
Organisatienieuws 
Najaarsstreekvergadering Streek Nijkerk 

D.V. donderdag 23 november a.s. houdt de Streek Nijkerk 
e.o. haar najaarsstreekvergadering in gebouw „de Schakel" te 
Nijkerk. Op deze vergadering hoopt de weleerw. heer Ds. H. 
Visser, Ned. Herv. predikant te Barneveld, een referaat te 
houden, getiteld: „Onder zegenende handen". Aanvang van 
deze vergadering is 19.45 uur. 	T. de Zeeuw, secr. 

Van de leestafel 
Oranjekalender, uitgave van Pro Juventute, post-
bus 7101, Amsterdam. 

De Oranjekalender voor 1973 is weer verschenen. Heel 
mooie foto's van ons Koninklijk Gezin warden hier afgedrukt 
in kleuren. De baten zijn voor kinderen in moeilijkheden, waar 
Pro Juventute zich voor inzet. Daar zal vast en zeker weer 
heel wat belangstelling voor deze mooie kalender zijn, die een 
sieraad aan de wand is. En mede met het oog op het doel wil-
len we graag opwekken deze kalender te bestellen. 

BOEKBEOORDELING 1972 
Veel van wat we in de loop der jaren gewend 

waren, zien we nu verdwijnen. Velen vinden dat 
goed, werken er zelfs hard aan mee. Men is van 
oordeel, dat we ons plaatsen moeten in de stroom-
versnelling van deze tijd en ook mee zullen gaan 
met de ombuiging van de route, die afgelegd dient 
te worden. Daar mag ook heus wel het een en an-
der verdwijnen. Het oude is niet goed, omdat het 
oud is. We zullen ons terdege kritisch op dienen 
te stellen tegenover alles wat zich aan ons voor-
doet. En dan kritisch vanuit de Bijbel, vanuit het 
geloof, dat ons van de heiligen is overgeleverd, 
vanuit de religie, die ons vertolkt wordt in het be-
lijden van de Kerk, zoals we dit beluisteren in de 
drie formulieren van enigheid. 

Daar mogen wij ons zeker niet aan onttrekken, 
we dienen hierin zelfs koplopers te zijn, want dat 
zijn we aan onze naam verplicht, omdat we een 
Bond zijn, die in onze benaming opgenomen heb-
ben welbewust de aanduiding: gereformeerde 
grondslag. Daarom zullen we zorg hebben om te 
bewaren dat geloof, wat we vanuit de Reformatie 
ontvangen hebben, hetwelk geworteld is in de 
Bijbel en zijn kracht bewezen heeft door Gods ge-
nade in allerlei zeer kommervolle omstandigheden. 
Heel ons werk op de Zondagsschool willen we in 
gemeenschap met dit geloof, dat in de belijdenis 
van de Kerk beleden wordt en vertolkt wordt in 
de aanvaarde belijdenisgeschriften, doen ten be-
hoeve en ten nutte van de kinderen. Ons vertellen 
aan de kinderen vanuit de Bijbel wordt hierdoor 
bepaald. Ons zingen met de kinderen, alles wat 
we ze verder meegeven op wat voor manier dan 
ook, dus zeker ook met betrekking tot de lectuur, 
die de kinderen wordt aangeboden. Daar vallen 
ook de boekjes onder, die uitgedeeld worden bij 
gelegenheid van de viering van het Kerstfeest met 
de kinderen van onze Zondagsscholen. 

* * 
De inhoud is in vele opzichten veranderd in deze 

boekjes. Een heel andere geest ademt het verhaal 
bij heel veel schrijvers en schrijfsters. Je komt nog 
wel boeiende verhalen tegen. Zo hier en daar komt 
ook nog wel iets naar voren, dat met het godsdien-
stig leven verband houdt. Maar het is toch wel be-
hoorlijk aan het verschralen. Je verlangt zodoende 
soms sterk terug naar allerlei boekjes, waarin veel  

meer een christelijke, een bijbelse toon te beluiste-
ren viel. Daar willen we aan vasthouden en we 
laten het terdege gelden bij het beoordelen van de 
boekjes voor de Kerstuitdeling, die op de markt 
gebracht worden. Eerlijkheidshalve zullen we ook 
dit signaleren, dat men dit godsdienstige gehalte 
in een al te grote verdikking kan aanbrengen, zo-
dat het voor kinderen moeilijk te verteren is. Daar 
zullen we ons ook voor wachten en er voortdurend 
de vinger bij houden, dat het voor kinderen ge-
schreven dient te zijn en daarom ook op kinder-
lijke wijze de Bijbelse boodschap mee zal geven. 

Duidelijk zal het wel zijn na de gemaakte op-
merkingen, dat we ons niet altijd vinden kunnen 
in de inhoud van de aangeboden Kerstboekjes, 
waarbij we er nadruk op blijven leggen, dat deze 
boekjes geschikt dienen te zijn om uit te delen op 
het Kerstfeest en dus op een of andere manier in 
het verlengde dienen te liggen van wat we onze 
kinderen op dit feest vertellen. Dit bepaalt mee 
onze beoordeling. 

* * * 

We zijn de heren Uitgevers veel dank verschul-
digd, dat zij het ons mogelijk hebben gemaakt deze 
boekbeoordeling te laten verschijnen. Ook voor hen 
blijkt het in de praktijk de nodige moeilijkheden 
op te leveren om deze boekjes wat vroegtijdig aan 
de markt te brengen. 

We blijven dit betreuren, maar brengen er wel 
begrip voor op. Daar komt ook heel wat kijken om 
zo'n boekje helemaal kant en klaar af te kunnen 
leveren. Maar zeer erkentelijk zijn we voor de 
medewerking, die we ook dit jaar weer ondervon-
den hebben. 

Dit Belt ook allen, die meegewerkt hebben om 
de recensies op tijd klaar te kunnen krijgen. Ook 
in het december-nummer van ons blad zal nog wel 
een restant van deze recensies opgenomen dienen 
te worden. Hartelijk willen we u allen, die naast 
allerlei andere drukke werkzaamheden voor een 
vlotte afwerking van de beoordeling zorg gedra-
gen hebben, daarvoor danken. Uw bereidwillig-
heid om mee te werken en uw daadwerkelijk hel-
pen ten behoeve van een goede gang van zaken in 
het Zondagsschoolwerk hiermee worden door ons 
op hoge prijs gesteld. 
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Fijn dat we zo onze leiders en leidsters de hel-
pende hand kunnen bieden. Laat het voor u allen 
een niet onbelangrijke zaak zijn om boekjes uit te 
kiezen voor de kinderen. We hopen en verwach-
ten, dat we u met deze boekbeoordeling van dienst  

zijn. Moge het zo zijn nut afwerpen voor het ge-
heel van ons Zondagsschoolwerk. Laat ons er ons 
met elkaar voor inzetten in diepe afhankelijkheid, 
met de bede om de zegen des Heeren. 	Vr. 

Uitgaven van Uitgeverij G. F. Callenbach, Nijkerk 
VACANTIE IN AMSTERDAM, door Diet Verschoor 

Aantal blz. 77; le druk; prijs gebonden f 3,25; meisjesboek, 
leeftijd 7-9 jaar. 
Inhoud: Anke en Ina C. Bos gaan bij oom en tante in Am-
sterdam logeren. Wat hebben ze een schik met de voorberei-
ding en wat beleven ze daar veel. De logeerpartij wordt een 
groot succes. Het fijnste van alles is, als vader belt, dat ze 
een broertje hebben gekregen. 
Conclusie: Een vlot geschreven verhaaltje zonder enige chris-
telijke strekking. Erg jammer, want zo is het voor onze uit-
deling op Kerstfeest ongeschikt. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

BOELE VAN HET BLAUWE WATER, 
door Chris Barnard 

Aantal blz. 122; le druk; prijs gebonden f 4,90; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 14-16 jaar. 
Inhoud: Carolyn, David en baby zullen met vader en moeder 
reeds lang weggelopen zijn. Hij ziet een meisje dat op 't dorp 
is komen wonen. Door vechten en intimidaties schakelt hij 
mededingers uit. Pleegvader Oukoos sterft. Zijn zoon wil als 
erfgenaam de vissersschuit. In een bloedig gevecht wordt be-
slist dat Boete de schuit krijgt. 
Conclusie: Een vreemd boek. Waarom? Een Amerikaanse fa-
onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig. Niets christelijks. Het 
erven van een schuit wordt in een café en door een woest 
vuistgevecht beslist. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ALLE VOGELS VLIEGEN, door Bonny de Graaf 
Aantal blz. 60; prijs gebonden f 2,50; jongens- en meisjesboek, 
leeftijd 10-11 jaar. 
Inhoud: Carolyn, David en baby zullen met vader en moeder 
naar Zwitserland vliegen. Ze wonen in. Amerika. Ze gaan bij 
oom John logeren. Ze raken zoek, Carolyn en David, en wor-
den door een reddingsploeg gevonden. Alle kinderen van het 
dorp krijgen een feest aangeboden. 
Conclusie: Een vreemd boek. Waarom? Een Amerikaanse fa-
milie gaat naar Zwitserland en daarover een Hollands boekje. 
De titel van het boek zou boven 't laatste hoofdstuk kunnen 
staan. Weinig christelijk. Alleen als de nood er is, dan wordt 
er gebeden. Weinig spanning en niet boeiend. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 90; 19e druk; prijs gebonden f 2,65; meisjesboek, 
leeftijd 9-12 jaar. 
Inhoud: Rozemarijntje wordt tijdelijk ondergebracht bij een 
oom en tante, een artsenechtpaar, in een dorp; Hoewel zij er 
goed verzorgd wordt, past ze er niet. De sfeer is te deftig. 
Tante wil van haar een dametje maken. In het dorp is ze erg 
populair om haar spontaniteit. Tenslotte komt er meer begrip 
bij tante en komen ze dichter bij elkaar. 
Conclusie: Een heel mooi boekje. De godsdienstige strekking 
is niet zo sterk. Psychologisch zeer goed. 

MARIENTJES MOOIE ZOMER, door A. G. Lameris-Bolt 
Aantal blz. 107; 4e druk; prijs gebonden f 2,90; meisjesboek, 
leeftijd 8-11 jaar. 
Inhoud: Marientje, een half weesje uit Groningen, brengt met 
haar moeder de vakantie door op Vlieland. Ze hoopt dat een 

Amsterdamse familie met kinderen (waar ze het vorig jaar zo 
fijn mee speelde) er ook zullen zijn. Ze zijn er niet, maar ko-
men al gauw. Dan volgen fijne wandelingen in de natuur. 
Marientje kent de meeste van de vogels. Eén tochtje van de 
kinderen alleen dreigt slecht af te lopen: de jongens gaan naar 
een gestrand schip en worden slechts met moeite gered. 
Conclusie: Een goed geschreven, boeiend verhaal. Goede ge-
zinsverhouding; pedagogisch verantwoord; ongemerkt kweken 
van liefde tot de natuur. Daarom: jammer dat de godsdienstige 
inslag erg oppervlakkig is; temeer waar het verhaal gerede 
aanleiding geeft tot scherpere belijning. Daarom alleen: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DAT VALT NIET MEE, CARIEN 
door Dieuwke Winsetnius 

Aantal blz. 75; 3e druk; prijs gebonden f 3,—; meisjesboek, 
leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: Twee vriendinnen, Carien en Coby, vinden een 
beursje. Ze gaan het aangeven op het politiebureau en bren-
gen het terug aan een oude dame. Bij een t.b.-onderzoek op 
school blijkt Carien positief te reageren. Ze moet een jaar 
lang liggen, maar dan blijkt dat velen met haar meeleven. Bij 
een landelijke opstelwedstrijd wint ze een fototoestel. 
Conclusie: Werkelijk een goed verteld boek. Goed van stijl 
en woordkeus. 't Godlsdienstig element is er op zeer natuur-
lijke en ongekunstelde wijze in verweven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SLAG OM DE NOORD, door Aart Grimme 
Aantal blz. 84; le druk; prijs gebonden f 3,25; jongensboek, 
leeftijd 9 jaar en ouder. 
Inhoud: Jan Hillebrantsz krijgt van zijn moeder toestemming 
naar zee te gaan en maakt zo een reis naar Nova Zembla. 
Wat een belevenissen hebben ze, als ze daar moeten over-
winteren. Jan mag met andere opvarenden — niet allen — de 
terugreis aanvaarden. 
Conclusie: Een stukje geschiedenis van 1596. Bijzonder boei-
end wordt het verteld, al moet hier de opmerking onmiddellijk 
aan toegevoegd warden, dat alles wel bijzonder vlot afgehan-
deld wordt. De jongens zullen er graag van lezen, wat op 
die tocht allemaal meegemaakt werd en in wat voor avonturen 
zij terechtkwamen. Maar de vraag dringt zich op of dit nu 
wel de meest geschikte Kerstlectuur voor de jongens is. Aan 
het godsdienstig element had toch wel iets meer aandacht 
besteed mogen warden. Daarom kan ons eindoordeel niet zo 
gunstig zijn. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

FIK IS HEEL KNAP, door Coby Bos 
Aantal blz. 30; le druk; prijs geb. f 1,65; jongens- en meisjes-
boek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Belevenissen van een hond, die nogal schrander is. 
Conclusie: Geen inhoud, die we zoeken voor uitreiking aan 
onze kinderen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

VAN EEN KLEINE JONGEN EN EEN GROTE HOND, 
door M. A. M. Renes-Boldingh 

Aantal blz. 36; 4e druk; prijs gebonden f 1,80; jongensboek, 
leeftijd 7-10 jaar. 
Inhoud: Fredi woont in de bergen. Hij is enig kind. Naast hem 
woont een groot gezin met een grote Sint-Bernardshond. Die 
hond is graag bij Fredi en daarom ontstaat er een burenvete. 
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Maar als Fredi tijdens een sneeuwstorm verdwaalt, vindt de 
hond hem. De ruzie wordt vergeten en Fredi krijgt als kerst-
geschenk de hond. 
Conclusie: Een goed boekje met goede strekking en daarom: 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE ZOMERVAKANTIE VAN KLAAS EN WIM, 
door Berden Scherft 

Aantal blz. 54; prijs gebonden f 2,25; jongensboek, leeftijd 
8-12 jaar. 
Inhoud: In tien hoofdstukjes worden tien vakantiegebeurtenis-
sen verteld, die overigens zo goed als niets met elkaar te mo-
ken hebben. Ze verlopen allemaal volgens hetzelfde patroon: 
Er moet iets gedaan worden; er gaat iets fout; het komt weer 
goed of het is niet erg. 
Conclusie: Volkomen vlak, neutraal boekje; niets wat op enige 
strekking lijkt en met vaak afschuwelijke tekeningen van ge-
zichten. Geen aanwinst dus! 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

STEFFIE UIT TIROL, 
door C. M. van den Berg-Akkerman 

Aantal blz. 76; le druk; prijs gebonden f 3,—; meisjesboek, 
leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Hoog in de bergen woont Steffie. Ze moet beneden 

naar het dorp om op school te kunnen gaan en moet daartoe 
bij tante in huis komen tijdens de schobltijd. Een nichtje plaagt 
haar vaak en ze besluit alleen de bergen op te gaan, op weg 
naar huis. Een sneeuwstorm overvalt haar en 't wordt alles 
erg verdrietig. Gelukkig loopt het goed af. 
Conclusie: Godsdienstig is 't wat schamel, met nogal kerst-
boom en „Heer-. Bovendien wat te moeilijk voor de kinderen 
hier en daar. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE VERGETEN SOLDAAT, door Nanne J. Bosma 
Aantal blz. 150; le druk; prijs gebonden f 5,50; jongensboek, 
leeftijd 12 jaar en ouder. 
Inhoud: Het boek speelt in het rampjaar 1672. De hoofdper-
soon Jan wordt geronseld en maakt de inval der Fransen mee. 
Bij Nieuwerbrug wordt hij vergeten, maar een marketenster 
zorgt voor hem. Verschillende wreedheden en plunderingen 
worden beschreven. Jan leert daar ook de liefde kennen en 
tenslotte begint hij een nieuw leven met een meisje, wier ou-
ders vermoord zijn. 
Conclusie: Een nogal ruw verhaal over ruwe tijden. Voor 
jongens die van geschiedenis houden is het wel spannend. 
Weinig godsdienstige strekking. Voor onze kinderen, op een 
oudere jongen na, niet geschikt. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

Uitgaven van Uitgev erij Meinema te Delft 
ANNÉTJE EN DE GROTE TOREN, 

door Joke Dijkshoorn 
Aantal blz. 39; 6e druk; prijs f 1,35 in slappe omslag; meisjes-
boek, leeftijd 5-6 jaar. 
Inhoud: Annètje, het leuke dochtertje van de koster-schilder, 
is een echte handje-gauw. Als haar poppewieg kapot is, haalt 
ze een zware hamer en rostige spijkers uit vaders werkplaats, 
maar gooit een pot rode verf om. Dan vlucht ze naar vader 
in de kerk, vindt hem nergens en gaat de torentrap op, waar 
ze doodsbenauwd tussen spinnen, vleermuizen, duiven en 
klokken neerzakt tot vader ze vindt. 
Conclusie: Een leuk, spannend kleuterverhaaltje, wel eens wat 
onwaarschijnlijk, maar met goede achtergrond van schuldbesef 
en gebed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET GEHEIM VAN MOEDER AMBOE, 
door M. C. Capelle 

Aantal blz. 48; 3e druk; prijs f 2,— gebonden; jongensboek, 
leeftijd 9,-12 jaar. 
Inhoud: Kamba, een Afrikaanse jongen van 10 jaar, hoort op 
een dag van moeder Amboe dat hij haar jongen niet is. Zij 
heeft hem gevonden in het bos, waar hij kort na zijn geboorte 
te vondeling was gelegd, omdat hij volgens het heidense bij-
geloof als een tweeling-kind onheil zou teweegbrengen. Moe-
der Amboe geeft hem mee aan een oom, die Kamba herkend 
heeft en hem weer graag aan zijn eigenlijke moeder, die christin 
was geworden, teruggeeft. Na een gevaarlijke tocht door het 
moeras en het oerwoud wordt hij met grote blijdschap ontvan-
gen in de hut van zijn ouders. Kamba had moeten sterven. 
Maar God besliste anders. 
Conclusie: Een vlot lezend boekje, dat vol spanning is en 
ongetwijfeld de oudere Zondagsschooljeugd zal aanspreken. 
Het laat heel treffend de problemen en de zegeningen van het 
zendingswerk zien. Het slot is helaas oppervlakkig. Het boekje 
herinnert aan het bijbelse verhaal over Mozes. Er had iets 
meer in kunnen zitten ook van de keuze van Mozes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WAT PIET EN MIEKE VINDEN, door Johan Hidding 
Aantal blz. 47; le druk; prijs f 2,10 gebonden; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: Als Mieke ziek is, gaat haar broertje Piet spelen voor 

bakker. Hij verdient zo wat en koopt voor 't geld een konijn-
tje. Wanneer Mieke beter is, trekken ze 't bos in samen en 
vinden een kist met achtergelaten poesjes. Ze ontfermen zich 
er over. 
Conclusie: Een zeer eenvoudig boekje met goede strekking. 
Godsdienstig wel goed, zij het wat beknopt. Opvoedkundig 
wat beter. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JANNEMIENTJE, door Ina de Vries-v. d. Lichte 
Aantal blz. 47; 6e druk; prijs gebonden f 2,10; meisjesboek, 
leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: Jannernientje is enig kind. Enige tijd krijgt haar moe-
der een baby in huis van een zieke vrouw. Ze is daar erg blij 
mee, maar weet ook straks het kind weer los te laten als de 
moeder beter is. 
Conclusie: Goed en spannend verteld. Wel wat sentimenteel. 
De gehele gang van zaken is voor deze tijd vreemd en mis-
schien voor kinderen niet geheel begrijpelijk. Overigens pe-
dagogisch en godsdienstig goed verantwoord. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

GEVECHT OP DE HEUVEL, door M. C. Capelle 
Aantal blz. 80; 2e druk; prijs gebonden f 2,50; jongensboek, 
leeftijd 9-11 jaar. 
Inhoud: Het verhaal speelt in Rwanda. Hier leven drie volks-
stammen, de Toetsi, de Hoetoe en de Twa. De Hoetoe hebben 
eeuwenlang slavendiensten verricht voor de Toetsi. Ze ko-
men in opstand en een wrede strijd breekt los. Twee jongens, 
een Toetsi en een Hoetoe, zijn vrienden, maar warden door 
de strijd vijanden. Tenslotte komt er toch weer toenadering. 
Conclusie: Een goed verteld verhaal. De schrijver is zelf in 
Rwanda geweest en het boek is een weerslag van de verhalen 
die hij daar hoorde. Goede taal en stijl. Goede natuurbeschrij-
ving. De schrijver laat zien dat Christus van de mensen vraagt 
als broeders samen te leven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WOUT EN DE DOUANIER, door H. te Merwe 
Aantal blz. 128; 2e druk; prijs gebonden f 3,60; jongensboek, 
leeftijd 10 jaar en ouder. 
Inhoud: Dit verhaal speelt zich af in de tijd, dat Napoleon in 
Holland de lakens uitdeelde. Geen gemakkelijke tijd voor ons 
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meinemas 
deug oeken 

Weet u nog hoe intens u als kind genoot van zo'n heerlijk, 
boeiend boek? 

Hoe u wegkroop in een hoekje als 't bedtijd werd en het „juist 
zo spannend was..." 

Dan zijn voor u niet veel woorden van aanmoediging nodig om 't 
kind van vandaag te geven waar het zo dringend behoefte aan 
heeft: boeken die zijn geest ontspanning geven. Boeken die zijn 
geest verrijken! Die wat kunnen betekenen in zijn leven. 

Dan behoort u tot de opvoeders aan wie de nieuwe catalogus van 
Meinema besteed is. 

Immers Meinema's jeugdboeken hèbben pit en hèbben kern. 
Kort gezegd: ze zijn „goed"! 

Iedere lezer van Onze Hervormde Zondagsschool kan de catalo-
gus gratis ontvangen. U kunt hem aanvragen bij uw boekhande-
laar of door een lege envelop te sturen aan Meinema. 

Maar vergeet niet uw naam en adres op de klep van de envelop 
te schrijven! 

UITGEVERIJ MEINEMA 

Antwoordnummer 101 

DELFT 

Postzegel 
is niet 
nodig 

Dit adres 
overschrijven 
of plakken 
op lege 
envelop. 

Vergeet niet 
uw naam 
en adres 
op de klep 
te schrijven. 
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volk. De beperking in de handel met landen „overzee" deden 
zich gevoelig gelden en brachten de nodige tegenslagen met 
zich mee. Het gevolg was natuurlijk, dat smokkelarij welig 
tierde. Ook dit boekje vertelt hiervan, vandaar dat Franse 
douaniers zich in dit verhaal presenteren en laten gelden. Wel 
binden deze laatsten samen met de Hollanders de strijd aan 
tegen het wassende water. 
Conclusie: Een bijzonder boeiend verhaal, zoals we dat van 
te Merwe gewend zijn. Graag zullen de jongens dit boekje 
lezen. Ook een christelijke strekking vinden we in dit verhaal. 
Toch komen we er niet zo gemakkelijk mee klaar of het nu 
wel de meest geschikte Kerstlectuur is, als smokkelen be-
schouwd wordt als de meest gewone zaak ter wereld, terwijl 
het toch echt niet ging om de meest noodzakelijke levensmidde-
len. Ondanks de goede kwaliteit van dit boekje hebben we 
enige reserve wat het aanbevelen betreft. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

Uitgaven van De Banier, Utrecht 
DE KANONNIERS VAN DE GROTE, ARMEE, 

door T. Mateboer 
Aantal blz. 256; le druk; prijs gebonden f 9,75; jongensboek, 
leeftijd 12-14 jaar. 
Inhoud: Enkele Hollandse jongens krijgen een oproep om te 
dienen in het leger van Napoleon. Ze moeten de strijd gaan 
voeren tegen Rusland. Ze komen tot aan Moskou, waar na 
nederlaag op nederlaag de jongens en het leger treffen. Een 
van de jongens heeft een bijbeltje bij zich, waarmee hij velen 
tot steun is. Na veel ontberingen komen van de 2e compagnie 
32 jongens in Holland terug. 
Conclusie: De vreselijke strijd tegen de Russen in opdracht 
van Napoleon wordt bloedig beschreven. Alle leed en ellende 
wordt getekend. Toch ondervinden de jongens ook wonderlijke 
uitreddingen. 't Is wel goed, dat de jeugd er nog eens aan 
herinnerd wordt wat de bevrijding van Nederland heeft gekost. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS, 
door T. Mateboer 

Aantal blz. 179; le druk; prijs f 7,55 gebonden; jongensboek, 
leeftijd 10-18 jaar. 
Inhoud: Episode van de strijd der Waldenzen rondom een 
jonge Waldens Paul Bastie. 
Conclusie: Geegt goed inzicht in de historie van de Wal-
denzen. Spannend en boeiend tot het eind. Pedagogisch en 
psychologisch zeer goed. Godsdienstig zeer goed en leerzaam. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE KLEINE VROUW, door Alan Burgers 
Aantal blz. 302; le druk; prijs f 7,50, in slappe omslag; niet 
geïllustreerd; jongens-' en meisjesboek, leeftijd 14 jaar en 
ouder. 
Inhoud: Dit boek is uit 't Engels vertaald en bevat de ge-
schiedenis van Gladys Aylward. Dit weesje dat dienstbode 
was, gevoelde een sterke roeping het Evangelie te verkondi-
gen. Zij heeft dat gedaan en is na veel moeilijkheden in China 
terecht gekomen. Daar heeft ze met nog een bejaarde chris-
tin bij elke gelegenheid getuigd voor Christus. Begonnen met 
een herberg als nachtverblijf kreeg ze daar gelegenheid het 
Woord te brengen. Door aanvallen van de Jappen heeft ze 
veel offers gebracht en veel geleden toen ze met ± 100 kin-
deren vluchtte. 
Conclusie: Een heel mooi verhaal; dit boek zal graag gelezen 
warden, maar is voor kinderen niet geschikt. Misschien bo-
ven de 14 jaar kan 't gelezen worden. Wel zouden we dit 
boekje aan willen bevelen aan leiders en leidsters van de 
zondagsscholen, die dikwijls met Kerst ook een aandenken 
ontvangen dit boek te geven. Voor deze zal het vooral voor 

jongeren heel leerzaam zijn en hen tonen wat een christin, 
ook al werkt ze alleen, voor de zaak van Christus kan doen. 
Eindoordeel: Aanbevolen als goede lectuur voor leiders en 
leidsters van de zondagsschool, doch niet voor de leerlingen. 

AFGEWENDE ONDERGANG, door H. te Merwe 
Aantal blz. 244; le druk; prijs f 8,10 gebonden; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 12 jaar en ouder. 
Inhoud: Verhaal uit het rampjaar 1672. Het brengt ons in 
het geïnundeerde gebied van de Alblasserwaard: Blokland, 
Noordeloos en omgeving. Hoofdpersoon is de boerenzoon 
Teeuw Korevaar, die onder de invloed komt van de „profeet" 
Baltus Muijs uit Goudriaan, die het eindoordeel over de we-
reld predikt. Teeuw laat er zelfs zijn meisje Swaentje Claes-
sen, voor lopen; in het gezicht van het gericht trouw je niet. 
Maar Baltus Muijs vindt de dood en zijn profetieën komen 
niet alle uit. God schenkt op verootmoediging en bekering 
uitredding. En tussen Teeuw en Swaentje komt het goed. 
Conclusie: Prachtig boek over een der belangwekkendste epi-
soden uit onze rijke historie. We lezen van sterfte onder men-
sen en vee, van ontberingen en angsten, van straf en uitred-
ding, van afkering en bekering. Een boek van vormende 
waarde en positief christelijke geest. De „tekening" van Muijs 
bevredigt me niet helemaal, niettemin wens ik dit boek in 
handen van velen, zowel van onze opgroeiende jongens als 
van volwassenen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE BOUWMEESTER EN ZIJN BRUID, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 126; le druk; prijs gebonden f 8,10; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar. 

Inhoud: Maarten Gevaerts verliest zijn ouders op zeer jeug-
dige leeftijd. Hij komt nu in een klooster, waar pater Clement 
zich met zijn opvoeding belast. Maarten wil bouwmeester 
worden. Als er in Utrecht een kerk gebouwd moet worden 
maakt hij een ontwerp. Op zijn reis naar Utrecht ontmoet hij 
een bouwmeester die een veel beter ontwerp heeft gemaakt. 
Maarten steelt en verbrandt dit ontwerp. In Utrecht draagt 
men hem op de Dom te bouwen. Nu zal hij over een paar jaar 
met Maria, de dochter van de smid, kunnen trouwen. Door 
het bedrog van Jelles de marskramer die hem vertelt dat Maria 
in een klooster is gegaan, raakt hij aan de drank. Na 20 jaar 
komt dit bedrog uit en kan hij toch met Maria trouwen, maar 
een ander bouwt de Dom af. 
Conclusie: Een verhaal met de nodige spanning. Taal en stijl 
zijn behoorlijk. Een bezwaar is m.i. dat de voorspellingen van 
een heks zo nauwgezet uitkomen, terwijl telkens blijkt in het 
boek dat ze niet anders doet dan liegen en bedriegen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE MEESTER UIT „DE GECROONDE PASSER", 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 148; le druk; prijs f 7,90 gebonden; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder. 
Inhoud: Meester Pauwaert drukt en verkoopt „ketterse" boe-
ken in Antwerpen, ± 1521. Zelfs aan Augustijner monniken, 
die Lutherse geschriften waarderen. De plakkaten worden 
strenger. Bij een huiszoeking worden de verboden boeken ge-
vonden. Mr. Pauwaert wordt veroordeeld tot boete, te-kaak-
stelling en huisarrest. Z'n boeken warden verbrand. Bij een 
tweede huiszoeking door verraad van een huichelende Min-
derbroeder wordt hij verbannen en begint in Arnhem een 
nieuwe drukkerij. 
Conclusie: Een spannend boek uit de begintijd van de kerk-
hervorming in de Nederlanden. Het leert de kracht en gehoor-
zaamheid des geloofs kennen, maar ook de haat van de vijan-
den der Hervorming:. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GUSTAAF ADOLF EN ZIJN KOERIER, 
door T. Mateboer 

Aantal blz. 240; le druk; prijs gebonden f 8,90; jongensboek, 
leeftijd 12 jaar en ouder. 
Inhoud: Jan Staalman voer op het schip „De Maagd van Hol-
land" naar een haven aan de Oostzee in Noord-Duitsland. 
Daar stelt hij zijn schip en zichzelf ter beschikking van koning 
Gustaaf Adolf van Zweden, die rond 1630 de strijd aanbond 
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Jezus' komst 
Een Kind is ons geboren 
Jezus de Verlosser 
De komst van de Zaligmaker 
Jezus' geboorte 
De Zaligmaker geboren 	  f 0 20 
De geboren Koning 	  f 0,20 
In Bethlehems stal 	  f 0 20 
Wat heil, een Kind is ons geboren . f 0,20 
Christus beloofd en gekomen 	 f 0 20 
God zorgt 	  f 0 50 
Nog vóór Kerstfeest gered 	  f 0,50 

Kerstfeest, een strooiboekje met Kerstverhalen 
en bijbelse puzzels, 	8,-12 jaar . 	. 	. 	. f 0,60 

En nu... 	de vertelling, door J. W. Ooms. 
Een handleiding over de vertelkunst met 
tal van praktische vragen 	 f 3 

Hervormingsboekje. Het leven van Maarten 
Luther 	 f 0  40 

f 010 
f 0  20 
f 0  20 
f 0  20 
f 0  20 

tegen de roomse legers van Tilly en Wallenberg, voor de 
vrijheid van de Duitse protestanten. 
Conclusie: Een boek vol historische gegevens en daarom voor 
de oudere jeugd zeer leerzaam. Duidelijk is ook de afhankelijk-
heid, waarmee de strijd voor de vrijheid van godsdienst ge-
streden werd. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KAPITEIN VAN DE BOSGEUZEN, door H. te Merwe 
Aantal blz. 306; le druk; prijs gebonden f 9,90; jongensboek, 
leeftijd 12 jaar en ouder. 
Inhoud: Het boek bestaat uit twee delen, waarvan het eerste 
handelt over de jaren 1566-1567 en waar de hagepreken en 
de beeldenstorm uitvoerig warden beschreven. Ook enkele 
terechtstellingen van gelovigen worden ons niet bespaard. 
Het tweede deel speelt zich af in 1572 en we worden bepaald 
bij het leven van de bosgeuzen die vechten voor vrijheid van 
godsdienst en voor verlossing van het Spaanse juk. Het ge-
heel speelt zich in België af rond de stad Oudenaarde. 
Conclusie: Een mooi geschiedkundig boek. Soms is het verhaal 
nogal wreed als het beulswerk wordt beschreven, maar het 
geloofsgetuigenis is voor oudere lezers ontroerend. De stijl is 

wat langdradig en er komen vaak archaïsmen voor. Voor jon-
gens die van geschiedenis houden is dit een mooi boek. Voor 
onze oudste leerlingen is ons 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HERR KANTOR, door Barend de Graaff 
Aantal blz. 240; prijs gebonden f 9,50; jongens- en meisjes-
boek, leeftijd 12, 13 jaar en ouder. 
minderheid van Zeeuwse Geuzen tegen de Spaanse over-
macht. In deze harde, bloedige strijd treedt de hoofdfiguur 
Simon Gieke duidelijk op de voorgrond. Bij een massale aan-
val van de geuzen op het eiland Tholen moeten ze zich met 
zware verliezen terugtrekken. Simon Gieke wordt gewond en 
sterft enige dagen later. 
Conclusie: Het verhaal op zichzelf is beslist boeiend, hoewel 
soms te dramatisch. Strekking duidelijk godsdienstig. Wat 
dat betreft een degelijk boek. De stijl past wel in de sfeer van 
het verhaal, maar de taal is niet altijd even begrijpelijk voor 
jonge mensen en voor de doorsnee zondagsschooljeugd wel-
licht bezaarlijk. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

Bondsuitgaven 
Klasseboekjes per stuk 	 f 0  35 

Per 10 stuks f 0,30 

Convocatiekaarten per 100 stuks 	 f 4  — 
Leerlingkaarten A en B, per 100 	 f 4  — 
Gezinskaarten, per 100 	 f 4  — 
Roosters: A 8-12 jaar, B 6-8 jaar, C 4-6 j. 
Albums voor 't inplakken van plaatjes . . . f 0,30 
Ons Schatboekje, met verschillende bijzonder-

heden uit de Heilige Schrift enz. ten dienste 
van catechisaties en scholen 	 f 0,40 

Ons Zangboekje 	 f 0  50 
Zangboekje met feestliederen (met muziek) f 2,50 
Hersengymnastiek door M. Noteboom . . . f 2,95 
Nieuwe Hersengymnastiek door M. Noteboom f 2,95 
Paasdeclamatoria: 

Hij is dood geweest, maar leeft . . . 	0,20 
De Heer is waarlijk opgestaan 	 f 0  20 
Beloften aang. de Messias I, II, 100 ex. f 2,50 
De lijdende Borg, 100 stuks 	 f 2  50 

Diploma's 
Diploma A, klein formaat. Timothes door 

zijn moeder onderwezen (bij 25 f 0,23) f 0,25 
Diploma B, modern diploma in fraaie kleuren. 

Gedrukt op mooi stevig papier 	 f 0  25 
Diploma 2, moderne en smaakvolle kleuren. 

Druk in goud (veel gevraagd) 
	

f 0  70 
Bij meerdere reductie. 

Diploma 3, kleurrijk met gouddruk . 	f 0,70 
Bij meerdere reductie. 

Diploma 4, links het kruis, rechts het anker, 
onderaan een opengeslagen Bijbel met een 
duif als symbool van de Geest . . . . f 0,55 
Bij meerdere reductie. 

Bestellingen te zenden aan: het Hervormd 

Diploma 5, rustig en stemmig. Betekenis op de 
achterzijde 	 f 0  60 

060 

Enveloppe voor de verpakking van diploma's f 0,20 
Opdrachtblaadjes A, B, E, F, 100 stuks . . f 2,20 
Kerstliederen, 5 verschillende bundeltjes elk 

met 10 kerstliederen 	 f 011 
Kerstdeclamatoria: 

Kerstverhalen: 
Met Kerstfeest thuis 
Wil tegen wil 

Kerstfeest van Jan Wijnbergen 
Vrucht van Kerstfeest 

Bondsbureau, Kadijkselaan 5, Bergambacht. 

Bij meerdere reductie. 
Diploma 6, herinneringsplaat 

Per 25 stuks f 0,41. 

f 0  20 
f 0  20 

f 0,20 
f 0  50 

223 



BELONINGSMATERIAAL 
Serie 1. Bloemen en vruchten uit de Bijbel. 

36 plaatjes per pakje 	 f 1  40 
Per 10 pakjes 	 f 1  25 

Serie 3. Bloemenkaartjes in pastelkleuren, 
75 kaartjes per pakje 	 f 1  05 
Per 10 pakjes . . 	 f 0,90 

Serie 4. Leven in Palestina. 36 kaartjes, 
per pakje f 1,50; per 10 pakjes . . f 1,35 

Serie 5a. Bijbelse plaatjes. Zie ook 24 en 
25a, 30 plaatjes per pakje . . . . f 0,95 
Per 10 pakjes 	 f 0  80 

Serie 10. Dieren uit de Bijbel, per pakje 	f 1,20 
Per 10 pakjes 	  f 1,05 

Serie 15. Bijbelse bouwplaten. Farm. 31x44 	 
Stevig karton met kleurendruk. Leer-
zaam en aantrekkelijk. 

A. Synagoge te Kapernahm 
B. Een Oosters huis 
C. De Tabernakel 
D. Huis met binnenplaats 
E. Stadspoort met torens 
G. Olijvenpers 
H. Palestijnse molen met oliepers 
J. Tent van de aartsvaders 

K. Egyptische tempel 
L. Romeinse tempel, per stuk . . . f 0,95 

Per 10 ex. f 0,54; per 50 ex. f 0,41; 
per 100 ex. f 0,39. 

F. De Tempel van Salomo . . . . 
Per 5 ex. f 2,10; per 10 ex. f 1,85 

Serie 16. Bijbelse wandplaten. Form. 32x50 
cm. 8 verschillende soorten, p. stuk 
Per 10 ex. f 0,50; per 25 ex. f 0,36; 
per 100 ex. f 0,33. 

Serie 18. Geill. Psalmregels, per pakje . . . f 0,95 
Per 10 stuks 	 f 0  80 

Serie 24a. Bijbelse plaatjes, 30 plaatjes p. pakje f 0,95 
Per 10 pakjes 	 f 0  80 

Serie 25a. Bijbelse plaatjes, 30 plaatjes p. pakje f 0,95 
Per 10 pakjes 	 f 0  80 

Serie 28. Bloemenfleur, 18 kaartjes p. pakje 
Per 5 ex. f 0,55; per 10 ex. f 0,50. 

Serie 29. Gekleurde Bijbelse plaatjes. 
30 plaatjes per pakje . . . . . . 
Per 10 ex. f 0,75; per 50 ex. f 0,70. 

Serie 30. Gekleurde Bijbelse plaatjes 
30 plaatjes per pakje 
Per 10 ex. f 0,75; per 50 ex. f 0,70. 

Serie 31. Gekleurde Bijbelse plaatjes 
30 plaatjes per pakje 
Per 10 ex. f 0,75; per 50 ex. f 0,70. 

Serie 32. Gekleurde Bijbelse plaatjes 
30 plaatjes per pakje . . . . . f 0,95 
Per 10 ex. f 0,75; per 50 ex. f 0,70. 

Serie 33 Bijbelse kleurplaten, 50 kaarten . . f 2,10 
Serie 34a. Verhalen uit het Nw. Testament 

No. 1 Om serie 29 in te plakken 
No. 2 Om serie 30 in te plakken 

Serie 34b. Verhalen uit het Oude Testament 
No. 1 Om serie 31 in te plakken 
No. 2 Om serie 32 in te plakken 

Per deeltje 
Per 10 ex. f 0,85; per 50 ex. f 0,80 

Serie 42. Gekleurde Jonasplaten 
24 ex. per pakje 17x12 cm . 

Serie 43. Nieuwe Bijbelse prentjes in kleur. 
20 plaatjes per pakje 

Serie 45. Formaat 32x25 cm. 20 verschillende 
soorten, b.v. Intocht in Jeruzalem, 
De Emmahsgangers, Het verloren 
schaap enz. 1 ex. ..... . . f 0,26 
per 25 ex. f 0,21; per 50 ex. f 0,20; 
per 100 ex. f 0,19; per 200 ex. f 0,18 

Serie 48. Leinweberplaatjes 
100 prachtige afbeeldingen uit 0. en 
N.T. Levensechte voorstellingen in 
warme kleuren. 
Per doosje 100 ex 	 f 5  25 
Doosje A 4 x 1-25 

B 4 x 2650 
C 4 x 51-75 

„ 	D 4 x 76-100 
Tevens doosjes van 100 verschillen-
de plaatjes nl. 1-100. 

Serie 49. Album voor het inplakken van plaat-
jes serie 48, per stuk 

Serie 51. 32 verschillende tekstjes op geperfo-
reerde vellen. Per vel 
Per 50 vellen f 0,60. 

Serie 52. Bloemenplaatjes. Geperforeerde vel- 
len met 49 plaatjes 

Serie 53. Zie serie 52. Per vel 
Serie 54. Album voor het inplakken van serie 

5a, 24a en 25a, per stuk . . . . f 0,85 
f 2,60 	 Per 10 ex. f 0,65; per 50 ex. f 0,60. 

Serie 55. Bijbelse platen. Formaat 9x141/2  
cm. 36 kaartjes per pakje, 7 versch. 

f 0,80 	voorstellingen. 
A. Van Kerstfeest tot Pinksteren 
B. De Heere Jezus vertelt 
C. Met Jezus onderweg 
D. Zo groeit het volk van God 
E. Gods volk komt in het beloofde land 
F. Zo leefde Gods volk in Gods land 
G. Een ongehoorzaam volk en een 

genadig volk. Per pakje . . . f 2,50 
Per 3 ex. f 2,—; per 10 ex. f 1,85 

f 0,75 Serie 374 en 375. Bloemen 	42 pl. 
Serie 376, 377, 380 en 381. Kerken 42 pl. 
Serie 382 en 383. Dieren 	42 pl. 

f 0,95 Serie 384. Zeedieren 	 42 pl. 
Serie 391. Bijbelse plaatjes 	48 pl. 
Serie 392. Bijbelse plaatjes 	48 pl. 

f 0  95 Serie 395. Simsons leven 	36 pl. 
Serie 396. De verloren zoon 	44 pl. 
Serie 397. Esther 	 36 pl. 

f 0  95 Serie 398. Elia 	 36 pl. 
Serie 409. Bloemen 	 36 pl. 
Serie 410. Bloemen 	 36 pl. 
Serie 411. Dieren 	 42 pl. 
Serie 412. Dieren 	 42 pl. 

Al deze vellen kosten per stuk . . f 0,65 
Per 10 vellen f 0,60. 

Serie 200. Prachtige plaat in meerkleurendruk 
gedrukt. 17%x23% cm. Per ex. . f 0,50 
Per 25 ex. f 0,45; per 50 ex. f 0,40 

Serie 200a. De Hoop der wereld. Zie serie 
200. 10%x14% cm. Per stuk . . f 0,15 
Per 25 stuks f 0,12. 

f 1  05 Serie 201. Krantenjongen. Plaat voor grotere 
kinderen. Formaat 17%x23% cm. 
Per stuk 

f 1,55 	 Per 25 st. f 0,45; per 50 st. f 0,40. 
f 0  50 

f 0  65 

f 115 
f 115 

f 0  90 

f 0  90 

Bestellingen te zenden aan: het Hervormd Bondsbureau, Kadijkselaan 5, Bergambacht 
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Van het Bondsbureau 
CONTRIBUTIE 
ZONDAGSSCHOLENBOND 
Op de ledenvergadering in mei 1972 is door 
het bestuur besloten de contributie van de 
Bond te verhogen. De hoge drukkosten en 
de steeds weer verhoogde porto's zijn de 
oorzaak van deze zaak. 

De contributie wordt dus nu voor 
Leiders(sters) 	 f 10,—,  per 
aangesloten Zondagsschool f 15,—,  per 
aangesloten Kerkeraden 	f 25,—,  per 

jaar 
jaar 
jaar 

Daarna volgt pauze met koffie en worden de stembriefjes 
uitgedeeld. De uitslag was als volgt: dhr. Markus, penning-
meester; mej. Verboom, propagandiste. 

De groep werd in 5 groepen verdeeld om over het referaat 
te discussiëren. Er waren een vijftal vragen, die op de uit-
nodiging stonden. 

De rondvraag was in de pauze al ter sprake gebracht, daar 
dat altijd de vergadering za verlaatte. Daarna zongen we Ps. 
116: 1 en 11 en ging de voorz. voor in dankgebed. Aanwezig 
30 personen. 	 Mevr. Houweling, secr.e. 

Beloningsmateriaal Kerstbenodigdheden 
Heeft u alles al in huis voor het Kerstfeest? Wij 
kunnen u nog leveren: 

10 soorten. Kerstdeclamatoria 
Kerstzakken 
Kerstkaarten 
Opdrachtblaadjes 
Kerstlabels 
7 Kerstverhalen 
5 bundeltjes Kerstliederen. 

Boekjes: De prekende ketellapper van Elstow 
De verkoop van deze boekjes is een succes gewor-
den: meer dan 4000 zijn er reeds afgeleverd. Van 
de 2e druk zijn er nog ruim 200 in-voorraad. Mocht 
u willen bestellen, doe 't dan vlug, anders wordt u 
teleurgesteld. 

Roosters 1973 
De roosters voor 1973 zijn verschenen. U kunt dus 
bestellen. Ze zijn weer gedrukt in de Statenverta-
ling en in de oude berijming. Zoals altijd zijn er 3 
soorten, n.l. A, B en C roosters. De prijs is 70 cent 
per stuk. 
Klasseboekjes, bij afname van 10 stuks 30 cent per 
stuk; bij afname van minder 35 cent per stuk. 

A. P. Oosthoek. 

BOEKBEOORDELING 1972 
Uitgaven van N.V. W. D. Meinema te Delft 

JOSIENTJE, door L. H. v. d. Star-Bouwmeester 
Aantal blz. 16; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,95; meisjes-
boek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: In de Kerstnacht gaat Josientje er op uit om het Kin-
deke Jezus te zoeken en Hem haar hartje te' geven. Ze ver-
dwaalt in de koude morgen, maar komt terecht in het zieken-
huis, waar haar moeder, die een baby kreeg, ligt. 
Conclusie: Een eenvoudig, kinderlijk verhaal, dat in één adem 
zal uitgelezen worden. Zeer geschikt ook als kerstvertelling. 
Alleen erg jammer, dat het woord „Heer" er in voorkomt. 
Overigens, toch vanwege het geheel: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DOM FIKJE, door Liesbeth Lems 
Aantal blz. 46; 5e druk; prijs gebonden f 2,—; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Fik — een „domme" waakhond — woont evenals zijn 
baasje op een boerderij. Toch blijkt de „domme" Fik erg slim 
te zijn. Want als de boer, de boerin en Brammetje naar de 
kerk zijn, zorgt Fik tenminste verrassend knap voor de nog 
jonge kuikentjes van Brammetje. 
Conclusie: Leuk kinderverhaal. Positieve punten: het zorgen 
voor de dieren; zondag - rustdag - kerkgang; vaders danken 
aan het einde van de dag. 
Eindoordeel: warm aanbevolen.  

POESJE WAAR BEN JE?, door Nel Veerman 
Aantal blz. 54; 4e druk; prijs gebonden f 2,10; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: Ria heeft een klein poesje, dat op een morgen naar 
buiten gaat. Het wordt gevonden door twee jongens, Sip en 
Theo, die het mee naar school nemen. Maar Ria zoekt alles 
tevergeefs af. Op school ontsnapt de poes uit de klas, waarna 
het door de brandweer uit een boom wordt gehaald. Met de 
hulp van een tuinman en een agent komt de poes tenslotte 
weer bij Ria terecht. 
Conclusie: Een aardig verhaal, waarin tot uitdrukking komt, 
dat ook de kleinste dingen niet aan Gods aandacht ontsnap-
pen en wij er dus ook om bidden en voor danken mogen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAN, PETER EN DE KUKELHAAN, door A. J. Blonk-Quak 
Aantal blz. 56; 3e druk; prijs gebonden f 2,25; jongensboek, 
leeftijd 7-9 jaar. 
Inhoud: Jan P., het zoontje van de kruidenier, bezorgt weke-
lijks een zak kippevoer bij een oude kapitein. Hij woont naast 
de kerk, maar komt er nooit. Hij hee:ft tien kippen en een 
haan. Deze haan zorgt voor de moeilijkheden, maar zorgt an-
derzijds voor een goed contact tussen de koster, de kapitein 
en Jan Peter. Door die Kulcelhaan kunnen zij nu allemaal zo 
fijn Kerstfeest vieren. 
Conclusie: Een goed verteld jongensboek, maar ook meisjes 
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zullen het best willen lezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IK BEN IN BETHLEHEM GEBOREN, 
door Joke van Mierlo-van Kuipers 

Aantal blz. 56; le druk; prijs gebonden f 2,25; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar. 
Inhoud: Een Arabisch meisje, dat in Bethlehem is geboren, 
verliest haar moeder, als ze enkele weken oud is. Ze heeft 
alleen een grootvader. De fam. de Wit neemt dit kind als 
dochtertje aan. Mijnheer de Wit wordt leraar in Beiroet en 
zo komt Selma als 10-jarig meisje in haar eigen land terug. 
Ze belandt in het ziekenhuis en ontmoet weer de dominee, 
die het kindje aan mevr. de Wit gaf, toen ze een baby was. 
Ze viert z.g.n. Kerst- en Paasfeest met de Arabische kinderen 
en ontmoet haar grootvader. 
Conclusie: Een boekje, dat aardig vlot is geschreven. Niet erg 
boeiend. Godsdienstig in het begin behoorlijk. In het 2e deel 
wonderlijk, om de dienst aan Allah. Goede beschrijving over 
de toestand in het Midden-Oosten. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

EELCO VAN DE DUINEN, door G. Boer-Overduin 
Aantal blz. 64; prijs gebonden f 2,40; jongensboek, leeftijd 
8-11 jaar. 
Inhoud: Eelco woont vlak bij de duinen. Hij heeft geen 
broertjes of zusjes en wil graag een dier hebben. Als er vlak 
bij een huis wordt gebouwd, helpt hij hard mee. In het nieuwe 
huis komen „Tante Annie" en „Oom Jaap" te wonen, de 
eigenaar van een camping. Hij helpt ze vaak, ook als er later 
een baby wordt geboren. Als beloning krijgt hij op zijn ver-
jaardag een pony. 
Conclusie: Een goed boekje, dat een grote plaats aan het 
(kinder)gebed geeft. Verder blijkt, dat je op zondag naar de 
kerk gaat, ook al is het vacantie, en dat een restaurant dan 
dicht kan zijn. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

OLENG EN ATENG, door Phia van den Berg 
Aantal blz. 94; 2e druk; prijs gebonden f 2,75; jongensboek, 
leeftijd 9-11 jaar. 
Inhoud: Ateng en Oleng wonen in een kamp in houten ba-
rakken. Daar is ook de school en de kleuterschool. Deze beide 
jongens beleefden met hun vriendjes in en buiten de school 
kleine „avontuurtjes-. 
Conclusie: 't Is een vlot geschreven boekje, zeer oppervlakkig. 
Van een opvoeding in godsdienstig opzicht is geen sprake. 
Als verhaaltje is er geen kwaad in, maar het beantwoordt 
niet aan het door ons gestelde doel. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ALLES WORDT ANDERS VOOR JULEKE, 
door Marian van Bergen 

Aantal blz. 126; le druk; prijs gebonden f 3,75; meisjesboek, 
leeftijd 10-13 jaar. 
Inhoud: Juleke en Carla — 2 zusjes — zijn plotseling hun 
vader èn hun moeder verloren door een auto-ongeluk. Dat 
geeft een grote wending in hun jonge leventje. Eerst verblijven 
ze een tijdje bij een oom en tante. Als dit voor tante — die 
niet zo sterk is r te druk wordt, gaan ze naar een kinder-
tehuis. Tenslotte worden ze liefderijk opgenomen in het gezin 
van een meneer en een mevrouw, die zelf geen kinderen heb-
ben en die nu voorgoed voor de twee weesjes willen zorgen. 
Voor Juleke — die het verdriet haast niet verwerken kan — 
wordt dan gelukkig alles anders. 
Conclusie: Een ontroerend en levensecht boek. Wat een leed 
in het nog zo jonge leven. Het kan goed zijn, dat kinderen die 
hun ouders gelukkig nog hebben, eens lezen hoe vreselijk het 
is hen plotseling te moeten missen. Jammer vind ik dat er twee 
keer verteld wordt over filmbezoek, het gebruik van Heer 
Jezus en dat het godsdienstig element in dit verhaal helaas 
zeer zwak is. Overigens een goed boek. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

SAKA, DE VLUCHTELING UIT AMBON, 
door Alg er Algera 

Aantal blz. 93; 3e druk; prijs gebonden f 2,90; jongensboek, 
leeftijd ± 12 jaar. 
Inhoud: Saka is de zoon van een predikant uit Ambon. In de 
oorlog van '40—'45 is Saka's vader een verzetsman in de 
strijd tegen de Japanners. Na verraad warden Saka's vader 
met nog twee Nederlanders gevangen genomen. Ze weten te 
ontvluchten met de hulp van Saka,. Na een bijzonder moei-
lijke tocht komen ze in Port Darwin aan, om dan te ontdek-
ken dat het vrede is. Saka gaat naar Nederland met zijn 
„stiefvader" de luitenant. 
Conclusie: Een bijzonder leerzaam, verhaal over de situatie 
in Ambon gedurende de bezettingstijd en de eerste tijd na mei 
1945. Door de soms wat moeilijke beschrijving niet geschikt 
voor kinderen beneden 12 jaar. De schrijver heeft te veel wil-
len geven in te kort bestek. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

• 

JIJ SPEELT EEN ROL, JOKE!, door Liesbeth Lems 
Aantal blz. 119; prijs gebonden f 3,75; meisjesboek, leeftijd 
10-12 jaar. 
Inhoud: Joke van der Meer zit in de 4e klas bij een nieuwe 
meester. De klas zal een toneelstukje opvoeren op meesters 
verjaardag, een stukje dat geschreven zal worden door de 
moeder van Joke's vriendinnetjes. De schoolarts schrijft Joke 
echter eerst een verblijf van zes weken voor in een vakantie-
kolonie. Zal ze nu een rol kunnen spelen op meesters verjaar-
dag? Ze speelt een rol in 't leven van twee meisjes in de va-
kantiekolonie ten goede; óók haar rol op meesters verjaardag. 
Conclusie: Niet helemaal „een luchtig niemendalletje". Toch 
niet de literatuur zoals wij die uitdelen aan onze kinderen van 
de Zondagsschool op het Kerstfeest. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

SPORTYAK IN NOOD, door Liesbeth Lems 
Aantal blz. 80; 4e druk; prijs gebonden f 2,75; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. 
Inhoud: Twee jongens horen gerucht in de nacht en zien in-
brekers wegrennen. Inbraak bij juwelier. Met een bootje gingen 
ze er vandoor. De jongens gelukt het aanwijzingen te geven 
en zelf doen ze mee aan het speuren. Na een klopjacht worden 
de dieven gevonden. 
Conclusie: Goed, spannend verhaal, maar zonder godsdienstige 
strekking. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

Uitgave van Uitgeverij G. F. 
Callenbach N.V. te Nijkerk 

OPEN DIE KOFFER!, door M. C. Capelle 
Aantal blz. 108; le druk; prijs gebonden f 3,85; jongensboek, 
leeftijd 10-12 jaar. 
Inhoud: Gasare woont op de heuvels in Afrika en behoort met 
de bewoners van die plaats tot het christendom. Alleen groot-
moeder nog niet. Gastor bezoekt de zendingsschool en mag 
gaan studeren voor dierenarts. Maar eer hij kan gaan studeren 
worden allerlei avonturen en gebruiken uit het Afrikaanse land 
ons getekend. 
Conclusie: Wel een goed boekje. Jammer, dat de kansen in 
dit boekje zo weinig' benut zijn om het evangelie te laten door-
klinken. Het komt niet verder dan een wat „algemeen Gods-
bestuur" en dan nog zeer terloops. Jammer, want 't boekje 
had meer kansen kunnen gebruiken, dan nu zijn benut. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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EEN LIED VAN DE 
MENSWORDING GODS 
0 Christus, woord der eeuwigheid 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt , 
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten. 

Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treedt ons leven binnen. 

Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, f o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

Ad den Besten 

BEDE 

0 Gij, der wereld eeuwig Licht, 
steek onze harten aan; 
en doe ons voor uw aangezicht 
als lampen brandend staan. 

Wanneer de wilde stormwind woedt, 
als alles donker ziet, 
dan is 't uw olie die ons voedt. 
Uw lampen doven niet. 

Uw Koninkrijk zal komen, Heer'; 
reeds licht uw morgen aan. 
Doe ons in alle tegenweer 
als uw getuigen staan. 

Fedde Schurer 

Bondsuitgaven 
Klasseboekjes per stuk 

Per 10 stuks f 0,30 
Convocatiekaarten per 100 stuks 
Leerlingkaarten A en B, per 100 
Gezinskaarten, per 100 
Roosters: A 8-12 jaar, B 6-8 jaar, C 4-6 j. 
Albums voor 't inplakken van plaatjes . . . f 0,30 
Ons Schatboekje, met verschillende bijzonder- 

heden uit de Heilige Schrift enz. ten dienste 
van catechisaties en scholen 	 f 0  40 

Ons Zangboekje 
Zangboekje met feestliederen (met muziek) f 2,50 
Hersengymnastiek door M. Noteboom . . . f 2,95 
Nieuwe Hersengymnastiek door M. Noteboom f 2,95 
Paasdeclamatoria: 

Hij is dood geweest, maar leeft . . . . f 0,20 
De Heer is waarlijk opgestaan 	 f 0  20 
Beloften aang. de Messias I, II, 100 ex. f 2,50 
De lijdende Borg, 100 stuks 	 f 2  50 

Diploma's 
Diploma A, klein formaat. Timotheiis door 

zijn moeder onderwezen (bij 25 f 0,23) f 0,25 
Diploma B, modern diploma in fraaie kleuren. 

Gedrukt op mooi stevig papier 	 f 0  25 
Diploma 2, moderne en smaakvolle kleuren. 

Druk in goud (veel gevraagd) 	 f 0  70 
Bij meerdere reductie. 

Diploma 3, kleurrijk met gouddruk . . . 	f 0,70 
Bij meerdere reductie. 

Diploma 4, links het kruis, rechts het anker, 
onderaan een opengeslagen Bijbel met een 
duif als symbool van de Geest . . . . f 0,55 
Bij meerdere reductie. 

Bestellingen te zenden aan: het Hervormd 

Diploma 5, rustig en stemmig. Betekenis op de 
achterzijde 	 f 0  60 
Bij meerdere reductie. 

Diploma 6, herinneringsplaat 	  f 0,60 
Per 25 stuks f 0,41. 

Enveloppe voor de verpakking van diploma's f 0,20 
Opdrachtblaadjes A, B, E, F, 100 stuks 	f 2,20 
Kerstliederen, 5 verschillende bundeltjes elk 

met 10 kerstliederen 	 f 011 
Kerstdeclamatoria: 

Jezus' komst 	 f 0  10 
f 0  20 
f 0  20 
f 0  20 

Jezus' geboorte 	 f 0  20 
f 0  20 
f 0  20 
f 0  20 

Wat heil, een Kind is ons geboren 	f 0,20 
Christus beloofd en gekomen 	 f 0  20 
God zorgt 	 f 0  50 
Nog vóór Kerstfeest gered 	 f 0  50 

Kerstfeest, een strooiboekje met Kerstverhalen 
en bijbelse puzzels, 8-12 jaar . . . . f 0,60 

En nu... de vertelling, door J. W. Ooms. 
Een handleiding over de vertelkunst met 
tal van praktische vragen 	 f 3  

Hervormingsboekje. Het leven van Maarten 
Luther 	 f 0  40 

Kerstverhalen: 
Met Kerstfeest thuis 
Wil tegen wil 

   

f 0  20 
f 0  20 
f 0,20 
f 0  50 

   

   

Kerstfeest van Jan Wijnbergen 
Vrucht van Kerstfeest 

 

 

Bondsbureau, Kadijkselaan 5, Bergambacht. 

f 0  35 

f 4  — 
f 4,— 
f 4  — 

f 0  50 
Een Kind is ons geboren 
Jezus de Verlosser 
De komst van de Zaligmaker 

De Zaligmaker geboren 
De geboren Koning 
In Bethlehems stal 
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Van de leestafel 
Ds. L Kievit: Verbond en prediking. Uitgave J. Bout 
en Zn., Huizen. Prijs f 8,50, franko per post f 10,—. 

Een uitstekende gedachte is het geweest om opnieuw uit 
te geven wat wijlen ds. L Kievit geschreven heeft over twee-
erlei kinderen des verbond en voorwerpelijke-onderwerpelijke 
prediking eis der Heilige Schrift. Een zeer belangrijk onder-
werp wordt in beide verhandelingen aan de orde gesteld. 
Ds. Kievit schreef weloverwogen en evenwichtig, zodat we 
er veel van kunnen leren. Bijzonder goed thuis was hij in de 
geschriften van de Reformatoren, inzonderheid Calvijn. Je 
nam van een contact met deze prediker altijd wat mee. Dit 
geldt ook van wat hij geschreven heeft in het Geref. Week-
blad. Het geldt van zijn preken en zijn meer dogmatisch ge-
tinte verhandelingen. Ik hoop, dat velen zich er in verdiepen 
zullen en het zoeken te verwerken, zodat we zicht zullen 
hebben op wat het inhoudt het gereformeerde leven in de 
Hervormde Kerk te bevorderen. Laten allen die op een of 
andere manier verantwoordelijkheid dragen voor de goede 
gang van zaken in onze gemeenten zich hierin verdiepen. 
Het betekent voor ons allemaal een goede vorming. 

Knokploeg, door Sipke van der Land; aantal blz. 125; 
le druk; prijs gebonden f 4,90; jongensboek, leeftijd 
12 jaar en ouder. Uitgave Voorhoeve, Den Haag. 

Inhoud: Tijdens de oorlog 1940-1945 hebben veel mensen 
zich ingezet voor het verzet tegen de Duitsers. Op meester-
lijke wijze wordt beschreven hoeveel mensen heel goed werk 
hebben gedaan. Geloof en vaderlandsliefde komen sterk naar 
voren. Heel veel ontbering wordt geleden en ook veel offers 
warden gebracht. Wel is de schrijver soms wat ruw in zijn uit-
drukkingen, wat vooral voor de tegenwoordige jeugd jammer 
is. 

BONDSBOEKHANDEL 
In de maand april is aan alle aangesloten 
Zondagsscholen een catalogus gezonden van 
ons beloningsmateriaal, geldig van 1-6-'72 
tot 31-5-73. De prijzen van veel artikelen 
zijn weer gestegen. Ook zijn de prijzen niet 
vast, omdat ook de uitgevers steeds omhoog-
gaan. Wij hopen dat u uit de catalogus uw 
bestellingen zult kunnen vinden. Nog steeds 
kunt u na tel. afspraak zelf komen uitzoeken. 

Conclusie: Een boek dat verslonden zal worden. Cordaat 
optreden en meesterlijk verzet spreken soms sterk aan. Alleen 
jammer dat de schrijver soms wat ruw is in z'n uitdrukkingen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

De rivier spookt, door M. C. Capelle. Aantal blz. 24; 
prijs in slappe omslag f 1,15; jongens- en meisjesboek, 
leeftijd 6-10 jaar. Uitgave Voorhoeve, Den Haag. 

Inhoud: Vier zwarte jongens gaan naar een Kerstfeest. Op 
de terugweg woorden ze verrast door noodweer. Ze moeten 
een rivier doorwaden, wat een sterke stroom is geworden. 
Ze hebben geweldige angst. Een van de jongens knielt neer 
en bidt om redding. De dominee die 't Kerstfeest geleid heeft 
is ongerust en gaat de jongens zoeken. Hij vindt ze en neemt 
ze mee naar huis. Zo warden ze gered en hun gebed verhoord. 

Conclusie: Een heel mooi boekje, dat graag gelezen zal 
worden. Het kindergeloof is voorbeeldig. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

1940-1945 1972 

Gebed 
Heer, zegen Gij ons dierbaar vaderland 
en laat ons nimmer, nimmer slaven worden 
gelijk de blinde teugeloze horden 
die ons verkeerden lang met moord en brand. 

Heer zegen Gij ons volk 
en laat het nooit van moedwil en van overmoed bezeten 
een mens vergoden en Uw wet vergeten 
van haat en angst vervuld, van ziel berooid. 

Heer, zegen Gij ons volk 
en laat het klein, en voor de wereld onaanzienlijk lijken 
maar met geen goed van anderen zich verrijken. 
Laat liefd' en Uw Woord haar richtsnoer zijn. 

Heer zegen Gij ons volk 
en maak het groot met vrije mensen naar Uw beeld geschapen. 
En zij Uw almacht ons ten weer en wapen 
en hoedt ons trouw in alle nood en dood. Amen. 

Feddy Schreuder 
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Mededelingen van het bestuur 
Ook dit jaar willen we een boekje laten verschij-

nen in verband met de herdenking van de Her-
vorming. Nuttig om dit bij onze jongens en meisjes 
levendig te houden. Een boekje dit keer over een 
bijzondere „nakomeling" van de Hervormers, die 
het geloof wat zij beleden hebben en waar ze voor 
gestreden hebben in de kracht des Heeren, op zo'n 
eenvoudige, maar toch ook diepe en innemende 
wijze verkondigd heeft, namelijk Bunyan. Het 
boekje is van de hand van Ds. de Boer, ons mede-
bestuurslid, predikant nu te Wageningen. We 
hopen hartelijk, dat vele Zondagsscholen het aan 
de kinderen mee zullen geven. Over de prijs en 
wat dies meer zij leest u verder wel het nodige in 
een bericht van onze administrateur. 

Het recenseren van Kerstboekjes is ook al in 
volle gang. Alleen, daar zijn nog niet zoveel boek-
jes ons toegezonden. Het blijkt erg moeilijk te zijn 
voor de Uitgevers om op tijd met het drukken en 
inbinden van deze boekjes klaar te zijn. Erg jam-
mer, want zodoende wordt het aan de late kant, 
de verschijning van de beoordeling van deze boek-
jes. We doen ons best om alles zo vlot mogelijk af 
te werken. In dit nummer kunt u al enkele beoor- 
delingen aantreffen. 	 Vr. 

Boekbeoordeling 1972 
UITGAVEN VAN UITGEVERIJ 
G. F. CALLENBACH, NIJKERK 

RUBY EN HET KONIJN, door C. B. Blei-Strijbos 
Aantal blz. 51; 2e druk; prijs gebonden f 2,25; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar. 
Inhoud: Frans, een boerenzoon, biedt in de klas een jong 
konijn te koop. Z'n vriend Wout mag het kopen, maar de 
volgende morgen is Ruby, een Indonesisch jongetje, hem nèt 
even voor. Toch overbluft Wout z'n vriend Frans en koopt 
het witte konijn. Vanaf dat ogenblik is alle vreugde weg: 
beide jongens voelen hun geweten en Ruby is doodongeluk-
kig. Met het Kerstfeest komt het weer goed: na veel verwik-
kelingen krijgt Ruby het konijn, dat de beide vrienden 's 
avonds tevoren onder de kerstboom hebben geplaatst. 
Conclusie: Een spannend boekje, vooral voor jongens. Soms 
wel wat onwaarschijnlijk, maar daar zal de jeugd geen last 
van hebben. Het gebruik van „Heer-  en „kerstboom-  moet 
gememoreerd. Het kwaad geeft geen rust in 't gemoed — dat 
leert dit boekje duidelijk. Behoudens genoemde bezwaren: 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HOUEN JONGENS!, door K. Norel. 
Aantal blz. 59; 7e druk; prijs gebonden f 2,25; jongens- en 
meisjesboek 9-12 jaar. 
9-12 jaar. 
Inhoud: De Eendrachtshoeve op Noord-Beveland gaat onder 
in de februaristorm van 1953. Eén van de kinderen, Aart, 
logeert bij zijn vriend Lijn Cozijnse in Colijnsplaat. Hij en Lijn 
staan hun mannetje als de storm het vloedschot dreigt weg te 
spoelen. Later mag Aart behulpzaam zijn bij het redden van 
„schipbreukelingen", waaronder ook zijn broertjes en zusjes 
en vader en moeder. Moeder echter is op een andere wijze 
gered! 
Conclusie: Een uitstekend verteld verhaal van de bekende 

schrijver Norel, wat ons de kracht van de Beatrix-vloed laat 
zien, de moed en 't Godsvertrouwen van vele Zeeuwen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

opGaniSCRIE nieuws 

Zondagsschoolvereniging „Timotheiis", Huizen 
D.V. vijrdag 3 november a.s. hopen wij met onze vereni-

ging te gedenken het 40-jarig jubileum van ons lid mevr. G. 
Westland-Veerman. Deze avond wordt gehouden in het Herv. 
Dienstgebouw „'t Visnet", De Ruyterstraat 7, aanvang 19.45 
uur. Wilt u zo vriendelijk zijn dit alvast te noteren? De offici-
ele uitnodigingen zullen wij tijdig aan de desbetreffenden doen 
toekomen. 	 H. Zwart, secretaris. 

Najaarsstreekvergadering „Streek Utrecht" 
De zondagsscholen van de „Streek Utrecht" hopen hun 

najaarsstreekvergadering te houden op D.V. 21 oktober a.s. 
te Benschop. Ds. W. Verboom uit Benschop hoopt een in-
leiding te houden over „Het gebruik van de kinderbijbel". De 
vertelling zal verzorgd worden door de zondagsschool uit 
Benschop. We hopen te beginnen om 3 uur n.m. in de school 
met de Bijbel „Eben-Haëzer-, Nassaustraat 13 te Benschop. 
We hopen vele personeelsleden te ontmoeten. 

J. C. Floor, secr. 

Najaarsstreekvergadering Streek Gouda 
Zoals gebruikelijk, zal ook nu weer een najaarsvergadering 

van onze streek warden gehouden en wel op D.V. woensdag 
18 oktober a.s. 19.45 uur in gebouw „De Haven", Oosthaven, 
Gouda. De agenda voor deze avond luidt als volgt: 
1. Opening. 
2. Notulen voorjaarsvergadering 1972. 
3. „De taak van de Zondagssrhool in deze tijd, met alle pro-

blemen van dien"; hierover zal een korte inleiding worden 
gehouden door de heer A. Christ te Gouda. 

4. Bestuursverkiezing in de vacatures van penningmeester en 
propagandist. 

5. Korte pauze met: 
a. innen van contributies; 
b. inleveren van stembriefjes; 
c. gelegenheid tot indienen van schriftelijke vragen voor 

de rondvraag. 
6. Bespreking van het onderwerp in discussiegroepen. 

Zie onderstaande discussievragen. 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 
Discussievragen: 
1. Moeten wij ons werk geheel richten op de buitenkerkelijke 

jeugd óf op de kerkelijke jeugd óf op beide? 
2. Als we ons ook willen richten tot de buitenkerkelijke jeugd, 

hoe zullen wij hen dan het beste kunnen bereiken? 
3. Hoe denkt u in dit verband over straatevangelisatie en zou 

u bereid zijn hiermee in uw woonplaats te beginnen? 
4. Vindt u het uit het hoofd leren van een psalmvers en een 

tekst zo belangrijk, dat dit beslist niet mag ontbreken, of 
legt u meer nadruk op die vertelling? 

5. Wat vindt u van een vertelling zonder meer, d.w.z. zonder 
toepassing en het gericht zijn op het kind van vandaag? 

Zoals u ziet belooft het een leerzame bijeenkomst te warden. 
Wij hopen, dat velen van u aanwezig zullen zijn om met el-
kaar over de problemen rondom dit werk te kunnen spreken. 

Het bestuur. 

HERVORMINGSBOEKJE 
In verband met de Hervormingsdag hebben wij 

het genoegen u weer een nieuw geschreven boekje 
aan te bieden: „Het leven van Bunyan", geschre- 
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