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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: Dolf Kloek
Titel: Het holletje in de dikke boom
Druk: 1
31 blz.

prijs 50 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek. Inhoud: Frits en Greetje, twee buurtjes,
gaan samen naar school, na schooltijd gaan ze het bos in en vinden daar een holle boom, ze spreken
af er de volgende middag heen te gaan, dan worden ze door onweer overvallen. Ouders ongerust,
gaan zoeken en vinden dan de kinderen. Strekking: Komt een kinderlijk vertrouwen uit in de Heere
Jezus. Conclusie: Opbouwend boekje. Eindoordeel: warm aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960
--------------------

 

Auteur: Dolf Kloek
Titel: Het holletje in de dikke boom
Druk: 2
31 blz.

prijs in slappe omslag f 0,30; jongens- en meisjesboek. Inhoud: Greetje en Frits, buurkinderen, gaan
samen naar school en spelen samen in het bos. Op een keer gaan ze zo ver het bos in, dat ze "het
puntje van het dak" niet meer kunnen zien en ontdekken een oude, holle boom. Dat wordt hun
"huisje". Ze vertellen er thuis niets van. Tijdens een onweer schuilen ze er in. Na de bui gaan ze
gauw naar huis. Vader is ze al aan het zoeken en nu vertellen ze hun overtreding. Strekking: De
Heere is overal. Conclusie: Een goed, eenvoudig, kinderlijk verhaaltje. Kinderlijk vertrouwen op de
Heere. Eindoordeel: warm aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963
--------------------

 

Auteur: Dolf Kloek
Titel: Het holletje in de dikke boom
Druk: 2
31 blz.

3 t.d.t., G.K.O., M. 6-8 j., (zie B.B. 1960). Een heel eenvoudig, echt kinderlijk verhaal, dat de kleinen
wel boeien zal. De angst en het vertrouwend bidden van de kinderen wordt goed beschreven.
Overigens is er weinig strekking in te vinden. Een aanbeveling kan er nog net bij door.
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Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963
--------------------

 

Auteur: Dolf Kloek
Titel: Het holletje in de dikke boom
Druk: 3
31 blz.

prijs in slappe omslag f 0,90; geillustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. Inhoud: Frits en
Greetje, buurkinderen, gaan steeds samen naar school en spelen altijd met elkaar. Op een keer gaan
ze verder het bos in dan mág. Ze ontdekken een dikke holle boom en dat is nu voortaan hun
"huisje". Thuis vertellen ze er niets van. Maar als ze er op zekere middag heen gaan, komt er een
zware onweersbui. Dan schuilen ze in de boom. Eerst zijn ze erg bang. Gelukkig mindert de bui en
dan haasten ze zich naar huis. Onderweg ontmoeten ze vader, die op zoek is naar hen. Conclusie:
Eenvoudig verhaaltje met een paar fijne trekjes. Kinderlijk vertrouwen op God. Eindoordeel: warm
aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969
--------------------

 

Auteur: Dolf Kloek
Titel: Het holletje in de dikke boom
Druk: 4
31 blz.

prijs in slappe omslag f 1,15; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. Inhoud: Greetje en Frits
spelen na schooltijd aan de bosrand. Eens gingen ze te ver het donkere bos in en verstoppen zich in
een holle boom. Als een onweer losbarst, schuilen ze in de boom en zien vanuit hun holletje een
hoge puntige boom, die als een kerktoren naar de hemel wees. Dat geeft hun vertrouwen op de
Heere Jezus. De vaders van beide kinderen gaan angstig aan 't zoeken tot ze de ongehoorzame
kinderen vinden. Conclusie: Een eenvoudig kinderlijk verhaaltje voor de kleintjes. Een beetje
gekunsteld soms. Eindoordeel: aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971
--------------------
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