
15-11-1951. De Vrouwe sprak in A'dam 
Breng deze beeltenis in de wereld: en nu 
spreek Ik niet alleen voor je eigen land, 
maar over heel de wereld. Deze wereld is 
in verwording. De wereld krijgt ramp op 
ramp. De wereld gaat en is economisch en 
materialistisch stuk. Oorlogen zullen blij-
ven zolang er geen hulp komt van de Ware 
Geest. Breng de mensen terug tot het 
kruis. 

Alle ml.: Comité Vrouwe Aller Volkeren, 
Diepenbroekstraat 3, 1077 VX Amster-
dam. 
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GOD MET ONS 

Waarschuwing 
Het hi eronder volgende schreef een van de grote 

Nazi-misdadigers vóór zijn terechtstelling 
op zijn celmuur te Nürnberg: 

PROBEER HET MET GOD! 
Wij hebben het zonder Hem geprobeerd 

en we zijn eraan ten gronde gegaan 

I) Een politiek onderdak, voor alle 
kiezers, die nog in GOD 
geloven en ZIJNE geboden 
willen onderhouden. 
Ze hebben recht op een lijst, 
waarop ze in geweten kunnen 
stemmen. 

Grondslag: 
De Tien Geboden van GOD. Korte 
samenvatting: Bemin GOD boven 
alles en Uw naaste als U zelf. Wat 
zedelijk verkeerd is, kan politiek 
onmogelijk goed zijn. 

LUISTER 

Radio Hilversum  II  
30 mei 18.20-18.30 
6 juni 08.55-09.05 

Emancipatie van de man  
II)  Het wordt hoog tijd dat de 

mannen en vaders eens wakker 
worden. Zij moeten ook hun 
rechten als man en vader 
opeisen. 

Neem b.v. dat moderne nazi 
wetsontwerp over abortus. 
Daarin wordt zelfs de vader 
niet genoemd. Vader telt niet 
meel Toch is de vader de 
verwekker van het kind, dat hij 
de helft van de erfgenen en het 
geslacht gegeven heeft. 

KIJK 

Televisie Nederland I 

1juni 18.45-18.55 
7 juni 20.28-20.38 

KANDIDATEN 

H.M.C. Cuijpers-geb. Boumans, Heerlen 
J. Hoogland, Terheyden 
Th.F. Bakker, Lichtenvoorde 
J. Kapteyn, Roermond 
A.H. Huyskes, Rotterdam 
P.C.  Jacobi,  Arnhem 
Jhr. E.L.A. van Nispen tot Pannerden, 
Heerlen 

God met ons 

Een van de belangrijkste programmapunten 
is ook de bescherming van het gezin. 

Zegt het voort! Zeg het aan familie en 
bekenden. 
Stem 14 juni lijst 9 God met ons. 

Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom! 
U kunt deze overmaken op postgironummer 
38.76.47 of Rabobank nummer 15.06.24.123 
te Terheyden t.n.v. J. Hoogland, onder ver-
melding van G.M.O. 
Alle inlichtingen Postbus 74,4844 ZH 
Terheyden. 

GOD MET ONS 



Gebedsmacht tegen wapenmacht 

Maria heeft in Fatima gebed en boete aangeduid als het onfeilbaar middel om de bekering 

van Rusland te bekomen. Kan het gebed en het offer van miljoenen gelovigen de kracht heb-

ben dat met zo'n bekering rekening gehouden mag worden? Op deze opwerping van de 

,,nuchtere" mens van vandaag deze twee voorbeelden in telegramstijl: 

Oostenrijk werd na de tweede wereldoorlog in vier bezettingszones ingedeeld. Tien jaar lang 
had men tevergeefs onderhandeld, toen opeens volledig onverklaarbaartde Russen toegaven, 

het Staatsverdrag ondertekende, Oostenrijk ontruimden en daarmee, Wat ze tot hiertoe nog 
nooit gedaan hadden, een land, dat ze bezet hielden, onvoorwaardelijk zijn vrijheid terug-

gaven. Wat lag er aan de basis van dit ,,Staatsverdrag"? lets wat geen enkel geschiedenisboek 

vermeldt: Pater Petrus Pavlicek Uit Wenen, geïnspireerd door de boodschap van Fatima 

riep een leger van rozenkransbiddende mensen op de been. 600.000 mensen, circa 1/10e deel 
van de katholieken van Oostenrijk, hadden zich tot doel gesteld met de rozenkrans in de 

hand de Russen te verdrijven. Op 13 mei (Fatimadag) 1955 verklaarden de Russen zich 

ermee akkoord, op 15 mei werd het Staatsverdrag ondertekend en in de daaropvolgende 

rozenkransmaand trokken alle Russische soldaten uit Oostenrijk weg zonder ook maar 

één druppel bloed te vergieten. 

Misschien herinnert u het zich nog. Het was in 1960 toen Paus Johannes XXIII op vraag van 

de Bisschop van Fatima een wereldwijde oproep deed tot gebed en boete omdat, volgens 

Zuster Lucie hem had medegedeeld, de wereld in een zéér groot gevaar verkeerde. De bis-

schop van Fatima ging in deze nacht van 13 oktober vanuit zijn bisschopstad Leira barvoets 

naar Fatima, dat is ongeveer 20 km. Gedurende 36 uur hielden ononderbroken naar schat-

ting een miljoen mensen het uit in de plassende regen in voortdurende rozenkransgebed en 

Eucharistievieringen. In diezelfde nacht stapte Chroutchew in New-York overhaast in een 

vliegtuig met bestemming Moskou. Hij had tevoren nog met zijn schoen op de tafel geslagen 

en gepocht met het ,,absolute wapen" in het bezit van Rusland, waarmee de USA vernietigd 

kon worden zonder ook maar één poging tot verdediging te hebben kunnen ondernemen. 

Op diezelfde tijd was nu de eerste proefstart voorzien van de allernieuwste raket, draagster 

van het absolute wapen. Al wat naam en faam had in de wereld van de atoomkennis, was 

erbij tegenwoordig. De raket ging echter niet af, ontplofte en doodde daarbij het kruim van 

de Russische atoomgeleerden en hun gasten, circa 300 in totaal. Is het niet betekenisvol dat 

er in die nacht van 13 oktober 1960 een projekt van de Sovjets verslagen werd dat moge-

lijkerwijze de 3e wereldoorlog had kunnen uitklokken? Want wie zegt dat de raket reeds op 
punt stond, dat ze misschien op Amerika zou ontploft zijn en de Amerikanen, gewaarschuwd 

door Chroutchew teruggeslagen zouden hebben? In elk geval - de wereld die volgens 

Lucie van Fatima in het HOOGSTE gevaar verkeerde, was weer eens gered! 

Maar ondanks alles (zegt Prof. Dr. Gonzaga da Fonsewa in zijn boek ,,Maria spreekt tot de 

wereld") wordt aan Fatima nog altijd de plaats niet gegeven dat het verdient. Want Fatima 

is de sleutel tot de vrede, de weg naar ons geluk. Of zijn er reeds te trots geworden om onze 

eigen zwakheid in te zien, ons onvermogen te bekennen? Zijn we al zo afgestompt dat we 

niet meer gewaar worden hoezeer zonde en modder ons omgeven, hoezeer we geestelijk ver-

vuilen en ons door dwaalleringen laten misleiden? Dat is het duivelse. De redding ware zo 

dichtbij, maar we willen de toegestoken hand niet zien. 

Gebed tot St. Michael - 

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in 
de strijd; wees onze bescherming tegen de 
boosheid en de listen van de duivel. Dat God 
hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig; en 
Gij, Vorst van de hemelse legermacht, drijf 
Satan en de andere boze geesten, die tot 
verderf van de zielen over de wereld rond-
dwalen, door de goddelijke kracht in de hel 
terug. Amen. 

Een stem uit Fatima 

In 1917 sprak de H. Maagd: 
Indien ge naar mij luistert zal Rus-

land zich bekeren en ZAL ER VREDE 
ZIJN. Maar indien niet, dan zal Rus-
land zijn dwaalleer de wereld door 
verbreiden, oorlogen en kerkvervol-
gingen uitlokken, de goeden zullen ge-
marteld worden, de H. Vader zal veel 
te lijden hebben, meerdere naties 
zullen vernietigd worden....... 

Het vliegbereik van het gebed is groter dan 
dit van de raketten. (Luitenant-Generaal 
Arthur G. Trudenau, Rakettenspecialist in de 

USA). 

Bondskanselier Figi tijdens een gebeds-
stonde. 
Hij was sedert 1947 actief lid van de 
Rozenkrans-Boetekruistocht. 

Uit het testament van Lenin 

De strijd tegen de katholieke Kerk zal de 
langste en de zwaarste zijn. Om hem tot een 
goed einde te brengen moeten in de Kerk 
communistische elementen binnendringen, 
die niet zullen aarzelen tot het priesterschap 
toe te treden, en indien mogelijk zelfs de 
hoogste posten der hiërarchie te bereiken 
om er hun opdracht van geloofsondermijning 
en ontmanteling der Kerk te vervullen. Op 
z'n minst moeten zij de Kerk ombuigen 
tot een handelende sympathie en zelfs tot 
aktieve collaboratie voor de vestiging van de 
communistische maatschappij. 

We hopen, dat velen dit mooie gebed, tegen 
verwording, rampen en oorlog, uitknippen 
en dagelijks meebidden!! 
Dit gebed heeft Maria zelf in 1951 bij een 
van haar 56 verschijningen in Amsterdam 
(van 25 maart 1945-mei 1959) geleerd. 
Het gebed is reeds kerkelijk goedgekeurd in 
1951. 
Het schilderij van de Vrouwe Aller Volkeren 
is 14 september 1980 in de St. Pieter in 
Rome plechtig onthuld en Z.H. Paus Johan-
nes Paulus  II  heeft de devotie tot Maria als 
Vrouwe Aller Volkeren onlangs nog aanbe-
volen. 

De Vrouwe sprak in Amsterdam: 
Ca. 10 dec. 1950. De Vrouwe sprak: Luister 
goed. Zo een vrouw is, zo is de man. Geef 
het voorbeeld gij vrouwen. Komt terug tot 
uw vrouwzijn. 
Dan kijkt de Vrouwe naar de rijen mannen 
en zegt: Ik heb een vraag aan u, mannen. 
Waar zijn de soldaten voor Christus? Meer 
heb Ik u niet te zeggen. 
25 april 1951: Zorg daarvoor dat het gebed 
verspreid wordt in de wereld, onder alle vol-
keren. Zij hebben allen het recht daarop. 
15 aug. 1951: De Vrouwe sprak: De wereld 
gaat in verwording, is in verwording. Neder-
land staat op de rand van de verwording, 
daarom heb ik mijn voet daarop gezet. Vanuit 
Nederland wil ik mijn woorden geven over 
de wereld. 
10 mei 1953: Door dit gebed, zal de Vrouwe 
de wereld redden. Ik herhaal deze belofte 
nogmaals. 

De schilder William Halewijn is won-
derbaarlijk genezen in enkele uren, op 
2 dec. 1972 te Californië, van een ern-
stige heupfractuur(de dijbeenkogel in 
tweeën gebroken) op voorspraak van 
de Vrouwe van alle Volkeren van Am-
sterdam. 

De H. Schrift noemt Maria ,,Vrouwe" zo dik-
wijls als ons Haar bemiddelende taak duidelijk 
wordt aangewezen (Paradijs,  Cana,  Calvarië). 
Vandaar de titel ,,de Vrouwe van alle volkeren", 
die eens (het nederige meisje) Maria was. 
Deze Vrouwe wordt hier voorgesteld als vast-
gedrukt tegen het kruis, omdat Zij zich daarmee 
zo innig en smartelijk verbonden voelde, der-
halve als Medeveriosseres. 

Als zodanig werd Zij Middelares en zien we, 
dat Haar handen over aarde en volken genaden, 
verlossing en vrede uitstralen, welke Zij mocht 
ontvangen van het kruis en gaarne zal schenken 
aan  alien,  die dagelijks onderstaand gebed bid-
den voor een kruis of deze beeltenis. 

1 Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, 
zend n u Uw Geest over de aarde. 

I Laat de H. Geest wonen in de harten 
van a 1 t e volkeren, opdat zij  bewaard 
-mogen blijven voor verwording, rampen 
en oorlog. 

Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die 
eens Maria was, onze Voorspreekster 

I zijn. Amen. 

I App,.  FocI. He,Ie,n. No. 34 nrpo,naw, 
C. N. Meyn,ng Dr F. A Schwegrran OP 

I Wassenaar 20-6 1951 Neonrag 1.7-1951 

Censor ah. dep. L5r censor 
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Roe luiden de 
Tien Geboden? 

Ik ben de Heer, uw God: 
1. Gij zult geen afgoden 

vereren, maar Mij al-
leen aanbidden en bo-
ven alles beminnen. 

2. Gij zult de Naam van 
de Heer, uw God, niet 
zonder eerbied ge-
bruiken. 

3. Wees gedachtig, dat 
gij de dag des Heren 
heiligt. 

4. Eer uw vader en uw 
moeder. 

5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuis-

heid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw 

naaste niet vals getui-
gen. 

9. Gij zult geen onkuis-
held begeren. 

10. Gij zult niet onrecht-
vaardig begeren, wat 
uw naaste toebehoort. 

0 Mevrouw Tine Cuypers-Bouwman. Na de teleurstellingen voor de strijd om een plaats bij Provincia-
le Staten nu toch weer een gooi naar een zetel in het Europees Parlement. 

in gesprek _. - 

In deze rubek neemt de redactie buiten  hoar  ver 
Iezer op. De brieven dienen betrekking te hebben o 
geformuleerd. Brieven die te lang zijn, worden inge 

• Relaties /;f;.Y 

euvele moed gehad deze eeuwighe-
den te gebruiken als breekijzers in 
zovele gezinsverbanden. Het is dui-
delijk dat die vage idealen, omdat ze 
modern heten, de godsdienstige 
idealen van weleer hebben verdron-
gen. Andere tijden, andere moraal. 
Het is duidelijk dat hier de oorzaak 
ligt van het bederven van de inner-
lijke ruimte van eensgezindheid 
binnen de gezinnen. Zijn we nu ge-
lukkiger? Omdat de overheid een 
neutrale politiek voert, wordt het 
gezin niet meer. beschermçl, noch 
door de staat, noch door een deel,  
van de kerk, waaraan sommigen zo-
als Herman Bode duidelijk en grof 
uiting gaf, anderen meer bedekt en 
geraffineerd, zoals de groep Manen-
burg. Wie zijn er de dupe. Duizen-

,4g.n kinderen liepen al weg uit pro-
b1epgezinnen en zwerven van on-
derdak naar onderdak, zonder ge-
borgenheid, zonder moraal. Reli-
gieuzen werden uit hun kloosters 
gepraat en verzorgen zonder vaste 
doelstellingen diverse clubs om 
maar wat om handen te hebben. 
Ouders verdrinken hun verdriet bij 
vrienden en vriendinnen. Allen als 
slachtoffers van de kerken die het 
onderling oneens waren, of onvol-
doende macht hadden de moeilijk-
heden het hoofd te bieden. Wat een 
aimzalige mede-menselijkheid. Wat 
een slappe solidariteit. Daarom ver-
dient de bescherming van het gezin 
de allerhoogste voorrang. iie zorg 
voor de opgroei van Jongen oud kan 
niet gemist worden en wordt het 
beste gewarborgd in de gezinnen, 
het best geïnspireerd door een kerk 
die trouw is aan haar grondslagen. 
Er zal nooit vrede in de wereld zijn 
als zij niet begint bij  de kerken en de 
_gezinnen. 
DEN HAAG J. Hutjes 

Vroeger toen de mensen nog niet 
eleerd, maar wel wijs waren, zei 
nen: 

De trouwbeloften zijn niet voor 
Je wittebroodsweken, maar voor 
Je zwartebroodsweken. 

Een van onze voornaamste pro-

jrammapunten is: De bescherming 
ian het gezin. 

Dat wordt ook in het E.P. aange-
vallen vooral door de beruchte 
\lederlandse feministes onder aan-

voering van len van den Heuvel, 

vdA. 

)ie hele emancipatie is in feite in 

Inti-emancipatie ontaardt. 

n deze tijd moeten de vrouwen 

)ok in de politiek hun huis en hun 

lezin verdedigen. 

Paus Johannes Paulus 1  z.g. 

HEERLEN - ,,De wereld wordt ge-
regeerd door de wijsheid van God 
en het verwarring stichtend onver-
stand van de mensen. Het leitmotiv 
van Charles Ruys de Beeren-
brouck. Maar we hebben God uit-
gesloten en wat hou je over? De 
waarde van het onverstand. Dus 
een gekkenhuis". Dat zegt me-
vrouw Tine Cuypers uit Heerlen. 
Vrijdag 8 juni wordt zij 75. Zes da-
gen later, donderdag 14 juni, gaat 
Europa naar de stembus voor de 
Europese verkiezingen. Het zou 
voor Tine Cuypers het verjaarsge-
schenk bij uitstek zijn als zij er met 
haar partij God Met Ons in zou sla-
gen een zetel voor 'Straatsburg' te 
bemachtigen. Zij streeft daar met 
hart en ziel naar. Voorlopig samen 
met haar partijgenoten Hoogland 
uit Terheijden bij Breda en Bakker 
uit Lichtenvoorde in Gelderland, 
maar dit trio verwacht binnenkort 
meer kandidaten te kunnen opvoe-
ren. 

Het doel van de partij God Met Ons is 
een politiek Onderdak voor alle kie-
zers, die nog in God geloven en zijn 
geboden onderhouden. Zij hebben 
recht op een lijst, waarop ze in gewe-
ten kunnen stemmen. Dat alles geba 
seerd op de Tien Geboden van God. 
Kort samengevat: bemin God boven 
alles en uw naaste als uzelf. Wat ze- 

delijk verkeerd is, kan politiek onmo-
gelijk goed zijn", aldus mevrouw Cuy-
pers. Zij voegt er scherpjes aan toe: 
,,En de emancipatie van de mannen is 
ook een grote zorg voor ons". 

Mevrouw Cuypers vertrouwt dal zij 
zal slagen in haar opzet. Je moet 
wel meer stemmen hebben dan 
voor landelijke verkiezingen, maar 
die handicap hebben alle partijen. 
Ik mik op de mensen die niet van 
plan waren te gaan stemmen. Die 
moet ik overtuigen. Bij de vorige 
Europese verkiezingen ging maar 
57 procent naar de stembus, er 
worden er deze keer nog minder 
verwacht. Er is veel wat niet deugt 
in onze maatschappij. Maar de 
mensen moeten niet klagen. Zij 
moeten stemmen. Op ons." 

De partij God Met Ons is, naar be-
kend, uitermate fel tegen abortus. 
Lijsttrekster mevrouw Cuypers is ook 
tegen de plaatsing van kruisraketten 
in Nederland. ,,Absoluut tegen zelfs. 

Maar ook tegen eenzijdige ontwapei 
Wat we moeten doen in deze zaak? 
Bidden God moet ons helpen. Zoals 
hij ook het Oostenrijkse volk in 1955 
geholpen heeft tegen de Russisché 
bezetting". 
ln dat Europese Parlement komen 

natuurlijk zaken aan de orde waar ik 
niet direct verstand van heb. Maar we  

zorgen in onze partij 'door een goed-
gefundeerde achterban. 1k geef onze 
Partij een kans. Ja. Men zegt wel 
eens dat ik te oud zou zijn, maar dat is 
niet waar: ik ben alleen wat eerder 
dan de anderen begonnen. Hier en 
daar hoor ik ook dat ik de oudste lijst-
trekster zou zijn. Goed, akkoord, 
maar ook de meest wijze. Want ik doe 
het voor een ongelooflijk goed doel". 

Nadat de 72-jarige 
Tsjernenko was 
gekozen tot presi-
dent van de  Sow-
jet-Unie, is het 
Russische publiek 
nu meegedeeld dat 
oude mensen intel-
ligenter zijn dan 
jonge. Het week- 

blad Za Roebezjoils publiceer-
de een Amerikaans artikel 
waarin gemeld werd dat het 
intellect van oude mensen in 
-vele opzichten superieur is 
aan dat van jonge. De Sowjet-
Unie herbergt aan de top nogal 
wat 'senioren'. De herkozen 
premier Tichonov, de minister 
van buitenlandse zaken Gro-
myko en de minister van de-
fensie Oestinov, zijn respectie-
velijk bijna 79. 74 en 75 jaar 

Stem daarom 14 juni  lijst 9 —God - 

met ons - lijsttrekster M.G. Beter een oude Wijze Tina 
Cuypers-Boumans. dan een jonge Dolle Mina 



N  

GEBED EN DAAD 

VOOR HET 

EUROPA 
VAN MORGEN 

De angst beheerst Europa 
Angst voor de werkeloosheid. Angst voor 
de terreur. Angst voor revolutie en oorlog 
Angst voor het Communisme. Angst voor 
de Islam. 
De politieke en militaire bedreiging van 
Europa neemt toe. Ook de economische 
crisis en daardoor de sociale spanningen 
verscherpen zich. 
Het geestelijk, moreel en religieuze verval 
gaat verder ondanks enkele tekenen van 
geestelijke en religieuze vernieuwing. 

De overgang naar het jaar 2000 
en daarmee een nieuw tijdperk in de ge-
schiedenis der mensheid voltrekt zich te-
genwoordig met gruwelen en verschrikkin-
gen. 
Zulke overgangstijden zijn altijd beangsti-
gend en vol gevaren. 
De fouten van de vervlogen eeuwen wreken 
zich en het is moeilijk, verkeerde denk- en 
levensgewoonten af te leren. 

MIJN VADER IS MIJN BESTE VRIEND 

Abortus de grote misdaad ten opzichte van 
de vader. 
Hij is de verwekker van het kind, dat hij de 
helft van de erfgenen en het geslacht gege-
ven heeft. 
Bij de discussies over de zwangerschaps-
afbreking worden de natuurlijke betrekkin-
gen, de natuurlijke rechten en de natuur-
lijke opvoedings-, beschermings- en verdedi-
gingsplichten van de vader gewoonweg niet 
genoemd, als niet ter zake doende. 

In dit moderne soort nazi-wetsontwerp, 
wordt niet alleen het schuldeloze, onge-
wenste kind, ten dode toe gediscrimineerd, 
maar ook de vader wordt man-onwaardig 

gediscrimineerd. 
Overigens past dit geheel in deze modernis-
tische maatschappij, in de strijd tegen het 
gezag. 
In de vader wordt een symbool van het 
gezag gezien. Het gezag moet omlaag, dus 
moet de vader omlaag. Vader is een nul. 

W.A.J.M. Kortmann, arts  

,,Ik ben van mening dat politiek is, de 
kunst om een maatschappij op te bouwen 

waarin de Wil van God verwezenlijkt 
wordt." 

,,Leed kristalliseert de innerlijkste kracht 

van de ziel." 

In de kracht van het geloof 
is het mogelijk de verschrikkingen van de 
overgangstijd te doorstaan en een betere 
toekomst voor te bereiden. 

Gebed en goede werken zijn de middelen 
daartoe. 

a 
De Europa Broederschap 
is de broederschap voor mannen en vrou-
wen van héél Europa, die door hun arbeid, 
hun offers, hun persoonlijke inzet en gebed 
meehelpen, de crisis om het voortbestaan 
van Europa te overwinnen en het Europa 
van morgen op te bouwen. 

Doel van de Europa Broederschap 

1. Vernieuwing en vereniging van Europa 

in de geest van het evangelie van Jezus 
Christus. 

2. Broederhulp (o.a. inzamelen en schen-
ken van kleding voor noodlijdenden, 
burenhulp, werklozenhulp, hulp voor 
gastarbeiders, hulp aan vervolgden, op-

leiding van basis-broederschappen,  etc.).  
3. Algehele levenshouding in harmonie met 

de Schepper en Zijn Schepping. 
Natuurlijke levenswijze, meer vegeta-
rische voeding, schepper van overlevings-
kansen, milieu-bescherming,  etc.  

4. Europa kruistocht. 

Persoonlijk en gezamenlijk gebed voor 
Europa. Een Europa-gebedsketen. 
Europa bedevaarten. 

ONS DAGELIJKS GEBED: 
Jezus, Maria, Jozef, wij bevelen U alle ge-
zinnen aan, alle priesters, kloosterlingen, 
zieken en eenzamen. 

Redt de stervenden, verlost de zielen uit 
het vagevuur. Verhoort de aanbevolen 
intenties van Biddend Nazareth. 
Jezus, Maria, Jozef, helpt ons, zegent ons, 
heiligt ons!  

Beste lezers en lezeressen van deze oproep. 

We nodigen u hartelijk uit, met de Europa 
Broederschap voor het Europa van morgen 
mee te bidden en te werken. Een aanmel-
ding is niet nodig. Als u meer informatie 
over de Europa Broederschap wilt hebben, 
vraagt u het ons dan asjeblieft. 

Met christelijke broedergroet, 
Europa Broederschap  
CH  9202 - Gossau. 

Voor eenheid en vrede 
in Europa 

bid en stem  

LIJST 

9 
GOD MET ONS 

De staat moet de voorwaarden schep- 
pen dat de burgers de tien geboden ge- 
makkelijk kunnen onderhouden 

(Z.H. Paus  Pius  XII) 
Bidden tegen abortus en niet stemmen 
is hetzelfde als bidden om een kindje 
en in onthouding leven. 

T.C.-B.  

ONCHRISTELIJKE STAATKUNDE 

De beroemde liberale Engelse staatsman  
Gladstone  (1809-1899) verklaarde: 

,,Wat zedelijk verkeerd is, kan politiek on-
mogelijk goed zijn." 
En Foerster zegt: ,,De politiek los maken 
van de zedenwet, is hetzelfde als de scheep-
vaart losmaken van de zeevaartkunst." 
Ook het internationale recht, de betrekking 
tusschen de volkeren, berust - zooals Leo 
X 11 zegt - op het utiliteitsbeginsel, op het 
overheerschen van het geweld (Macht is 
recht). En voor de meeste diplomaten geldt 
de stelregel van Talleyrand, dat de ,,tâal 
dient om zijn gedachten te verbergen". 
In een maatschappij waar zulke beginselen 
heerschen, is ,,gewapende vrede" het hoog-
ste ideaal, en oorlogsgevaar nooit van de 
lucht, dat is duidelijk. En een regeering die 
uitsluitend op verdragen zou steunen, al 
zijn ze nog zoo plechtig gesloten, laadt een 
zware verantwoordelijkheid op zich. 

Zoolang de politiek niet berust op de vaste 
grondslagen van het Christelijk openbaar 
recht, zoolang de maatschappij niet terug-
keert tot Christus ,,in  Wien  alles hersteld 
moet worden", zal zij onder den harden 

druk gekneld liggen van het Heidensche: 
,,Si vis pacem, para bellum: Wilt gij vrede, 
bereid u ten oorlog." 

H.M.G. Bartels  

Inlichtingen God met ons Postbus 74, Ter-
heyden - 01693-3927 b.g.g. 045-711246 Anwar  El Sadat mi.: Siddend Nazareth, 

Park/aan 3, 6045 BS Roermond. 
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