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Stemmen ii de Clsristeïijk© örtiiede Kerk in Weiland. 
(Ten voordeele der Theologische School te Kampen.) 
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K e r k e l i j k e  e n  G e m e e n t e l i i k e  B e r i c h t e n ,  f i n z .  
VAN DE SYNODALE COMMISSIE. 

Ontvangen voor de (iem. te Berg urn : 
Van de Gem. te Midwolda 

(Oldambt) f 8.75 
Ontvangen voor de Gemeente te Nijmegen: 
Van de Gem. te Gasselternijveen f 19.00 

» Meppel . » 22.25 
» Midwolda (Old.)» 8 75 
» Sliedrecht » 10.— 
» Klundert » 8.94 
» de Lemmer » 3.45 

Ontvangen door den Kerkeraad 
van Njjmegen: 

Van de Gem. te Beekbergen f 2.00 
» Ds. v. d. Boom te Ambt 
Vollenhoven . . » 5.00 
De Goll. van Assen zie vorig No. 

stond f 33.29 moet zijn f 33.296. 
Te Bergum en Nijmegen bestaat nog 

voortdurend groote behoefte. 
Namens de Syn. Comm., 

J. NEDERHOED, Secr. 
Middelstum, 10 Oct. 1887. 

Zending onder Israël. 
Naar aanleiding van het legaat, hetwelk 

de Heere in den weg Zijner goede voorzie
nigheid ons deed toekomen, zgn wij zoo 
vrij te herinneren, dat indien men ons bij 
Testamentaire beschikking wil gedenken, 
men dan te legateeren beeft aan DE COM
MISSIE VOOR DE CHRISTELIJKE GE
FORMEERDE ZENDING ON DER ISRAËL. 

«Christelijke Gereformeerde" moet er 
vooral bij, wijl het anders aanleiding kan 
geven tot verwarring. 

Neige de Heere de harten van onze 
Broeders en Zusters, die met aardsche goe
deren gezegend zijn, om het loffelijke voor
beeld van anderen te volgen; opdat onze 
Zending onder de Heidenen zoowel als on
der Israël; de Inwendige Zending in de 
onderscheidene Provinciën ; en niet bet minst 
onze zeer beminde Theologische school, de 
liefde der Christenen in ruime mate onder-
vinde, en de zoo noodige ai-beid onver
hinderd kan worden voortgezet! 

Namens de Commissie voor bovenge
noemde Zending, 

E. KUOPVELD, Secr.-Pngnmr. 
Alblasserdam. 

Classis Delft. 
De Classicale V ergadering van Delft zal 

D. V. gehouden worden, Dinsdag 25 Oc-
tober a. s. 

Js WISSE CZ., corresp. 
's Gravenhage, 
11 Oct. 1887. 

Class. Vergad., D. V., te Goes, Donder
dag, den 27 Oct. De coll. voor de Theol. 
Sch. Inwendige Zending, het stud. en Em. 
fonds zullen dan in ontvangst genomen 
worden. 

D. DE PREE. 
Goes, den 10 Oct. '87. 

De Class. Haarlem, bijgestaan door de 
prov. Deputaten, heeft in hare vergade
ring van 28 Sept. jl. den candidaatJ. W. 
Wechgelaer geëxamineerd en met alle stem
men tot de Heilige bediening toegelaten. 

Namens de Oass. voornoemd, 
J. OLTHOFF, scriba. 

DE KRIM, 5 October. Heden ontvingen wij het 
yerblijdend bericht, van den Heer J. Spoelstra, Can-

didaat te Kampen, dat hij de roeping dezer gemeen
te met volle vrijmoedigheid heeft aangenomen. Soli 
Deo gloria ! 

Namens den Kerkeraad. 
K. FF.IJKB. Pres. 

AALDEN, 5 Oct. 1887- Heden avond werd, na 
gehouden predikatie door Ds. v. Halsema, uit 
een te voren gemaakt tweetal, bestaande uit de Cand. 
Huls en Rooseboom, met groote meerderheid van 
stemmen laatstgenoemde tot herder en leeraar dezer 
gemeente verkozen. 

Dat hij spoedig met een rijken zegen des Evan
gelies tot ons overkome, is onze innige wensch. 

Namens den Kerkeraad, 
J. KOOPS, Scr. 

LANGERAK 9 October 1887. Heden morgen na 
de Godsdienst maakte onze geachtte en zeer bemin-' 
de Leeraar F. Bouma, de Gemeente bekend, dat hij 
andermaal eeu roeping had ontvangen van de Ge
meente te Haulerwijk. Ue Gemeente hoopt en wenscht 
dat onze Leeraar bij zijn vorig besluit zal blijven, 
om met vrijmoedigheid te besluiten : ik blijf bij u, 
is de wensch en bede van den Kerkeraad en de Ge
meente. 

Namens den Kerkeraad. 
P. BOUTER, Scriba. 

KOORNHORN, 9 Oct. Heden werd alhier met 
meerderheid van stemmen onder leiding van Ds. 
Mummelen van Enumatil, als waaanemend Consu
lent, tot herder en leeraar gekozen, de Kandidaat H. 
Huls. Moge dit eene den Heere welbehagelijke 
keuze zijn. 

Namens den Kerkeraad, 
K. UE WITT, Scriba. 

VROOMSHOOP, 10 Oct. Gisteren morgen maakte 
Ds. J. van Goor van Lutten, die alhier de predik
dienst waarnam, aan de gemeente bekend, dat Ds. 
G. Goris van Holten ons beroep had aangenomen. 

Dit strekte tot groote blijdschap van kerkeraad 
en gemeente en velen buiten haar. De Heere, de 
Koning zijner kerk, die het alzoo heeft bestuurd, 
dat hij na drie en een half jaar uit ons midden te 
zijn geweest, spoedig andermaal onze herder en 
leeraar zal worden, zij daarvoor gedankt. Hij geve 
ook spoedig aan de teleurgestelde gemeente den 
man zijns raads. 

Namens den Kerkeraad, 
P. VAARTJES, Scriba. 

HASSELT, 10 Oct. De dag van gister was voor 
onze gemeente een genotvolle dag, daar wij met 
onzen geachten leeraar Ds. D. Thijs, zijn 40-jarige 
Evangeliebediening mochten herdenken. Naar aan
leiding van Paulus woord, 2 Cor. 2 : 16i : «Wie 
is tot deze dingen bekwaam P" (met welke woorden 
hij voor 40 jaren den Herdersstaf te Meppel had 
opgenomen) schetste hij ons het gewichtig ambt 
der Evangeliebediening, en de onbekwaamheid uit 
zichzelf. Waarna ten slotte de Gemeente den Ju-
belaris staande toezqng Ps. 134 : 3. 

Des avonds ten 6 uur trad Ds. Donner van Ge
il em ui den voor de Gemeente op, die na een kern
achtige leerrede, den Jubelaris geluk en zegen 
wenschte met dezen dag, en hem en de Gemeente 
in elkanders liefde en gebeden aanbeval. 

Dat Gods onmisbare zegen op al het gesprokene 
ruste, en dat de Heere die hem reeds 40 jaren in 
zijnen wijngaard deed werkzaam zijn, hem verder 
bij het klimmen zijner jaren, goed en nabij zij, tot 
eer Zijns Naams, en tot uitbreiding van zijn hemelsch 
koninkrijk, is de wensch van kerkeraad en Gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
Jhs. HULLEMAN, Ouderling. 

HOLTEN 10/10'87. Zondag j.1. maakte qnz;e 
Leeraar, Ds. G. Goris, de Gem. bekend, de roeping 
van de Gem. te Vroomshoop te hebben aangenomen. 

Namens den kerkeraad,, 
J. S. POSTEMA. 

Ontvangen voor dc Tbeol. School. 
Van de Gem. te Middelburg P. S. . f 5,75 

n Veere • ti 6,17 
h Meliskerke • n 6,70 
II Waardhuizen e. a. . n 4,45 
n Scheveningen • » 42,77 
u '» Gravesande . „ 8,52 
n Genemuiden . n 8,655 
II Hasselt . „ 6,76 
» Langeslag . » 7,36 
II Rouveen . „ 25,60 
II Kamperveen . „ 2,25 ' 

u 
Van de Gem. te Sassenheim . f 10,11' 

o Alphen . „ 25,69 
» Hazerswoude . „ 20,— 
» Noordwijk . „ 3,60 
» Leiden (Heeregracht) „ 23,83 
n Oude-Wetering . „ 1,57 
» Bodegraven . „ 13,40 
n Nieuwkoop . » 3,20 
n Leiden (Hooigracht) „ 31,30 
n Boskoop . „ 17,50 
II Katwijk a/Zee . „ 11,40 

J. NEDERHOED, Penningm. 
Middelstum, 10 Oct. 1887. 

Ontvangen voor de Uitbreiding der Tiicol. 
School de volgende Jaarlijksciie Bijdragen. 

Cla3si» Leiden. 
Class. Collect. Corresp. Ds. J. Thijs te Sassenheim. 

A 1 f e n. 
S. van Velzen Jr. . . f5.— 
C. Boer . . - 2,50 
H. v. d. Berg . . - 2,50 

B o d e g r a  v  e n .  
P. Plomp . . . 2,— 

H a z e r s w  o u d e .  
A. van Holst . . - 2,— 
Ds. J. W. v. d. Kouwen . . - 2,50 
J. v. d. Loo . . . 1,— 

K a t w ij k. 
Ds. J. Alting ... 1,— 
M. v. d. Gust . . . 1,— 
H. Keijzer . . - 1,— 

L e i d e n .  
F. v. Dorp . . - 2,50 
v. d. Giesen . . - 1,— 
C. Mizee . . - 5,— 
W. Laman Jr. . . - 3 — 
N. N. ... 5,— 
Ds. Holster . . . 2,50 
J. H. Landwehr . . - 1,—. 
K. de Geus . . . 2,50 
D. Donner . . - 2,50 
Ds. J. H. Donner . . . 2,50 
G. O. Donner . . - 2,50 
J. Oldenburg . . . 3,— 
J. W. Kooijmans . . . 2,50 
J. W. Fillippo . . . 5)— 
A. b. Breebaart . . . 2,— 
J. Boogaards . . - 2,— 
J. Schenkeveld . . . 1,— 

N o o r d w ij k. 
C. Barnhoorn . . . 1 — 
J. v. d. Wiel . . -1 — 
P. Plug . . . 1,— 
J. v. d. Deijl . . - 0,50 
A. van Roon . . . 1,— 
F. v. d. Wieb . . - 0,50 
J, Passchier Sr. ... 0,50 
J. Passchier Jr. ... 0,30 
N. Passchier , , - 1,— 
H. J. Kruiswijk , . . 1,— 
G, Kruiswijk . . - 1,— 
J. Spaanderman . . . 0,50 
M. Spaanderman . . - 0,50 
P. v. d. Deijl . , , 2,50 
N. Haasnoot , . 0,50 
F. Baaloergen , , . 0,50 
N. Baalbergen , . jj 0,50 
A. v. d. Deijl . . . 0,50 
P. Hendriks . . . l,— 
D. v. Delft . . . 0,50 
J. Onderwater . . - 0,50 
D, v. d. Niet . . - 0,25 

S a s s e n h  e i m .  
J. Jansen . . - 5,— 
Ds. J. Thijs . . . 2,50 

N i e u w k  o o p .  
G. de Bruin , , „ 2,— 

W & d d i n x v e e n ,  
B. J. v. Rijn . . - 0,50 
P. Molenaar . . - 0,50 
A. Faasen . . . 0,50 
P. v. Leeuwen . . - 0,50 

J. NEDERHOED, 
Alg. Thes. 

Middelstum, 10 October 1887. 

Kas voor Emcr. Pred. en Pred. Wed. en 
Weezen. 

2e coll. 
Klassis Ommen. 

Gem te Ommen . . f 16,— 
II Heemse . . - 11,20 
II Dalfsen . . - 16,57 

Gem. te Vroomshoop . . f 9, 
o Bergentheim . . - 3,50 
0 Lemelerveld . . - 0 57 

Klassis Zwolle. 
0 Hasselt . . . 8,40 

K l a s s i s  U t r e c h t .  
0 Woerden . . - 4,55 

Klassis Amersfoort. 
II Zeist . . . 7,795 

Klassis Middelburg. 
II Domburg . . . 6,95s 

0 Schoonedijke . . . 12,50 
Klassis Goes. 

0 Goes . . . 46,10» 
Klassis .Berge n-o p-Zoom. 

II Bergen-op-Zoom . - 9,61 
0 Biezelinge . . - 14,59 
II Krabbendijke . . . 13,50 
,i Rilland Bath . . - 13,35 
II Kruiningen . . - 14,45 
n Ond Vosmeer . . - 8,75 
II Tholen . . 3;8g 
* Yerseke . . - 10, 
0 St. Maartensdijk . . - 2,58 
II Waardhuizen 3e coll. - 5 22 

Met hartelijke dankzegging ontvangen door 
bezorging van Ds. Smallegange te Al
melo van N. N. . . . 2.90 

En door bezorging van onzen Docent Lin
deboom van wijlen Mevr. S. Tromp te 
Britsum een legaat groot . - 200,— 
Wij behoeven niet te zeggen hoe aangenaam ons 

deze verrassingen zijn. Wat is voor het bestuur treu
riger, dan het staren in eene ledige geldkist. VPat 
baat het of men al gaarne wil helpen, als men niet 
kan ! Tot het laatste zijn wij gekomen. Wij hebben 
4 Oct. jl. bestuursvergadering gehad. Wij hebben 
overleg;d, gerekend, nog eens gerekend, en — als wij 
alle zeilen bijzetten. Kunnen wij het zoo ver bren
gen, dat met het laatste kwartaal niet meer dan 
DE HELFT misschien twee derden van de onder
steuningsom kan worden uitbetaald. Bovendien heb
ben wij van enkelen die ondersteuningsom moeten 
verminderen. 

Wij hebben weinig hierbij te voegen. Dergelijke 
berichten spreken genoegzaam. 

De Heere onze God geve uitkomst. Dat wij toch 
allen onze roeping en verantwoordelijkheid beseffen. 
Er zijn vele gemeenten, die deze opwekking niet 
noodig hebben. De cijfers spreken op dit punt 
duidelijk. Zeer vele gemeenten hebben aan opwek
king wel degelijk behoefte. Deze zaak leeft niet, 
althans niet genoeg, in het hart van ons volk. 

Wij bevelen ernstig ter lezing aan, art. 13 van 
de kerkorde van Dordt 1618—19. De uitgave van 
het verslag des vorigen jaars is, eenigermate ver
traagd om ongesteldheid van den toen fungeerenden 
secretaris, en het verhuizen van den drukker. 

Eerlang kan het verwacht worden. 
Het Bestuur. 

J. J. KUIPER, Pr. 
C. S. Boss, Secr. 
L. HOEKERS, penn. 

Ontvangen voor de Zending. 
Door Ds. Hummelen, gev. in het kerk-

zakje te Bnrum f 0,50 
Door Ds. Donner van J. W. F. te Leiden - 25,— 
Door idem, uit de catiehisatiebus van Ds. 

Holster te Leiden - 5,— 
Door idem, van Verhoeff te Noordwijk a/z. - 2,50 
Door Ds. Wisse, van de Jonged. Vereen. 

wDorkas" te 's Gravenhage - 5,— 
Door Ds. Gispen te Amsterdam, van N. N. - 2,— 
De P. C. v. d. Gem. te Amsterdam - 213,— 

» Heemse - 30,— 
» Lutten - 19,62 
v Lemelerveld - 1.198 

0 Zeist - 7,066 
Door W. Tillema, verzameld in de Zon

dagavond bijbelbesprekiug te Winschoten - 4,61 
Door J. Voogt JJzn., van de 2 centsver-

een te Hoogvliet - 10,70 
Door G. Looberts, van de Gem. te Dedems-

vaart collecten bij bidstonden voor de 
Zending . 62,50 

Door Ds, Boer, van de eeutsvereen. te 
Maasland . - 5,23 

Door Meima, gev. in het kerkzakje te Win-
sum, Gr., . 2,60 

Van de Chr. Jongel. vereen. 0Onze hulp 
zij in den naam des Heeren" te Enkhui
zen . 

Door Ds. Sieders, van de Jonged. Vereen. 
te Vlaaidingen - 4 

Door Ds. lïaman, op 2 Oet. gev. in het 

Kerkzakje te Westbroek f 6, 
Door G, Branderhorst, een ged. der coll. 

op de conferentie te Genderen - 12,50 
Door Ds. Broekhuizen, van de Jongel. ver

een. te Aduard . 4 
Door K. Dekker, gev. in het kerkzakje te 

Opperdoes . 2,50 
Uit het Zend. busje van E. Brunsting te 

Beilen _ 1 15 
Door B. B. Rietsma, uit het Zend. busje 

der Jongel. vereen, te Blija - 1,50 
Door Ds. Sluijter, uit de Zend. bus der Meis

jescatechisatie te Boskoop . 619 
B. J. C. G. DE MOEN, 

Doesburgh, 11 Oct. 1887. penningm. 

Zending onder Israël. 
Van Ype Terpstra te Bolsward f 0 95 
Van Th. G. v. H. te 's Hage - 2,50 
Van N. N. postmerk te Rotterdam - 0',50 
Van Mej. A. F. Siebrecht de Man, te Rotterdam - O.'öO 

Door Br. Koster : 
Collecte van de Gem. te Zeven-

bergen f i0;00 
Nagekomen gift aldaar . 2,50 
Collecte van de Gem. te Klundeit - 9,85 
ld. te Tilburg . 3^0 
ld. van de Gem. te Amsterdam - 16,15 
ld. van de Gem. te Westzaan - 3,50 

- 45,50 
De liefde en belangstelling die door gemeenten en 

particulieren weer gebleken is, grootelijks waardee— 
rende ; hopen wij van harte dat God de Heere Zij
nen rijken zegen over gevers en gaven in ruime 
mate uitstor^e. 

E. KKOPVEI.I), 
Alblasserdam. Secr.-pngmr. 

Ontvangen voor een Kerkje tc Kolhorn. 
(Elk lid één Cent.) 

Van de Wed. K. te Broekoplangedijk f 1, 
Door Ds. Biesterveld te Gorinchem, 

V2- coll. f 25,96, gevonden in het 
kerkzakje f 0,50 samen . „ 26,46 

Door Ds. Noordewier te Meppel, van 
een lid der gemeente . . „ 2,50 

Van J. K. te Utrecht, wekelijks be
spaarde dubbeltjes . . „2 

Door E. Boekvolt te Groningen, van 
G. K. te Ulrum „ ij 

Van Th. G. v. U. U 's Hage . „ 2,'50 
Van Eitje, Marie en Dirk, kinderen 

van de Wed. Kansen te Broek op 
Langedijk . 0,75 

Door Ds. Dee te Kockengen, van 
eenige leden der gemeente . „ 3; 

Behalve deze giften werden we nog verblijd door 
een renteloos aandeel van f 25. Wij betuigen den 
gevers onzen innigen dank. Bovenal moge dank
baarheid onze harten voor den Heere vervullen, die 
zoovele harten tot liefde voor zijne zaak te Kol
horn beweegt, gelijk blijkt, waar men hier weken
lang spaart voor Kolhorn, elders kinderhanden hare 
giften bijdragen, 't Is een groot voorrecht, den 
ouders geschonken, als ze zien mogen dat hun kin
deren reeds den Heere dienen. Moge het onder 
ons meer gezien worden. Dan mogen we een heer
lijke toekomst verwachten voor de gemeente des 
Heeren. Wij bevelen voorts Kolhorn veler liefde 
aan. Over drie weken hopen we het kerkje in te 
wijden, zij het dan ook slechts met stoelen en nood-
banken voorzien. Op zijn tijd, gelooven we, zal de 
Heere ook in dezen voorzien. 

Broekopl. 10 Oct. G. W. H. ESSELINK. 

NIEUW-AMSTERDAM. Eeu kind wordt met 
een kleine gift ligt en spoedig verblijd. Zoo gaat 
het ook de kleine en zwakke gemeenten en moch
ten daarom die iets kunnen en willen doen maar 
zoo denken. Wij werden werkelijk verblijd toen wij 
per postwissel door Ds. Biesterveld, gevonden in 
kerkzakje te Gorinchem, ontvingen 50. 

Hartelijk dank langs dezen weg naar deze gift. 
En laat ons bovenal maar veel met en voor elkander 
bidden, dat God Zijn Koningrijk doe komen. 

Namens den Kerkeraad, 
Ds. R. HULS. 

Het Prov. Chr. Ger. Weeshuis te Mid-
delbarnis. 

Onder dankbetuiging vermelden wij te hebben 
ontvangen van: Mejuffrouw H. J. D. te Doetin-
chem uit haar busje f 3,50. 

De Directeur v/h weeshuis, 
H. SCHOONEJONGEN Jacobzn. 

Stichtelijke lectuur. 

Bijeen verzamelde parelen. 
Tegenspoed is de voorwaarde van 

alle zedelijke grootheid. Gelyk eene 
rivier overal keerpunten of beletselen 
moet vinden, zal zij geheele gewesten 
met hare zegeningen begiftigen, zoo 
moeteo ook wij gedurig beletselen in 
ons leven ontmoeten, zullen wij iets 
nuttigs verrichten. In het midden der 
onderdrukking wordea de mannen ge
boren, die het juk moeten afschudden. 

God is de beeldhouwer, en de benij-
ders en lasteraars zijn de veilen en 
beitels, waarmede de hand des Heeren 
aan ons arbeidt, tot zoo lang hij hei
lige beelden uit ons gemaakt heeft. 

De veelheid der slagen op het goud
stuk maakt, zijne gedaante. 

De ljjdenstijd van een Christen is, 
van achteren gezien, doorgaans de 
klaarste en troostrijkste tijd, dien bij 
geniet, 1 Petr. 4:14. Somtijds wordt 
datgene wat gedurende vele jaren is 

uitgesteld geweest, in §<3ne lijdensweek 
beslist en tot klaarheid gemaakt, 

Het lijden is voor den Christen geen 
doel maar middel. In de eeuwigheid 
kan en zal hij het ontberen. 

Naarmate des Christens leven aan 
de eene zijde donkerder wordt, wordt 
het aan de andere zijde helderder. 

God zet zijnen kinderen meermalen 
ledige schotels voor. Zóó deed Bij La
zarus bij diens leven : doch toen hj 
dood was, moesten de Engelen zijne 

dienaren zgn. 

Ontmoet u een bezwaar of gevaar, 
zoo bedenk dat God u als een worste
laar tegenover uwe partg gesteld heeft, 
om haar te overwinnen. 

In eene droefgeestige of gemelijke 
stemming hebhen onze woorden eene 
scherpere beteekenis dan anders het ge
val is. Arm mensch ! wat is uw ver
stand, wanneer uren van smart of droe
fenis de uitleggers uwer gedachten ge
worden zijn ! 

NOTTKN. ' 

Beschouwingen. 
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM. 

Waarde Vriend, 
De verhouding der kerk tot dr 

gerlijke Overheid werd door de 
van Middelburg zoo opgevat 
omschreven was, wat de O7 
treft, in de ihans geldendf 
ten. Alleen dan wanneer 
ten bepalingen voorkwam-
waren met de belijder 
voorwaarden gesteld T , (j 
lingen bevatten wf j 
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Gods Woord is verboden, zou de kerlc 
niet kunneu naar die wetten zich schik
ken. In het wetje op de Kerkgenoot
schappen vond men echter zulke be
palingen. niet, en daarom zag men er 
ook geen bezwaar in, krachtens die 
wet zich bij de Regeering bekend te 
maken. 

In verband met hetgeen ik u de vo
rige week schreef over den naam der 
kerk, moet ik nog opmerken dat alle 
deze voorstellen in verband stonden met 
het hoofdvoorstel, dat van dezen inhoud 
was: 

»De Synode wende krachtige pogin
gen aan bij de Hooge Regeering om 
onze individueele gemeenten als kerk 
te erkennen." 

En nu lezen we in de sobere notu
len alleen dit: » Wat de erkenning door 
den Staat betreft, daaromtrent waren de 
meeste afgevaardigden van oordeel, dat 
zulks, vooral in den gegeven toestand, 
niet slechts niet noodzakelijk maar ook 
niet wenschelijk geacht kan worden, 
weshalve men eenvoudig moest beslui
ten den Staat kennis te geven van het 
bestaan onzer kerk." 

Het z. g. sratuut van '69 is aan de 
Synode zelfs onbekend. De gemeenten 
hebben het ieder voor zich aanvaard en 
nooit heeft eenige Synode het voor de 
gemeenten aanvaard, zelfs niet eens 
opgesteld. 

Het eenige wat we in de notulen vin
den is dit : 

»Na breedvoerige bespreking worden 
eindelijk eenige voorstellen in 't mid
den gebracht, welke in hoofdzaak het
zelfde behelzende geredigeerd worden 
tot een van den volgenden inhoud : 

»De Vergadering oordeelt, dat de 
kerk in de tegenwoordige omstandig
heden niets anders behoeft te doen dan 
aan de Hooge Regeering kennis te ge
ven, dat de gemeenten, bekend onder 
den naam van Christelijke Afgescheidene 
gemeenten en de gemeenten onder den 
naam van de Gereformeerde kerk in 
Nederland, te zamen tot ééne kerk zich 
hebben vereenigd onder den naam van 
Christelijke Gereformeerde Kerk, zich 
houdende, wat de leer en de bediening 
der Sacramenten betreft, aan de For
mulieren van Eenheid, n. 1. de Neder-
landsche Geloofsbelijdenis, den Heidel-
bergschen Catechismus en de Dordsche 
leerregels, benevensdeLiturgische Schrif
ten ; en voor de Kerkregeering aan de 
Dordtsche Kerkorde van 1618, 1619, 
zooveel de omstandigheden dit niet 
verhinderen." 

»Voorts wil de Synode niet geacht 
worden door deze naamsverandering iets 
te doen, dat de afsoheiding, volgens 
Art. 48 onzer xteiydems eenigzins zou 
miskennen ; terwijl zij tevens van oor
deel is, dat bijzondere gemeenten ha
ren ouden naam niet terstond behoe
ven te veranderen, als daardoor adtni-
nistrative zwarigheden op ditoogenblik 
zouden ontstaan." 

>Dit voorstel wordt bij acclamatie 
en onzerzijds en van de zijde der Com
missie van de bereformeerde kerk aan
genomen." 

»Hierop wordt de vereeniging geslo
ten en reikt men elkander de Broeder
hand met den wensch en de bede, dat 
deze Vereeniging aan den bloei en de 
uitbreiding van Gods kerk in Neder
land moge bevorderlijk zijn !" 

» Aandoenlijk was het oogenblik, toen 
Broeders, na jaren lange scheiding, 
wéér met elkander in liefde mogten 
hereenigen en ondervinden, dat het 
goed is als Broeders zamen te wonen." 

»De blijdschap hierover werd dan 
ook bij allen, zelfs bij de Broeders uit 
het Buitenland, kennelijk openbaar." 

»De Praeses dankt daarop den Heere 
voor de getroffene vereeniging, en is 
daarna gezongen Ps. 134 : 3." 

Gij ziet hieruit, dat men over en 
weer vast stond in de overtuiging, dat 
al de individueele gemeenten zich be-
hooren te vereenigen tot ééne kerk. 

Ten tweede: dat die vereeniging op 
geen anderen grond rust dan op de 
Formulieren van Eenheid en de Dord
sche Kerkorde. 

Ten derde: dat men niets anders 
heeft gedaan dan aan de Regeering 
kennis geven van het bestaan der Chris
telijke Gereformeerde kerk. 

De kennisgeving aan de Regeering 
van het bestaan der Christelijke Gere
formeerde kerk moest door de Synodale 
Commissie geschieden, volgens art. 49 
der Dordsche Kerkorde. 

In het verslag dier Commissie aan de 
Synode van 1872 lezen we dienaan
gaande het volgende: 

»Het is bekend dat de Synodale Com
missie ditmaal buitengewone werkzaam
heden heeft gehad, tengevolge van de 
vereeniging met de broeders van de 
Gereformeerde kerk. De Synode van 
Middelburg, dit voorziende, heeft dan 
ook de Docenten onzer Theologische 
School en Ds. Klinkert aan de Syno
dale Commissie toegevoegd, speciaal 
voor de kennisgeving aan de Regee
ring van het bestaan der Christelijke 

"Gereformeerde kerk, en het verrichten 
der werkzaamheden daaruit voort
vloeiende. Ook is u bekend dat met 
goedvinden der Commissie Ds. Klinkert, 

die tijdens de eerste vergadering om 
familiezaken naar Groningen moest, ver
vangen is door Ds. W. G. Smit." 

» Hetgeen de Commissie in betrekking 
tot die kennisgeving verricht heeft en 
met welken gunstigen uitslag die arbeid 
bekroond is, de bereidwilligheid van 
de zijde des Konings en der Regeering, 
de heusche ontvangst en krachtige me
dewerking die de Commissie ondervon
den heeft van den heer van Bosse, des
tijds Minister van Financiën, be
last met de zaken van den Hervorm
den en andere eerediensten, uitgenomen 
de Roomsch Katholieke, dat alles is in 
de organen onzer kerk gepubliceerd en 
in gedrukte stukken aan eiken Kerke
raad bekend gemaakt." 

Hetgeen de Commissie in deze zaak 
verricht heeft is door al de gemeenten, 
uitgenomen een twee- of drietal in de 
prov. Gelderland, goedgekeurd. 

Het verslag zegt daarvan : 
»De Commissie heeft zich dan ook 

mogen verheugen in de adhaezie en 
medewerking van de geheele kerk. 
Wel heeft de prov. Gelderland bezwa
ren geopperd, alsof de Commissie hare 
bevoegdheid zou zijn te buiten gegaan 
in de kennisgeving aan de Regeering 
vooral in betrekking tot de vraag wat 
gedaan moet worden om in eeuelegale be
trekking tot den Staat te komen, maar 
de motieven, waarop dit bezwaar rustte, 
kwamen uwe Commissie met gegrond 
voor, waarom zij is voortgegaan op 
den weg, dien zij meende dat de Synode 
zelve haar had aangewezen. Zrj kan 
dan ook, tot hare blijdschap, mede-
deelen, dat de gemeenteu in Gelder
land, op enkele gemeenten uit de Clas
sis Varseveld na, bij de Regeering le
gaal bekend zijn als gemeenten onzer 
kerk." 

Ook deze vereeniging bracht prac-
tische moeilijkheden mede. Tot op de
zen dag bestaan op meer dan eene 
plaats twee gemeenten, die plaatselijk 
geheel zelfstandig naast elkander staan, 
met eigen financiën en een eigen kerke
raad . Zij zenden beide hare algevaar
digden naar de Classicale vergadering 
en belijden daarmede de kerkelijke 
eenheid. 

De Synode te Middelburg heeft, met 
wijsheid, dit punt geheel aan de ge
meenten zelve overgelaten. De regeling 
der plaatselijke belangen is geheel eene 
zaak van de gemeenten zelve. 

De tegenwoordige toestanden ver
schillen echter veel van die in 1869. 
Die zich toen hereenigden waren allen 
afgescheidenen, die oorspronkelijk één, 
later van elkander geraakt nu weer één 
werden. Thans echter zullen zich 
afgescheidenen en niet-afgescheidenen moe
ten vereenigen. Toen waren het allen, 
uitgenomen de Docenten, die eene aca
demische opleiding genoten hadden, 
eenvoudige mannen, wien de geleerd
heid niet in den weg zat. Thans ech
ter geschiedt alles meer doctrinair, 
theoretisch-geleerd, en zal met scherp
zinnigheid en geleerd betoog eene ver
eeniging tot stand moeten komen, die 
afgescheidenen en niet-afgescheidenen 
onder één dak doet wonen. 

Zal dit nu beter gelukken dan in de 
dagen van het Schotsch Seminarie, 
waarvan in de brieven van Wormser 
veel verhaald wordt en vader Brum-
melkamp alles van weet ? 

Wij mogen en willen evenwel op 
niets vooruitloopen. Kunnen de ge
leerden met elkander, op eerlijke wijze, 
het eens worden, dan is het te hopen, 
dat het hart das volks ook tot elkan
der geneigd wordt. 

In afwachting van hetgeen de Heere 
over ons bescheiden heeft, en met de 
bede dat ook de beweging in onzen tijd 
het rijk des Heeren doe komen, 

als altijd de uwe 
GISPEN. 

Politieke Beschouwingen. 
De 2de Kamer heeft Dinsdag de Grond

wetsherziening weer ter band genomen 
in openbare zitting. Naar 't zich laat 
aanzien zullen discussiëu geen breede pro-
portiën aannemen: alleen het hoofdstuk 
over de troonopvolging en dat der lands
verdediging zal vermoedelijk wisseling van 
gedachten uitlokken. De goleerden zijn 't 
over 't doeltreffende van de voorstellen 
aangaande 't eerste volstrekt niet eens, 
terwijl het tweede gevaar loopt van de zijde 
der anti-militairisten uit de liberale partij, 
die indien zij zich aansloten bij 't verzet 
van katholieke^zijde, dat hoofdstuk zonden 
kunnen doen vallen. 

De Minister van B. Z. heeft in zijn 
antwoord op 't voorloopig verslag zich niet 
uitgelaten over hetgeen hij, indien deze ont
werpen verworpen worden, doen zou met 
de overige ontwerpen. 

Wel heeft hij, in anderen vorm, herhaald 
wat hij reeds vroeger had gezegd, dat bij 
namelijk geen scheiding toelaat tusschen 
hoofdst. III kiesrecht en de additioneele 
artikelen, die 't meer in bijzonderheden re
gelen. Bet eene staat en valt, voor hem, 
met het andere. Uit dit kloeke woord 
van den Minister mag afgeleid worden, dat 
hij hoofdst. III niet ter bekrachtiging aan 
Z. M. zal voordragen, indien de additioneele 
art. verworpen worden. Do liberalen (en en
kele Katholieken) weten nu zeker, dat zij 
door nog meer al te willen dingen op 't ge

heel dezer regeling van 't kiesrecht, geheel 
de grondwetsherziening in gevaar brengen ; 
eene verantwoordelijkheid, waarvoor zij ze
ker, hoe gaarne zij anders ook die regeling, 
nog meer in hun voordeel zouden willen 
snoeien, zullen terugdeinzen. 

Veel heil verwachten wij, wel is waar, 
vau deze rt geling niet. Toch zonden wij 
't niet tot standkomen er van betreuren. 

Elke nadering tot een regeling, waarbij 
't volk, in organischen zin des woords, meer 
waarlijk vertegenwoordigt, aanvaarden wij, 
ook al is het betere daartoe voorshands 
niet te verkrijgen.— 

Een en ander is, bij de algemeene be
schouwingen terstond bevestigd. Terwijl en
kele katholieken verklaarden weinig heil in 
deze herziening te zien, zoo weinig, dat ze 
tegen zullen stemmen — verklaarde de 
heer van Wassenaer, dat de antirevolutio
nairen voor de meeste hoofdstukken zou
den stemmen, niet tegenstaande zij de 
beteekenis dezer herziening alleen von
den in de herziening van 't kiesrecht. 
Van liberale zijde werd door den heer v. 
d. Feltz gezegd, dat als de antirevolutio
nairen bijna uitsluitend nadruk legden op de 
herziening van het kiesrecht — de liberalen 
daarom wellicht de additioneele artikelen 
zonden verwerpen. De heer Lohman pro
testeerde krachtig tegen deze poging van de 
liberalen om zoo doende onder zekere voor
wendsels aan de herziening van 't kiesrecht 
te ontkomen ; hieruit zou blijken, dat zjj 
't nooit ernstig met de uitbreiding van dat 
recht hadden gemeend. Toen dairop de heer 
van Houten mededeelde, dat hij voor 
de additioneele artikelen zou stemmen — 
wees Minister Heemskerk er nogmaals op 
dat de Regeering de voorstellen als één 
geheel beschouwde en aan geen scheiding, 
dat in verwerping van het eene en goed
keuring van 't andere haar zegel kan hech
ten. 

Nogmaals zijn derhalve de liberalen van 
regeeiingszijde gewaarschuwd. Door 't niet 
aanvaarden van de additioneele artikelen 
zonder zii geheel de herziening van 't kies
recht in gevaar brengen en zoo doende 
zich zeiven een slag in 't aangezicht geven, 
die 't vertrouwen in hen in niet geringe 
mate zou schokken: 

Indien ons niet alles bedriegt—meenen 
wij op dit punt tamelijk gerust te kun
nen zijn en te vertrouwen, dat de herziening 
vau 't kiesrecht m haren geheelen omvang 
zal worden aangenomen. 

Doch de Regeering beschouwde alle ont
werpen als één geheel. Dit ging de H.H. 
Lohman en Van Houten te ver; zij ont
kenden dat onderstelde onverbrekelijk ver
band, en wilden zich geen dwang opgelegd 
zien. 

Tot onze blijdschap betuigde de heer 
Donner zijn leedwezen over 't niet behan
delen van een wijziging van art. 168 der 
grondwet; practisoh nut had dit woord 
natuurlijk niet voor 't oogenblik. 

Hoofdst. I werd (Woensdag) met 69 to
gen 13 stemmen aangenomen. 

NOOKDTZIJ. 

De zamenspraken te Utrecht. 
Laatstleden Donderdag heeft in het Hotel 

des Pays-Bas, te Utrecht, de aangekondigde 
samenspreking plaats gehad tusschen de drie 
Deputaten van het bynodaal (Jonvent en 
de door hen genoodigde heeren Docenten 
der Theologische school te Kampen. 

Te één ure kwamen, als zoodanig, samen 
de heeren Dr. W. van den Bergh, Doe. H. 
de Cock, Prof. Dr. A. Kuyper, Prof. Dr. 
P. L. Rutgers, Doe. S. van Velzen en Doe. 
D. K. Wielenga. 

Dr. Rutgers, als Voorzitter der Deputa-
ren, heette de opgekomenen welkom en 
noodigde aanstonds den heer Doe. van Vel
zen, als den oudste in jaren, uit-, om de 
leiding der samenspreking op zich te ne
men. 

Deze, hieraan voldoende, ging voor in 
het gebed en las Jacobus I, waaruit hij 
aanleiding nam om met een kort woord 
de eigenlijks samenspreking in te leiden. 

Hierbij wierd allereerst geconstateerd: 
1°. dat niemand ongeroepen was geko

men of zichzelven had opgeworpen, want 
dat de drie Deputaten waren aangewezen 
door het Synodaal Convent en de leeren 
Docenten wederom door dezen waren uit-
genoodigd. 

2°. dat niemand mandaat had of be
weerde te hebben om in naam van eenige 
kerk of kerken te kunnen handelen, en dat 
met name de broederen uit Kampen niet 
in hunn6 qualiteit van Docenten aan de 
Theologische kweekschool waren versche
nen, maar als genoodigden der Depu
taten ; en dat wel met dien verstande dat 
hier geen sprake kon zijn van aan de 
kerk te willen ontnemen wat aan haar 
alleen toekwam, want dat uitsluitend be
oogd wierd zoodanige bespreking van de 
wederzijdsche verhouding, als tot verhel
dering van denkbeelden en alzoo tot voor
bereiding van de eigenlijke beslissing door 
de daartoe eeniglijk bevoegden kon leiden. 

Na aldus de positie, waarin men zich 
bevond scherp te hebben afgebakend, bracht 
rren de vraag in bespreking, of het wen-
schelijk en doenlijk scheen, om metterdaad 
eerlang oene breedere Conferentie te doen 
plaats hebben, die alsdan uit de zes De
putaten en allo heeren Docenten uit Kam
pen zou bestaan. Naardien toch deze saam-
spreking alleen ten doel had zulk een bree-
dere Conferentie voor te bereiden, zou zij 
van zelf vervallen, bijaldien zulk een bree-
dere Conferentie niet geraden scheen. 

Eenparig sprak men daarop het wensche-
lijke van znlk eene Conferentie uit, en 
maakten de Deputaten volgaarne gebruik 
van de hun aangebodene gastvrijheid, om 
deze breedere Conferentie te Kampen te 
doen honden. 

Als dag wierd voor die Conferentie de 
17e November vastgesteld: des morgens te 
tien uur te beginnen; onder beding dat 
OOK de iöe iNovember daarvoor afgezon
derd zou worden, indien men op één dag 
niet wel gereed kon komen. 

Bijstanders of hoorders reeds bij deze 
breedere Conferentie toe te laten, scheen 
niet doeltreffend, maar toch was men zoo
zeer overtuigd van de noodzakelijkheid, om 
deze belangrijke aangelegenheid ook publiek 
te bespreken, dat aan de breedere Confe
rentie o. m. zou worden voorgesteld het 
initiatief te nemen tot een derde Confe
rentie, waaraan alsdan meerdere openbaar
heid en wellicht de vorm van een mee
ting kon gegeven. 

Voorts wierden op het Agendum voor 
de Conferentie van 17 November gebracht 
deze 12 punten : 

1°. De stemming des gemoeds, waarin 
naar Gods Woord elke poging tot bereeni-
ging op kerkelijk terrein behoort te wor
den aangevangen. 

2°. Wat men gezamenlijk, op grond 
van Gods Woord en conform de Drie For
mulieren van Eenigheid houdt van het leer
stuk der kerk, voor zooveel dit betreft de 
verhouding, waarin de onzichtbare kerk 
staat tot de onderscheidene vormen waaiiu 
de zichtbare kerken optreden. 

3°. In hoeverre het van Godswege 
ïeëischt en dies noodzakelijk is, dat geloo-
vigen, die in belijdenis en kerkenordening 
overeenstemmen, ook onder eenzelfde kerk
regeering leven. 

4°. Welke zijn de geestelijke oorzaken, 
waaruit door onze en onzer vaderen schuld 
de zoo noodzakelijke eenheid van kerkre
geering, die een tijdlang bestond, verbro
ken en dusver niet hersteld wierd ? 

5°. Hoe te oordeelen zij over de »Ne-
derlandsche Hervormde Kerk," zooals dit 
genootschap thans met zijn organisatie en 
bestuursvertakking bestaat. 

6°. Hoe te oordeelen zij over de plaat
selijke kerken, beschouwd als intregreerende 
deelen van het Nederlandsch Hervormd 
Kerkgenootschap. 

7°. Mogen Gereformeerde belijders, die 
erkennen, dat allo Gereformeerden tot een 
zelfde kerk behooren, op plaatsen waar reeds 
een Gereformeerde Kerkeraad bestaat, uog 
een anderen Kerkeraad daarnaast zetten. 

8°. Is er bedenking tegen, dat plaat
selijke Gereformeerde kerken hier te lande, 
naar de Wet op de Kerkgenootschappen, 
van haar bestaan kennis geven aan de Re
geering ? 

9°. Is er bedenking tegen, dat in ver
band levende kerken dit gezamonlijk doen 
als ééne kerk ? 

10°. Hoe heeft eene Gereformeerde kerk, 
die ter oorzake van deformatie genoodzaakt 
wordt tot reformatorisch handelen, zich te 
gedragen om inderdaad voortzetting te blij
ven van de oude Gereformeelde kerk te 
dier plaatse. 

11°. Waarom is het Collegiale begrip 
van Genootschap, en plaatselijk dat van 
Congregatie, onbestaanbaar met de be
ginselen van het Gereformeerde kerkrecht. 

12°. Wat staat ons te doen, om eener-
zijds de algemeene overtuiging in de on
derscheidene kerken te bewerken, en ander
zijds practisch de hereeniging der kerken 
voor te bereiden ? 

Na vaststelling van dit Agendum sloot 
de heeer Dr. van den Bergh te vijf ure de 
samenkomst met dankzegging, en wierd 
aan de heeren De Cock, Kuyper en Rut
gers in mandaat gegeven, in den loop van 
den avond de inleiding van de 12 punten 
van het Agendum onder de zes saamgeko-
menen te verdoelen, waarbij als regel wierd 
vastgesteld, dat deze inleiding zooveel mo
gelijk bij wijze van stellingen zou worden 
gegeven. 

Terwijl ten slotte nog wierd afgespro
ken, dat oen eensluidend verslag van deze 
samenkomst geplaatst zou worden in de 
Bazuin en in de Heraut. 

VAN DEN BERGH. 
DE COCK. 
KUYPER. 
RUTGERS. 
VAN VELZEN. 
WIELENGA. 

Utrecht, 6 October 1887. 

Het Christelijk Gymnasium. 
Verleden Vrijdag had in het Militair 

Tehuis te Utrecht de Vergadering plaats 
van de Vereeniging tot oprichting van 
een Chr. Ger. Gymn. Wel was die Ver
gadering reeds op de Centrale Pasto
rale Conferentie te Amsterdam aangekon
digd, en in Bazuin en Standaard be
kendgemaakt. Maar de opkomst der leden 
was bedroevend klein. 

Hoog was de verwachting van het Bestuur 
niet gespannen. Maar zelfs die geringe 
verwachting werd nog beschaamd. Van 
den dag harer oprichting af heeft de Ver
eeniging weinig sympathie gevonden. De 
beide eerste algemeene vergaderingen, 
waarop het reglement werd vastgesteld en 
waarvan een krachtige beweging had moe
ten uitgaan, werden slechts door een klein 
getal belangstellenden bezocht. En zelfs 
onder dezen waren er velen, die voor het 
welslagen geen geloof en geen hope had
den. 

Dat niet alleen. Maar daar waren er 
ook, die spraken : wat gaan ons de kinde
ren der rijken en gegoeden aan! Wil
len zjj hun zonen opleiden tot advo-
kaat of dokter, tot natuur- of letterkundige, 
dat ze dan zeiven al de kosten dragen. 
Wij moeten onze kinderen ook wel op eigen 
kosten voor allerlei ambacht of beroep la
ten opleiden ; en wat meerder recht heeft 
een advokaat boven een kruidenier, of wat 
onderscheid is er tusschen een bakker of 
een dokter ! Ware het nog alleen voor de 
aanstaande predikanten onzer kerk, de zaak 
stond anders. Maar daaraan is. na de 
jongste versterking onzer Theol. Schooien 
na het door de Synode verleende recht, 
om nog een Doctor in de letteren erbij 
te benoemen, niet de minste behoefte. 
Desnoods en in het uiterste geval worde 
de litterarische studie aan de Theol. School 
nog versterkt en uitgebreid, maar e6n eigen 
volledig Gymnasium heeft op onzen steun 
niet te rekenen! 

Geen wonder, dat het Bestuur der Ver

eeniging door zulke stemmen niet bijster be
moedigd werd, en dat het in eigen kring het 
weinigje geestdrift nog aanmerkelijk be
koelen zag. Nu heeft wel men verlangd, dat 
juist dat Bestuur de sympathie en geest
drift, die het slechts bij enkelen ontmoette, 
opwekken en vermeerderen zou. Men heeft 
het hard gevallen, dat het niet genoeg van 
zich hooren liet, dat het stil zat, dat er 
geen kracht van uitging. En dat is tot 
op zekere hoogte waar. Het had meer, 
het had anders kunnen doen. Maar stil 
zat het toch niet. Het trachtte correspon
denten te benoemen, maar ontving vele 
bedankjes. Het stelde pogingen in het 
werk, om leden te winnen, maar velen 
wilden eerst afwachten en toezien. Het 
droeg aan enkele mannen op, om bij som
mige kapitalisten de zaak op 't hart te 
binden en hun geldelijken steun te ver
werven, maar het was bij de meesten aan 
doovemans ooivn geklopt; slechts een en
kele beloofde eenigen belangrijken steun, 
als het gymnasium bestond. Het liet enkele 
artikelen schrijven in de Bazuin, maar het 
geschreven woord vond weinig weerklank. 

Nu had het Bestuur hier en daar voor
drachten kunnen laten houden ter beplei
ting van deze zoo belangrijke zaak. En 
zonder twijfel zou dit gevolg hebben ge
had en leden gewonnen. Maar afgedacht 
daarvan, dat dit toch slechts op enkele 
plaatsen had kunnen geschieden; langs 
dien weg kwamen we toch niet tot berei
king van het doel. 

Immers, het Bestuur kan zich vergissen 
maar meende van den beginne aan te moe
ten onderscheiden tusschen een kapitaal 
benoodigd om de stichting te doen verrijzen, 
en contributien van leden, die dienen kon
den om de jaarlijksche tekorten der be
staande stichting althans gedeeltelijk te 
dekken, maar nooit genoegzaam zouden 
zijn om het gymnasium tot stand te bren
gen. Vandaar dat niet zóó sterk op wer
ving van leden aangedrongen werd, als an
ders noodzakelijk ware geweest. Al had 
de Vereeniging een duizend leden geteld, 
wanneer er geen uitzicht geopend werd om 
binnen betrekkkelijk koiten tijd het gym-
nassium te stichten, ze zouden toch succes
sievelijk hebben bedankt. Gelijk trouwens 
de ervaring nu reeds duidelijk toont. 

De groote vraag was dus terstond : hoe ko
men we aan een stichtings kapitaal ? Mis
schien ware dat te vinden geweest, als er 
eene leening had kunnen uitgeschreven wor
den tegen 4 of 4 1/2 °/0. Maar daar was geen 
denken aan. Het onderwijs rendeert nooit, 
en kost te meer, naarmate het in grooter 
bloei zich verheugt. En rentelooze aan-
deelen en giften te verkrijgen, dat stuitte 
op tal van bezwaren. Zelfs in de bloeiende 
jaren 1872 —'75 werd het benoodigde fonds 
niet verkregen ; eene som van 67000 gul
den werd bijeengebracht. Maar het bleek 
weldra en van alle kant, dat de weinige 
pogingen, daartoe thans in het werk ge
steld, met onvruchtbaarheid werden gesla
gen. 

Onder zulke auspiciën had Vrijdag 1.1. 
de Vergadering plaats. En toen ook deze 
door schier geen leden werd bezocht, rees 
de vraag of het niet tijd ware den arbeid 
voorloopig te laten rusten. En al vond de 
Vergadering geen vrijheid om de Vereeni
ging te ontbinden en de leden met hun 
contributien te bedanken, zij meende toch, 
dat van de totstandkoming vau een Christ. 
Geref. Gymnasium vooreerst niets komen 
kon. De maatschappelijke en kerkelijke 
toestanden zijn aan deze gewichtige zaak 
thans niet bevorderlijk. Op andere voor
treffelijke werkzaamheden is thans de aan
dacht van ons christelijk volk gevestigd. 

De belangstelling wordt op dit oogen
blik door andere zaken in beslag genomen. 

Zoo is er veel, dat het mislukken van 
deze poging verontschuldigen kan. Zelfs 
is het te verklaren, dat vele ouders, die zo
nen op 't gymnasium hebben of binnenkort 
daarheen zullen zenden, niet zoo krachtig 
steunden, als verwacht kon worden. Want 
vele ouders zouden, wanneer ze niet werden 
geholpen, toch hun zonen van het Christelijk 
gymnasium geen gebruik hebben kunnen la
ten maken. En vele anderen verkiezen het, 
om afgedacht zelfs van de kosten, hun kin
deren bij zich aan huis te houden en ze 
naar openbare scholen te zenden dan om 
ze elders aan vreemde leiding toe te ver
trouwen, al kunnen ze dan ook op Chris
telijke inrichtingen ter schole gaan. 

Maar al deze overwegingen kunnen d» 
dringende behoefte aan een Christelijk 
Gymnasium niet omverstooten. Het Chris
telijk beginsel, dat we op de lagere school 
voorstaan, eischt toepassing ook op het 
Middelbaar en Hooger Onderwijs ; en te 
meer, naarmate juist op dit hooger terrein 
het gevaar te grooter is en karakter en 
verstand beide van onze jongelingen te 
meer bedorven wordt. Wat dan ook ver
ontschuldigd kan worden; niet de onver
schilligheid waarmede deze zaak door het 
Christelijk publiek tot dusverre is opgevat. 
En deze zal toch waarschijnlijk niet wijken, 
zoolang men de dingen niet van eenigszinS 

algemeen, Universitair standpunt gaat be
schouwen, en in de wetenschap niet iets 
anders en hoogers gaat zien dan een krui
denierszaak, en in de Universiteit iets meer 
dan eene tabaksaffaire. Eéne hope is er eC^" 
ter; dat het Zettensch Gymnasium, ^e^" 
welk op gereformeerden grondslag staat, 
binnen niet al te lang tijdsverloop zo11 

eenig wetenschappelijk of kerkelijk beZ^aar 

ook door onze ouders tot plaats van °P* 
leiding voor hunne zonen gekozen ^an 
worden. 

H. BAVISCK-

Friesche Zendingsdag* 
Amice ! 

IV. 

»Gij zijt mij veel te kerkelijk," zoo 
de referent Ds. Dekkers van Jour^ gij 
wilt alles in betrekking tot de kerk keb-
ben : school, zending, allerlei inrichtiPS en 
staat het niet in nauw verband, da» mist 



het levens vatbaarheid. Het is zoo, dit 
wil ik, en mij dunkt niet geheel ten on
rechte. Zoomin een visoh buiten het wa
ter, zoomin kan Evangeliesatie-arbeid bui
ten de kerk, om die reden trok het hem 
aan een inleidend woord te spreken over : 
»Hoe zou de gemeente in haar geheel het 
best deelnemen kunnen aan het werk der 
Inwendige Zending met eenige aanwijzing 
wat daartoe behoort." 

De volgende gedachten gaf hij ter over
weging : Elke Evangelisatie-arbeid behoort 
in de gemeente te wortelen eu van U M L  

uit te gaan, anders vervloeit zij ; 
Niet een deel, maar de gemeente in haar 

geheel hebbe er 'deel nan te nemen ; 
Elk behoort op zijne wijs met de gave 

te arbeiden; en eindelijk aanwijzing, wat 
daartoe behoort. 

De gemeente in haar geheel is een ko
ninklijk priesterschap. Zij heeft de roe
ping de deugden te verkondigen van Hem, 
die haar riep uit de duisternis tot zijn won
dervol licht. Waar zij ophoudt, zich aan 
hare roeping te wijden, berokkent zij zich 
zelve schade en gaat het haar als een 
lichaam, dat niet werkt. Het vervalt, het 
verliest zijne kracht, zijn groei en bloei. 
Voorbeelden te over zijn er, die het treu
rige bewijs leveren, dat waar niet gewoe
kerd wordt met de door God verleende 
gave, daar ook afneming valt te bespeu
ren. ' Elke gave Gods heeft ontwikkeling 
noodig of zij vermindert, en zoo is het te 
verklaren, dat zoo weinig de liefde open
baar wordt, wijl deze gave zoo schandelijk 
wordt verwaarloosd. 

En het zondige zeggen, dat elk niet ge
schikt is voor den arbeid der Inwendige 
Zendinc, moet ophouden, want ofschoon 
ieder noch geroepen, noch bekwaam is het 
Evangelie te prediken, toch heeft elk al
thans0 één talent ontvangen, waarvan hij 
eens rekenschap zal moeten afleggen. 

Kunnen wij geen duizenden bereiken, 
kunnen wij geen honderden bewerken, God 
heeft ons allen in een' kring gezet, waar 
voor ieder wel wat te doen valt. Onze 
naaste omgeving moet ten minste eenigs-
zins den invloed gevoelen, welke er van 
ons uitgaat, en wij hebben wel toe te zien, 
dat die invloed een opbouwend karakter 
drage. Zelfs de vrouwen kunnen hier heel 
wat uitrichten, wijl zij vooral op't jeugdig 
kinderhart veel uitoefenen kunnen, en uit 
de geschiedenis der kerk is het duidelijk, 
welke uitnemende vruchten de arbeid der 
vrouwen gedragen heeft voor het konink
rijk Gods. Niet met veel rumoer, maar 
in alle bescheidenheid behartige ieder zijn 
werk en zoo zaï er eene reuke Uhristi van 
ons uitgaan in de wereld, welke er toe bij
dragen zal, dat de aandacht meer valt op 
het bijbelsche Christendom. Bij alle ver
scheidenheid van gaven zij er eenheid van 
streven, veel te lang zijn er krachten onge
bruikt gelaten. 

Wordt ons ten slotte de vraag voorge
legd, welke de uitnemendste werkkracht 
is°in 't werk der Inwendige Zending, dan 
mag het antwoord niet raadselachtig zijn. 
De Geest van den Heere Jezus Christus 
woont en werkt immers in de gemeente, 
en deze Geest dringt vanzelf tot deD ar
beid, ïoodat wij verstaan leeren, al is het 
in geringere mate, wat Paulus betuigde : 
»De liefde Christi dringt ons." Zij dringt 
en perst om openbaar te worden in wer
ken der barmhartigheid en voorzeker naar
mate het geloofsleven gezonder wordt, 
naar die mate zal de kracht heerlijker te 
voorschijn treden. 

Hoever zich deze arbeid wel behoort uit 
te strekken ? Wie zou nauwkeurig de gren
zen kunnen afbakenen ? In 't midden der 
gemeente hebben wij te zorgen voor gere
gelde bediening van het Woord, aanhou
dend onderwijs in de leer des heils, zorg
vuldig huisbezoek, armverzorging en tal 
van vereenigingen. Misschien dat, dit zij 
tusschen twee haakjes gezegd, — het niet 
verkeerd zou zijn, indien eens het volle 
licht opging over de rechte bedeeling der 
armen, vooral hier in Friesland. 

Daarenboven bij het toenemen van dron
kenschap en wereld gezindheid,mag de Zon
dagsheiliging wel in eere gehouden wor
den, en in den strijd met het ongeloof on
zer dagen is de Christelijke school een 
machtig wapen, want anders zouden de 
zeven liberalen, die in de Tweede Kamer 
voor wijziging van art. 194 gestemd heb
ben, niet op zooveel tegenstand hebben ge
stuit. 

Ook de pers heeft veel beteekenis en 
kan veel nut afwerpen ten bate van 
de gemeente, en zoo zouden nog vele tak
ken van arbeid kunnen genoemd worden 
o. a. Zondagscholen voor verwaarloosden, 
doch wij kunnen het er voor dit oogen
blik mede doen. 

Het arbeidsveld is onafzienbaar groot. 
De schare ontrouwen, die gevaar loopen 
geheel te verbasteren, groeit dagelijks aan. 
En wat wordt er weinig opgelet. Menig 
ouder vraagt slechts als zijne kinderen an
deren moeten dienen, naar het hoogste 
loon zonder acht te geven, in welk eene 
omgeving het kind geplaatst wordt. Van 
eigen huis uit is er heel wat te doen en 
allen zijn geroepen tot den strijd voor de 
eere van den Naam van Christus. De ge
meente toch is Zijn Bruid en zalig is hij, 
die wakende bevonden zal worden in den 
dag zijner toekomst. 

Ook thans was het: weinig tijd voor 
discussie. De Heer van Munster sprak nog 
een warm woord voor de Militaire Tehui
zen, en Ds. Diemer trok van de gelegen
heid partij om de belangen van de gemeente 
te Holwerd op 't hart te drukken. En 
niet vruchteloos, gelijk gij reeds gezien 
kunt hebben in de opgaven van de Ba
zuin. 

Hoewel ik met veel meer te schrijven 
heb, wil ik toch maar eindigen, want an
ders wordt deze brief te lang. Wat over
blijft, komt gij de volgende week wel te 
weten. Aangenaam zou het mij intusschen 
zijn, dat de practische wenken van Ds. 
Dekkers ter harte werden genomen, 

t.t. BOUMA. 

W aarschuwcnd. 
Dezer dagen ging een arbeider te Den 

Ham (Overijssel) met zijn vrouw naar den 
akker om aardappelen t,e rnmpn Tmn twee
jarig kind zonder opzicht in de wieg thuis 
achterlatende. Opeens hoorden zij het kind 
hevig schreeuwen en in allerijl terugge
keerd, vonden zij het in deerniswaardigen 
toestand. Het varken, dat losliep, had bij 
de wieg weten te komen en beet het kind 
stukken vleesch uit het bovenbeen. De 
aanstonds ontboden geneesheer verbond de 
wonden, maar verklaarde, dat de toestand 
van het kind zorgvol is. 

U n i e -  k o l i u k t c n .  
Als totaal van 525 Locale Komite's 

geeft de 19de Lijst in de Stand, de som 
aan van f 89,605,85. 

Personen of Beginselen ? 
De Nieuwe Sprokkelaar van 23 Sept. 

schrijft naar aanleiding van ons stukje 
Christelijke-pers-manieren in Nr. 37 van 
de Bazuin een artikel onder den titel Kuy-
per-verheffing ; van welke ondeugd nota 
bene ons blad beschuldigd wordt, zoo zeer, 
dat het respekt voor ons orgaan daardoor 
geschokt is bij haar. 

üit dat schrijven openbaart zich alweer, 
hoe de anti-doleerenden, — gelijk ook de 
Ethisch-irenischen steeds deden, nobele figu
ren onder hen daargelaten, — nu zij het 
op het terrein van beginselen verliezen 
moeten, of hun eigen geweten han in het 
aangezicht vliegt, de personen der leiders 
aanvallen. 

Nu kan men de personen niet van de 
beginselen scheiden, en vooral kan men 
dit niet in een publiek persoon In zoo
ver mag men dan gerust de personen er
in mengen. Dit weet zelfs een jonge of 
nieuwe sprokkelaar als journalist OOK wei. 
Een publicist is zoowel als een staatsman 
eenigermate publiek eigendom. En één is 
de ziel van de partij, doch die daardoor 
dan ook wel eens te veel op zijn kerfstok 
krijgt. Dit leert de historie van Granvelle 
tot Thorbecke, maar ook van Bilderdijk tot 
Groen en Kuyper. 

Schandelijk is het echter, wanneer de 
waarheid wordt vertreden door de hoofdza
ken voor bijzaken te laten liggen, en soms 
leugen en laster moet dienst doen. üit deed 
ons de pen opvatten. De dooden kan men 
niet laten rusten in den strijd tegen de 
Doleerenden ; hunne woorden moesten als 
boetpredikaties dienst doen; (maar men 
wacht zich die woorden met aanhalings-
teekens te laten drukken.) Over dat feit 
springt de N. Sprokk. heen. Het Euro-
peesch brandmerk: »wacht u voor dien 
Jezuïet" drukt men zonder eenig argument 
op alle Doleerenden, als volgelingen van 
Prof. Kuyper. Hebben dezulken wel ooit be
dacht : dat de z. g. Jezuïetische theorie »het 
doel heiligt de middelen in s menscnen 
hart ligt ? Hebben zij nog nooit in zich-
zelven bespeurd, dat vooral de Protestant, 
met zijne vrijheid in Christus, vooral in 
onze dagen, steeds heeft te zuchten : Heere, 
bewaar mij voor dien gruwel, dat ik leer
stellingen pasklaar zou maken voor de 
praktijk die ik het liefst wil i Smaalt de 
vijand geheel zonder aanleiding :»men kan 
zelfs met den Hemel schipperen" ? 

Wat Groen zoovele jaren ondervonden 
heeft, daarvan heeft ook Dr. Kuyper se
dert zijn optreden ruim zijn deel gebad. 

Maar het onchristelijkste en lafste in dien 
strijd was en is : dat de aristokraten ge
niepig den burger Groen tegenwerkten en 
toch van zijn brein teerden ; gelijk de hoog-
kerkelijkén als een soort »witte terroristen" 
den kollega Kuyper, van zijn Kerk-visitatie 
af tot zijn Traktaat toe, als een van huns-
gelijken steeds gelijkvloersch trachtten te 
houden en te veteren, — maar wel van 
zijn prestige teren wilden. Zij konden dit en 
dat óók wel; Kuyper niet op een pe-
destal! 

Nu hun dit niet gelukte, en hij einde
lijk de strikken ontkomen is, schijnt niets 
te slecht te zijn, om Dr. Kuyper, en nog 
eens Prof. Kuyper, het te doen ontgelden. 

Allerlei onhebbelijkheden en flauwtjes 
moeten dienst doen, zelfs goddelooze ver
guizingen. 

De Nieuwe Sprokkelaar is nog jong, 
laten we haar dan herinneren. 

Indien Dr. Kuyper niet een goede hoe
veelheid »stemmigheid" of objektiviteit en 
stalen veerkracht bezeten had, dan ware 
b. v de Standaard niet reeds vijftien jaar 
oud geworden ; terwijl Groen reeds binnen 
vijf jaren de uitgave van het dagblad 
de Nederlander moest staken, om de te
genwerking der Ethisch-irenische partij. 
Groen heeft altijd en veel gearbeid en ge
offerd voor onze goede zaak, maar begon 
eerst op 50-jarigen leeftijd aan den slaven
arbeid der journalistiek ; Prof. Kuyper heeft 
zijn besten mannelijken, van 35 tot 50-
jarigen, leeftijd daaraan gewijd ; en met 
schitterenden uitslag; al kon hij waarlijk 
het genoegen wel op. Dit zou hem niet 
gelukt zijn, indien de liefde voor de kerke
lijke zaak, het geloof in en de ijver voor 
eene roeping in Moederkerk en Vaderland, 
hem |geen kracht hadden geschonken om 
bóven de kleinzieligheden en bestrijdingen 
van broeders en Samaritaansche tempel
bouwers verheven te zijn. (Ons dunkt, 
wanneer iemand reeds voor 14 jaren zich 
zoo duidelijk en intiem heeft verklaard, 
ook al om laster, als Dr. Kuyper in 
Confidentie, bl. 34 -49, dan moet men 
hier eerbied voor hebben ; doch instede 
hiervan wordt nu zelfs gelasterd, dat Dr. 
Kuyper geschreven heeft: dat hij door 
een roman te lezen bekeerd is !) 

Zoo wist hij ook de kerkzaak van de 
politiek meer los te maken door de Heraut 
en de Standaard weer twee te doen wor
pen, opdat beide niet zouden omkomen in 't 
politiek-kerkelijk gekibbel van hen, die 
koste wat kost, allereerst het Genootschap 
wilden handhaven. 

Hem is het daardoor gelukt verder te 
komen, dan Groen had durven denken, en 

een staats-partij te formeeren en organi-
zeeren; terwijl de veldheer zelfs voor den 
eenvoudigsten krijger getoond heeft: dat 
hij zijn terrein en dat van den vijand op
perbest kent; ook nu en dan zijn strijd-
genooten van optimisme durft te genezen ; 
en zijn leader-schap durft blootstellen aan 
de wisselvalligheid eener stemming. 

Doch een en ander behoort nog te veel 
tot het heden. Men noodzaakt ons te zeg
gen, wat ieder weet. De historie zal ech
ter in latere jaren haar critiek doen liooren. 

Maar nu Prof. Kuyper heeft durven ko
men, waar hij tlians staat, en zijne poging 
tot Vrijmaling der kerk uitwerping van 
hem en zijne lotgenooten en uittreding 
der Doleerenden is geworden, heeft hij min
stens recht daarnaar te worden beoordeeld; 
instede van verguisd, gelijk de achterblij
vers, de halven en de nieten, hem doen ; 
waardoor zij echter steeds meer in de oogen 
van het volk hun zaak bederven, en nog 
dieper zullen zinken. 

De geheele houding der anti-Doleerende 
pers spreekt het uit, dat zij, óf niet het 
minste gevoel heeft van de snoodheid dei-
achterblijvende leeraren, óf zoo vermetel 
is van zwart wit te willen redeneeren; 
en .... Belial met Christus wil vereenigd 
houden niet alleen, maar Belial tot Chris
tus wil verheffen. 

Wat bazelt men van scherpe uitdrukkin
gen ? Indien dezen zwegen, de steenen zou
den haast spreken. Een anti-Synodale 
Byeneorf van Marnix, zoo schrijnend en vlij
mend, ontmaskerend en vernederend als hij 
is, mocht tegen de beginsel-schennis der Her
vormde Staatskerken aangewend worden ! 
Elia durfde de Baaipriesters ook wel aan. 
Doch de afgoodjes der achterblijvers in hun 
ongeloof, zou men engeltjes moeten prijzen. 

Dat gelukke hun evenwel niet. Eerst de 
euveldaad bekeken, en dan wat er van ge
zegd wordt, zoo ge wilt. Niet die man
tel van Dr. Vos, dat stuk kleed, maar het 
publieke feit dat die mantel bemantelt, 
valt onder de critiek. En gij jeugdige 
sprokkelaar, aanklager, ja medevervolger 
uwer broederen, had minstens tegelijker
tijd moeten melden, dat Prof. Kuyper dat 
bewuste stuk (Heraut 475 en 476) heeft 
ingetrokken. Hij had dit o. i. niet behoe
ven te doen, maar het feit toont, dat zijn 
gevoeligste plek ook zijn nobelste is — en 
dan hadt gij het niet weder als een grieve 
mogen voorstellen. En als gij de scherpste 
woorden aanhaalt, moet gij ook het zins
verband aangeven in zulke teêre zaken. 

Over de praatjes, dat Dr. Kuyper Kam
pen als een Simson overvallen zal, of dat 
de Bazuin hem te veel verheit, doen wij 
nu verder tegenover een blad, dat een 40-
tal weken oud is, het zwijgen toe. Maar 
hopen, dat de redaktie zich nog eerst bid
dend bezinnen zal, eer zij zoo verdergaat. 

Voor vijftig jaar heeft in de Gerefor
meerde kerk van Nederland broeder-ver
volging plaats gehad, en de zedelijke achter
uitgang dier vervolgers of stille aanschou-
wers is nog bij dezen en genen aan te wijzen! 
Thans bij de tweede uittreding is de schare 
van Christen-leeraars die welbewust hun 
getrouwe medebroeders helpen vervolgen, tot 
zelfs de armen toe, schrikwekkend groot, 
bij toen ^vergeleken. Wat spelt dit alles ? .. . 
De tleere behoede land en kerk, maar het 
vreeselijkste is te-duchten, als in de pa
triotten-tijden ! 

Wij hopen echter niet op te houden, om 
het volk te waarschuwen : hoort naar zulke 
leidslieden niet. Het is nog de oude geschie
denis : de priesters en schriftgeleerden heb
ben Jezus of zijn Koningschap verworpen ; 
dezen verleidden de schare. Wie hunner nu 
nog om persoonlijke en niets waardige, 
of ook stoffelijke en vleeschelijke beweeg
redenen zijne oogen sluit voor de teeke
nen der tijden en Gods bestuur in deze 
tweede scheiding: — wij denken in be
trekking tot hen met ontzetting aan 
uitspraken dur Schrift, als Zach. 11 : 17. 

ïWee den nietigen herder, den veriater 
der kudde ! Het zwaard zal over zijnen arm 
zijn, en over zijn rechter oog ; zijn arm zal 
teneenenmaal verdorren, en zijn rechteroog 
zal ten eenemaal donker worden." En 
Zach. 13 :3. 

»En het zal geschieden, wanneer iemand 
meer profeteert, dat zijn vader en zijne 
moeder, die hem gegenereerd hebben, tot 
hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, 
dewijl gij valschheid gesproken hebt in den 
naam des Heeren; en zijn vader en zijne 
moeder, die hem gegenereerd hebben, zul
len hem doorsteken, wanneer hij profe
teert." t-

»Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen en Zenuw

lijders." 
Het derde Jaarverslag dezer Vereeniging 

en van haar Gesticht Veldwijk, over April 
1886 —April 1887 is ons toegezonden. 

Meermalen hebben wij deze zaak en 
stichting aanbevolen. Beginsel en doel 
liggen reeds in den naam: «Christelijke 
Verzorging" van dwazen. Van kranken in 
de hersenen óf in de ziel, in het zenuw
gestel óf in het gemoedsbestaan ? Het is 
immers meestal niet uit te maken, waar 
de ziekte schuilt ? 

Heel best, zegt de stofvergoder, het zit 
hem in het bloed, of in het hoofd, of 
waar ook ; in elk geval: in het stoffelijk 
bestaan van den mensch. Een geestelijk 
bestaan erkent hij niet. 

De Christen redeneert hier echter niet 
zoo luchthartig en dierlijk over. En daarom 
zoekt hij het eerste geneesmiddel in de 
geestelijke behoeften dier beklagenswaar-
digsten onder de menschelijke lijders. Want 
de beklagenswaardigste lijders zijn deze 
zieken, al kennen zij niet die folterende 
lichaamssmarten, waardoor wij, oppervlak
kige menschen, nog eer medelijden en 
ontferming koesteren. 

Onverwacht, als 't ware, is de Christen
heid in Nederland ook op dit terrein in 
konkurrentie getreden met de partij des 
ongeloofs, die in dezen het monopolie of 

althans de klandizie heeft in den lande. 
Ongedacht, is deze zaak zoo spoedig, tegen 
de berekening zelfs, uitgedijd. Het Staats
toezicht geeft zelfs aan de verpleging naar 
haar paviljoen-stelsel de voorkeur. De 
oprichters hebben niet geschroomd, deze 
kostbaarste der methodes aan te vatten — 
en met welken uitslag totnogtoe ! 

Zoo iets kostbaars kan ook alleen Chris
telijke filantropie ondernemen, omdat de 
liefde vooraan zit — en deze niet eerst 
zegt, als bij andere wereldsche onderne
mingen : zooveel winst moet er vóór alle 
andere dingen eerst af ! De hoop der geld
schieters is aanvankelijk ook niet beschaamd; 
— en wij hoorden, dat er reeds mannen 
gevonden worden, die er hunne tienduizen
den in durven steken. 

Wie geheel op de hoogte wil zijn, koope 
en leze dit verslag. 

Trots den slag, die de stichting in het 
verlies van den jeugdigen Dr. R. Klinkert 
trof, is zij ook dezen te boven gekomen, 
en heeft de meer bejaarde Dr. C. Vermeu
len, de leiding als Waarnemend Genees
heer-Direkteur op zich genomen. Wij 
wenschen ZEd , alsmede Mijnh en Mevr. 
Chevallier, en de Bestuursleden, de H.H. 
L. Lindeboom, D. K. Wielenga, Jhr. A. 
Th. M. van Asch van Wijk nog lang 
kracht en lust toe, om zoo lang noodig 
die zaak te blijven beheeren — ook al ligt 
ze in sommige opzichten wellicht meer 
buiten de sfeer van eigen werkkring. 

In dit verslag vindt men voorts de Rede 
van den Voorzitter over het verband tus
schen geloof en wetenschap in zake de ge
neeskunde voor Krankzinnigen, eD verdere 
statistiek en reglementen. 

I n g e z o n d e n .  
Ter nagedachtenis. 

Op Vrijdag den Zesden October 1.1., werd, 
op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam, 
het lijk ter aarde besteld van onzen on-
vergetelijken broeder, de heer Christiaan 
Dijkman, oad-Directeur van de cellulaire 
gevangenis te Amsterdam. 

Ouderlingen en diakenen droegen het 
stoffelijk overschot van hun medebroeder, 
die én de gemeente Arnhem én de ge
meente te Amsterdam, vele jaren als Ouder
ling gediend had, grafwaarts. 

Bij dat gral stonden de eenige zoon des 
overledenen en andere bloedverwanten met 
een aantal belangstellenden, die allen, min 
ot meer gevoelden, dat ons in Dijkman 
weder veel is ontnomen. 

In het sterfhuis zaten de treurende we
duwe en de dochters, naar smart uit te 
weenen. Een teeder liefhebbend echtgenoot 
en Vader werd, na oen zeer smartelijk lijden 
van eenige maanden, aan dit gezin, dat 
den steun en de leiding des Vaders nog 
zoo noodig had, ontnomen. 

Het woord der drie leeraren en van den 
heer Bredé, als medebestuurder van het 
plaatselijk Comité, de Unie een school 
met den Bijbel, bij de geopende groeve ge
sproken, drukte uit wat in veler harten om
ging : eene mengeling van diepe smart over 
het verlies en van blijde hoop op eeu zalig 
wederzien voor den troon des Lams. 

God had aan Dijkman veel gegeven, dat 
hem beminnelijk maakte voor wie hem ken
den. was een eerlijk mau, die zich 
nooit zijn overtuiging schaamde. In het 
kerkelijke streng afgescheiden, in bet staat
kundige Mainisiaan, was zijne richting zoo 
sterk mogelijk gekleurd. Maar als tegen
wicht had hij een diep gevoelig hart. Het 
versje voor de poort van het oude Am-
sterdamsche Rasphuis. 

»Schrik niet, ik wreek geen kwaad maar 
dwing tot goed; 

Straf is mijn hand doch liefelijk mijn 
gemoed," 

leerde men in den handel en wandel van 
dezen gevangenbewaarder verstaan. Velen 
die, helaas ! den Directeur bebbeu leeren 
kennen op de plaats waar hij te bevelen 
bad, hebben bij zijn leven menigmaal 
betuigd en zullen het na zijn dood in 
dankbare herinnering houden, welk een deel
nemend vriend Dijkman zich toonde, voor 
allen met wien tijj in het verschrikkelijk 
verblijf in aanraking kwam. 

.Niettegenstaande de godsdienstige en 
staatkundige richting van Dgkman niet tot 
de toongevende behoorde, is hij van den 
laagsten rang in deu dienst van politie en 
Justitie tot de hooge betrekking, die hij 
te Amsterdam bekleedde, opgeklommen. 
Hij was kind der voorzienigheid op iu het 
oogloopende wijze. En daarbij had hij een 
open oog zoowel voor de belangen van het 
recht en de majesteit der justitie als voor 
de godsdienstige en maatschappelijke be
langen der gevangenen. Met wijlen den 
Minister Modderman en andere autoriteiten, 
heeft hij, jarenlang, naar den aard zijner 
betrekking, tot dit doel samengewerkt, en 
genoot hij veler hoogachting en waardee
ring 

Slechts kort mocht h j de rnst gonieten 
die hem, na een halve eeuw trouw den 
lande gediend te hebben, geschonken werd. 
Wat hem die rust dragelijk maakte was 
het denkbeeld, dat hij nu zijne krachten 
onverdeeld wijden kon aan de vervulling 
der plichten van het ouderlingambt, en 
velerlei bemoeiingen in het belang van het 
koninkrijk Gods. Zijne veelzijdige Jmen-
schen en wereldkennis, zijne gemoedelijkheid 
en ongeveinsde godsvrucht, stelden hem in 
staat, om in den omgang met menschen 
toetsen aan te slaan, die anderen, zoo niet 
kondeu treffen. 

En nn is het voorbij, en is ons slechts 
de herinnering gebleven van een harteljj-
ken broeder en lieven vriend gehad te heb
ben. Hij rust nu aan den boezem zijns 
Heilands, wien hij zich nooit geschaamd 
heeft, wiens naam hij voor de menschen. 
een lange reeks van jaren, ongeveinsd heeft 
beleden. Geve de Heere zijne weduwe en 
zijne kinderen in dat zelfde geloof te leven, 
en alle zorgen op Hem te werpen, die ge
zegd heeft: Ik zal u niet begeven, Ik zal 

u niet verlaten. En moge het ons, die 
oudere en jongere tijdgenooten, de een na 
den ander, ten grave moeten brengen, op
wekken om dagelijks te leven in het ge
voel dat de tijd voorts kort is, en in het 
diep besef dat zij alleen gekroond worden 
die wettelijk hebben gestreden. GISPEN. 

Hooggeachte Redacteur ! 
Aangenaam zal het mij zijn indien U 

dit schrijven in de Bazuin opneemt. 
«Iets over Schouwburgen" 
Toen ik onder dit opschrift in de laat

ste Bazuin de gedachten van Luther over 
den schouwburg las, vroeg ik mijzelven af, 
welke strekking die woorden zouden kun
nen hebben, of wat er mede bedoeld werd. 
Tot nu toe heb ik te hoogen dunk van de 
Bazuin om te gelooven dat zij ons de vrijheid 
geeft voor het bezoeken van den schouw
burg, al zouden we het alleen willen doen 
om de Latijnsche taal te leeren.J) Als ik 
mijn Bijbel lees, geeft hij mij niet door 
één tekst of door één woord de vrijheid 
daartoe, maar integendeel roept God 
mij en alle jongelingen toe: »Komt 
niet op het pad der goddeloozen en 
treedt niet op den weg der boozen." 
Of mag de Christen-jongeling een vreem
de taal of iets anders leeren door een 
middel, hetwelk hem gevaar doet ioo-
pen dat hij tijdelijk en eeuwig ellendig 
wordt; mogen zijne ouders of mag hij zelf 
dit gevaar trotseeren ? temeer omdat dit 
middel naar mijne bescheiden meening vol
strekt onnoodig is. Als Gods Woord, onze 
ouders of opvoeders en zoovele andere mid
delen er ons op wijzen en met drangrede
nen bij bepalen hoe wij ons moeten ge
dragen in alle omstandigheden en tegen
over alle menschen, is dan de schouwburg 
nog noodig om het ons aanschouwelijk 
voor te stellen! Stelt de maatschappij zelf 
het ons niet aanschouwelijk genoeg voor ? 
Helaas, meenige tragedie wordt dagelijks 
afgespeeld die wellicht als comedie begon. 

Wat betreft bet uithuwelijken door ou
ders, geven de Schrift en eigen oordeel en 
ervaring daarvoor geen voldoende wenken ? 
En onze jongelingen en jongedochters ? als 
zij misschien meenen, tot het doen eener 
goede keuze de schouwburg noodig te heb
ben, ben ik zoo vrij hen te bepalen bij 
Spreuken 31. Als Luther zegt: 

»Christenen mogen er zich niet geheel 
van onthouden, omdat er wel eens grove 
zonden in worden genoemd en aangetoond, 
want dan mogen zij om dezelfde reden 
den Bijbel niet lezen." — dan heeft hij 
mogelijk op dat oogenblik vergeten, dat de 
Bijbel een heilig en van God-zelf gegeven 
boek is om ons te heiligen, terwijl de 
schouwburg een remedie is van den duivel 
om ons te verderven. Eenige regelen vóór 
het stuk ingeschil geeft de Bazuin ons te 
lezen: Raadgevingen van M. Cheijne aan 
studenten, waarbij ik onder meer lees: 
»Maar bovenal zoek veel de tegenwoordig
heid Gods." Zou M. Cheijne het met Luther 
eens zijn in deze zaak ? Wij lezen in de 
Schrift: »indien iemand wijsheid ontbreekt, 
dat hij ze van God begeere, Die overvloe-
diglijk geeft en niet verwijt." Deze waar
heid sluit echter de geoorloofde middelen 
volstrekt niet uit. Maar zou een jong-
mensch niet beter en met meer vrucht stu-
deeren als hij het biddend en met nauw-
gezetten ijver doet, dan wanneer hij den 
schouwburg als hulpmiddel te baat neemt, 
waar zijn oog telkens rust op dames, ge
kleed in gedécolleteerde costumes —- om 
maar niets meer te noemen ? God zegt dat 
wij alles moeten doen tot Zijne eer ; hoe men 
tot dit einde den schouwburg kan bezoeken, 
zelfs al wenscht men nog zoo vurig Hem 
later door zijne verkregen kennis te ver
heerlijken, is mij een raadsei. 

Men zal mij waarschijnlijk tegemoet voe
ren dat de schouwburg oorspronkelijk goed 
was en dat ware Christen-dichters, als Da 
Costa en anderen, tooneelstukken hebben 
vervaardigd. Ik zou daarop antwoorden: 
wat het eerste aangaat, ik ben niet genoeg 
met de vroegste geschiedenis van het too-
neel bekend om daarover te kunnen oor
deelen, echter neem ik het in geen geval 
onvoorwaardelijk aan; vervolgens zou ik 
vragen of die dichters hebben bedoeld, 
hunne letterkundige voortbrengelen op te 
voeren in schouwburgen, en of iemand 
wel eens een positief Christelijk blij- of 
treurspel heeft aangekondigd gezien ? Daar 
de Redactie de gedachte van Luther niet 
af- of goedkeurde, zal ik gaarne, van hare 
of van een- andere zijde, op deze eenvou
dige opmerkingen een antwoord in de 
eerste Bazuin lezen. Indien ik zoo vrij 
mag zijn, mijnen mede-jongelingen, die 
misschien het théater wel eens wilden be
zoeken, een raad te geven, dan is mijn 
vriendelijk verzoek aan hen: 

Begeeft u in de eenzaamheid, bidt om 
ware wijsheid en zegen op uwe studie, leest 
oplettend een weinig in het Spreukenboek 
en beproeft vervolgens of ge den Heere 
oprecht kunt bidden om een zegen en be
waring in den schouwburg, en luistert dan 
naar de stem van uw geweten. 

Met hoogachting. 
Uw dw. dienaar en broeder, 

PH. C. CARPENTIEH. 
Arnhem, 27 Sept. '87. 
Wij danken den geëerden inzender voor 

zijn gemotiveerd woord. 
Wij hadden bij dat van Luther iets wil

len voegen in denzelfden geest van den 
schrijver. Meermalen wees de Bazuin op 
het voortreffelijk woord van J. A. James 
in Geschenk van een Christelijk huisvader 
aan zijn nu opwassende kinderen. 

Een geheel Hoofdstuk wijdt Ds. James 
aan de vraag: 

Waarom, mijne kinderen, heb ik u niet 
naar het tooneel gebracht. 

Op de bedenking dat het tooneel toch 
niet voegzaam is voor een predikant of 
voor zjjne kinderen, is zijn antwoord: 

»Indien het tooneel in zich zelve goed is, 
waarom dan ook niet voor den leeraar ? 

1) Goed verstaan. Zie hieronder. RED. 



Zoo liet in zich zelve goed is dan ga hij 
en leide zijn kinderen en ook anderen ten 
voorbeeld er heen ; maar — 

en daarop wijst hij op voortreffelijke wijze 
aan, dat het voor hem, die in de vreeze 
des Heeren leeft onmogelijk is het te be
vorderen en spreekt geheel in den geest 
van het hierboven staande stuk. 

Dat het woord van Luther zonder ernstige 
waarschuwing er tegen in de Bazuin kwam, 
was, gelijk wij in ons vorig No. zeiden, 
't gevolg van eene vergissing. Nog iets. 

Vele wereldsche menschen zelfs, die het 
tooneel voorstaan erkennen, dat het gelijk 
het thans bestaat, niet te dulden is en op 
de vraag of iemand hunner zijne dochter 
»op de planken" zou willen zien, wenden 
zij zich met verontwaardiging daarvan af. 
Ook bij de vraag naar de keus van een 
echtgenoot wijzen wij niet naar het too
neel, maar naar de binnenkamer en het 
gebed tot God. 

A. BRUMMELKAMP. 

Vereeniging voor Gereformeerd School on
derwijs. 

Ontvangen. 
H a a r l e m .  

Yan Mej. de Wed. J. Bos-Kor-
teweg f 2.50 

O o s t e r w o l d e  ( O l d a m b t ) .  
Door H. Boneschans, Uniegiften 

met aangewezen bestemming - 4.05 
S c h e e m d a. 

Door S. Terpstra, giften der Aug. 
Collecte met aangewezen be
stemming . . - 14.25 

J. NEDEUHOED, 
Penning m. 

Middelstnm, 10 October 1887. 

» VELDWIJK". 
Wederom is er behoefte aan eenige ver

plegers en verpleegsters. Ongehuwde broe
ders en zusters, die lust hebben den Heere 
in het moeielijke en liefelijke werk der 
barmhartigheid onder de Krankzinni
gen te dienen, worden uitgenoodigd zich 
schriftelijk aan te melden bij den heer M. 
J. Chevallier, Secret. te EKMELO. 

De vereischte getuigschriften zijn : 
o. van een kerkeraad, of, als dat door 

omstandigheden niet kan, van bekonde 
Christenen. Zonder goed getuigenis van 
christelijke belijdenis en leven wordt nie
mand toegelaten tot de samenspreking. 

6. Yan een bevoegd geneesheer, betref
fende de gezondheid, en de geschiktheid van 
het gestel met het oog op den arbeid. 

c. Van personen, in wier dienst men 
mocht geweest zijn. 

De samenspreking met de adspiranten 
zal plaats hebben, zoo de Heere wil, op 
» Veldwijk", bij Ermelo, Dond. 27 Okt., 
's nam. 21/2 u. 

Het getal patiënten neemt voortdurend 
toe, en is nu reeds boven de honderd. Tot 
ons leedwezen moeten telkens aanvragen 
om plaatsing worden afgewezen. De 2 
nieuwe Tehuizen voor de 3de klasse, wier 
bouw goed vordert, zouden we nu reeds 
kannen gebruiken. Ze kunnen echter eerst 
1 Juni '88 geopend worden. 

Voor de Ondersteuningskas komen vele 
verzoeken om hulp. Hoe gaarne zouden we 
voldoen vooral aan de vraag voor die lij
ders, voor wie tevergeefs hulp is gezocht, 
helaas, ook bij Diakoniën en Kerkeraden. 
Doch er komt weinig of niets in. Men zen-
de zijne giften aan den heer A. Th. M. 
van Asch van WijcTc, 2e Penningen., te 
Utrecht. Hebben niet vele broeders op de 
openstelling dezer Kas aangedrongen, en 
beloofd daarvoor te zullen werken ? 

Voor twee der acht Tehnizen ontving 
»Veldwijk" een flinken Staten-Bijbel ten 
geschenke. Wie volgt dat goede voorbeeld ? 

Ook voor de meubileering der in aan
bouw zijnde Tehnizen wil het Bestuur gaarne 
bijdragen in meubelen : als ledikanten, ma
trassen, stoelen enz. en ook wel in geld 
ontvangen. 

Een orgel, geschikt voor de zaal der 
godsdienstoefeningen en onderlinge samen
komsten, ontvingen we nog niet. 

De Leening (4de Serie) is op verrassende 
wijze volteekend. Daar zijn er die voor vele 
duizenden tegelijk aandeelen durven nemen, 
't Zal hun niet berouwen. 

Het Verslag over '86-87 is in de vorige 
maand alom verzonden aan de Correspon
denten, die 't wel reeds aan de ledeu en 
begunstigers zullen hebben bezorgd of eerst
daags bezorgen. Wie er geen mocht ont
vangen hebben, wende zich tot den Cor
respondent, of, waar geen Corr. is, tot den 
tweeden ondergeteekende. 

Met aanbeveling in de gebeden van al 
Gods volk, 

Namens het Bestuur, 
L. LINDEBOOM, Voorz. 
M. J. CHEVALLIER, Secr. 

Kampen / 1Q Qkt 18g7_ 
Ermelo \ 

» Veldwijk" 
In dank ontvangen: 

Door stud. R. Bos, verzameld in 
de vacantie van eenige zusters 
te Uithuizen . . f 10,00 

L. L. 
K. 12 Okt. 

~ ADVERTENTIEN. 
G e t r o u w d :  

JOHANNES ROMBOUT 
van Haarlemmermeer, 

EN 
MAAIKE VAN DER BEEK LD. 

GKN'dkrkx, 
- 5 October 1887. 

Door dezen betuigen wij onzen har-
telijkeu DA1K voor de vele blijken 
van belangstelling, zoo van hier als van 
elders bij ons huwelijk ondervonden. 

Heden morgen beviel mijn Echt-
genoote GEKRITDIBNA VAN DIJK voor
spoedig van een welgeschapen ZOOW> 
Mijne dierbare en voor mij nog zoo 
onvergetelijke vrienden in ons Vader
land en daar buiten gelieven dit als bij
zondere kennisgeving aan te merken. 

G. M. VAN DER LINDE. 
HEINO, 

den 7 Oct. '87. 

Door 's Heeren goedheid voorspoe
dig bevallen van een welgeschapen 
Zoon, G. DIJK—IMPETA. 

STROOBOS, 9 Oct. '87. 

"V" oorspoedig bevallen van een wel
geschapen ZOOR, M. DE BRTJTN, ge
liefde Echtgenoote van 

K. KUIPER. 
GAERELSWEEU, 10/10 '87. 

"V" oor de vele blijken van belang
s t e l l i n g ,  o n s  b e t o o n d  b i j  o n s  z i l v e 
ren huweljjksfeest 2 Oct. jl., 
betuigen wjj onzen hartelyken dailk. 

J. KARSEN, v. D. M. 
L. W. KARSEN—AALDERINK. 

KIELWINDEWEER, 10 Oot. 1887. 

Heden ontsliep zacht en kalm 
in zijn Heer en Heiland, onze 
geliefde Behuwdvader en Groot
vader 

H. ROOZENDAAL, 
in den ouderdom van bijna 93 
jaar. Was zijn leven 70 jaar 
Christi, zijn sterven was gewin. 

T. WIJNANDS 
en kinderen. 

AMERSFOORT, 
6 October 1887. 
Vrienden en bekenden gelieven 

deze algemeene tevens als bijzon
dere kennisgeving aan te nemen. 

nHnBmHHHi 

De Heere nam in den mor
gen van 6 dezer, na een korte, 
niet smartelijke ongesteldheid, 
door den dood zacht uit ons 
midden in zijne heerlijkheid op, 
onzen geliefden, bijna 93-jarigen 
broeder en oud-ouderling 

HENDRIK ROOZMAAL. 
Onze ontslapen broeder was 

algemeen bemind in de gemeente 

Ien in deze stad, alsook bij velen 
in andere plaatsen, en mocht 
velen ook ten zegen zijn. Gelijk 
hijzelf nu in volmaaktheid, zal 
dat alles juichen tot Gods eer. 

Namens den Kerker, der 
Chr. Gem. Getu., 

J. J. DE VISSER, Praeses. 
A. v. BOTTENBURG, Scrib. 
AMKESFOORT, 8 Oct. '87-

ln Memoriam. 
De Algemeene Kerkeraad der 

Chr. Ger. Gemeente te Amster
dam is op nieuw zwaar getrof
fen, daar het den Heere be
haagde, door den dood uit kaar 
midden weg te nemen een waar
dig Ouderling 

CHRISTIAAti DIJKMAN. 
Na een' maandenlang smartelyk 
lijden ontsliep hij den 4 Oct. 
jl. om in te gaan in de eeuwige 
rust, en daar te zijn waar de 
vermoeiden rusten van kracht, 
de stem des dryvers niet meer 
wordt gehoord en geen inwo
ner zeggen zal »ik ben ziek." 

Met diepe smart wordt hier
van kennis gegeven ; de over
ledene was als Scriba des Alg. 
Kerkeraads mede een gewenscht 
raadsman, door zijn woord en 
wandel een' sieraad der Gemeen
te en eene leesbare brief Christi 
in het midden der wereld. Als 
immer van iemand naar waar
heid mag worden gezegd, dat 
het heil van Sion hem ter harte 
ging, het geldt dan ook in volle 
mate van onzen dierbaren af
gestorvene. 

Onze God, die beloofd heeft 
een Vader der Weezen eu een 
Regter der Weduwen te zullen 
zijn, vervulle naar den rijkdom 
zijner genade deze belofte aan 
zijne geliefde betrekkingen, die 
hem in droefheid en rouwe, doch 
niet zonder vertroosting na
staren. 
Namens den Alg-Kerker voorn., 

L. NEIJENS, Praesis h. t. 
J. FLESCH, Scriba a^i. I 

ITot diepe droefheid van mij, • 
mijne kinderen en behuwdkin-
deren, overleed heden mijne 
dierbare Echtgenoote 

Maria Garnaat, 
in den ouderdom van bijna 64 
jaren, waarvan ik ruim 38 ja
ren met haar in een gelukkigen 
Echt mocht vereenigd zyn. 

Vanwege het vele en smar
telijk lijden kon van haar met 
vollen nadruk gezegd worden. 
» Zij had een vernederd lichaam"; 
de zekere verwachting echter dat 
ik haar eenmaal zal wederzien, als 
haar vernederd lichaam gelijk
vormig zal wezen aan het ver
heerlijkt lichaam van onzen ge-
zegenden Heiland Jezus Chris
tus, op wien zij tot in haar 
laatste oogenblikken haar hoop 
had gevestigd lenigt veel van 
onze diepe smart. 

Mede namens mijne kinderen • 
en Behuwd-kinderen, 

W. J. G. BASOSKI, SR. 
DELFT, 

6 Oct. '87. | 

Be Standaard 
twee dagen na uitgave ter 

M E D E L E Z i N G  
aangeboden, a f '1.30 per kwart, 
franco p. p., door den Boekh. H. BIJ
LENS te Winterswijk. 

UITGELOOT 
Aandeel Ho. 46 van de geld-

leening der Chr. Geref. Gemeente. 
P. VISSCHER, Scriba. 

NIEUW-AMSTERDAM, 7 Oct. '87. 

J. PROPER 
Orgelmaker te Kampen, 

vervaardigt nieuwe 

K E R K O R G E L S  
in de nieuwste uitvoering en billijkste 
prijzen ; tevens voorhanden Ameri-
kaansehe Orgels, Piano's enz. 
Alle instrumenten worden franco 
en onder 5-jarige garantie geleverd. 

Vereeuigiug tot (ïlirist. ver
zorging van Ivr;iiikz. enz. 

Sedert de laatste opgave in dank 
ontvangen: 

aan Contributiën: van Mej. 
M. te Goes f 2,50 ; door J. G. v. d. 
Hoogt te Kampen f 10, —; door Ds. 
v. Hoogenhuize te Dordrecht f 25,— ; 

aan Collecten: door R. Beu
kers te Bunschoten, collecte in de llerv. 
Kerk biduur Dr. v. d. Bergh 31 Juli 
1887 f 52,03; Chr. Ger. Gem. te 
Dordrecht (afd. Kromhout) f 29,45; 
idem te Deventer f 16,76; idem te 
Zwolle f 55,— ; idem te Drachten 
f 18,69 ; idem te Serooskerke f 15,305 

idem te Arnhem f 35,35 ; idem te St. 
Anna Parochie f 5,— ; idem te Meden-
blik f 16,—; idem te Zevenbergen 
i 13,— ; idem te Boxum f 22,25 ; idem 
te Klundert f 12,63 ; idem te Broek 
op Laugendjjk f 27,54 ; Ned. Ger. Gem. 
te Driebergen f 29,70 ; collecte jaar-
verg. Jong. Vereeniging »Paulus" te 
Delft f 5,— ; 

aan giften : door D. Deddens te 
Haarlemmermeer van diversen f 22,40 ; 
door Ds. J. Nederhoed te Middelstum 
van R. P. te K f 2,50; door Ds. E. 
Douina te Drachten, gevonden in de 
collecte Jaarfeest Jong. Verbond f 1,— ; 
door J. W. Valk te Schoonhoven, van 
N. N. dankoffer f 5,— ; door M. J. 
Chevallier te Ermelo, van G. de M. 
te E. f 5,—; K. en G. te K. f 2,13; 
freule E. v. S. te 's Gr. gedeelte sneeuw-
collecte f 50,— ; Mej. D. te B. f5,80; 
G. te H. f 5,42; KI. K. te A. f 2,50 ; 
Kr. te G. f 10,— ; de R. te H. 2 cp. 
f 1,236 ; D. B. te H. f 8,— ; H. H. te 
V. f 1,— ; R. te V. f 10,02; te za-
men f 102.34 ; van Mej. de H. H. te 
R. hemden en andere goederen; van 
M. te U. twee aand. f 50,— 2de Serie 
geldleening No. 20c en 22c; van Mej. 
de H. H. te R. een wagenziekenstoel; 
van Dw. te S. een Statenbijbel; van 
een lid der Chr. Geref. Kerk te V. een 
dito; door W. v. O- Brujjn te Zeist, 
van N. Versluijs te Zevenbergen namens 
eenige vrienden f 5,— ; van G. D. te 
Z. f 5,— ; te zamen f 10,— ; uit de 
bussen van Veldwijk f 100,36 ; 

voor 't Suppletiefonds : door 
M. J- Chevallier te Ermelo van Ds. 
L. F. C. te R. f 5,— ; van J. H. te 
's Bosch f 25,— 

Totaal dezer opgave f 664,805. 

A. TH. M. v. ASCH v. WIJCK, 
2de Penningmeester. 

UTRECHI', 10 Oct. 1887. 

Voor de verspreiding van 
Gods Woord over de gansche 
aarde, is in dank ontvangen : 
Van den Heer E. H. Fockens 

Westerlee f 5,— 
» A. H. Schipper » 1,— 
» Wed. Emo Smid » 0 25 
» Wed. B. K. liaan » 0,25 
» Erven M. S. v. d. Veen » 2,50 
Er zijn in ons land tot mijne blijd

schap nog Christenen en velen in de 
Chr. Geref. Kerk die ons blijven steu
nen, niettegenstaande zij weten, ons 
werk hier in eenige jaren wellicht een 
einde zal nemen. Dat toont een rechten 
blik en een warm hart voor Gods 
Koninkrijk te hebben. 

UTRECHT. H. GRELINGER. 
Br. en Buitenl. Bijb. Gen. 

SPREUKEN 19 : 17. 
Een arm, oppassend SCHIP

PE R  k e e r d e  D i n s d a g a v o n d  t e  A r n h e m  
terug naar zijn schip en vond het, met 
al zpe have, verzonken in den 
Rjjn. 

De man staat nu broodeloos en 
van alles beroofd. Het scheepje, 
reeds zeer oud, is voor herstel onvat
baar. Een nieuw moet gekocht wor
den en hij wil het geld daarvoor 
LEENEN. 

Wie lielpt kern ? Wie der door 
God ruim met geld en goed be
giftigden LEENT hem ÏOO gulden ? 
D e s v e r k i e z e n d e  k a n  h y p o t h e e k  i n  
het nieuwe schip worden gevestigd. 
Helpt, rentmeesters van 's Heeren 
g o e d e r e n ,  h e l p t  s p o e d i g .  

Verdere inlichtingen worden gaarne 
verstrekt door Mej. S. W. A. BULENS, 
30 Ridderstraat te ARNHEM. 

Bij G. J. REITS verscheen : 
H. DE COCK, Geref geloofsleer, 

2e dr. . • 30 ct. 
H. DE COCK, Hand. Kort be

grip 6e druk . 25 » 
H. DE COCK, Kort begrip 11e dr. 8 » 
H. DE COCK, Bijb. Geschiede

nis 6e druk . . 15 » 
H. DE COCK, Iets over onze 

kerk 3e dr. . . 125 » 
H. DE COCK, Mod. Leerbegripp. 

3e dr. . . 10 » 
Mg. FRANCKEN, Kern der Chr. 

leer, 4e dr . 90 » 

Bij A. GEZELLE MEERBURG te 
Heusden is verschenen een door 
schier alle Christ. Dag- en Weekbla
d e n  t e r  l e z i n g  e n  v e r s p r e i d i n g  
aanbevolen ernstig Tijdwoord, 
getiteld : 

Eene klacht des Heeren 
over Zijn volk, 

aan Nederland herinnerd 
DOOR 

L LIMIIi l lOOM. 
Prijs 20 Cts. en in het belang 

d e r  v e r s p r e i d i n g  o p  g r o o t e  
schaal bij 10 Ex. f 1.80, 25 Ex. 
f 4.25, 50 Éx. f 8.— , 100 Ex. f 15.—. 

Tevens bij iederen solieden Boekhan
delaar voorhanden, of door hem te 
ontbieden. 

Zendingslectuur 

V O O R  I I  K T  V O L K .  
Bij den uitgever H. SPANJAARD 

te Steenwijk, is verschenen en alom te 
bekomen: 
$. ULFERS, predikant te Oldemark: 

Het optimisme in de zending, 
48 blad. f 0,30. 

JAC. VAN BELKUM, pred. te Steenwijk : 
De zending op de Sandwichs-
eilanden, 20 bladz. f 0,10. 

J. C. EIJKMAN Jr., pred. te Steenwijk : 
Morrisson, zendeling in China, 
19 bladz. f 0,10. 

mr Ter verspreiding zeer aanbevolen. 
Geschikte lectuur voor Jongelings-, 
Jongedochters• en Zendings-vereeni-
gingen. 

G EDAüHTKN DKR EEUWIGHEID 
DOOR 

Dr. J. A. BENGEL 
PRIJS f 1.40. 

Uitgave van H. BULENS te Win
terswijk. 

MAR. BREk7,BAART, I 
firma SCHOLS 4 POS, 

Damrak, No. 23, Amsterdam. 

SPECIALITE IT in 1 

AMKAAMKORGELS,, h 
VOOR HUIS, SCHOOL ZAAL EN Ktfllft 

Iloofd-Agent der Werelill'cror•mile3 

Smit en Worce&fier I 

IOrgau Cos. -__ J 
Boekverkoopin^ \ 
op Dinsdag 18 October en volj jende 

dagen, waaronder zeer vele belang jrijke 
werken, zooals : Staringh, I lijb. 
Woordenboek; Patrik, i Po-
lus e.a., Bijbeiverkl.; 7He nry 
en Staekhouse, Bijbelver) k| . • 
Oweu, Hebreen; lil inrW e> n-
berg, Bijbeiverkl.; da Ct .a, 
Bijbellezingen ; van 5 f; is-
trieht, Godgeleerdheid ; ey-
er, Homment. I. Tes^.; II er-
zog, ICeal- Eneyklo'^ad ie en 
andere zeldzame Godgeleerde W 'erken. 

Nog enkele ex. Catalogus ve; rk: rijg-
baar, die aan de eerstaanvrag ;ei iden 
worden gezonden door den Boekl: lamde-
laar 

Kampen. J. H. B 'OS. 
Bij den Uitgever J. DEN BO ER te 

B r e u k e l e n  i s  v e r s c h e n e n  d e  2 e  d r u k  
van de 

Kenvourtige bewerkii ig 
VAN HET 

Kort begrip d< 
Christelijke lielï; jgie. 

DOOR 
II. SCHOLTEN en H. DIJRSTRJ L, 

Prijs 20 Cts. 25 Ex. f 4.50. 50 Ex. 
f 8.—. 100 Ex. f 15. 

Voor Catechisati en. 
Uitgave van de firma S. VAN VEL-

ZEN Jr. (W. A. BESCHOOR) te 's 
Graven hasje: 

De formulieren van eei theid 
der Gereformeerde Kerk: f 0. 45. 25 
ex. f 10,—. 

He Vijf Artikelen tege n de 
Remonstranten, vastgesteld . op de 
Synode van Dordrecht, Ao. 16 >18 en 
1619, 5e dr. f 0,20 25 ex. f 4, — 

De Belijdenis des Gel loofs 
der Geref. Kerken in Nederlanc 1, met 
de voornaamste vroegere lezingi )n, 3e 
dr. f 0,15. 25 ex. f 3,25. 

Be Heidelbergsehe € Cate
chismus, met teksten 7e dr. f 0,10. 
25 ex. f 2,—. 100 ex. f 7,—. 

Be Heidelbergsehe < Cate
chismus, zonder teksten, f 0,06. 25 ex. 
f 1,25. 100 ex. f 4,—. 

Het kort begrip der Chr. 
Religie, met teksten 10e dr. i : 0,08. 
25 ex. f 1,75. 100 ex. f 6,50. 

Het kort begrip der Cbr. 
Religie, zonder teksten f 0.04 25 ex. 
f 0,80. 100 ex. f 3,—. 

Hellenbrock, voorbeeldde irgod
delijke waarheden, met teksten, ( groot) 
8e dr. f 0,20. 25 ex. f 4,—. 1 00 ex. 
f 14,-. 

Ilellenbroek, zonder t eksten 
(klein) 6e dr. f 0,10. 25 ex. f 2,— 
100 ex. f 6,50. 

Borstius, Vraagboekje voor kleine 
kinderen, 11e dr. f 0,04. 25 ex. f 0.80. 
100 ex. f 3,—. 

Bovenstaande uitgaven zijn l <ezorgd 
door HH. Docenten aan de llieol. School 
te Kampen. 

Bijksterhllis, de bybelsc he ge
schiedenis behandeld in vragen e in ant
woorden voor eerstbeginnenden. Lledr. 
f — ,125 25 ex. f 3,—. 50 ex. : f 5,75. 

Bijksterhuis voor meer gevor
derden. 4e dr. f 0,225. 25 ex . 5,50. 
50 ex. f 10,50. 

Bijksterhuis, het kort beg np der 
chr. Godsdienst op nieuw uitgege ?en tot 
nut en gemak der Catechizantet 1 6e dr. 
f 0,15, 25 ex. [ 3,50. 50 ex. : 6,50. 

Hok, Hellenbroeks voorbec jld der 
goddelijke waarheden uitgebreid 1 MI ver
meerderd. 2e dr. f —,50. 

Van bovenstaande uitgaven z gn be
halve de Formulieren en Kok-1 ïellen-
broek gaarne present Ex. ter 1 cennis-
making disponibel. 

Vroeger / 11.50. Calvijn's Institutie. Thans / V.50. 
Niei voor 20 maal 4272 of f 8.50, maar voor slechts f 7.50 is de ïietlte 

uitgave in drie groot 8o deelen, (samen 1860 bladz.) van 

C A L V I J N ' S  I N S T I T U T I E  
naar de beste Eatijnsclie uitgave vertaald, terstond compleet verkriji'bna. r 
bij ZALSMAN te Kampen. 

Dr. A. Kuyper zegt hiervan o.a. „Nu geef ik voetstoots toe, dat "VIjjenberg's taal [die van den Veif». 
Ier] voor onze ooren meer gekuischt is, en hier en daar iets verbetert. Maar als. gc me vraagt: Wi'« 
beter de kunst verstond, om mij in Cnlvyn's gezelschap en aan Calvijn's voeten te brengen, dan kies iïy 
b.ij sillt? lol voor Wijenberg's vertaling toch Corsman." ,,'Wijenberg deed ee» uitnemend werk doop-
CALVYN'S INSTITUTIE leesbaar te maken ook voor onze heeren en dames, die aan het pittige HoW 
landsch der 17e eeuw ontwend zijn." »Zijne vertaling blijft een aanwinste e» een schat." 

SNELPERSDRUK VAN ZALSMAN TE KAMPEN. 
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