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Gereformeerde Gemeente geweest. Hij kwam nog al eens bij ons en hebben we ook 
veel met gesproken. We zijn dus begonnen met onze Heidelberger Drukautom
aat en de voorspelling die de heer van Doesburg ons gedaan had, bleek al 

gauw waarheid te bevatten. Lisa kon had hem al vlug onder de knie en kon 
er goed mee over weg. Er kwam steeds meer werk en de machine was prima.
We hebben hem dan ook 21 jaar lang gebruikt, zonder veel onderhoudskosten 
of reparaties.
Toen in het voorjaar van 1939 hadden we oen voor ons onvergetelijk feit, 
want op 26 maart toch mochten we onder veel belangstelling ons 25-jarig 
Huwelijksfeest herdenken en vieren. Wat hadden veel in die tijd onder
vonden, maar wat de Heere ons rijk gezegend en Zijn gunst ons doen onder
vinden. Wat hebben we het dikwijls gezongen tezamen : Waar liefde woont, 
gebied de Heer. Zijn zegen, Daar woont Hij zelf, daar wordt  Zijn heil ver
kregen,Fn ’t leven tot in eeuwigheid. Ja, we hadden dat zeer kennelijk 
mogen ondervinden, niettegenstaande de moeilijke tijden, die we hadden door
maakt. Alle felicitaties van die dag hebben we nog liggende en in een 
album verzameld .Veel bloemen en geschenken hebben we toen gekregen.
Maar in het wereldgebeuren zouden er droeve en angstige tijden gaan volgen. 
Alom dreigde het oorlogsgevaar en groot rumoer over de hele wereld.
Intussen was Kees na veel solliciteren er in geslaagd bij een firma in 
Meppel te kunnen komen, namelijk Firma Huisman, drukkerij & Uitgevers Mij. Het 
was wel ver van huis, waar wij wel tegenop zagen, maar het was voor hem 
om vooruit te komen en dan moesten wij daar maar overheen. Hij wilde toch 
ook geen jongste bediende blijven en het vak van ons stond hem ook weol 
aan, althans de administratieve zijde daarvan. Is ook wel mooi en leerzaam. 
Hij ging in salaris ook goed vooruit, al moest hij nu vanzelf in de kost 
gaan liggen. Maar er was daar vooruitzicht om hoger op te komen en daarom 
konden wij hem ook gemakkelijk laten gaan. Hij heeft het er dan ook best  
naar zijn zin gehad en trouwens is het wel goed. Mem leert dan zaken en 
mensen kennen en er mee ommgaan. Toch zou de tijd, die hij bij A. Weststrate 
heeft doorgebracht voor zijn hele leven van invloed zijn, waarin wij ook 
weer de gangen Gods mogen zien. Zijn dochter Ali namelijk raakte verliefd op 
hem en hij op haar, zodat ze elkaar niet meer konden vergeten, al was hij 
dan ook ver van huis. Er was een band gelegd tussen hen, die de beslissing 
voor heel hun leven zou brengen. Want echte liefde kent geen grenzen en 
als die liefde uit God is, dan mogen er hindernissen komen, maar die worden 
overwonnen en heeft de Heere er zijn goedkeuring op. Wij mogen geloven dat 
zulks tot op de dag van heden nog zo is, en zij ook als door Gods hand 
zijn zijn gebracht.
Maar nog kwam er bij, dat juist de oudste zoon van Weststrate met onze Pie 
in contact kwam. Wel was dat voor ons iets zeer bijzonders, de oudste Zoon 
uit het ene gezin,  en omgekeerd ook weer bij ons, Zo iets valt niet dik
wijls voor. Ook die verbintenis is doorgegaan en zou een band worden voor 
hun beider leven. We komen daar later nog op terug, bij hun trouwen.
In die tijd waren Bets en Mientje ook van school gekomen. Bets ging naar 
Goes, zo wij reeds eerder meldden en Mientje zou knip- en naailessen krijgen 
van Pie, daar zij niet wilde doorleren, hoewel zij een eindrapport van de 
Lagers School meekreeg, met bijzondere aantekeningen bij haar cijfers, 
en bet Hoofd dor School daarbij adviseerde om ze door te laten leren. Zij 
wilde echter niet en dan maar thuis helpen.
Ook op kerkelijk erf was er in 1936 veel veranderd. Dominee Hofman had een be
roep aangenomen naar Moerkapelle en in het najaar van dit jaar was hier 
gekomen Dominee van den Berg, die als candidaat juist van de Theologische School 
was gekomen.
Gerard was in 1936 naar de school gegaan en ook hij kon goed leren, wat nog 
later zal blijken. Tot dusver had de Heere ons rijk gezegend met onze 
kinderen en hebben ve niet veel last gehad met hun opvoeding. Had ook wel

huis.Br

