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Een nieuwe opzet voor ons Zondagsschoolblad 
Met ingang van 1 februari 1995 gaat er iets veranderen aan ons blad. Niet aan het uiterlijk; dat blijft voorlopig nog 
hetzelfde. Alleen krijgt ons blad in het nieuwe jaar een andere kleur. 
Het belangrijkste is het binnenwerk. Dit houdt verband met het feit, dat op de vergaderingen met de afgevaardigden 
van de Streken meermalen de wens geuit is om meer schetsen in ons blad te plaatsen en zo mogelijk nog wat meer 
variatie daarin aan te brengen. 
Uitvoerig is over deze kwestie in het hoofdbestuur gesproken. In onze laatste vergadering is het besluit genomen om 
in het nieuwe jaar voor elke zondag 1 schets voor de ouderen (A en B) en 1 schets voor de jongeren (C) te plaatsen. 
Dat betekent wel, dat we meer scribenten nodig hebben voor het schrijven van de schetsen. Bewust hebben wij daar-
bij gezocht naar mensen uit het onderwijs en mensen, die hun sporen in het zondagsschoolwerk reeds verdiend 
hebben. 
De volgende dames en heren hebben zich bereid verklaard tot het maken van de schetsen in 1995: Voor de C-schetsen 
de dames T. P. Slootweg-Wapenaar te Waddinxveen, A. C. Brouwer-van der Meulen te Den Hulst, M. C. Romein-
Vroegindewey te Ede, C. J. Quist-van Nood te Spijk (Gld.) en M. L. Breugem-Kardol te Lunteren. 
Voor de A- en B-schetsen de heren: W. A. J. Jansen te Genemuiden, G. ten Berge te IJsselnnuiden, C. Boer te Groot-
Ammers, J. D. v. Leeuwen te Woerden, C. L. Maaskant te Lunteren, W. Markus te Krimpen a/d IJssel, C. de Pater 
te Gouda en A. van Lingen te Krimpen a/d IJssel. 
De predikanten, die de stukjes „Bij de Uitleg" en „Ter Overweging" schrijven zijn ds. A. L. van Zwet te Uddel en 
ds. C. J. W. Verboom te Ooltgensplaat. 
Onze voorzitter ds. M. B. v.d. Akker zal elke maand het openingsartikel schrijven. 
Wij hebben het vertrouwen, dat hiermee een lang gekoesterde wens van onze zondagsschoolmedewerkers in vervul-
ling kan gaan. 
Natuurlijk heeft ook één en ander gevolgen voor de prijs van ons blad. Het blad wordt met 4 pagina's uitgebreid en 
de abonnementsprijs komt voor 1995 op f 30,—. Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor welwillende op- en aan-
merkingen, die de kwaliteit en de vorm alleen maar ten goede zullen komen. 

Namens het hoofdbestuur, C. L. Maaskant, secr. 

Henk Bouwens oorlogstrilogie, door 
Wim Broos, uitg. Kok-Voorhoeve, Kampen, 
aantal blz. Henks kooivakantie 167 blz., 
Henk slaat zijn vleugels uit 189 blz., Henk 
vecht mee 213 blz., illustraties door Hans El-
lens, leeftijd 10-14 jaar. Prijs f 29,90. 

Inhoud: Henk Bouwens, die in 1940 het 
bombardement van Rotterdam heeft meege-
maakt, mag een paar weken vakantie op het 
platteland in Groningen doorbrengen. Daar 
komt hij bij de familie Tamsma, die een een-
denkooi heeft. Als stadsjongen heeft hij wat 
moeite er te wennen. Op zekere dag gaat hij 
er zelfs van door, maar komt toch weer te-
rug. Hij speelt een grote rol bij een brand en 
komt een dievenduo op het spoor. 
In het tweede deel gaat hij opnieuw naar de 
Tamsma's. Daar komt hij in contact met een 
Tommy, die in de buurt een noodlanding 
heeft moeten maken. Hij verbergt hem in de 
eendenkooi en zorgt er voor, dat deze weer 
veilig in Engeland komt. Maar Henk wordt 
zelf ook door het vliegtuig opgepikt en komt 
in Engeland terecht. 
Het derde deel brengt hem in Londen in con-
tact met de Koningin. Dat doet hem beslui-
ten om daadwerkelijk mee te helpen aan de 

bevrijding van ons land. Hij meldt zich als 
vrijwilliger voor een dropping. Als parachu-
tist wordt hij weer boven Groningen gedropt 
en komt zo weer terug bij de Tamsma's. 
Tenslotte komt hij ook weer veilig en wel 
thuis. 

Conclusie: Jongens van genoemde leef-
tijdsgroep zullen dit boek in één keer uitle-
zen. Godsdienstig kunnen wij dit boek van 
harte aanbevelen. Het is boeiend geschreven 
en de stijl is goed. Er zit ook een duidelijke 
climax in de verhalen. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Terreur aan de Moezel, door Jan Willem 
Blijdorp, uitg. De Banier, Utrecht, 140 blz., 
gebonden, illustraties door Hans Ellens, ge-
schikt voor jongens en meisjes van 12 jaar en 
ouder. 

Inhoud: Dit boek is het derde deel van de 
serie „De drie avonturiers". Drie vrienden 
Willem de Wilde, Koos Stad en Johan van 
de Beek gaan met een Ford Escort op vakan-
tie naar een bungalowpark aan de Moezel. In 
de naast hen gelegen bungalow is een 
vreemd stel mensen gekomen. Op hun blau-
we Volkswagenbus staat geschilderd: Pa-
trick and the peacemakers. 
Ze geven voor een muziekgezelschap te zijn. 
In werkelijkheid heeft het groepje te maken 
met de IRA, die in Frankfurt een aanslag wil 
plegen op de Eerste Minister van Engeland. 
Als de jongens het complot willen ontmaske-
ren, loopt zelfs hun leven gevaar. Met be-
hulp van de politie wordt de hele bende 
opgerold. Gelukkig komen ze allen weer be-
houden thuis. 

Conclusie: Het is wel een spannend boek, 
maar de gebeurtenissen komen soms voor 

jongens van die leeftijd wel wat onwerkelijk 
over. Godsdienstig stelt het boek niets voor. 
Er wordt alleen gesproken over: ...geweld 
zal blijven bestaan, zolang er zondige men-
sen zijn, zoals wij. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Het geheim van de KLE - XC 84, door Jac. 
Hoefnagel, uitg. De Banier, Utrecht, 102 
blz., gebonden, illustraties door Hans van de 
Wekken, leeftijd 10-14 jaar jongensboek. 

Inhoud: Jan Jaap en Henry hebben een heel 
leuke hobby. Ze verzamelen kentekenplaten 
van auto's. Vooral buitenlandse nummerbor-
den hebben hun belangstelling. Zij proberen 
ook een nummerbord van één van de konin-
klijke auto's te bemachtigen. Maar dat lukt 
niet. Toch zien ze kans met hun hobby een 
veediefstal op te lossen. 
Nog mooier wordt het als ze een diefstal van 
een dure BMW weten te ontrafelen. Het 
nummerbord van die bewuste auto hebben 
de broers in bezit. Zo komen ze er achter, dat 
die BMW door Poelie is overgespoten en te-
rechtgekomen is in een duistere autodiefstal-
organisatie. De uitgeloofde beloning is voor 
de verzamelaars. 

Conclusie: Voor onze jongens een prachtig 
en spannend boek. In het verhaal gaat het 
duidelijk naar een climax. Godsdienstig is het 
wat mager. Het godsdienstige is niet een we-
zenlijk bestanddeel van het verhaal. Het 
boek is vlot geschreven. Taal en stijl zijn 
goed. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 
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voor de Oekraïne 

De oogst van december is niet zo bijster groot. Dat is heel 
goed te begrijpen. Veel zondagsscholen zijn bezig ge-
weest met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Ik 
weet, dat veel zondagsscholen zich hebben ingespannen 
voor onze aktie. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Bij 
het inleveren van de kopij voor dit nummer (6-1-1995) 
was dit geld nog niet binnen. Dat kan pas in het volgend 
nummer verantwoord worden. Onze hartelijke dank en 
bij de voortduur dit werk in uw gebed en offer aan-
bevolen. 

Laatste stand (30-11-1994) 	  f 9.077,25 
Ontvangen: 
Kamerik 	  f 152,40 
Harskamp 	  f 285,00 
Vrije gift (via Diac. Nijkerk) 	 f 	7,50 

Totaal per 31-12-1994 	  f 9.522,15 

C. L. Maaskant 

Giften gaarne storten op 

gironr. 8887 
t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa 
Postbus 455, 3700 AL Barneveld. 

De nieuwe zondagsschoolaktie 
f 120.000,- 

1 110.000,— 

f 100.000,-- 

1 90.000,— 

f 80,000,- 

1 70.000,— 

f 60.000,— 

f 50.000,— 

f 40.000,— 

f 30.000,— 

f 20.000,— 

f 10.000,— 
f 9.522,15 -72 

1 0,— 

guldens 

„Achter de schermen” is geschreven door 
Marieke Roggeveen en uitgegeven bij Kok 
Voorhoeve te Kampen. 

De tienjarige Cleon ontmoet de lilliputter 
Panky. Panky laat de clown Jodocus allerlei 
kunstjes uithalen. De kinderen uit de klas 
plagen Cleon en Panky. Alles krijgt een wen-
ding, als Cleon een spreekbeurt gaat houden 
over lilliputters. Cleon kijkt achter de scher-
men van mensen. Alle mensen hebben hun 
eigen scherm. Dat is dan tevens de moraal 
van dit niet christelijk boekje. Het is m.i. voor 
ons werk niet bruikbaar. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Stefan de zwerver" is geschreven in de 
Horizonreeks en eveneens uitgegeven door 
Kok Voorhoeve. In het nette stadje is een 
Duitse jongen gekomen, die als zwerver 

leeft. Nico en Jan maken kennis met Stefan. 
De zwerver wordt ziek en dan besluiten de 
ouders van Nico Brouwer de zwerver onder-
dak te bieden. 
Een prachtig geschreven boekje, dat we jon-
gens (e.v. ook meisjes) rond de tien jaar 
graag in handen geven. Het ademt een goe-
de christelijke sfeer en daarom „van harte 
aanbevolen". 
De prijs van de besproken boeken is mij niet 
bekend. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Gezin en geloofsgemeenschap", cahier 
voor christelijke geloofsopvoeding, onder 
hoofdredactie van Jannie Dijken, uiig. Kok-
Voorhoeve, Kampen in samenwerking met 
de Navigators te Driebergen. 

Het gezin staat in de branding. En zeker het 
christelijk gezin. Daarom is het goed, dat aan 
ouders een helpende hand wordt geboden 
bij de opvoeding vat—de kinderen. Gesprek-
ken met ouders ájff daarbij een goed middel. 
In dit boekje wordén diverse onderwerpen 
genoemd, die aan de orde kunnen komen. 
Wat te gemakkelijk wordt door sommigen 
gesteld, dat we bij verhuizing eerst moeten 
overwegen van welke kerk (of geloofsge-
meenschap) we lid willen worden. We heb-
ben toch bij de belijdenis trouw aan onze 
kerk beloofd. Niet alles wordt voldoende uit-
gediept in dit boekje. Toch is het goed om 
kennis te nemen van dit onderwerp. 
In de naaste toekomst zal het steeds meer 
noodzakelijk worden dat er in de gemeente 
aandacht aan dit onderwerp besteed wordt. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 
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AANKONDIGING 

Hernieuwde uitgave van 
„De berijmde Psalmen" 

Er is nog steeds vraag naar het door ons 
hoofdbestuurslid, de heer J. D. van 
Leeuwen, geschreven werkje ter verkla-
ring van de berijmde psalmen, dat al ja-
ren in drie delen verkrijgbaar was. Deze 
eigen uitgave is nu vervangen door één 
boek en wordt uitgegeven door uitgeverij 
De Groot Goudriaan te Kampen. Het ver-
schijnt D.V. plm. 20 april a.s. 
U kunt het bij ons Bondsbureau bestel-
len. De prijs is ± f 28,—. 

oeOespre 
 

I. 

jullie het ook zullen begrijpen. Luister maar goed. 
Het gaat over het Koninkrijk der hemelen. 
De akker uit het verhaal is de wereld waar wij alle-
maal wonen. En weet je wie de zaaier is? Dat is de 
Heere Jezus. Het goede zaad, dat zijn de verhalen 
uit de Bijbel, die je op de zondagsschool hoort of 
thuis of op school en in de kerk. In die verhalen 
wordt verteld dat de Heere Jezus gekomen is om 
zalig te maken, ieder, die in Hem gelooft. 
En wie is nu die boze man, die het slechte zaad 
zaaide? Dat is de duivel, die heel stil, heel slim 
rond gaat over de aarde om het mooie werk van de 
Heere God te bederven. Hij zaait leugens en ver-
keerde dingen. Zonde noemen we dat. Dat deed hij 
al in het Paradijs bij Adam en Eva. Dat probeert 
hij zelfs met de Heere Jezus. Hij probeerde Hem 3 
keer verkeerde dingen te laten doen. Dat doet hij 
nog. Hij probeert vaders en moeders en kinderen 
van de Heere Jezus af te trekken door ze lelijke, 
zondige dingen te laten doen. 
Met de mensen gaat het net als met het zaad. Op 
de aarde leven boze en goede mensen naast elkaar. 
Wij kunnen niet zien wie er wel en wie er niet van 
de Heere houdt en Zijn kind is. Maar God weet 
het wel. 
Hij laat ze samen leven. Totdat de dag van de 
oogst komt. Dat is de dag waarop de Heere Jezus 
terugkeert naar de aarde om als een rechter over al-
le mensen te oordelen. Weet je hoe we die dag noe-
men? De wederkomst van de Heere Jezus. 

Hij komt met Zijn engelen. Zij zijn de maaiers. Zij 
verzamelen het onkruid. Dat zijn de mensen en kin-
deren die niet in de Heere willen geloven. Zij krij-
gen hun straf. Zij gaan naar een plaats waar de 
Heere niet is. En waar ze voor altijd ongelukkig 
zijn. 
Maar allen die van de Heere gehouden hebben, de 
mensen en kinderen met een nieuw-gelovig hart, zij 
zullen voor altijd gelukkig worden. Ze zullen stra-
len als zonnestralen van geluk en blijdschap. Ze 
mogen altijd bij de Heere zijn. Nu vraag ik aan 
jullie: dienen we de Heere of de duivel? Vraag 
maar aan de Heere God of je Zijn stem mag horen 
en niet de stem van de duivel. Of Hij je wil bewa-
ren voor het kwaad en een nieuw hart wil geven. 
Dan kun je zingen tot Zijn eer. 

Verwerking: 
We zingen een bekend lied. 

Zoek eerst het Koninkrijk van God 
En Zijn gerechtigheid. 
Al het andere, ontvangt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

Een mens kan niet leven bij brood alleen 
Maar van ieder woord. 
Dat door de Heere gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 

Lunteren 	 M. L. Breugern-Kardol 

„Waarom de tram stilstond 	 ', door 
Willem G. van der Hulst jr., De Groot - Gou-
driaan, gebonden, 46 blz., le druk, prijs 
f 9,90. Leeftijd: plm. 8 - 12 jaar voor jongens 
en meisjes, 15 mooie zwart-wit tekeningen, 
die het verhaal ondersteunen. 

Inhoud: Op 4 mei 1995 zitten alle kinderen uit 
de groepen 4 t/m 8 in het gymlokaal. Meneer 
Karsen, de directeur van de school, vertelt 
hen waarom ze hier bij elkaar zijn. Morgen is 
het 5 mei 1995. Dan is het precies 50 jaar 
geleden, dat ons land bevrijd werd van de 
Duitse overheersing en de vrede weer te-
rugkwam. 
Mevrouw Karsen is ook aanwezig. Zij gaat 
een waar gebeurd verhaal vertellen, dat zij en 
haar vader en haar zus Nicolien, 40 jaar gele-
den hebben gehoord van een oude me-
vrouw. Zij zaten toen in een tram, die opeens 
stopte en 2 minuten stilstond. Waarom 	?  
Dat horen we in dit leerzame verhaal van me-
vrouw Karsen, waar de kinderen met grote 
aandacht naar hebben geluisterd. 
Na afloop ervan waarschuwt meneer Karsen 
de kinderen, dat dit erge in de toekomst 
wéér echt zou kunnen gebeuren. Ook nu zijn 
er mensen met heerszucht en bruut geweld. 
Ook in ons land. In alle mensen en ook in alle 
kinderen leven goede en slechte gedachten. 
Maar, om oorlog te voorkomen, moeten we 
proberen om de goede gedachten het van de 
slechte te laten winnen. Maar dat is moeilijk. 
Tenslotte wijst hij ook nog op artikel 1 van 
onze Grondwet. 

Conclusie: U begrijpt dat dit boek is versche-
nen met het oog op de komende herdenking 
van de bevrijding, 50 jaar geleden. Door dit 
boek krijgen kinderen kennis van de oorlog 
van 1940-1945 én de bevrijding daarvan. Het 
is ook een denken áán en nooit vergeten van 
hetgeen toen allemaal gebeurd is. En kennis 
van het verleden is een waarschuwing voor 
de toekomst. Vandaar een zeer zinvol en 
eveneens een zeer leerzaam boek. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Mevr. E. de Jong-Markus 
Krimpen aan den IJssel 

„Duitsers op de deel", Jan van Reenen, 
De Groot - Goudriaan/ Kampen, gebonden, 
120 blz., le druk, prijs f 14,90. Leeftijd: van-
af plm. 10 jaar, geschikt voor jongens, geil-
lustreerd met vijf duidelijke pagina-grote 
zwart-wit tekeningen van Jaap Kramer. 

Inhoud: In het laatste jaar van de oorlog 
1940-1945 beleverl de twee broers Klaas 112 
jaar) en Reijer (11 jaar) heel veel zeer span- 
nende ogenblikken. Dit alles vaak samen met 
hun vader en moeder, zusje Lies (6 jaar) en 
broertje Aart (2 jaar). Het gaat soms om le-
ven of dood. De familie Van Manen heeft on-
derduikers verborgen op hun boerderij. Maar 
dan komt er huiszoeking bij hen. Het loopt 
gelukkig goed af. 
Reijer redt op een keer een paard uit handen 
van de Duitsers. Ook valt er een V-1 op hun 
dorp, waardoor helaas veel mensen omko-
men. Op zekere dag moeten ze Duitse solda-
ten op hun boerderij onderdak geven. De 
Duitsers mogen op de deel slapen. 
De boer, zijn vrouw en zijn kinderen ontdek-
ken dan dat niet elke soldaat even „slecht" 
is. Er zijn er, die alleen maar soldaat zijn, om-
dat ze niet anders konden, zoals soldaat 
Martin. 
Tenslotte wordt hun dorp bevrijd. Nederland 
is weer vrij! 

Conclusie: Dit is een heel spánnend en boei-
end oorlogsboek! Elk hoofdstuk is een afge-
rond geheel. Het leest erg prettig! Het gaat 
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STREEK EDE 

Wij hopen D.V. donderdag 27 april weer on-
ze streekbijeenkomst te houden. Ditmaal in 
Lunteren, in een zaal van de Bethelkerk, op 
het bekende adres, hoek Postweg/Schaep-
manstraat. De avond begint om 8 uur en 

voor ons hoopt te spreken ds. L. Kruimer, 
Ned. Herv. predikant te Lunteren. Wij hopen 
u weer met velen te mogen begroeten. En de 
koffie met cake staat weer klaar. 
Graag tot ziens op onze streekavond en mag 
God u nabij zijn in uw werk op de zondags- 
school. 

Mevr. R. v.d. Brink-Jacobsen 

STREEK GOUDA 

Op D.V. dinsdag 25 april hoopt de streek 
Gouda haar voorjaarsvergadering te houden. 

Ds. H. Markus uit Woerden (zoon van onze 
voorzitter) hoopt voor ons een referaat te 
houden. Het onderwerp zal gaan over: 
„Kennen wij onze kinderen?" 
Bovendien zal er deze avond bestuursverkie-
zing gehouden worden. 
We hopen veel belangstellenden te ontmoe-
ten in gebouw „De Schakel", Schoolstraat 
44, Bergambacht. Aanvang: 19.45 uur. 

T. P. Slootweg-Wapenaar 
Plasweg 27B, 2742 KA Waddinxveen 
01828 - 14598 

Met hoolcibestutn wenst u 

gezegende Paasclagen. 

in dit boek om leven of dood, om oorlog en 
vrede. De kinderen komen door dit waarde-
volle boek in aanraking met de ernst en de 
geschiedenis van de oorlog van 1940-1945. 
God alleen kan wonderen doen en het leven 
en de vrede (terug)geven. Daarom: 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
Mevr. E. de Jong-Markus 
Krimpen aan den IJssel 

„Hij hoort je", E. Veldhuizen, J.J. Groen 
en Zoon, Leiden, le druk, 56 blz., prijs 
f 19,95. Geschikt voor jongens en meisjes 
van 7 - 10 jaar, veel duidelijke illustraties. 

Inhoud: Dit is het tweede deel van de serie 
„Kind en gebed". In het - Woord vooraf -
geeft de schrijver aan, dat het geen gewoon 
leesboek is. Het boekje geeft een aantal kor-
te verhaaltjes rondom het gebed. Elk hoofd-
stukje wordt besloten met een rubriek: „Om 
samen over na te denken", bedoeld om en-
kele aandachtspunten nader uit te werken. 
De verhaaltjes zijn levensecht, b.v. hoe een 
verjaardag thuis gevierd wordt, een nieuwe 
leerling op school wordt geplaagd, bezoek 
aan opa en oma, de jongensclub, kerkgang, 
een zendingsactie en het ziekenhuis. 

Conclusie: Kinderen van genoemde leeftijds-
groep zullen-het met interesse lezen. Het kan 
ook goed gebruikt worden als Kerstboekje 
op de Z.S. Godsdienstig van harte aanbevo-
len. Het, gebed, staat in elk verhaaltje cen-
traal. Taalkundig en pedagogisch volledig 
verantwoord. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

a. Kijk, dat ben ik 
voor meisjes van 10 - 13 jaar 

b. Kijk, dat ben ik 
voor jongens van 10 - 13 jaar 

A. Teerds-Gertenbach, J.J. Groen en Zoon, 
blz. resp. 61 en 65, le druk, prijs f 14,90. 

Inhoud: Omdat de beide boekjes parallel lo-
pen qua inhoud en strekking bespreek ik ze 
maar in één keer. De redactie wordt ge-
vormd door Janneke van den Berg, Harmien 
de Groot en Aria Teerds-Gertenbach. 
Beide boekjes vormen samen het derde deel 
van de serie „Het wonder van de geboorte". 
De schrijfster heeft op een fijnzinnige wijze 
de ontwikkelingsgang van het opgroeiende 

meisje en de jongen beschreven. Telkens 
komt in deze boekjes naar voren de eerbied 
voor al het geschapene en de Schepper. Ook 
laat ze duidelijk uitkomen, dat de mens, zo-
wel de jongen als het meisje uniek zijn. Elk 
mens is uniek, de Heere kent ons allemaal. 
Hij weet van ons zitten en opstaan. Hij kent 
zelfs van verre onze gedachten. Stap voor 
stap gaan we met de schrijfster mee naar de 
verschillende levensfasen, zoals het zelfstan-
dig worden, van meisje tot vrouw, van jon-
gen tot man, huwelijk en geboorte. 

Conclusie: Van de verschillende boekjes over 
sexuele opvoeding springen deze er toch wel 
uit als zeer goed. Hoewel het niet direct lec-
tuur is voor de Z.S. wil ik deze boekjes toch 
aanbevelen voor allen, die te maken hebben 
met kinder- en jeugdwerk. Pedagogisch en 
godsdienstig liggen ze op een heel goed ni-
veau. We kunnen deze boekjes, wanneer de 
tijd daarvoor rijp is, rustig de kinderen in han-
den geven. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

 

ONZE KADERCURSUSSEN 
De volgende cursussen worden gegeven: 

Basiscursus: 
In voorbereiding: 

Westbroek: 	Contactpersoon: Dhr. E. v. Oostrum, tel. 03469-1443/2137. 
Cursusleidster: Mevr. M. L. Breugem-Kardol. 

 

Vervolgcursus: 
Bodegraven: 	Contactpersoon: Mevr. Loenen, tel. 01726-15171. 

De cursus wordt gegeven op 6, 20 en 27 april. 
Cursusleidster: Mevr. T. P. Slootweg-Wapenaar. 

Veenendaal: 
	

Contactpersoon: Dhr. W. Berkhdf, tel. 08385-17339. 
De cursus wordt gegeven op 19 en 26 september. 

eltgusleidster: Mevr. M. L. Breugem-Kardol 
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locoespre  

De zilveren schaatsen, door Margreet 
Bruijn, uitg. Callenbach, Nijkerk, 115 
blz., gekartonneerd, geïllustreerd, ge-
schikt voor jongens en meisjes vanaf 9 
jaar. Prijs f 12,95. 

Inhoud: Het verhaal dateert al uit 1865, 
voor het eerst verschenen in Amerika, 
nu geheel herschreven, waarbij alleen 
de kern gelijk bleef. Het speelt zich af in 
1840. Een verarmd gezin in Broek in 
Waterland verkeert in grote moeilijkhe-
den, omdat de vader van het gezin door 
een ongeluk zijn geheugen heeft verlo-
ren. De zoon, Hannes, redt een Amster-
damse familie van een wisse dood op 
het ijs. Uit dankbaarheid behandelt de 
arts van deze rijke familie de vader van 
Hannes, die geheel geneest en zijn ge-
heugen terugkrijgt. Dat heeft tot ge-
volg, dat de verdwenen zoon van de 
arts uit Engeland terugkeert. Het arme 
gezin wordt geholpen en komt tot 
welstand. De dochter, Geertje, wint een 
schaatswedstrijd en krijgt de hoofdprijs: 
een paar zilveren schaatsen. 

Beoordeling: Een historisch verhaal, 
heel goed geschreven, uitstekende 
sfeertekeningen. Een mooi boekje om 
aan de oudere kinderen ten geschenke 
te geven op een verjaardag, maar voor 
uitdeling op de zondagsschool niet zo 
geschikt, omdat het godsdienstig ele-
ment slechts marginaal een rol speelt. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Brand op bestelling, door Henriëtte 
Kan-Remmink, uitg. Callenbach, Nij-
kerk, 152 blz., gekartonneerd, 
lustreerd, geschikt voor jongens en 
meisjes vanaf 7 jaar. Prijs f 14,95. 

Inhoud: Tjakkien verhuist met haar ou-
ders van een stad naar een dorp. Op 
school doet Puck heel vervelend tegen 
haar, maar Fleur wordt haar vriendin. 
Tjakkien ontdekt dat de broer van Puck, 
Fonge, gechanteerd wordt en gedwon-
gen tot medewerking aan allerlei beden-
kelijke praktijken. Fleurs ouders hebben 
een camping en als zij jarig is organise-
ren ze daar een „slaapfeest". Tjakkien 
geniet erg van haar vriendschap met 
Fleur en het grote gezin op de camping. 

Zelf is zij enig kind. Daarom is ze heel 
blij wanneer haar ouders vertellen dat er 
een kindje op komst is. 
Tjakkien en Fleur sluiten toch vriend-
schap met Puck en vertellen haar dat ze 
Fonge verdenken. Als deze onder 
dwang tot brandstichting komt weten 
ze hem over te halen alles te bekennen. 

Beoordeling: Een vlot en spannend 
verteld verhaal. De sfeer en het woord-
gebruik is eigentijds en staat vrij veraf 
van de doorsnee gezinnen van onze 
zondagsschoolkinderen. Het boek mist 
een godsdienstige strekking. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Gerdientje, door W. G. v.d. Hulst, 
21ste durk, uitg. Callenbach, Nijkerk, 
180 blz., gekartonneerd, geïllustreerd, 
geschikt voor jongens en meisjes vanaf 
9 jaar. Prijs f 14,95. 

Inhoud: Het verhaal speelt zich af in 
een tijd van trotse hereboeren, die neer-
kijken op gewone arbeiders en hen de 
voet proberen dwars te zetten. De va-
der van Gerdientje komt in de proble-
men doordat hij niet kan en wil voldoen 
aan de eis van de rijke boer Greve om 
knecht bij hem te worden. Zo niet, dan 
moet hij zijn huisje uit dat na de komst 
van een nieuwe rentmeester door de 
hoogmoedige boer Greve is gekocht. 
Dit veroorzaakt veel spanning en bitter-
heid bij vader. Ook bij Kees, de broer 
van Gerdientje. Op God vertrouwen is 
dan heel moeilijk. Het kwaad lijkt te 
winnen. Als dan ook het oude paard 
Hans het dreigt op te geven ziet de toe-
komst er helemaal onzeker uit. Er tus-
sendoor spelen verhalen van de 
verdwenen kaas, de lege fuiken en de 
zilveren sigarettenkoker. 
Dan bedenkt vader een plan... Een 
slecht plan. Wonderwel keert alles zich 
ten goede. 

Beoordeling: Een boekje met een ge-
weldige sfeertekening van een gezin, 
waar liefde heerst, spanningen zijn en 
innerlijke strijd gestreden wordt. The-
ma's: vertrouwen op God („De Heer"), 
vechten tegen de boosheid in je eigen 
hart. En: soms neemt God iets van je af 
omdat Hij zoveel van je houdt. De liefde 
van God overwint alles. Hij is een verge-
vende God. Belangrijk is ook het onder-
ling meeleven van mensen, wat veel 
steun geeft. - 
Wel worden woorden gebruikt van een 
vroegere tijd, zoals „opgerolde brei-
kous”, „juffrouw van de breischool", 
„'t meestershuis", „bedstee", „dorps-
smid", „dienstmeisje van de dominee", 
„trotsaards", „márskramer" e.d. Di-
verse verklaringen zijn wel als noten op- 

genomen, b.v. wat het „ringen" van 
varkens is, wet een kruier is, en een 
vilder. 	• 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Pim krijgt een •fiets, door Corry Blei-
Streibos, uitg. Callenbach, Nijkerk, ge-
kartonneerd, geïllustreerd, geschikt 
voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. 
Prijs f 9,95. 

Inhoud: Pim heeft een vriendje, Ach-
med, uit een Turks immigrantengezin. 
Ook de moeders sluiten vriendschap en 
leren elkaars gewoonten kennen. Sa-
men gaan ze naar het strand. Op Pasen 
blijken kinderen in de klas niet te weten 
wat Pasen betekent. De juf vertelt dan 
het Bijbelse Paasverhaal. Als Pim jarig is 
krijgt hij een fiets, maar prompt verliest 
hij die dag zijn fietssleuteltje. Beide jon-
gens halen tegelijk hun zwemdiploma, 
waarna een gezellig Turks familiefeestje 
volgt. Tijdens een fietstocht met zijn 
ouders ontdekt Pim hoe een man stie-
kem een schaap steelt. De politie ar-
resteert de dader. 

Beoordeling: Een goed geschreven 
boekje van de ervaren schrijfster. Fijn 
wordt beschreven hoe autochtonen en 
allochtonen met elkaar positief om kun-
nen gaan. Het Bijbelverhaal staat wat 
geïsoleerd tussen de andere hoofdstuk-
ken, maar is goed verteld. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Onno en Marleen op vakantie, door 
Piet Meinema, uitg. Callenbach, Nij-
kerk, gekartonneerd, geïllustreerd, ge-
schikt voor jongens en meisjes van 8-10 
jaar. Prijs f 8,95. 

Inhoud: Onno en Marleen zijn neef en 
nicht. Ze wonen in de stad, twee huizen 
bij elkaar vandaan. Zij gaan logeren bij 
de opa en oma van Onno. Die wonen in 
een dorp. Onno's moeder brengt ze met 
de trein. Dat is al een avontuur op zich-
zelf. Op een dorp wonen is toch wel an-
ders dan in een stad. Onno en Marleen 
beleven veel, zoals polsstokspringen en 
de kerkklok luiden. En ook op een dorp 
wonen vervelende jongetjes. Maar... ze 
krijgen geen heimwee! 

Beoordeling: Vlot geschreven boekje 
vol herkenbare, vaak grappige gebeur-
tenissen. 
Alleen op zondag heeft Marleen een 
jurkje aan. Ze gaan met opa, oma en 
oom Jan naar de kerk. - Over heel de 
wereld kun je naar de kerk gaan en kun 
je tot God bidden. Hij hoort je altijd, 
welke taal je ook spreekt. - 
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Eindoordeel: Voor uitdeling op het 
kerstfeest matig aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Thijs en Thor, door W. G. van de 
Hulst, 10e druk, uitg. Callenbach, Nij-
kerk, gekartonneerd, geïllustreerd, ge-
schikt voor jongens en meisjes van 9-11 
jaar. Prijs f 11,95. 

Inhoud: Een boek uit een voorbij verle-
den. De oude Thijs, ouder dan zeventig 
jaar, werkt nog steeds als knecht bij een 
melkboer en moet dagelijks met een 
hondekar melk halen bij een boer. Zijn 
grote hond heet Thor. Thijs en Thor zijn 
aan elkaar verknocht. Ook Geertje, 
dochtertje van de boer, houdt van de 
hond. Maar van zijn eigenaar, de baas 
van Thijs krijgt de hond weinig eten en 
veel slaag. En diens knecht Kobus zorgt 
heel slecht voor de hond als Thijs moet 
stoppen met werken en in een verzor-
gingshuis voor bejaarden („Oudeman-
nenhuis") wordt opgenomen. Oude 
Thijs weet echter gedaan te krijgen dat 
de boer en boerin de hond kopen. Nu 
krijgt het dier een goede verzorging. 

Beoordeling: De auteur gaf dit boekje 
een motto uit de Schrift mee: „De 
rechtvaardige kent het leven van zijn 
beest" (Spr. 12 : 10). Dierenleed en die-
renliefde is het thema van dit verhaal. 
Het is heel sfeervol verteld, zoals Van 
de Hulst dat kon. Zo zal het kinderen 
van nu stellig weer boeien. De contekst 
is echter de samenleving van vroeger, 
het begin van deze eeuw. Het boekje 
beschrijft situaties die kinderen en hun 
ouders van vandaag niet meer kennen. 
De godsdienstige en opvoedkundige 
strekking is positief. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Zo'n vreemde jongen,„ door W. G. 
van de Hulst, uitg. Callenbach, Nijkerk, 
13e druk, gekartonneerd, geïllustreerd, 
108 blz., geschikt voor jongens en meis-
jes van 10-12 jaar. Prijs f 9,95 (na 
1-1-'96 f 12,95). 

Inhoud: Hans is de oudste zoon van de 
watermolenaar. Hij woont ver van het 
dorp in het watergebied. Hij is een dro-
merige jongen, maar heel flink. Ver-
trouwd met het water van de plassen 
zwerft hij dikwijls met zijn roeiboot op 
het water. 
Tegen kerst is hij erop uitgegaan om lis-
dodden te snijden („duilen"). Hij ont-
moet de dokter, die hem vraagt hem 
over te varen naar een eenzaam wonen-
de patiënt, omdat een dijkje.doorgebro-
ken is. Hans helpt de dokter, die hem 
goed beloont. Már de jongen ver-
dwaalt op het water en kan in het don- 

ker de weg naar de watermolen niet 
meer vinden, Bij de molen ontsteken 
zijn ouders een vuur om hem de weg te 
wijzen. Daarna gaan ze zingen. Hans 
hoort dat geluid en komt doodmoe 
thuis. De volgende dag is het kerstfeest 
van de zondagsschool. De.dokter heeft 
ervoor gezorgd dat Hans en zijn broertje 
en zusjes daar toegang hebben. Maar 
Hans is te ziek om mee te gaan. Samen 
met zijn moeder viert hij een eigen, stil 
kerstfeest thuis. 

Beoordeling: Een gevoelig geschreven 
verhaal over een „vreemde jongen", 
een dromer, die innerlijk verbonden is 
met de Heere Jezus. V.d. Hulst weet als 
geen ander te schetsen hoe ook bij een 
jongen het geloof kan groeien. In de 
marge heeft de kerstboom een plaats, 
maar het wezen van kerstfeest komt 
ruim aan bod. Taal en stijl zijn pakkend, 
maar vertoont duidelijk de trekken van 
vroeger. Sommige passáges zijn wel 
erg wijdlopig voor kinderen van deze 
tijd. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

De beer van Paul, door Nita Veeren, 
uitg. Callenbach, Nijkerk, geïllustreerd 
met tekeningen van de schrijfster, ge-
kartonneerd, 43 blz., geschikt om zelf te 
lezen 5-7 jaar, samen lezen 4-6 jaar. Prijs 
f 7,95. 

Inhoud: Kleine, leuke verhaaltjes voor 
kinderen. Uitsluitend eenlettergrepige 
woorden. Heel aardige illustraties. 

Beoordeling: Voor de kleintjes een 
heel leuk boekje, dat ze al gauw zelf 
kunnen lezen. Een godsdienstig ele-
ment ontbreekt echter. Daarom voor 
uitdeling op de zondagsschool niet ge-
schikt. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Bas breekt zijn been, door Vrouwke 
Klapwijk, uitg. Callenbach, Nijkerk, ge-
kartonneerd, gèillustreerd, 42 blz., ge-
schikt voor jongens en meisjes van 6-8 
jaar. Prijs f 5,95 (na 1-1-'96 f 7,50). 

Inhoud: Op weg naar school komt Bas 
lelijk te vallen. Hij breekt zijn been. 
Wordt naar het ziekenhuis gebracht in 
een ambulance. Daar wordt hij gehol-
pen. Hij moet met zijn been in het gips. 
Na weken mag dat er weer af. 

Beoordeling: Aardig leesboekje voor 
kinderen die pas kunnen lezen. Van 
stap tot stap wordt beschreven wat er 
gebeurt in het ziekenhuis wanneer je 
been gebroken is. Een godsdienstige 

strekking heeft het boekje niet. Om die 
reden voor uitdeling op de zondags-
school niet geschikt. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 

Kim en Koos en de markt, door Ina 
van Meeuwen-den Hoed, uitg. De 
Banier, 
Utrecht, gebonden, 49 blz., le druk, 
geïllustreerd door Jaap Kramer met 
grappige prenten van zwart, grijs en 
wit, geschikt voor jongens en meisjes 
van 4-8 jaar. Prijs f 8,75. 

Inhoud: De moeder van de vierjarige 
Kim en de tweejarige Tom is klaar met 
schoonmaken. Nu moeten er nieuwe 
kleren komen, want het wordt zomer. 
Met pap en mam gaan Kim en Tom naar 
de winkel. Mam gaat ook nog naar de 
markt met Kim. Vriendje Koos mag dan 
mee en samen beleven ze veel. 
Dit aardige boekje is geschikt om voor 
te lezen aan kleuters. Kinderen, die net 
hebben leren lezen, kunnen het zelf ter 
hand nemen. 
In dit vierde deeltje van. Kim en Koos 
wordt gebruik gemaakt van twee-
lettergrepige woorden. 

Conclusie: Een heel leuk (voor-)lees-
boekje voor kinderen van de onder-
bouw van de basisschool. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen a/d IJssel E. de Jong-Markus 

Alles anders, door A. Vogelaar-van 
Amersfoort, uitg. De Banier, Utrecht, 
gebonden, geillustreerd door Bo Visser 
met 6 leuke zwart-wit tekeningen, 74 
blz., le druk, geschikt voor meisjes van 
8-10 jaar. Prijs f 9,75. 

Inhoud: Jeannine moet gaan logeren 
bij haar opa en oma op de boerderij. 
Haar jongere broertje Bertje bij tante 
Willie in weer een ander dorp. Dit komt 
omdat hun mama voor een lange tijd 
naar het ziekenhuis moet en hun papa 
„een verre reis moet maken". Dit 
laatste is niet waar. De werkelijkheid is, 
dat papa in de gevangenis zit. Hij heeft 
op zijn kantoor dingen verkeerd 
gedaan. 
Opa is een heel aardige en vriendelijke 
man, maar oma is een verbitterde 
vrouw, die steeds maar loopt te vitten 
op Jeannine, die het daardoor heel erg 
moeilijk heeft. Ook op school heeft 
Jeannine het niet gemakkelijk. 
Gelukkig komen papa en mama, die niet 
meer naar de kerk gingen, beiden tot in-
keer en dan wordt ALLES ANDERS. 

Conclusie: In dit goed geschreven ver-
haal komt een moeilijk en teer onder- 
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werp ter sprake: papa in de gevangenis. 
En wat daarvan de gevolgen zijn voor 
het hele gezin. Aarzelend vraag ik mij 
af, of het goed is en of het wel mogelijk 
is, de kinderen bewust de waarheid niet 
te vertellen en ze maar „wijs" te ma-
ken, dat papa en verre reis aan het ma-
ken is. Later zegt mama eerlijk, dat ze 
hier ook haar twijfels over heeft en ver-
telt ze sober de waarheid. De karakter-
tekening van oma en opa vind ik wel erg 
zwart-wit. Gelukkig komt er ook bij oma 
een wending ten goede. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen a/d IJssel 	W. Markus 

De RP-13 en de strijd tegen de olie-
criminaliteit, door Bas Mijnster, uitg. 
De Banier, Utrecht, gebonden, geïl-
lustreerd door H. van de Wekken, le 
druk, 156 blz., geschikt voor jongens 
van 12 jaar en ouder. Prijs f 14,75. 

Inhoud; Sander is als wachtmeester 
een groentje bij de Rijkspolitie te water. 
Toch schittert zijn ster op bijna elke 
bladzijde van dit jongensboek. Op het 
spoor van een smerige oliehandel, 
waarbij een milieuverontreinigende en 
kankerverwekkende stof wordt ge-
bruikt, volgt hij de ene na de andere 
boef. Vijf „bloedhoofden" en een 
moord verder volgt de ontknoping van 
het verhaal. 
Complicerend is daarbij dat Sander ver-
liefd wordt. Hij krijgt verkering met de 
dochter van de moordenaar. Uiteinde-
lijk weet-hij zijn aanstaande schoonva-
der tot een bekentenis te krijgen. Aan 
spanning en vaart ontbreekt het niet in 
dit boek. Realisme en christelijke oot-
moed worden echter wel gemist. De 
aanduiding „voor 12 jaar en ouder" is 
niet terecht. De gemiddelde jongen van 
12 jaar ontbreekt het gelukkig aan lees-
honger inzake verkeringsperikelen. 

Conclusie: Niet geschikt. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

Krimpen a/d IJssel 	D. de Jong 

Reis naar de Vrijheid, door David 
Gay, een ingrijpend verhaal over de reis 
van de Mayflower naar Amerika, oor-
spronkelijke titel: Voyage to freedom, a 
story of the atlantic crossing 1620, uitg. 
De Banier, Utrecht, le druk, 140 blz., 
gebonden, geillustreerd met hoogte-
punten door Jaap Kramer, geschikt 
voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar en 
ouder. Prijs f 14,75. 

Inhoud: „Zesduizend kilometer avon-
tuur, geschreven vanuit de doorleefde 
erkenning van Gods zorg voor Zijn 
volk" vermeldt de achterflap van dit 
vertaalde boek. De historische over- 

tocht van de Pilgrimfathers heeft de 
schrijver gebruikt voor een spannend 
boek. Justice en Prudence, een jongen 
en een meisje, beleven de meeslepende 
reis op de Mayflower mee. Door stor-
men, ontberingen en verwikkelingen 
aan boord heen bereiken ze Amerika. 
De lezer leert over het zeemansleven op 
een zeventiende eeuws zeilschip en 
steekt ondertussen kennis op van het 
Puriteinse gedachtengoed. Op knappe 
wijze heeft de schrijver een verhaal ge-
schreven dat spannend is en geestelijk 
leerzaam voor jonge mensen. (De geïn-
teresseerde lezer kan overigens tot D.V. 
10 maart 1996 terecht in het Maritiem 
Museum te Rotterdam voor een ten-
toonstelling over deze landverhuizers 
naar Amerika). 

Conclusie: Een uitstekend kerstge-
schenk voor de oudere kinderen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Krimpen aan den IJssel D. de Jong 

De Oude of Pllgrim Father-kerk 
in Delfshaven. 

Rick en Dick en de zwerver, geschre-
ven door Geesje Vogelaar-van Mourik, 
uitg. De Banier B.V., Utrecht, 97 blz., 
le druk, gebonden, geïllustreerd met 7 
mooie zwart-wit tekeningen door André 
Boeder, geschikt voor jongens en meis-
jes van 10-12 jaar. Prijs f 11,75. 

Inhoud: De tweeling Rick en Dick (10 
jaar) lijken op elkaar als twee druppels 
water. Op een keer hebben ze zo'n he-
kel aan een paar simpele huishoudelijke 
karweitjes dat ze mokkend van huis 
weggaan en zo maar een eind met een 
bus meegaan, omdat ze van de chauf-
feur gratis mee mogen rijden. 
Ze denken lopend weer naar huis terug 
te gaan, maar ze zijn veel verder van 
huis, dan ze dachten. Als er dan ook 
nog een zware onweersbui losbarst, 
zoeken ze beschutting in een schuurtje 
in het bos. Daar blijkt ook een jonge 
zwerver te bivakkeren. Vroeg in de mor-
gen vluchten ze de schuur uit en een 
eind verder kloppen ze aan bij een 
boerderij. 
Hun ouders hebben de hele avond en 
nacht in grote spanning gezetqn en de 
politie heeft al uren naar hen gezocht. 
De vriendelijke boerin belt naar hun ou- 

ders en dan zijn ze al gauw weer thuis. 
De jonge zwerver blijkt ui-Oit alles toch 
ook nog een gopdé les te hebben 
geleerd. 

Conclusie: Een spannend verhaal voor 
jongens en meisjes met ook een goede 
christelijke strekking. Kortom: 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen a/d IJssel 	W. Markus 

Bij ons thuis, door Maayke van Maren, 
uitg. De Banier, Utrecht, gebonden, 
geillustreerd door Ben Horsthuis met 
veel toepasselijke en grappige tekenin-
gen, 44 blz., 1 e druk, geschikt voor jon-
gens en meisjes om zelf te lezen 6-8 jaar 
en voorlezen 4-6 jaar. Prijs f 7,90. 

Inhoud: Jan van zes, Lien van drie (la-
ter vier) en baby Leen beleven met pap 
en mam allerlei grappige gebeurtenis-
sen, vooral met dieren. Zo eet de poes 
van een slagroomtaart. Vader lijkt wel 
een beer als hij slaapt. Lien is bang voor 
een wesp, die een vlieg blijkt te zijn. 
Ook een mier en een egel zijn van de 
partij. Als Lien droomt over een jongen 
met lijm op zijn hoofd wordt ze wakker 
en loopt er een spin op de vloer. De dra-
den van het web lopen door haar haar. 
Natuurlijk gaat het ook over hun hond 
Fik. Elk hoofdstukje is een afgerond ge-
heel. Uit het bidden van de kinderen en 
het zingen van een Psalm blijkt dat Jan 
en Leen christelijk zijn. 

Conclusie: Een heel leuk (voor-)lees-
boekje voor kinderen van de onder-
bouw van de basisschool. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen a/d IJssel E. de Jong-Markus 

Pim speelt gevaarlijk spel, geschre-
ven door J. F. van der Poel, uitg. De 
Banier B.V., Utrecht, 110 blz., le druk, 
gebonden, geïllustreerd met 5 mooie 
zwart-wit tekeningen door André Boe-
der, geschikt voor jongens van 8-10 
jaar. Prijs f 11,75. 

Inhoud: De twee vrienden, Pim en Wil-
co, beleven spannende avonturen. Pim 
komt in een oude, leegstaande fabriek 
een dievenbende op het spoor en wordt 
door hen ontvoerd. Met grote inspan-
ning weet hij echter te ontsnappen. Hij 
komt dan terecht bij boer Boskoop, die 
de politie op de hoogte stelt. 
Pim en Wilco en ook hun ouders wor-
den goede vrienden van de familie Bos-
koop. Ze mogen er zelfs gaan logeren 
en ze helpen goed mee met het vele 
werk op de boerderij. 
Wanneer de vrienden op een middag 
het grote bos van boer Boskoop ingaan, 
ontdekken ze in een oude oorlogsbun- 
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ker kisten met nieuwe geweren. Ter-
nauwernood ontsnappen zij aan de 
dieven. Achteraf blijken het dezelfde te 
zijn, die eerder Pim hebben ontvoerd. 
Boer Boskoop waarschuwt de politie en 
's nachts worden de dieven gear-
resteerd, mede dankzij de oplettendheid 
van de dappere vrienden. Hierbij speelt 
vooral Pim wel gevaarlijk spel! 

Conclusie: Een prachtig jongensboek. 
Boeiend van begin tot eind. Ook de 
geestelijke strekking is verantwoord en 
positief. De ouders van Pim, die „ner-
gens" aan doen, komen mede door Wil-
co en zijn ouders en de familie Boskoop 
tot verandering in hun denken over de 
geestelijke dingen. Zij gaan naar de kerk 
en later worden Pim, zijn moeder en zijn 
pas geboren zusje Margreet gedoopt. 
Vandaar: 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen a/d IJssel 	W. Markus 

Inspecteur Almund krijgt hulp, ge-
schreven door J. L. Jongerden-de Jon-
ge, uitg. Den Hertog B.V., Houten, 96 
blz., le druk, gebonden, geïllustreerd 
met tekeningen door Jaap Kramer, ge-
schikt voor jongens vanaf 10 jaar. Prijs 
f 11,25. 

Inhoud: Dit boekje is een vervolg op 
„De pen met het gouden kroontje", 
hoewel dit boekje heel goed zelfstandig 
gelezen kan worden. Bjorn en Nils gaan 
zwemmen, maar als ze uit het water ko-
men zijn hun handdoeken verdwenen. 
Kortop hierop verdwijnen andere onbe-
langrijke dingen. Opa Bjorn komt op be-
zoek met politie-inspecteur Almund. 
Deze vertelt dat in de omgeving valse 
dollarbiljetten worden gedrukt. De jon-
gens vinden ongewild het pand waar de 
drukkerij gevestigd is. Spannende mo-
menten worden meegemaakt. 

Conclusie: Een heel fijn boekje, met 
een goede christelijke inslag. Een ver-
antwoord boekje voor onze jongens va-
naf 10 jaar. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Deining in de polder, geschreven 
door Pleun R. Troost, uitg. Den Hertog 
B.V., Houten, 170 blz., le druk, gebon-
den, niet geïllustreerd, geschikt voor 
jongens en meisjes. Prijs f 21,50. 

Inhoud: Het verhaal speelt zich af in de 
jaren 1920-1930 in het dorp Putters-
hoek, bekend van de suikerfabriek. Het 
verschil tussen boeren en arbeiders in 
die tijd wordt hierin goed beschreven. 
Lientje Lammers, Rens de tbr en Ba-
rend Donker zijn wej. de hoofd-figuren 
in dit boek. 

Conclusie: Een boek dat met veel ple-
zier gelezen zal worden, met name voor 
de rijpere jeugd en ouderen. Kan alleen 
maar positief worden beoordeeld maar 
niet geschikt voor uitreiking op de zon-
dagsschool. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

Wouter en de kippendief, geschre-
ven door Sj. van Duinen, uitg. Den Her-
tog B.V., Houten, 61 blz., gebonden, 
geïllustreerd met tekeningen, geschikt 
voor jongens, om voor te lezen vanaf 4 
jaar, om zelf te lezen vanaf 6 jaar. Prijs 
f 9,50. 

Inhoud: Eerst waren er tien kippen, en 
nu nog maar 9. Waar is die (bruine) kip 
gebleven? Gestolen? Wouter pakt zijn 
dok en gaat voor politie spelen. Zal hij 
de kippendief vinden? 

Conclusie: Een leuk boekje om voor te 
lezen. Heel kinderlijk. Geen godsdiensti-
ge strekking. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Jos op het land, geschreven door M. 
H. Karels-Meeuse, uitg. Den Hertog 
B.V., Houten, 66 blz., gebonden, geïl-
lustreerd met tekeningen van Jaap Kra-
mer, geschikt voor jongens en meisjes 
vanaf 6 jaar. Prijs f 9,50. 

Inhoud: Gijs woont op een boerderij. 
Jos is zijn vriendje. Ze kunnen goed met 
elkaar overweg. Iemand van de ge-
meente komt met een lange witte stok 
met rode streepjes en gaat met de vader 
van Gijs naar het land. Wat heeft dit te 
betekenen? 

Conclusie: Een fijn geschreven boekje 
met opvoedkundige waarde. Het 
christelijke gehalte is treffend. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Onder de slip van zijn mantel, ge-
schreven door B. Florijn, uitg. Den Her-
tog B.V., Houten, 76 blz., 4e druk, 
gebonden, geïllustreerd met tekenin-
gen, geschikt voor: jongens en meisjes, 
vanaf 9 jaar. Prijs f 10,50. 

Inhoud: Het verhaal gaat over de 
Schotse vervolging, met name over de 
oude John Livingstone, zijn vrouw en 
hun kind Jimmy, een gehandicapt kind. 
De hoofdpersoon in dit boek is dominee 
Alexander Peden, die wordt opgejaagd 
door soldaten van het leger die hem 
zoeken te arresteren. Op wonderlijke 
wijze weet hij steeds het gevaar te ont-
vluchten, mede door de hulp van een 
soldaat. 

Conclusie: Een boekje dat waard is om 
gelezen te worden en dat niet alleen 
voor kinderen. Veel geloofsbelevingen 
komen aan de orde. Diepten, maar ook 
ongekende hoogten worden be-
schreven. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Een geheim voor Rikkie, geschreven 
door G. W. van Leeuwen-van Haaften, 
uitg. Den Hertog B.V., Houten, 56 blz., 
le druk, gebonden, geïllustreerd door 
Jaap Kramer, geschikt voor jongens en 
meisjes vanaf 6 jaar. Prijs f 8,95. 

Inhoud: Na de vakantie komt er een 
nieuw jongetje op school Rikkie. Rikkie 
is anders dan de andere kinderen. Door 
een ongeval kan hij niet meer zo goed 
denken. Binnenkort is het Kerstfeest, 
en dan wil de klas Rikkie verrassen. Tij-
dens het Kerstfeest gebeurt er met Rik-
kie een wonder. 

Conclusie: Een heel aardig boekje met 
positieve christelijke inhoud. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Het geheim van het eiland, geschre-
ven door A. van Velzen-Wijnen, uitg. 
Den Hertog B.V., Houten, 61 blz., om 
voor te lezen: vanaf plm. 5 jaar; om zelf 
te lezen: vanaf 7 jaar, gebonden. Prijs 
f 9,50. 

Inhoud: Tom en Kees bouwen een 
vlot. Ze varen daarmee naar een eiland. 
Ze zien twee jongens met een roeiboot 
naar het eiland komen. Na hun vertrek 
gaan ze naar de doos kijken, die de jon-
gens op het eiland hebben achtergela-
ten. Ze treffen in de doos een poes met 
vier jongen aan. Eerst gaan ze de dieren 
dagelijks eten brengen en later worden 
ze naar de schuur van Tom gebracht. 

Beoordeling: Een vlot geschreven jon-
gensboekje. Het zal de kinderen zeker 
boeien en de illustraties zijn verzorgd. 
Het christelijk element is duidelijk, maar 
niet overdreven, aanwezig. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

W. 	 J.D.v.L. 

Wat doen jullie Han en Hanneke?, 
geschreven door Geesje Vogelaar-van 
Mourik, uitg. Den Hertog B.V., Hou-
ten, 72 blz., om voor te lezen: vanaf 4 
jaar; om zelf te lezen: vanaf 6 jaar, ge-
bonden. Prijs f 10,75. 

inhoud: In het eerste hoofdstuk gaan 
Han en Hanneke schaatsen. Ze doen 
nog veel meer: paardrijden, naar een 
bruiloft, enz. 
De personen zijn goed getekend en zo- 
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wel opvoedkundig als christelijk is het 
boek verantwoord geschreven. 
De illustraties zijn erg goed. We geven 
dit boek graag aan onze jongens en 
meisjes in handen. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

W. 	 J.D.v.L. 

Blijf bij elkaar, geschreven door A. 
Vogelaar-van Amersfoort, uitg. Den 
Hertog B.V., Houten, 110 blz., le druk, 
gebonden, geïllusteerd met tekeningen 
van Roelof Wytsma, geschikt voor jon-
gens en meisjes vanaf 10 jaar. Prijs 
f 12,50. 

Inhoud: De vader van Hannie, Rob en 
Freddy is overleden. Moeder is zwaar 
overspannen. Ze verdwijnt plotseling, 
en laat haar kinderen alleen achter en 
komt in het ziekenhuis terecht. Uit een 
fotoboek blijkt dat de kinderen familie in 
Rijssen hebben, om het reisgeld bij el-
kaar te krijgen verkopen ze een paar 
dingen, en gaan op reis voordat de 
maatschappelijk werkster komt om hen 
op te halen. In Rijssen gaan ze op zoek 
en komen uiteindelijk bij oma en opa te-
recht, die ze nog nooit gezien hebben. 
Ze worden liefdevol opgenomen in het 
gezin. Heel veel dingen vragen om aan-
passing. De kinderen zijn niet christelijk 
opgevoed, en dat geeft vragen. 

Conclusie: Een heel mooi boekje dat 
aan elk kind kan worden gegeven. De 
inhoud voldoet geheel aan de christelij-
ke normen en waarden. Ook geschikt 
voor de rechtervleugel van de Ger. Ge-
zindte. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Twee verrassingen en... nog wat, 
geschreven door M. Quist, uitg. Den 
Hertog B.V., Houten, 70 blz., om voor 
te lezen: vanaf 4 jaar en om zelf te le-
zen: vanaf 7 jaar. Prijs f 9,50. 

Inhoud: Jeroen, Robert en Rik gaan 
met hun ouders naar tante Loes en daar 
is oma ook. In de tas heeft moeder voor 
tante een verrassing en tante Loes heeft 
er ook één: een egel voor haar huis, die 
zijn winterslaap houdt. 
Robert breekt een schoteltje, maar zegt 
er niets van. 

Beoordeling: Een goed geschreven 
boekje. Met name de wijze waarop Ro-
bert wordt aangepakt, als zijn moeder 
hoort wat er gebeurd is. Een verant-
woord boekje met een goede, christelij-
ke sfeer. 
De illustraties zijn mooi en functioneel. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

W. 	 J.D.v.L. 

Het geheim in de folderwijk, ge-
schreven door Ada Verrips, uitg. Den 
Hertog B.V, Houten, 86 blz., leeftijd va-
naf 10 jaar, gebonden. Prijs f 9,95. 

Inhoud: Op woensdagmiddag gaat 
Maria folders rondbrengen. Ze doet dat 
in een wijk waar veel buitenlanders wo-
nen en komt in aanraking met Amira, 
een moslimmeisje. Maria scheldt haar 
niet uit, zoals anderen, maar zoekt juist 
contact met haar. Ze ontmoeten elkaar 
wekelijks, maar dat verandert als Zahra, 
de oudere zus van Amira mee naar de 
kerk gaat met Maria en haar ouders 
(Maria's vader heeft Zahra in de hout-
handel, waar ze werken, leren ken-
nen). 

Beoordeling: Een spannend geschre-
ven boekje. De auteur gaat op de pro-
blemen rond de godsdienstverschillen 
duidelijk en verantwoord in. Het boek 
eindigt wat in mineur, als de vriend-
schap tussen Maria en Amira verbroken 
wordt. Begrijpelijk, maar teleurstellend. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

W. 	 J.D.v.L. 

Linda en Eline helpen op de boerde-
rij, geschreven door Hanny van de 
Steeg-Stolk, uitg. Den Hertog B.V., 
Houten, 70 blz., om voor te lezen: vanaf 
4 jaar en om zelf te lezen: vanaf 7 jaar, 
gebonden. Prijs f 9,50. 

Inhoud: Wat is er voor kinderen mooier 
dan een vakantie op een boerderij. Lin-
da en Eline, een tweeling, genieten 
ervan. 
Ze mogen met de boer de dieren voeren 
en beleven van alles. 

Beoordeling: Een sfeervol boekje met 
een goede strekking. De kleintjes zullen 
er zeker van' genieten. Goed geil-
lusteerd. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

W. 	 J.D.v.L. 

Hugo en Maas-Jan, geschreven door 
Petra van Amstel, uitg. De Banier, 
Utrecht, 56 blz., gebonden en geïl-
lusteerd, geschikt voor jongens van 6-8 
jaar. A.V.I. 4; Brus 30/40; Nugi 221. 
Prijs f 8,90. 

Korte inhoud: Hugo en Maas-Jan zijn 
dik met elkaar bevriend. Als ze zien, dat 
Edwin patat gekocht heeft, haalt Hugo 
geldt uit zijn spaarpot en koopt daar ook 
patat voor. 
Als ze op de boerderij bij Maas-Jan spe-
len, bijt de hond Mario in de hand. 
Op school organiseert de juf een aktie 
voor hongerende kinderen ih Afrika. De 
hele klas doet mee, maar Frits steelt 

daarvoor geld uit de kassa van de bak-
ker. Tenslotte logeren ze bij opa, die 
koster is. Op eennacht gaan ze stiekem 
naar de kei=k; drukken op een paar 
knopjes... en daar begint de klok te lui-
den. Opa wordt wakker van het luiden 
en ontdekt alles. 

Conclusie: Dit boekje bevat geen door-
lopend verhaal, maar losse verhaaltjes, 
die niets met elkaar te maken hebben. 
De compositie is zwak. Godsdienstig 
aanvaardbaar. Ik vraag me wel af of het 
wel bij de leeftijd past om een aard-
rijkskunde-project te organiseren over 
Afrika. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Piet Pierewiet en de blikken bus, ge-
schreven door Marian Schalk-Meij-
ering, uitg. Den Hertog B.V., Houten, 
60 blz., leeftijd vanaf 8 jaar, gebonden. 
Prijs f 9,50. 

Inhoud: Piet en zijn vriendje Bert ko-
men in contact met een oude meneer, 
die van muziek houdt en in een oud huis 
woont. 
Hij noemt ze: „Piet Pierewiet" en „Bert 
lust graag snért". 
Piet, die het eerst contact met de man 
heeft gekregen, krijgt een gevonden 
bus met oude munten te zien. Hij doet 
voor de bejaarde man boodschappen en 
helpt in huis. 
In alle stilte is zijn zuster gekomen en de 
man is naar een verzorgingstehuis ge-
bracht. Dan krijgen de jongens gelegen-
heid om nog eens de kelder binnen te 
gaan en daar vinden ze een bus, die 
evenals de eerste met munten gevuld is. 

Beoordeling: Een boekje, dat veel 
spanning brengt. Dat de ouders van 
Piet ondanks hun bezwaren niet ingrij-
pen, roept vraagtekens op. 
Moeder had op z'n minst eens even 
mee kunnen gaan. 
Dat de jongens een ruit vernielen van 
het kelderraam en nog planken wegbre-
ken, staat m.i. gelijk met een inbraak. 
Ze krijgen er geen straf voor! Dat de 
jongens een aantal munten krijgen, vind 
ik dan ook onjuist. Ze hadden geen en-
kel recht om in een leeg huis te gaan 
zoeken. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

W. 	 J.D.v.L. 

Maaike en Marijke in een vreemd 
land, dit is het 9e deeltje in de Maaike-
Marijke-serie, geschreven door J. A. 
Koetsier-Schokker, uitg. De Banier, 
Utrecht, 90 blz., gebonden en geïl-
lustreerd. A.V.I. 7; Brus 50/60; Nugi 

318 
	

ONZE HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL NR. 11 



221. Prijs f 13,50. Deel 9 en 10 samen 
f 25,—. 

Kort inhoud: Marijke is met haar vrien-
din Maaike op vakantie in Amerika bij 
familie van Maaike. Ze reizen heel wat 
af en zien ontzaglijk veel. Ze bezoeken 
o.a. de Bryce Canon en Grand Colorado 
Canon. Het zijn moeilijke tochten onder 
hoge temperaturen. Gelukkig komen ze 
allen weer behouden op hun camping 
aan. 

Conclusie: Een spannend boek voor 
meisjes van die leeftijd. Soms komen 
gebeurtenissen wat onwerkelijk over, 
b.v. een dolle koe, die door een keuken-
raam springt en remblokken, die door 
de hitte zacht geworden zijn. 
Taalkundig is het verantwoord. Peda-
gogisch geen aanmerkingen. Gods-
dienstig redelijk, alleen de manier, 
waarop ze over hun overleden vriendin 
praten, is niet kinderlijk. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Maaike en Marijke weer thuis, dit is 
het 10e deeltje in de Maaike-Marijke-
serie, geschreven door J. A. Koet-
sier-Schokker, uitg. De Banier, Utrecht, 
89 blz., gebonden en geïllustreerd. 
A.V.I. 7; Brus 40/50; Nugi 221. Prijs 
f 13,50. Deel 9 en 10 samen f 25,—. 

Korte inhoud: Tijdens de laatste dagen 
in Amerika bezoeken Maaike en Marijke 
het eilandje Alcatraz. Ze mogen daar in 
de gevangenis een cel bekijken. Maar... 
tot hun schrik valt het hek dicht en Ma-
rijke zit opgesloten. Als dan nog de 
boot wegvaart met vader, moeder en 
oom Koos, is de maat helemaal vol. Ge-
lukkig loopt alles goed af. Na een be-
zoek aan een bos met hele oude 
bomen, maken ze zich klaar voor de te-
rugreis. 
Als ze thuis komen staan er bloemen en 
een grote taart op tafel. 

Conclusie: Een boek, dat meisjes van 
de genoemde leeftijd in een ruk zullen 
uitlezen. Het godsdienstig element is op 
evenwichtige wijze door het boek ver-
weven. Pedagogisch juist; de gebeurte-
nissen zijn herkenbaar voor kinderen 
van die leeftijd. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Als mama ziek is, geschreven door G. 
Bruinooge-Vat, uitg. De Banier, 
Utrecht, 41 blz., gebonderj en geïl-
lustreerd, geschikt voor klelitéiï van 4-6 
jaar. A.V.I. 8; Brus a1170; Nugi 220. 
Prijs f 7,90. 

Korte inhoud: Als de moeder van 
Mark ziek wordt en naar het ziekenhuis 
moet voor een' blindedarmoperatie, is 
Mark heel verdrietig. De juf op school 
merkt er iets van; hij mag een mooi 
werkstukje voor haar maken. 
Als hij met vader op bezoek mag in het 
ziekenhuis is de operatie net achter de 
rug en alles komt weer in orde. Als 
moeder thuis komt, zijn opa en oma er 
ook. 

Conclusie: Een leuk verhaal om aan 
kleuters voor te lezen. In het verhaal zit 
een zekere climax. De taal is begrijpelijk 
met korte zinnen. Godsdienstig en pe-
dagogisch volledig verantwoord. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Peter gaat verhuizen, geschreven 
door C. Grandia, uitg. De Banier, 
Utrecht, 49 blz., gebonde'n en geïl-
lustreerd, geschikt voor kinderen van 
4-8 jaar. A.V.I. 6; Brus 40/50; Nugi 220. 
Prijs f 8,75. 

Korte inhoud: Peters ouders gaan in 
de stad wonen. Op zekere dag komt de 
verhuiswagen en Peter mag meehel-
pen, ook het buurjongetje Anton. Peter 
gaat met Dribbel, zijn hondje, in de stad 
wandelen. Dribbel rukt zich los en Peter 
raakt de weg kwijt. Een lieve dame 
brengt hem weer thuis. Vader timmert 
een hok voor Dribbel en Peter mag hel-
pen met verven en Dribbel gaat er met 
de kwast van door. 

Conclusie: Een goed geschreven door-
lopend verhaal. De compositie is sterk: 
Er is een climax in het verhaal. Het 
ademt een godsdienstige sfeer. Peda-
gogisch is het heel goed, b.v. in de ver-
houding tot vader en moeder en 
Dribbel. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Jom Kippoer, de strijd tussen Jo-
den en Arabieren, geschreven door 
M. Kanis, uitg. De Banier, Utrecht, 166 
blz., gebonden en geïllustreerd, ge-
schikt voor jongens van 12 jaar en ou-
der. A.V.I. 8; Brus 60/70; Nugi 299. 
Prijs f 14,75. 

Korte inhoud: In de Zesdaagse oorlog 
van 1967 wist Israël de hele Sinaï op 
Egypte te veroveren. In diezelfde oorlog 
veroverde het ook nog eens de heuvels 
van Golan op de Syriërs. Syrië en Egyp-
te lieten het er niet bij zitten. Gelijktijdig 
nemen zij wraak en vallen Israël aan. Is-
raël komt daardoor in een moeilijke po-
sitie. De schrijver neemt ons mee naar 
het front in de Sinaïwoestijn, waar Is- 

raël probeert de Egyptenaars achter het 
Suezkanaal te drijven. 
In de heuvels van Golan kan Israël zich 
met moeite staande houden tegenover 
de machtige Syrische oorlogsmachines 
en de fanatieke strijders. Omdat deze 
bloedige oorlog begon op Jom Kippoer 
(Grote Verzoendag) wordt hij ook wel 
de Jom Kippoeroorlog genoemd. 

Conclusie: Een spannend jongens-
boek. De lezer staat a.h.w. midden tus-
sen de strijders. We maken ook kennis 
met de godsdienstige opvattingen van 
de orthodoxe Joden. 
Toch lijkt het mij niet direct geschikt om 
op het Kerstfeest uit te delen. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Jakin, een verhaal uit de tijd van 
Mozes, geschreven door Janwillem 
Blijdorp, uitg. De Banier, Utrecht, 183 
blz., gebonden en geillustreerd, ge-
schikt voor jongens van 12 jaar en ou-
der. A.V.I. 10; Brus 80/90; Nugi 299  
Prijs f 17,50. 

Korte inhoud: In de tijd van Mozes 
leeft een eenzame Hebreeuwse herders-
jongen in Egypte. Zijn vader is als slave-
narbeiders uit zijn dorp weggevoerd om 
te werken aan de schatsteden Pithom 
en Raamses. Nu zwerft hij met zijn kud-
de door het land, totdat de Egyptenaars 
zijn kudde overvallen en doden. Zelf 
weet hij te ontkomen en nu gaat hij op 
zoek naar zijn vader. Die vrijheid duurt 
niet lang, want al gauw wordt hij gevan-
gen genomen en geboeid meegevoerd. 
In de nacht komt Nakoma, een Nubi-
sche slavin hem bevrijden. 
Nu gaat ze samen op naar Pithom. Een 
grote schrik valt over de Egyptenaren 
als de eerste plaag (water in bloed ver-
anderd) mens en dier treft. Maar het zal 
nog veel erger worden bij de plagen, die 
daarna over land en volk van Egypte ko-
men. In deze tijd begint het besef leven-
dig te worden, dat de Heere met het 
volk Israël is en Jahwe hen zal ver-
lossen. 

Conclusie: Een zeer mooi boek. Span-
nend van begin tot het eind. De oudste 
Z.S.-leerlingen zullen het in een ruk uit-
lezen. Taalkundig loopt het verhaal 
goed. De compositie is heel goed. Ach-
ter alle gebeurtenissen voel je, dat de 
schrijver de Bijbel op de voet volgt. 
Maar de grootste boodschap in dit boek 
is, dat de Israëlieten gaan inzien dat 
Jahwe hen zal brengen in het land vloei-
ende van melk en honing. Zeer geschikt 
voor uitdeling op het Kerstfeest. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 
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„Oma, ik ben Femke”, geschreven door 
Sj. van Duinen, uitg. Den Hertog B.V., Hou-
ten, leeftijd: vanaf ± 9 jaar. Prijs f 8,25. Na 
31-12-1995 f 11,90. 

Inhoud: Nadat broertje Pieter op vierjarige 
leeftijd is verongelukt, wil moeder Femke in 
bescherming nemen. Ze verhuizen zelfs ver 
weg. Femke mag niets: meteen uit school 
naar huis, niet buiten spelen, niet alleen 
boodschappen doen, niet fietsen. Ze wordt 
daardoor steeds eenzamer. 
En moeder lijkt wel steeds verdrietiger te 
worden. Totdat er iets verschrikkelijks ge-
beurt en moeder met spoed naar het zieken-
huis gebracht wordt. 
Kwam vader nu maar. 
Femke, ten einde raad, zorgt zelf voor de 
oplossing. 

Waardering: Een goed geschreven, span-
nend boek. De schrijfster voelt kinderen 
goed aan, waardoor dit boek zeker graag 
door hen gelezen wordt. Goede geestelijke 
strekking. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

„Rik en de rammeldoos", geschreven 
door L. Buth-Villerius, uitg. Den Hertog 
B.V., Houten, leeftijd: om voor te lezen van-
af ± 4 jaar, om zelf te lezen vanaf ± 7 jaar. 
Prijs f 6,90. Na 31-12-1995 f 9,75. 

Inhoud: Als Rik jarig is, krijgt hij net zo'n 
mooie fiets als zijn vriend Rob. Maar Rik 
raakt zijn fiets kwijt! Rik en Rob vinden in de 
rammeldoos van Rik een sleutel waardoor ze 
de fiets weer gauw terug hebben. Door die-
zelfde rammeldoos komt alles uit. 

Waardering: Het verhaal is leuk geschre-
ven. Ook is bij het taalgebruik gelet op de 
leeftijd van de (jonge) kinderen. Goede 
geestelijke strekking. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

De ruïne in het bos", geschreven door L. 
Vogel, uitg. Den Hertog B.V., Houten, leef-
tijd: vanaf ± 9 jaar. Prijs f 8,25. Na 
31-12-1995 f 11,50. 

Inhoud: Wie is de man, die bij de oude ruïne 
in het bos woont? Wat is er waar van de 
vreemde verhalen, die in het dorp verteld 
worden? 
Ad en Kees komen op een vreemde manier 
in aanraking met deze man. De kennisma-
king loopt uit op vriendschap. 
Op aanraden van de „ridder" gaan de jon-
gens naar oude schatten graven. 
Inderdaad vinden ze iets en er gebeuren 
vreemde dingen. 

Waardering: Heel leuk, spannend, geschre-
ven boek. Goede geestelijke strekking. 

Eindoordeel: Hartelijk aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

„Het ezeltje", geschreven door W. G. van 
de Hulst jr., uitg. Den Hertog B.V., Houten, 
leeftijd: om voor te lezen vanaf ± 4 jaar, om 
zelf te lezen vanaf ± 7 jaar. Prijs f 6,90. Na 
31-12-1995 f 9,50. 

Inhoud: Onder het hoge, lichte raam van de 
kerk staat een ezeltje. Samen met z'n moe-
der, midden in de winter, in de nacht van het 
Kerstfeest. 
Waarom zitten al die mensen en Henk en 
Anneke in de kerk? Waarom zingen ze? 

Waardering: Een leuk, vlot geschreven 
boekje voor jonge kinderen. 
Wel een wat magere geestelijke strekking. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

„Fluiten naar Sallie", geschreven door J. 
J. Frinsel, uitg. Den Hertog B.V., Houten, 
leeftijd: vanaf ± 10 jaar. Prijs f 11,95. 

Inhoud: Freek, een Amsterdamse jongen, is 
bevriend met Sallie, een Joodse jongen. 
De oorlog breekt uit en voor Sallie betekent 
dat al spoedig groot gevaar. Vóór hij onder-
duikt wil hij zijn padvindersfluit, zijn dier-
baarste bezit, aan Freek geven, maar die 
weigert. 
Tussen Freek en opoe Klomp ontstaat een 
hechte vriendschap. Opoe Klomp leert hem 
heel veel over de Bijbel. 

Na de oorlog krijgt Freek de fluit van Sallie. 
Er zit een briefje in. 

Waardering: Een vlbi,gaschreven, aangrij-
pend oorlogsboek, dat-kinderen zeker zal ra-
ken. Goede geestelijke strekking. 

Eindoordeel: Van harte aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

„Op de vlucht voor het water", geschre-
ven door G. W. van Leeuwen-van Haaften, 
uitg. Den Hertog B.V., Houten, leeftijd: van-
af ± 10 jaar. Prijs f 10,95. 

Inhoud: Het water in de grote rivieren blijft 
stijgen. Dijken dreigen te bezwijken. De in-
woners van de waarden moeten evacueren. 
Dat valt niet mee voor boer Barendaal. De 
dieren moeten allemaal weg. Johan en Gerrit 
vinden het allemaal best spannend. Voorlo-
pig hoeven ze tenminste niet naar school. 
In huis verdwijnen alle spullen naar boven. 
Dan moeten ze echt weg. Maar waarheen? 
Een week lang zijn ze op de vlucht voor het 
water. 

Waardering: Aktueel boek voor oudere kin-
deren. Een goede, godsdienstige strekking. 

Eindoordeel: Hartelijk aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

„De vakantie van Tineke en Rietje", ge-
schreven door Aartje Boon, uitg. Den Her-
tog B.V., Houten, leeftijd: om voor te lezen 
vanaf ± 4 jaar, om zelf te lezen vanaf ± 7 
jaar. Prijs f 11,75. 

Inhoud: Tineke mag met Rietje mee op va-
kantie naar de Veluwe. Daar beleven ze van 
alles. Ze zien veel dieren en horen het verhaal 
van de schaapherder. Dat verhaal mogen ze 
niet vergeten... 
Het eind van de vakantie is vooral voor Tine-
ke fijn. 

Waardering: Aardig geschreven boekje. 
Hier en daar een storende fout. Goede gees-
telijke strekking. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Lunteren 	 M. L. Breugem-Kardol 

ONZE KADERCURSUSSEN 
De volgende cursussen worden gegeven: 
Basiscursus: 
Urk: 
	

Contactpersoon: 

Cursusleider: 
(Vervolgcursus) 
Doetinchem: 	 Contactpersoon: 

Cursusléidster: 

In voorbereiding: Basiscursus. 
Oene: 	 Contactpersoon: 

Cursusleidster: 

Dhr. P. Visscher, tel. 0527-685571. 
De cursus wordt gegeven in december '95 of januari '96. 
Dhr. W. A. J. Jansen. 

Dhr.'L. den Hertog, tel. 0314-341381. 
De cursus wordt gegeven in januari/februari '96. 
Mevr. M. L. Breugem-Kardol. 

G. J. Dijkgraaf, tel. 0578-641725. 
De cursus wordt gegeven op woensdag 17, 24 en 
31 januari en 14 februari 1996. 
Mevr. M. L. Breugem-Kardol. 
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VERSLAG VAN DE 
NAJAARSVERGADERING 
VAN DE STREEK VEENENDAAL E.O. 

De vergadering werd gehouden op maandag 
16 oktober 1995 te Veenendaal. Aanwezig 
waren 35 personen van de Zondagsscholen 
uit Veenendaal, Achterberg, Andelst, Rhe-
nen, Opheusden, IJzendoorn, Dodewaard, 
Zetten en Kesteren. De openingspsalm was 
Ps. 72 : 7 en 8 waarna de voorzitter de heer 
A. W. v. Bragt de vergadering opende met 
gebed. Hierna leest hij met ons Psalm 72. De 
voorzitter sprak een inleidend woord over 
het zaaien van het tarwegraan. Het zaad 
wordt op de hoogte der bergen gezaaid. Het 
is een slechte en onvruchtbare plaats. Er 
wordt ook niet veel zaad gezaaid zoals we le-
zen in vers 16 het eerste gedeelte. 
Dan heet de voorzitter allen welkom, in het 
bijzonder ds. Kleiberg die deze avond een 
onderwerp zal inleiden. De notulen van de 
voorjaarsvergadering worden gelezen, goed-
gekeurd en ondertekend. 
Bij de mededelingen komt naar voren dat de 
Zondagsschool van Dodewaard de naam 
„Samuël" heeft gekregen. Hierna zingen we 
samen Ps. 78 : 2 en geeft de voorzitter het 
woord aan ds. Kleiberg voor tiet houden van 
zijn referaat met als thema: „Hoofd en hart 
in de vertelling". Hij leest met ons eerst het 
schriftgedeelte Deuteronomium 6 : 1-17 
We moeten de Bijbel bezien dat er beloften 
in liggen voor het navolgende geslacht. In 
Psalm 90 een Psalm van Mozes wordt er ook 
van gesproken. Wij moeten doorgeven wat 
de Heere gedaan heeft. Waarom Hij geko- 
men is, op kinderlijke wijze vertellen de da- 
den des Heeren. We moeten de vertelling 
dan ook goed voorbereiden. Met verstand de 
Bijbel onderzoeken. De kernwoorden opzoe- 
ken in de Concordantie. Moet het enkel bij 
het verstand blijven? Het moet ook in het 
hart leven. Daartoe heeft Hij de Heilige Geest 
gezonden. We moeten zelf eerst delen in de 
vrucht want kinderen voelen scherp aan. 
Hoe is het nu in ons persoonlijk leven? Is erbij 
ons het leven met de Heere? We moeten het 
hart openen voor het Woord en het Woord 
voor het hart. Laat ze ook eens in ons hart 
blikken. We moeten vertellen met het hoofd 
maar laat ook het hart er in door klinken. Na 
de pauze die nu volgt was er gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Er is niets voor de 
rondvraag. De volgende vergadering wordt 
vastgesteld op D.V. maandag 15 april 1996 
te Lienden. Ds. Kleiberg wordt bedankt voor 
het houden van zijn referaat en de beant- 
woording der discussievragen. Ook wordt de 
Zondagsschool van Veenendaal bedankt 
voor de ontvangst. Na het zingen van Ps. 66 
: 8 besloot ds. Kleiberg•de vergadering met 
dankgebed. 

mevr. R. Hakkert-Vermeer, secr. 

HERVORMD 
BONDSBUREAU 

te NIJKERK 
tel. 03494-56699 	fax. 03494-63322 
m.i.v. 10-10-95 
tel. 033-2456699!!! 	fax. 033-2463322!!! 

Verantwoording van de ontvangen giften 
voor het zondagsschoolwerk (maanden juli 
t/m oktober). 

Oud-Beijerland 	  
Est (kollekte) 	  
Benthuizen 	  
Bruchem 	  
Leerdam (Wijk West) 	 
Hellouw 	  
Lekkerkerk 	  
Nieuwland 	  
Sirjansland 	  
Daarle 	  
Dhr. Adriaanse, Oud-Alblas 
Nederhemert 
J. v.d. Veen, Veenendaal 	 1 
Herv. Centrum, Utrecht 	 1 
IJsselmuiden 	  1 
Ev. op G.G., Breukelen 	

 
1 

Marcuskerk, Den Haag 	
 
1 

Oostwold 	  
Ger. Bond, Zutphen 	 
Zuilichem 	  

Stand per 1 juli 1995 	 
Bij: juli t/m oktober 	 

Per 1 november 	  f 20.978,01 

Ook nu weer een woord van hartelijke dank 
voor deze bijdragen. 
Met aanbeveling. 

Vriendelijke groet, 
R. Vreekamp. 

r— 

Het wonder van Kerstfeest, red. 
Maty C. Romein- Vroegindewey en 
Diny Schipaanboord, uitg. De Groot 
Goudriaan, Kampen, 1994, 96 pagi-
na's. Prijs f 17,50. 

In opdracht van het Hoofdbestuur 
van de Nederlandse Zondagsscho-
lenbond op Gereformeerde Grond-
slag schreven acht verschillende au-
teurs een Kerstverhaal. In de bijeen-
gebrachte Kerstverhalen is de cen-
trale boodschap: Johannes 3 , vs. 16. 
Een fijn en verantwoord boekje, dat 
helpen kan om 'n verantwoord Kerst-
verhaal te vertellen of voor te lezen 
op lzondagslschool, club of thuis. 

Huizen 	 P. V. 
Uit het Gereformeerd Weekblad van 
9 juni 1995. 

... 

Knap en Knetter en de Afvalverslinders, 
door Joost Dijkhuis en Klaas Verhoef, uitga-
ve Callenbach, Nijkerk, geïllustreerd, gekan-
tonneerd, geschikt voor jongens en meisjes 
vanaf 8 jaar, 120 blz., prijs f 12,95. 

Inhoud: Burgemeester Groen van Groene-
buren heeft genoeg van alle vervuiling in zijn 
stadje en verzoekt twee inwoners, de uitvin-
ders Knap en Knetter, om afdoende maatre-
gelen tegen de opeenhoping van vuilnis. 
Deze ontwerpen een machine, die vuilnis, 
mits goed gescheiden, kan omvormen tot 
goede gebruiksvoorwerpen. Zij worden ech-
ter tegengewerkt door wethouder De Gier, 
die er door gemene streken bijna in slaagt de 
plannen van burgemeester Groen te verijde-
len. Door de oplettendheid van Knap en 
Knetter wordt de wethouder ontmaskerd en 
Groeneburen wordt een schone stad. 

Beoordeling: Een gewild humoristisch ge-
schreven boek, wel spannend, over het the-
ma „milieu". De medewerkers van De Gier, 
de broertjes Krakke, praten in rijmvorm, wat 
uiterst onwaarschijnlijk en niet echt grappig 
overkomt. Het positieve van het boekje is ge-
legen in de doelstelling: zorg voor het milieu. 
Een godsdienstige strekking kent het boekje 
niet. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 

M. C. Romein-Vroegindewey 
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DE NUM. UIT HET OOSTEN 

HERVORMD BONDSBUREAU 
te Nijkerk 

tel. 033-2456699!!! - fax. 033-2463322!!! 

Kerstfeest 1995 
Ook dit jaar hebben we weer een ruim assortiment voor u... 

Kleurplaten, waaronder ook enkele nieuwe... o.a. De wijzen uit het oosten 

Een nieuw 

declamatorium 

f 1.95 

Onze eigen DRAAGTAS 
in de kleur groen met 
daarop ons logo in het 
rood 	 f 0.80 

Plastic zakken 
met opdruk: 

GEZEGEND 
KERSTFEEST 
van de zondagsschool 

f 0.25 

Een prachtige sortering ansichtkaarten, labels enz... 

UITDEELPLATEN: verschillende afmetingen. 

Mag u dit jaar een 
verhaal vertellen op het 
Kerstfeest, bij ons 
zijn bundels te verkrijgen 
met Kerstverhalen. 

Zoekt u een 

BOUWPLAAT: 
Wij hebben een 
ruime sortering: 
- Het kerkje in de sneeuw. 
- Kerstlantaarn. 
- De herders bij de kribbe. 
- Kerstster. 
- Komt laten wij aanbidden. 

Er zijn 2 
nieuwe bouwplaten 

f 1,75 

Wilt u ook de kinderboeken bij ons bestellen??? 
De catalogi worden u op aanvraag gestuurd. 

Steeds meer zondagsscholen brengen een bezoek aan ons bureau, 
zoeken de boeken en andere materialen uit... ook u bent welkom... 

Ook nu weer hartelijk dank voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar 1995. 
Ook namens onze medewerksters Willeke en Annet Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen 
voor het nieuwe jaar 1996 toegewenst. 

met een vriendelijke groet, 
R. Vreekamp. 
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