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Neem en lees

Een vreemdeling in de storm
over te hellen. Als een notendop

Deze keer een tweetal boeken:

wordt het heen en weer geslingerd.
'Een yreemdeling in de storm', uit
het leven Alexander Comrie, iloor

:

B.

Hooghwerff, uitgegeven

bU

Den Hertog onder ISBN nummer:
9.789.033.127.946. Prijs € 8,90

vaderland, ïerug zal zien. Druipnat
staat

'Geloofsgetuigenis van Salomo de
Iood', het vergeten eerste geschrift
van Alexander Comrie en Comries

begintijd

'

in Hollanil, verschenen

bij Den Hertog.IíeÍ ISBN nutnmer
is: 9.789.033.127.953. en de prijs
voor dit boek is €16,90.

Een vreemdeling in de storm
beschrijft het leven van de jonge
.

Alexander Comrie in het bijzonder

de gebeurtenis tijdens een zware
storm. Dit boek is geschreven voor
jongeren vanaf9 jaar. Dat is ook op
de cover goed te zien:

'

Inktzwarte wolken jagen door de
lucht. Het wordt steeds donkerder.
Het waaide al hard, maar nu begint

het echt te stormen. Dan stort de
regen neer. Iedereen vlucht naar
binnen. Het schip begint gevaarlijk
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De jonge Comrie komt voor de
Nederlandse kust in een zware
storm terecht. Bij hem komt de
lTaag op ofhet ooit Schotland, zijn
hij even later weer op

de haven-
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kade. Een boer biedt hem onderdak

aan. Alexander laijgt droge kleren
en een warm bed. Maar hij ontmoet
ook kinderen van God die hem geld
willen geven om te studeren. Nu kan

hij toch

predikant wordenl Deze
in Holland wonen. Tot aan zijn dood in
Schotse vreemdeling bleef

l774heeft deze dominee Alexander
Comrie in ons land heel veel werk
mogen doen in het Koninkrijk van
God. Dit jeugdboek is gebaseerd
op historische feiten. Verschillende
gebeurtenissen uit de begintijd van
Comrie in Holland zijn tot op heden
onbekend gebleven. De auteur heeft
de historische onderbouwing van
deze feiten weergegeven in het volgende boek dat we van hem bespreken: Geloofsgetuigenis van Salomo
de Jood. Naast de vele geschriften,

die van en over Comrie zijn versche-

nen is dit een goede aanwlling, in
het bijzonder Yoor onze jonge mensen. Dan kunnen zij al vroeg kennis
nemen van het leven en werk van
Comrie op hun eigen niveau. Van
harte aanbevolen vanaf de leeftijd
van 9 jaar.

