en moeite besparen! 

BANK oF MONTREAL 
Canada's Eerste Bank 

Sinds 1817 werkend met Canadezen uit alle volksalagen 

SD2258 
ELIEN NOM ENE EEE ELL AGOETEEE mende, Ee 
ERE tig EN A > Sz, Ent RN en ON En 

Het kost U niets om in het bezit te komen van een aantal 

mooie en goede boeken. U behoeft alleen het gesprek op Cal- 

vinist-Contact te-brengen, als U op bezoek bent bij familie of 

vrienden, die ons blad nog niet lezen. De rest is niet moeilijk. 

De enige bepaling is, dat U tegelijk met de opgave van het 

nieuwe abonnement het abonnementsgeld van $ 4,00 opstuurt. 

Onze lijst van Premieboeken 

Voor 1 abonnee: 

MET ENGELS DE WERELD IN. 

Ook als premie beschikbaar een van de 

volgende “Pocket books” uit de z.g.n. Boeketreeks 

van Uitgeverij J. H. Kok. 

DE HUMOR VAN DE BIJBEL — Ds. Okke Jager 

DE BIJBEL ALS BOEK VAN SCHOONHEID — 
Dr. B. Wielenga. 

HERLEEFD VERLEDEN door Prof, A. Sizoo, 
JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE. 
DE APOCRIEFE BOEKEN, deel 1 

Herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en 

Pieter Keur. 254 bladzijden. 
DE APOCRIEFE BOEKEN, deel 2. 157 bladzijden. 
HET CALVINISME (Stonelezingen), door Dr. A. Kuyper. 

JOHANNES CALVIJN, ZIJN L EN WERK — Dr. R. 

Schí N 
VERLEIDENDE GEESTEN — Ds. A. B. W. M. Kok. 

HEDEN ZO GIJ ZIJN STEM HOORT (Bijbels dagboek). 
DE GE En door John Bunyan. 
LUTHER'S WERKEN. 
DE CHRISTINNENREIS — John Bunyan. 
MENSEN RONDOM JEZUS — Dr. J. H. Bavinck. 
MOEILIJKE KINDEREN. 
HEL EN HEMEL VAN DACHAU — Ds, J. Overduin. 

HET EVANGELIE VAN THOMAS — Dr, R, Schippers. 

Voor 2 abonnees: 

oe WONDERWERELD DER BEELDENDE KUNST — P. 
rusemar.…. 

NEDERLAND ZOALS HET WAS — ZOALS HET IS — 

W. W. Reys. 
DE WONDERWERELD DER BIOLOGIE — Dr. W. M. 

W. J. Steinz. 

Voor 3 abonnees: 

LANDVERHUIZERS, door P. J. Risseeuw. 

Trilogie in één band. 1. Vrijheid en brood 

2, De huilende wildernis 

8. Ik worstel en ontkom 
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