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G- R O E P l - COMUNISTISCH3 P.ARTIJ van NEDERLAND-

G-e me en t e Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcaps

Zwart- 15/5 21/40
sluis

Zwolle .22/5 400

C.-Snit.

rustig
J .F« \7olf f

Bijzonderheden

Verkiezingsver-
gadering

Verkiezingsver-
gadering in de
openlucht

Niö'uw-
Buinen
Gem. Borger

23/5 15/150 Vcrkiezingsvergaderingj v/sgens gebrek
aan belangstelling niet doorgegaan.

Leiden. 26/5 100/400 rustig G,Maas

Pur me- 27/5 36/100 rustig C-=Idenburg
r end

Harkema 29/5 35/120
Opeindu
Gom,. Ac h tfcar a pe l en

Ver kiezing s ver-
gadering

Vergadering
met filmvoor-
stelling

Feestavond

Collectief
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COILECÏIEï' OVERZICHT

Het gesprokene op do verkic-zi.hgs vergaderingen "bevatte de be-
leende propaganda. De aangesneden onderwerpen betroffen het huicige
regeringsbeleid, de
gedrongen word op
vende krachten in

AanD 8 G . en het vraagstuk der werkloosheid
nauwere samenwerking tussen de vooruitstreeen

ons volka
Tijdens de bijeenkomst te Puraerend werden verkiezingsuit-

slagen bekend gemaakte, Ka de vertoning van de film "Het lied der
op deze c ij f er s o

emming trachtte hij op te heffen
ondanks de hetze-campagne- - de O o P < , N 0 toch

jeugd

met de '
staande

gaf de spreke
De enigszins
'bewering dat

r enig commentaar
gedrukte

was g eb l e ven «

rr R O E P 6 JEHOVA'S C-ETUIGEÏÏ<

OLv.eboorn 30/5 13/--

BrnnssuiL. 6/6 30/~-

rustig

tamelijk
rustig

J.Soet Openbare Bij-
bellezing

!•<-. LaKerrinn Openlucht
bi ieenkcmüt

Te Oldeboorn beweerde de spreker,, dat het communisme een der
grootste en sterkste machten is diezich momenteel in de wereld ont-
wikkelt-. De kerken stellen zich tegen het communisme teweer door
middel van de Y/ereldraad der Kerken» Deze Wereldraad is in strijd
met Gods woord, waarin een samengaan van godsdiensten nadrukkelijk
wordt verboden. Voorts hekelde SOET' de houding van de kerken in de
laatste oorlog.

Te Brunssum deed Eerrinn, onder hst aanhalen van een aantal
Bijbelteksten, een aanval op het Katholieke geloof» Sprekende over
de Heilige Drievuldigheid stelde hij de toehoorders de vraag v/ie
al eens een persoon niet 3 hoofden en meerdere armen had gezien^
Een aantel personen verwijderde zich demonstratief,

Personalia,
— 3 _.


