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OP DEN DREMPEL.
VAN OORLOG EN VREDE.

Het einde van onzen strijd is een
feit geworden.

Gisterenavond reeds kondigde de
radio de capitulatie aan met ingang
van hedenmorgen acht uur.
JEn hoewel we den geheelen mor-

gen en middag uitzagen naar de
Canadeezen. die maar niet kwamen,
hoewel de Duitschers nog met ge-
laden pistolen rond liepen en al hun
punten en posten bezet hielden, de
vrijheid was er.

De ban was gebroken, de blijd-
schap barstte uit, de vlaggen en
wimpels ontplooiden zich hoven en
in Amsterdam. Uitgelaten was de
bevolking in een echte ouballige
Amsterdamschc Oranjestemmmg.
Wanklanken werden niet gehoord.
Wandaden werden niet verricht.
Gelijk het ook behoort te zijn.

Zoo is dan de strijd ten einde,.
Zoo slaan wij voor een nieuwen

tijd, op den drempel van oorlog en
vrede.

Het is mi niet het oogenblik. voor
al te diepzinnige beschouwingen.

Maar als wij wat in de toekomst
zullen zijn, moeten, wij weten, waar
deze strijd om gestreden is.

I Tel was een strijd om de vrijheid.
<»,,, .ia v. ...... v.... ).<"! vaderinnd,

van de kerk, van de school, van hel
eigen geestelijke en culturcelc leven.

Deze strijd om de vrijheid is de
gezichtshoek, van waaruit wij de
toekomst moeten en willen zien.

Daarom zullen wij een vader-
landsche samenleving moeten her-
bouwen, waarvan de vrijheid de
hoeksteen is.

"' Daarom moet voor de toekomst
elke zwerm van totalitarisme wor-
den uitgebannen. Wij hopen en ver-
trouwen, dal de Overheid, dat het
volk dit van stonde aan in hun
daden zullen toonen.

Geen vrijheid is denkbaar dan in
de bedding van het recht. Dat is de
tweede gedachte waar wij ons ter-

stond aan gevangen moeten geven.
Wij zijn nu uit de sfeer van het

perfecte onrecht, van de georgani-
seerde rechteloosheid overgezet in
de orde van het recht.

Laat ieder dat goed beseffen.
Dat is de eenig goede, de eenig

Nederlandsche, de eenig Christelyke
levenshouding.

De sfeer van de rechteloosheid en

dus de orde van het verzet zijn weg.
Er is geen illegaliteit meer.

De gehoorzaamheid aan de wet,
de zelftucht van den staatsburger
zijn er voor in de plaats getreden.

Wij zijn er trotsch op dat het Ne-
derlandsche volk er metterdaad zoo
over blijkt te denken.

Bijltjesdagen hebben alleen in de
angstige verbeelding van Max Blok-
zijl en zyn kornuiten bestaan.

Het Nederlandsche volk gelooft in
liet recht. ,

Het verwacht ook den gang van
het recht en de voltrekking van'het
reohL

In deze goede houding en met
deze goede verwachting staat ons
volk op den drempel van oorlog en
vrede.

Duitschland capituleert.
Volgens de Duitsche uitzending

van de 8.8.G. van 4 uur heeft de
Nazi-zender vandaag een dagorder
uitgegeven van veldmaarschalk
Keitel, gericht tot de Duitsche
Wehrmacht, waarin de onvoor-
waardelijke capitulatie van de
Duitsche legers tegenover Montgo-
mery werd b.ekend gemaakt.. Vernielingen van welken aard
ook werden verboden!

DEN HAAG ONTVANGT.
In Den Haag zal van 6 t/m 12 Mei een

aanvang gemaakt worden met het ver-
deden van de goederen, uitgeworpen door
de vliegers. De koopbonnen zjjn A 492 en
B 492.

A 492 geeft recht op het koopen van
1 reep chocolade of 50 gram cacao, 100
gram- margarine, een half blikje lunch-
worst of een half blikje bacon of een half
bhkje kaas of een pakje gedroogde eieren.

B 492 geeft recht op het koopen van
2 reepen of 100 gram cacao, 100 gram
margarine, een blikje lunchworst of een
der andere artikelen.

Gij in deze aangrijpende uren die vrijheid
zoodanig zult gebruiken, dat Gjj daardoor,
evenals door Uw standvastigheid tegen-»
over den onderdrukker den eerbied af<
dwingt van bondgenoot en nageslacht.

Luisteraars In Oost en \Vest, op zee o*
waar ook ter wereld, het Moederland ia
vrtf! Een nieuwe taak ligt voor ons allen,
onder de leiding der aanstonds te vormea
nieuwe Regeering.

Leve onze Vorstin.
Leve het Koninkrijk der Nederlanden!

Volk van Nederland: Gij zijt Vrij!
„Een wonder Gods".

Minister Gerbrandy hield hedenmiddag om één uur voor'Radio
Oranje de volgende rede.

„Landgenooten: De welhaast vijf jaren tellende onderdrukking is vol-
eindigd. Het Duitsche rijk met zijn misdadige regeerders, die U naar hef
leven stonden, is verslagen. De Duitsche geheime politie loert niet meer
naar Uw huizen en levens. Gij zijt verlost! Beloond is de moed van onze
land-, zee- en luchtmacht en het volhouden van onze koopvaardij.
Bekroond is de taaiheid van de mannen en vrouwen van het verzet in
eiken vorm. Gezegend is de standvastigheid, waarmede heel ons volk
den onderdrukker heeft weerstaan. Met eer versierd is het beleid van
onze geëerbiedigde,Vorstin, die op het punt staat, na vijf bittere jaren
thans met geheel haar volk te worden vereenigd. Toegejuicht wordt de
dapperheid, niet slechts der Britten, Amerikanen, Canadeezen, Polen,
van onze eigen Brigade en Stoottroepen, maar ook van Russen, Noren,
Tsjechen en alle andere strijdende naties, want de bevrijding van
Nederland is een daad van een gezamenlijk offensief, van alle ver-
eenigde volkeren tezamen.

Wanneer U terugblikt op dezen were'd-
strijd, dan mag het even schenen, alsof
zijn verloop natuurlijk, vanzelfsprekend
ware. Maar wanneer men let op de diepte-
punten als in Juni 1940, in Februari 1942
of op Uw eigen noodtoestand in April
1945, dan beseft Gij ineens, dat Uw bevrij-
ding is een wonder Gods, waarvoor Hem
allereerst do danlt toekomt.

Ge zijt vrij!
Uw bevrijding is met bloed en zweet en

angst e.n honger gekocht. Honderdduizen-
den land- en rijksgenooten, millioenen uit
de met ons verbonden volken aanschouwen
dezen dag van vreugde niet.

Gij zijt vrij! Vrij niet.tot willekeur, maar
om openlijk te doen, wat ge behoort te
doen. Drinkt den beker der vreugde ten
volle, maar vergeet het Igden, dat daarin
gemengd is, niet.

Laat ons gedenken, temidden van de
blijdschap, de dooden en doodgemartelden,
die in bloedigen strijd en in afschuwelijke
folteringen het zaad moesten zijn, waaruit
onze vrijheid ontkiemen kon.

Gij zijt vrij! Vrij, om te heelen de won-
den van ons volk.

De Regeering weet, uit de ervaring in
het eerst bevrijde gebied, hoezeer de Ne-
derlandsche mannen en vrouwen hunkeren
om daaraan mede te werken.

Gij zijt vrij, om de terugkeerende krijgs-
gevangenen en verbannenen liefderijk in
Uw midden op te nemen.

Gij zijt vrij, om de Waarheid te schrijven
in Uw bladen, zooals Gij dat met firev««r
voor Uw leven in Uw ondergrondsche pers
meer dan vier jaren lang hebt gedaan.

C j zijt vrij, om onze Nederlandsche
staatsinstellingen te doen herleven, want
de willekeur van den overweldiger, die
zijn onrecht kleedde in het gewaad yan een
schijnbaar wettige verordening, is voorbij.

Gij zijt vrij, om U voor te bereiden op

de enorme ta^k, die U wacht in de Stille

Zuidzee. Het lijden van onze 280.000 Ne-

derlanders in Nederlandsch-Indië en van
niillioenen Indonesiërs schreit .ten hemel.

- Volk van Nederland! Ge zijt vrrj! Uw
Regeering, nu nog in Londen, aanstonds
in Uw midden, houdt zich verzekerd, dat

Prof. Gebrandy en de bevrijding.
De minister-president Gerbrandy legde

Vrijdagavond voor Anep-Aneta de volgende
verklaring af: „Met steeds groeiende span-
ning heb ik gedurende de afgeloopen weken
het verloop van den strijd en de smart
mijner iandgenooten in Noord-West-Neder*
"iand gevolgd. Ik koester groote bewonde-
ring voor de vastheid, waarmee de Britscho
autoriteiten en vooral de minister-presi» -
dent van Engeland in volle overeenstem-
ming met de Nederlandsche regeering de
beslissingen hebben genomen. Ik benV
uiterst dankbaar voor de manier, waarop
generaal Eisenhower en zgn bevelhebberST
waarvan ik vodlfal den staf-overste Bedell
Smith noem, de moeilijke " taak van hulp
aan mijn hongerend volk hebben vervuld,
speciaal met de hulp van de Royal Airforce *
en de Amerikaansche -luchtmacht. Ik heb
eerbied voor de handigheid, waarmee de
ffomoenscJ, rd ar de Knieën lm
gedwongen. Mijn volk is thans vrij in woord
en gebaar, vrij om zijn instellingen te her-
stellen,, vrij om zijn taak in stoeren arbeid
te vervullen. Bovenal danken wij God, den
Schepper van hemel en aarde, die allen, die
aandeel in. de bevrijding van Nederland
hadden, de kracht daartoe schonk."

PRINS BERNHARD EN
PRINSES JULIANA NAAR

AMSTERDAM EN DEN HAAG.
Prins Bernhard en Prinses

Juliana zullen in de komende
dagen Amsterdam en Den Haag
bezoeken.

DE KONINGIN SPREEKT.
AMSTERDAM, 5 Mei (A.N.P.).

Vanavond om 8 uur spreekt de
Koningin voor „Herrijzend Neder-
land".

ZONDAG DANKDAG.
Morgen zullen in kerken van alle ge*

zindten in het eerder bevrijde gebied dien*
sten worden gehouden, om God te danken,
voor de bevrijding van het geheele land.

TOT NEGEN UUR BUITEN.
Volgens mededeeiing van do

Politie te Amsterdam* is de sluH
tingstyd, waarop men niet meer op
straat mag gaan, verlegd naar 9
uur. De verboden tijd is dus voor
den komenden nacht van Zaterdag
op Zondag van 21 tot 6 uur.

F.deBoer,burgemeester van Amsterdam
Tot burgemeester der gemeente

Amsterdam is benoemd de heer F.
de Boer, directeur der Stoomv.
My. Nederland.

De „Vader des Vaderlands", de grondlegger
onzer nationale vrijheid.



DE DEUREN GAAN OPEN
De Bevryding is een feit gewor-

den. Dat beteekent behalve allerlei
anÖere zeer vreugdevolle dingen,
datvvele gesloten deuren zich weer
gaan openen.

Allereerst de deuren van de ge-
vangenis. Daaruit treden naar bui-
ten de mannen en vrouwen, die om
der wille van onze vrijheid hun vrij-
heid hadden geofferd.

Dan ook de tallooze deuren der
gastvrije huizen, waarachter de on-
dergedokenen zich hadden ver-
scholen, die zich aan den greep van
den vijand wisten te onttrekken.

Wij roepen hun allen een harte-
ïyk welkom toe in onze vrije, her-
boren maatschappij. Onze Joden en
niet-Joden, die misschien maanden
of jaren achter de gesloten deuren
hebben gezeten, treden nu tezamen
naar buiten en ademen weer de
frissche lucht van onzen vrijen Nc-
ierlandschen bodem in.

Wij kennen nu geen onderscheid
"(peer tusschen Joden en niet-Joden.
Wij kennen slechts Nederlanders.

Voor hen en met hen, die vandaag
in dubbelen zin bevrijd werden, wil-
len wij een nieuw Nederland op-
bouwen, dat een waarlijk nationaal
tehuis zal /ijn voor allen, die zich_
Nederlanders voelen en zich als zoo-
danig gedragen.

Straks zullen er nog andere deu-
ren open gaan, de huisdeuren van
hen, die al deze jaren van huis zijn
geweest, in concentratiekampen, in
gevangenissen, zwervend hier of in
den vreemde. Dan zullen de gezin-
nen tiereenigd "worden -rondom den

eigen liuiselijken haard. Dan zal er
weer sprake kunnen zijn van een
rustig en gelukkig gezinsleven, vrij
van voortdurende spanning en zorg.

Het herstel van de aloude, ver-
trouwde sfeer van^ het Nederland-
sche huisgezin zij onze eerste en
voornaamste zorg.

De vrijheidsmorgen in

Amsterdam.
Spannende tooneelen op
den Dam.

AMSTERDAM, 5 Mei (A.N.P.). De

Dam voor het Koninklijk Paleis is
irt het afgeloopen etmaal van zeer
verschillende tooneelen getuige ge-
weest. Onmiddellijk na het eerste
doorsijpelen van . het heugelijke
nieuws in de schemering van den
Vrijdagavond begonnen zich on-
danks het uitgaansverbod dicht
langs den huizenkant kleine groep-
jes te vormen, die de radioberichten
bespraken. Doch reeds zeer spoedig
trokken deze groepjes zich in zij-
straten terug, daar in het half uur
yan kwart over 9 totkwart voor 10
in deze omgeving het schieten niet
van de lucht was. Duitsche militai-
ren schoten, soms na een waarschu-
wing, maar meestal niet, .pardoes
op de voorbijgangers. Uit de rich-
ting van den Jordaan klonk hjjna
doorloopei{d het geratel van mi-
trailleurs. Op het Hekelveld is een
22-jarige verpleegster, die dus uit
hoofde van haar ambt over straat
mocht, door een Duitsch soldaat
Neergeschoten.

.Na kwart voor tien viel de duis-
ternis in en was het spoedig met de
drukte gedaan, al bleef gedurende

den geheefen nacht af en toe een
korte ratel van een mitrailleur te
hooren.

Heel anders werd het beeld tegen
acht uur in den morgen. Er verza-
melde zich een vrij groot aantal
personen op dekleine steentjes voor
het Koninklijk Paleis op den Dam;
en toen van den koepel van het
Paleis acht slagen klonken, steeg
een gejuich op uit de menigte en
werd het Wilhelmus aangeheven.
Toen verscheen het eerste Oranje,
de Rood-Wit-Blauwe vlaggetjes en
gebouwen in de omgeving heschen
hetRood-Wit-Blauw. Duitsche mili-
tairen waren reeds gedurende de
ochtenduren niet meer te zien ge-"
weest, doch zorgden even na acht
uur voor een kleine plechtigheid,
die niet weinig tot de feestvreugde
bijdroeg. Uit de Kalverstraat name-
lijk sjokte uit den. pas, een vijftigtal
Duitsche soldalen, gewapend met
't geweer-.doch zonderhelm, diefront
maakten met den rug naar het Pa-
leis. Commando's weerklonken, de
geweren werden van 'den schouder
gehaald, de magazijnen geledigd en
de patronen in de tasschen gedaan.
Bij het aanschouwen van deze sym-
bolische plechtigheid gaf de menig-
te van toeschouwers door luid ge-
juich haar vreugde te kennen. Hier-
na marcheerden de Duitschers weer
af, door een licht gehoon van de
omstanders vergezeld. Eenige kleine
jongetjes met palieren rood-wit-
blauwe vlaggetjes deden hen uilge-
leide ....

Gedurende eenigen lijd nam het

'feestelijk aspect van den Dam toe.
Rood-Wit-Blauwe vlaggen en Oran-
je verschenen steeds meer, aan
gevels, in etalages en op kleeding-
stukken.Geallieerde vliegtuigen, die
over den Dam vlogen, somtijds zeer
laag, lokten telkens een nieuw ge-
juich uit.

Zoo ging het tot half tien. Op dit
oogenblik werd van den koepel van
het Koninklijk Paleis de Oranjevlag
geheschen, en het was juistvan dit
oogenblik, waarop een groote me-
nigte omhoog naar denkoepel stond
te kijken, dat eenige oorlogsmisda-
digers gebruik meenden té moeten
maken om plotseling van terzijde,
uit het gebouw van de S.S. op den
hoek van den Dam en den Nieu-
wendijk, het vuur op de menigte te
openen. Men kan zich voorstellen
welk effect deze plotselinge scholen
op de verzamelde menigte, waar-
onder zich vele vrouwen en kinde-
ren bevonden, hadden. In doods-
angst stoven de menschen in alle
richtingen uileen, over het groote
plein, dat nergens dekking bood. En
steeds maar door klonken schoten.
In eenigte seconden was het plein
ledig, slechts in portieken, achler
lantaarnpalen, konden de men-
sclien eenige dekking vinden.

liet behoeft geen betoog, dat dit
zoo ernstig te veroordeelen voorval
een domper zette op de groote
feestvreugde van de menigte, die
zich in het centrum van de hoofd-
stad des lands in de morgenuren
van den bevrijdingsdag hadden ver-
zameld.

DE EERSTE INDRUKKEN IN
BEZET NEDERLAND.

Volgens inlichtingen, verzameld door de
redactie van het A.N.P. te Amsterdam,
maakte 't bericht der capitulatie, dat eiken
dag verwacht werd, maar toch nog op een
zeer verrassend uur werd bekend gemaakt,
in de steden en dorpenvan Westelijk Neder-
land een diepen indruk. Het bericht van de
8.8.C, was in een oogwenk overal bekend.
Vrienden gingen elkaar waarschuwen, de
menschen Hepen hun huizen uit, degenen,
die reeds naar bed waren-gegaan, stonden
op, er werd gezongen, gejuicht, het enthou-
siasme was overweldigend.

Vélen konden het bericht niet gelooven,
maar toen in volgende uitzendingen van de
8.8.C, en ook in die van „Herrijzend Ne-
derland" het bericht werd herhaald en
nadere bijzonderheden bekend werden, be-
stond er geen twijfel meer: Nederland was,
na bijna 5 jaar van onderdrukking en ter-
reur door den vjjajid, weer vrjj.

De zender- „Herrgzend Nederland"
maakte het zoo belangrijke bericht vande capitulatie in zijn avonduitzending van
10 uur bekend. De radiocommentator, De
Rotterdammer, hield, een toespraak en

.eide dat Nederland op den drempel vanzijn vrijtjeid staat. Ondanks leed en ont-
bering hebben wij volgehouden. Het ver-
trouwen is niet beschaamd, Daaruit zullen
wij nieuwe kracht putten om de tanden
op elkaar te zetten, want de bevrijding is
daar. Geslagen wonden zullen heelen en
we zullen samenwerken om een nieuw en
goed Nederland te maken. We moeten el-
kaar beloven, aldus de Rotterdammer, alles
voor het Vaderland. Wjj kwamen den oor-
log door en we zullen den vrede winnen.
Spreker besloot: Leve ons Vaderland,
leve de Koningin, leve de Victorie.

Van Londen uit werd het heugelijke
nieuws in de uitzending van 23.45 uur in
het Nederiandseh bekend gemaakt. Na het
officieele communiqué van het Geallieerde
Hoofdkwartier werd het Wilhelmus ge-
speeld.

Amsterdam onder het wonder der
bevrijding.

Onze langgekwelde stad beleeft heden
een van de wonderlijkste dagen uit haar
geschiedenis.

Zij zag overvalwagens, vol zwaar gewa-
pende manschappen van de verfoeide
Groene Politie, patrouilleeren langs de
reeds groene grachten, terwijl het statige
rood wit en blauw en het oranje der wim-
pels zacht wuifde boven hun grimmige
tronies.

Gisteravond sloeg het langverbeide
nieuws van de onvoorwaardelijke capitu-
latie ondanks het lange wachten nog in
als een bliksemstraal. Lichtgeloovig zjjn
wij niet meer. Maar wij snakten er des te
meer naar.

Haastig uitgestoken vlaggen werden
spoedig weer binnengehaald. Want onvoor-
zichtig zijn wij ook niet meer.

Morgen acht uur vrij, met deze gedach-
ten sliepen wij al of niet in.

Des nachts klonken nog de schoten
waaraan wij nog zoo gewend waren;, he-
laas vielen verscheidene burgers er aan ten
slachtoffer.

Landwacht en Groene traden tenge-
"volge van vrees, zenuwen of bitterheid
scherp op. De besfe Ausweis voor wie
dien laatsten nacht den Spertijd overtrad
was de mondelinge mededeeling dat men
van zijn buurt moest vluchten.......

Vanmorgen klokslag acht werd op den
Dam een historisch, en diep ontroerd
Wilhelmus gezongen.. De hoeden gingen af.
De heërschende onzekerheid versmolt in
het enthousiasme van een opdaverend
hoerageroep. De Duitsche bezetting van de
Club reageerde niet.

Toch nog te vroeg gejuicht?
(Van onzen eigen verslaggever).

In volle glorie gingen- wij vanmorgen de
stad in om de vrijheid te vieren en te ge-
nieten, pc vrijheid, die tenslotte toch nog
weer zoo onverwacht was gekomen.

Het waste mooi om waar te zijn!
Het bericht, dat de capitulatie nog niet

beklonken' Was, kwam als een koude
douche.

De Duitschers maakten moeilijkheden.
Er waren strubbelingen over de ontwape-
ning van d'_ troepen en over het wegnemen
van springladingen. Vanwege de binnen-
landsche strijdkrachten werd gewaar-
schuwd voor voorbarig'vreugdebctoon.

Zouden wij dan toch te vroeg hebben
gejuicht?

Het was een onaangename toestand.
Eenerzijds gingen de vlaggen overal uit,
de mensehen tooiden zich met oranje en
maakten zich gereed de vrijheid op ge-
paste wijze binnen te halen. Anderzijds zag
men de „Grime" patrouilleeren. Op den
Dam werd een rmgenblik geschoten. Daar
maakten de KFederlandsche SS.-troepen
hun laatste slachtoffer, één doode en één
gewonde.

Er verstreken een paar spannende uren.
Wij werden geslingerd tusschen hoop en
vrees. Niemand wist precies waar hij aan
toe was.

Totdat om 1 uur het bericht doorkwam:
Alles in orde! De Duitschers hebben toe-
gegeven. Vandaag nog kunnen de Cana-
deezen in de stad zijn.

Onze Koningin in het uur der algeheele
bevrijding.

Evenals allen anderen bereikte de ge-
lukstijding ook onze Koningin per radio.

H.M. was _juist in bespreking met den
chef-staf-Militair Gezag, gen.-maj.Kruis.
Diep ontroerd luisterde onze Landsmoeder
in het bijzijn van Haar Dochter naar het
bericht van de verlossing van haar gemar-
telde landgenooten.

H.M. nam daarna op het bordes een
hulde in ontvangst van een aantal inwo-
ners van een nabijgelegen stad. De Ko-
ningin stond op het bordes in witten»man-
tel, beschenen door de koplampen van haar
hofauto's. Zrj sprak tot de menschen alleen
deze woorden: „Ik ben verheugd, dezen
dag.bij U te zijn. Leve het Vaderland!"

Uren lang stroomde een uitbundige stoet
langs het tijdelijke buitenverblijf van de
Koningin. Het volkslied werd steeds weer
opnieuw aangeheven. Er werd gejubeld en
met vlaggen gezwaaid. Tot laat in den
avond nam de Koningin vreugdebetuigln-
'gen in ontvangst. »*

Straks rijdt ook de Gouden Koets weer!
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Het frontnieuws van heden
De capitulatie

Gisteravond meldde , veldmaarschalk
Montgomery aan generaal Eisen-
hower:

Alle Duitsche strijdkrachten in Neder-

land, in het Noord-Westelijk deel van
Duitschland en in Denemarken met in-
begrip van Helgoland en de Waddeneilan-
den hebben onvoorwaardelijk gecapituleerd.
Zij hebben" zich overgegeven aan de 21e

legergroep. Hedenmorgen om 8 uur wordt
de capitulatie van kracht.

Minister-president Gerbrandy heeft
door middel van de 8.8.C, zijn vreugde,
medeleven en.dank overgebracht aan het
bevrijde Nederlandsche volk. Hij ver-
klaarde 0.m.:

Het Nederlandsche volk is vrij! Het kan
nu van zijn verwondingen bekomen. Het
kan nu zonder vrees de waarheid spreken

en zijn eigen publieke instellingen weer
opbouwen. \

Het Nederlandsche volk kan nu aan zijn
taak in het Verre Oosten beginnen.

Van Kleff e n s, de Nederlandsche
minister van Buitenlandsche Zaken, ver-

in San Francisco:
Het tericht, dat Nederland bevrijd is,

êaf ons een onuitsprekelijke verlichting.

Het bericht kwam gisteravond om kwart
voor negen af. Het sloeg ia als een blik-
semstraal. In Eindhoven bier.en de lucht-
alarmstrenes een symbolisch signaal „vei-

kerkWokken begonnen te bei:re», de
stad werd één vlagger.z»e.

Wilde toonarlen in 's-Hertogenboseh. Hier
hl-ven honderden auto's met hun claxons
een machtig concert aan. Dansende men-
sehenmassa's vulden de straten. Overal
langs den w>eg tussc hen Den Bosch en
Eindhoven waren in een minimum van tijd
je viaggen uitgestoken. .

Bij de capitulaftetoesprekihgen he .ben de
Duitschers nog een Ingewikkeld aftochts-
pina voor£testeld. Von Friedenburg ging
daarop heen om Busch te raadplegen en
kwam terug met een volmacht voor on-
voorwaardelijke overgave. De Duitsche
vertegenwoordigers kwamen een tent bin-
pen op het hoofdkwartier van Montgomery,
nanen plaats aan een ruw houten tafel,
bedekt met legerdekens en. teekenden het
(historisch document dèr overgave met een
gewone kantoorpen. Hierna teekende Mont-
gomery namens generaal Eisenhower.
Toen de" Duitsche vertegenwoordigers
wilden terugkeeren, om ruggespraak te
houden met veldmaarschalk Yon Busch,
drukte Montgomery zich waarschuwend
aldus uit: „Als U hiermee niet aceoord
gaat zet ik den aanval voort en wel met

animo en enthousiasme".
pc Duitschers hebben leerer» begrijpen,

wat dergelijke humor hun te zeggen heeft.

Nog een capitulatie.
AMSTERDAM, 5 Mei. (A.N.P.)

De Duitsche legergroep, de resten van
het 9de en 12de leger, welke zich ten
Oosten van Maagdenburg bevond, tusschen
de Amerikanen en Russen in, heeft zich
gisteren aan de Amerikanen overgegeven.

De catastrophale toestand van de 'Duitsche
troepen moge ook hieruit blijken, dat in

twee dagen in Noord-Duitschland 40 Duit-
sche generaals gevangen werden genomen

en in Zuid-Duitschland op Vrijdag alleen 14.
Vrijdagnacht werd in de Duitsche uitzen-
ding van de BBC medegedeeld^ dat de lijken
' Hitler en Goebbels door de

Russen nog steeds niet zijn gevonden. De

chaos in Berlijn is ontzaggelijk. Het Rijks-

daggebouw, de Rijkskanselarij en het
Luchtvaartministerie branden nog steeds.

j-^g Britten en Canadeezen hebben ten-
gevolge van de capitulatie pp de Lüne-
burgerheide. geen tegenstanders meer te-
genover zich. Dat de Duitschers niet ge-
heel capituleeren, Is toe te schrijven aan
hun domheid en die van hun leiders.

Duitsche schepen, die vanuit Kiel naar
het Noorden trachtten te ontkomen, wer-
den door Engelsche vliegtuigen aange-
vallen.

In het Zuiden is het Amerikaansche
«evende leger gisteren door den Brennerpas
heengedrongen; waarna het op Italiaan-

schen grond contact heeft gemaakt met
het vijfde leger. Innsbruck en Salzburg,
alsmede 'Hitlers bergasyl Berchtesgaden
zgn veroverd.

Men verwacht, dat Amerikanen en Rus-
sen elkander spoedig zullen ontmoeten in
de omgeving van Linz in.Oostenrijk.

Dönitz naar Noorwegen.
Volgens berichten van de BBC zou Ad-

miraal Dönitz naar Noorwegen gaan (of
reeds gegaan zijn) om> daar den strijd voort
te zetten. Het mag ongelooflijk heeten, dat
de Duitsche regeering en haar huidige lei-
der den hopeloozen strijd verder voortzetten
temidden van een bevolking van een.
vreemd land, welke bevolking deDuitschers
haat. De uren van Duitschland, aldus Ame-
rrkaansche perscommentaren, zijn. geteld.

Bijzonderheden omtrent de capitulatie.
AMSTERDAM, 5 Mei (A.N.P.)
Naar schatting zijn bij de capitulatie van

de strijdkrachten in Nederland,
Denemarkenen Noor d-W est-
Duitschland minstens 1 millioen
man betrokken, die de wapens tegenover
het Ie Canadeesche en het 2e Britsche leger
hebben neergelegd.

Vrijdag, 0m.6.G0 uur,' werd de handteeke-
r.ing geplaatst door _en opvolger van
Dönitz, den opperbevelhebber van de
Marine, Admiraal von F'ried-enburg,
vergezeld door generaal Z i n s e 1, chef van
den staf van veldmaarschalk Busch en
nog^ 3 andere officieren. Donderdag was
deze delegatie reeds op het Geallieerd
Hoofdkwartier gearriveerd en boden daar
de overgave van de Duitsche legers aan
de uit hst Oosten oprukkend. Russen aan.
Montgomery zeide, dat zij zich aan de
Russen moesten overgeven. Von Frieden-
burg ging toen weg om Busch te raad-
plegen en kwam terug met"het bericht van
onvoorwaardelijke capitulatie. Op het Ge-
allieerd Hoofdkwartier toonde men, von
Friedenburg een kaart van de doorbraak
naar het Oostzeegebied. Von Friedenburg
kreeg tranen in de oogen; hij had niet ge-
westen, dat do toestand er zoo slecht uitzag:.

De tafel, waarop de plechtigheid plaats-

vond, was met legerd'.kens bedekt. Eerst
teekende von Friedenburg met een gewone
kantoorpen en daarna zette Montgomery
namens Eisenhower zijn handteekening.

De ceremonie duurde slechts vijf minuten.
De capitulatie zou vanochtend om 8 uur

z.g. dubbel Britsche zomertijd ingaan voor
wat betreft de Duitsche strijdkrachten op
de Noordwestelijke flank tegejjover de 21e
legergroep.

Hieraan ging het bericht vooraf, dat In
Noord-West 'Duitschland alle tegenstand
had opgehouden te bestaan.

De medische voedseldiensten van het
Roode Kruis en de UNRRA stonden ge-
reed om' het pas bevrijde gebied in te trek-
ken. Zij zijn uitgerust met speciale medi-
sche middelen om de hongerende bevolking

zoo veel mogelijk bij te staan.

Volgens den Britschen correspondent
vond de eerste bespreking plaats In een
schoollokaal te Achterveld. Hij schreef, dat

de Duitschers eerst weigerden om geblind-
doekt te worden. Nadat hun op de bepa-

lingen van de Conventie van Genève was
gewezen, stemden zij evenwel toe.

De besprekingen duurden vier uur.
Vijf dagen later kwam Seyss Inquart

persoonlijk voor de tweede bespreking.
Prins Bernhard arriveerde ook dien dag in
een Super Mercedes Benz.

De strijd in Birma ten einde.
De strijd in Birma kan als beëindigd

worden beschouwd door de verovering van
Rangoon, welke nog juist voor het intre-
den van de natte moezon een feit werd.

De geallieerde troepen op Tarakan zijn
doorgedrongen tot in de hoofdstad van het
eiland. 'Nederlandsch-Indische troepen
vechten hier iriede.

De socialisten verzoeken aftreden van
Koning Leopold.

Reuter meldt, dat volgens een commu-
niqué heden te Brussel uitgegeven de
executieve van de Belgische Socialistische
parti) besloten heeft het aftreden van
Koning Leopold te verzoeken.

EEN WAAR KIKKERVERHAAL
VERTELD door TANTE JULIA

J. Ergens bij een sloot leetde Kikker
Kwak. een onbezorgd prettig leventje. Hij
kwaakte voor zijn pleizier met de andere
k'kkers en zwom en sprong wanneer hij er
zin in had. Vooral *'s avonds in de mane-
schijn vertelden ze elkaar mooie kikker-
verhalen en ze zongen liedjes waar de
muggen dan bij dansten.

TEEKENINSEN VAN L. H.

11. Maar eens op een dag werd de rust
in de kikkerplas verstoord door een mon-
ster, een reuzeneend, die jacht maakte op
alle kikkers, die dik en mals waren.
Kikker Kwak vond dat heel naar en had
ook helemaal geen lust om zich 'te laten
opeten door zon gemene eend.

De voedseltransporten.
De oorlogscorrespondent van

Anep-Anet:f, A. C. van Beers, schrijf l
over de vo^dseltransporten naar
West-Nederland, dat, evenals
Woensdag ook Donderdag, 1.050 ton
naar Niemandsland is gehracht.

Woensdag voerden de auto's in
hoofdzaak spek aan, Donderdag
vleesch in hlik, biscuits en suiker.

Dagelijks worden 35.t0n benzine
aangevoerd. 200 vrachtauto's zullen
aan Nederland worden overgedra-
gen op grond van de bruikleenwet.

Nederland zelf beschikt over 750
auto's.

i>e inzameling goselucdt oii.ioi-

toezicht van een Nederlandsc-i
comité en hel Internationaal Roode
Kruis.

liet dagelijksch rantsoen zal 1700
tot 1900 calorieën bedragen.

Woensdag is 60 ton kolen aange-
voerd, om gas en electra van de
ziekenhuizen en centrale keukens
weer op gang te brengen. De invoer
van kolen zou beter kunnen met
schepen. Het eerste wordt spoedig
in Rotterdam verwacht. Cana-
deesche auto's met Nederlandsche
chauffeurs zijn in Utrecht aange-
komen met 360 lon voedsel. liet was
alsof de stad bevrijd was. Toen de
auto's er binnenreden, wapperden
overal in de straten de vlaggen en
bevond zich een juichende menigte
aldaar. De wildste tooneelen speel-
den zich af, alsof het einde van den
oorlog gekomen was. De chauffeurs
werden door vrouwen omhelsd. Zij
keerden onmiddellijk naar Nie-
mandsland terug om meer te halen.
Toen de auto's in Niemandsland
aankwamen, werden zij overgegeven
aan Nederlandsche chauffeurs, die
een half uur instructies kregen om
met de auto's om te gaan, omdat zij
in zoo lang niet met benzine hadden
gereden. De wagens werden gelost
door Nederlandsene ambtenaren.
Om den aanvoer van voedsel zoo
doeltreffend mogelijk te maken, is
er overeen gekomen, dat met ingang
van vandaag voedsel over het IJssel-
meer, speciaal bestemd voor Am-
sterdam, zal worden verscheept «n
dat de Duitschers den Rijn en de
Lek weer bevaarbaar zullen maken
om binnenschepen in staat te stellen
voedsel in grootere hoeveelheden
aan te voeren. t>e speciale corres-
pondent van de Daily Telegraph bij

het Canadeesche lslc leger seintt
dat Britsche en Duitsche leden van
den verbindingsdienst Donderdag
elkaar in niemandsland hadden ont-
moet om een telefoonlijn aan te leg-
gen tussclien het D.uitsche hoofd-
kwartier in Nederland en dat van
luit.-gen. Foulkes, commandant van
het lste Can. legercorps.

De distributie van levensmiddelen
in Amsterdam.

Ongeveer 800 zware bommenwerpers
hebben Vrijdag meer dan li_> ton voedsel
boven bezet Nederland neergeworpen.

Omtrent de distributie van de door Ge-
allieerde vliegtuigen afgeworpen levens-

.__ _^t.~J~«- _«_.„ WO-de,
medeg-edeeld, dat een verdeelsohema reeds
gereed is. Men is begonnen met de ver-
deeling van de beschadigde levensmidde-
len aan weeshuizen en zieken, daar deze
beschadigde levensmiddelen aan bederf
onderhevig zijn en derhalve, snel in dis-
tributie moeten worden gebracht. Met man
en macht is men thans met het afwegen en
uitdeden aan den. gang. Zoo spoedig mo-
gelijk zal ook onder de bevolking uitge-
worpen levensmiddelen worden gedistri-
bueerd.

De schietpartij op den Dam.
Bij de schietpartij hedenmorgen op den

Dam, toen de Oranjevlag op het Paleis
werd geheschen, zijn een kantoorbediende
in het hoofd en een metselaar in het been
getroffen. Zq zijri in het Binnengasthuis
opgenomen, waar ook eenige lichtge-
wonden ?ijn verbonden. De dwaze schut-
ters zijn,' naar wg vernemen, door de Feld-
gendarmerie in arrest gesteld. U

Een onduidelijken toestand.
De.feestvreugde op den Dam wurg*.

durende den geheelen dag groot. B$ het.
verschijnen- van Duitsche overvalauto's was
het publiek echter erg schrikachtig.

Hoe dubbelzinnig de toestand nog is,
blijkt uit het feit, dat er nog zingende Duit-
sche troepen als vanouds door de stad
marcheerden, soms dwars door. een dichte
met oranje zwaaiende menigte

!n het algemeen is de houding der Duit-
schers te Amsterdam Zaterdag tolerant
geweest. Naar wij uit de provincie ver-
nemen, zijn er in die houding plaatselijke
verschillen waar te nemen.

Terwijl in de hoofdstad' de vreugde over
de beëindiging van het oorlogsgebeuren
steeds sterker wordt, en de stad een kleu-
riger aanzien krijgt, wijzen berichten uit
de omgeving op de verwarring, die er
heerscht. In Hoofddorp moesten bijvoor-
beeld de vlaggen weer ingehaald worden en
werden geen, openlijke vreugdeuitingen toe-
gelaten. Soortgelijke, berichten ontvingen
wij uit Halfweg.
'" In. Badhoevedorp, waar nog vrij onlanga

een aantal woningen voor nieuw aangeko.
komen militairenwerd ontruimd, uitte med

niettemin op gepaste wijze z*jn vreugdft, jjr.a
m
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DOE OPEN DE POORT!
Te 8.30 uur op de Weteringschans.
Een rustige menigte zingt met galgen-

humor: „In naam van Oranje, doe open
de poort. Het Wilhelmus volgt d(^fna.

Laier wordt het terrein afgezet; de
goede orde blijit bewaard.

Geen zekerheid beslaat nog omtrent
de'vrijlating.

De schooljeugd van Breda heeft gister-
middag een zanghulde gebracht aan de
Koningin en Prinses Juliana.

De„Times" over onze bevrijding.
Ter elfder ure gered.

*■ Over de bevrijding van ons vaderland
schrijft de Londensche Time3vanmorgen
in een hoofdartikel het volgende:

„Overal zal men het nieuws met diepe
opluchting hebben gehoord, omdat de twee
volken, die nu zijn bevrijd, op het laatste
oogenblik ontsnapt zijn aan de vernieti-
ging, die hun zou zijn aangedaan, als we de
indringers in hun midden doorwapengeweld
hadden moeten verdringen. Die beproeving

is tenminste niet toegevoegd aan de wreed-
heden van de Duitsche bezetting, wreed-
heden, die jegens de Nederlanders met uit-
zonderlijke wraakzucht zijn bedreven. De
Nederlanders, die systematisch van hun
schrale voedselvoorraden waren beroofd cD

dientengevolge in hun groote steden syste-

matisch aan den honger prijsgegeven, zijn
waarlijk ter elfder ure gered. Er is aan de
gebiedende wreede zucht van Duitschland
genoeg bloed geofferd. Maar nu de geal-
lieerde tanks het land binnenstroomen.
kunnen we onze. ergste vrees het zwijgen

opleggen. De moed, fierheid en de taaiheid
van de Nederlanders doen ons des te harte-
lijker en ernstiger het nieuws van hun be-
vrijding ' toejuichen en vergrooten de be-
wor_dering, die alom wordt gevoeld voor
de nationale waardigheid en vastberaden-
heid, die zoo getrouw en zuiver worden
verpersoonlijkt door de Koningin der Ne*
derlanden.

DE BEVRIJDING VAN
DENEMARKEN.

* Ook Denemarken bevindt zich in staat
van bevrijding. De Deensche radio zond van-

nacht een oproep uit aan de leden der
verzetsbeweging, om te helpen orde en wet
te handhaven, doch niet op eigen initiatief
tegen de Duitschers op te treden. Admiraal
Doenitz heeft de Duitsche soldaten bevolen,
gewapend in de kazernes te blijven. De
situatie is ginds duidelijker dan hier te
lande op den dag der bevrijding. Menschen-
massa's drommen samen voor het Paleis,
waarin Koning Christiaan is teruggekeerd.
Men juicht en zingt. Vooral het Tipperary
Is er niet van de lucht.

Een nieuwe Deensche regeering. zal on-
middellijk In werking treden.

De minister van Buitenlandsche Zaken Is
de voorzitter van den Deenschen Raad te
Londen» die een groote rol gespeeld heeft in
de Deensche verzetsbeweging, alvorens hij
naar Londen vertrok.

Veldmaarschalk Montgomery werd
vandaag per vliegtuig In Kopenhagen ver-
Wacht.

IN DE VAL
T- üfcnep-Aneta's oorlogscorrespondent Torn
van Beers meldt, dat Mussert nog steeds
in Utrecht is, waar hjj herstellende is van
een auto-ongeluk. De ontslagen plaatsver-
vangend-letder Van Geelkerken schijnt In
de gevangenis te .zitten.

De Oranjevlag op het Paleis.
T Op den Dam kwam het hoogtepunt, toen
men uit den koepel van het Paleis de
Oranjevlag heesch. De menigte brak uit
in stormachtig gejuich. Een groote kring
vormde zich en maakte hand-aan hand een
rondedansje op de' „kleine
Spontaan hief men het Wilhelmus aan.
Degenen, die dit historische' moment mee-
gemaakt hebben, zullen het zeker hun gan-
sche leven niet vwgeten.

God geve dat H.M. nu ook spoedig haar
"ntrek op den Dam zal kunnen nemen.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

ORANJEKERK (2e v. d. Helststraat).
10.00 uur. Ds REMME.
5.00 uur. Ds MULDER.

PRINSESSEKERK (Van Hallstraat).
10.00 uur. Ds DE JONG.
5.00 uur. Ds BUSKES.

BETHLEHEMKERK (Zwanenplein).
10.00 uur. Ds MULDER.
3.00 uur. Ds DEN HERTOG.

ELTHETOKERK (Kram&tweg).
J.0.00 uur. Ds TONNON.

BETHEL (Tuindorp Oostzaan).
10.00 uur. Ds KALKMAN.

WILLEM DE ZWIJGERKERK .
(Olymplaweg).

10.00 uur. Ds GROENENBERG.
11.30 uur. Dr MISKOTTE, over:

„De eer van-den mensch".
5.00 uur. Ds BAKKER.

ZUIDERSCHOOL («eulstraat 9).
10.00 uur. Ds v. BRUGGEN.

AULA VOSSIUS GYMNASIUM.
10.30 uur. Ds TROMP, over:

„De eer van den mensch".
DD3MEN.

10.00'uur. Ds HOOYER.
5.30 uur. Ds HOOYER.

DUIVENDRECHT.
10.00 Uur. Ds TROMP.

WATERGRAAFSMEER.
EMMAKERK (Middenweg).

10.00 uur. Ds GROOTJES.
5.30 uur. Dr MISKOTTE (dienst

voor buitenkerkelijken).

OUDE KERK (WakUerstraat).
10.15 uur. Ds GROOTJANS. Jeugd-

dienst, over: „Wat verwachten wij".
WIJKGEB. CELSIUSSTRAAT.

10.00 uur. Ds MEËTER.

BADHOEVEDORP.
IMMANUëLKERK (Reigerstraat).

10.00 uur. Ds EMOUS (Jeugddienst).
4.00 uur. Ds EMOUS.

GELOOF EN LIEFDEKERK (Lynden).
10.00 uur. Hulppred. GELDERMAN.

WIJKGEB/reHOBOTH (Nwe Meer).
10.00 uur. Eerw. Heer

J. INGWERSEN Jr.

SLOTEN.
SLOTERDORP (Osdorperweg).

10.«0 mir^ Ds SWIJNENBURG.
PRO REGE KAPEL (Andr. Schelfhoutstr.)

10.00 uur. Ds v. LIMBURGH.
5.00 nur. Ds SWIJNENBURG.

PRO RE(iE KAPEL (Flor. Versterstr.)
10.00 uur. Ds HEIDEMA.

SLOTERDIJK.
OUDE KERK (Spaarcidammerdijk).

10.00 uur. Ds v. DUYNE.
JERUZALEMKERK (Jan Mtiyenplein).

10.00 uur. Ds LE ROY.
3.00 uur. Ds KROON.

GEUZENIIOF (Geuzenstraat 7—9).
10.30 uur. Ds FABER.

WESTERWIJK (Adm. de Ruyterweg 148).
10.30 uur. Jeugdkerk. Jongens en

meisjes van 13—18 jaar).

BUIKSLOOT.
10.00 uur. Ds SCHOUWENBURG.

DURGERDAM.
10.00 uur. Ds SMITS.

DEN Da,P.
2.15 uur. Ds v. d. WOORD.

ILPENDAM.
10.00 uur. Ds FOEKEN.

LANDSMEER.
10.00 uur. Ds v. DIJL.
3.00 uur. D3v. DIJL.

PURMERLAND.
10.15 uur. DS v. d. WOORD.

RANSDORP.
1.30 uur. Ds ROEST.

SCHELUNGVVOUDE.
10.00 uur. Ds ROEST.

WATERGANG.
10.00 uur. Ds v. d. HORST.

ZUNDERDORP.
10.00 uur. Ds EUVERMAN.

ORANJE NASSAUSCHOOL (Azaleastr.).
10.30 uur. Ds ALKEMA.

TUINDORP OOSTZAAN (Geb. Bethel).
5.00 uur. Ds REMME.

GEB. MORIA (Middeliestr.).
10.00 uur. EerW. Heer v. GINKEL.

AMSTELVEEN.
DORPSKERK.

10.00 uur. Ds v. KUIKEN.
4.30 uur. Ringbeurt.

PAULUSKIÏRK (Elsrijk). .
11.00 uur. Ds JAMES.

GER. KERK H.V. (Loopvekl).
5.00 uur. Ds v. KUIKEN.

GEREFORMEERDE KERK.
ZONDAG 6 MEI 1945:

KEIZERSGRACHTKERK(Keizers.gr. 566)
10.00 uur. Ds S. DOORNBOS,

Voorber. Heilig Avondmaal.
4.30 uur Ds G. MEUNEN.

tIAARLEMMEKPOORTKERK
(Plaiioiusstraat 19).

10.00 uur. Ds D. SIKKEL,
Heilig Avondmaal.

4.30 uur. Ds S. DOORNBOS.
Nabetrachting.

NASSAUKERK (De Wittenkade 109).
10.00 uur. Dr B. WIELENGA,

Voorber. Heilig Avondmaal.
RAAMKERK (Hugo de Grootkade 20b).

10.00 uur. Ds H. MULDER,
Heilig Avondmaal.

4.30 uur. Ds D. RINGNALDA,
Nabetrachting.

FUNENKERK (Zeeburgerstraat 16).
10.00 uur. Cand. J. A. ALBERTS,

Voorber. H. Avondmaal.
4.30 uur. Dr P. G. KUNST.

BUITEN-AMSTELKERK
(Albi Cuypstraat 182).

10.00 uur. Dr P. G. KUNST,
Heilig Avondmaal.

4.30 uur. Ds H. MULDER,
Nabetrachting.

WAALKERK (I.lsselstraat 32).
'10.00 uur. Ds D. RINGNALDA,

Voorber. Heilig Avondmaal.
4.30 uur. Ds D. SIKKEL.

LOKAAL OUDE SCHANS 12a.
Voorber. Heilig Avondmaal.

10.00 uur. Ds S. G. DE GRAAF,
BIDSTOND: Waalkerk Woensdag 7.30

.tiur; Funenkerk Woensdag 8 uur; Nassau-
kerk Woensdag 5 uur; Keizersgrachtkerk
Woensdag 4.30 uur.
AMSTERDAM N.
NIEUWEND__M.

10.00 uur. Dr BOUWMAN.
5.00 uur. Dr BOUWMAN.

AMSTERDAM-O.
REIIOBOTHKERK (Zach. Jansestr.).

10.00 uur. Ds J. D. BOERKOEL.
5.00 uur. Dr G. C. BERKOUWER.

AMSTERDAM-Z.
SCHINKELKERK (Amstelv.weg 136).

8.45 uur. Ds H. S. BOUMA.
10.30 uur. Ds H.'S. BOUMA.
4.00 uur. Ds JAC. JONKER.

ZOND. 18 H. C.
Zondag 18 H. C.

RAPHAëLPLEINKERK (Raphaëlplein).
10.00 uur. Ds L. KUIPER

Voorber. H. A.
4.00 uur. Ds. C. J. SIKKEL.

AMSTERDAM-W.
HULPKERK (Aden, de Ruyterweg 541).

9.00 uur. Ds G. MEUNEN..a .„ H. Avondmaal.12.00 hm. Ds G. MEUNEN.... _ . H. Avondmaal.6.00 uur. Ds J. B. v. d. SIJS.Dankzegging Heilig Avondmaal.

ZONDAG 6 MEI
BETHELKERK (Vasco da Gamastraat 3o),

10.00 uur. Ds J. B. v. d. SIJS.
Voorber. Heilig Avondmaal.. 5.00 uur. Ds IJ. v. d. ZEE.

Zondag 47 H. C,

HERST. EVANG. LUTH. GEMEENTE.
OUDE KERK (Kloveniersburgwal).

10.30 uur. Ds BIK.
10.30 uur. Kinderkerk.

WEESHUISKERK (Heerenmarkt).
10.30 uur. Ds VERMEULEN.

LUTHERKAPEL
(Euterpestraat, hoek Badhstr.).

10.30 uur. Ds TEN ROUWELAAR.
10.30 uur. Kinderkerk.

ROGATEKAPEL (Toni mistraat).
10.30 uur. Ds MEINERS.
10.30, uur. Kinderkerk.

ELIMKAPEL (Fred. Hendrikstraat 13).
10.00 uur. Kinderkerk.
5.00 uur. Ds BIK.

EVANG. LUTH. GEMEENTE.
OUDE KERK (Spui).

10.30 uur. Prof. STEGENGA.
2.00 uur. Prof. STEGENGA.

MAARTEN LUTHERKERK.
10.30 uur. Ds HOEVERS.

OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS.
10.30 uur. Ds RIEMERS.

WEST: (Cabotstraat).
10.30 uur. Dr KOOIMAN.

NOORD: (Kalkoenstraat).
10.30 uur. Ds SCHARTEN. \

EVANG. GEMEENTE.
WETERINGKERK

(3é Weteringdwarsstraat 18),
10.00 uur. Ds v. HEEST, E. L. Pred.
5.00 rfur. Ds v. VLIET.

KERKZAAL WEST (Hoofdweg 126).
10.00 uur. Ds v. VLIET.

CHR. GER. GEBEENTE.
PLANTAGEKERK. (1»1. Muidergr. 155).

10.00 uur. Ds HOOGENDOORN.
4.00 uur. Ds HOOCENDOORN.

WEST. (Lauriergracht 132).
10.00 uur. Ds DEN BOER.
4.00 uur. Ds DEN BOER.
DOOPSGEZINDE GEMEENTE.

SINGELKERK (Singel 452).
10.30 uur. Ds DEN HERDER.

OOSTERPARKKERK (Oosterpark 5).
10.30 uur. Ds v. d. VEEN.

NIEUjVVENDAM (Meerpad 9).
10.30 uur. Dr DOZY.

WIJKGEBOÜW (Karperweg s—l).
10.30 uur. Ds GOLTERMAN.

WIJKGEBOÜW WEST.
10.30 uur. Ds HYLKEMA.

GEREF. KERK H. V.
AMSTELKERK (Amstelveld).

9.00 uur. Ds TER SCHEGGET.4.00 uur. Ds TER SCHEGGET.'
PARKKERK (Ger. Brandtstraat).

10.00 uur. Dr SMELIK.
5.00 uur. Dr GEELKERKEN.

ZUIDWIJKKAPEL.
10.00 uur. Dr GEELKERKEN.
5.00 uur. Dr SMELIK.

AMSTELVEEN (Loopveld).
10.00 uur. D3HINLOPEN.
5.00 uur. Ds v. KUIKEN.

GEREF, GEMEENTE.
LOOIERSGRACHT.

10.00 uur. Leesdienst.
4.00 uur. Leesdienst.

JUL. v. STOLBERGSCHOOL.
9.30, uur. Leesdienst.
8.00 uur. Leesdienst.

REM. GER. GEMEENTE. ,
OUDE KERK (Keizersgracht 102).

10.30 uur. Ds MACKENZIE.
NIEUWE KERK (Diepertbrockstraat 4«).

10.30 uur. V>a MODDERMAN.
WEST (Marco Polostraat).

10.30 uur. Geen dienst.

Ondergeteekende,

." - — (naam)

" - - -■"■-
.._ (adres)

— - :""- —-_- , — (plaatsnaam)
wenscht zich met ingang van heden te abonneeren op het dagblad „Trouw" tegen een pry's van 31 cent
per week. f .-.'"."

(Handteekening).
i

S.v.p. met bkïdetters volledig invullen en af- - - ..„

geven aan onze verspreiders of agentschappen.

TROUW
r *■.■■'
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