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THEOLOOG®3 SCHOOL 

Aan de Kerlc^rat^e 

Canclidaats~examen-
n , T, w> t„r Meulen (adres : Eefde bij Zut-
ue neer b. • j;,jaats-examen (tweede gedeelte) 

phen) lyahe C ;ebben afgele?di bevor8derd to( 
met goed gevog ^geleerdheid. Diensvulgens is 
Candidaat in ^ Geref. kerken «een stichtelijk 
hem toeges aan, ^ . je openi,nre samenkomst der 

ZSJZ.'gSi**** - — 
Kerkeraad. pnlIeQe mn Hoogleer ar en der 

Het Ooi neoL SchQol 

In zijn naam : 
IJ. LINDEBOOM, Secretaris. 

Kampen, 7 DeC-

Het ColWe van Hoogleeraren der Theol. School 
maakt bekend, ^^ong/fg1^gPn t **er C£™toren, 
als Kector voor ^Sm, !s °Pgetreden Prof. Dr 
H. Bavinek, en Secretaris van bet College Prof 

L. Lindeboom. Namem het College voorn., 
Jj' -^ÏNDEDOOM, «S'eer. 

O f f i c i ê e l e  K e r k e l i j k e  
( U i t  Het Kerkblad van 16 

verblijd, doordat, bij afwezigheid van ZEw, Ds. Sleeswijk Visser 
van Rijöoord bekend maakte, dat hij ook geen vrijmoedigheid 
had kunnen vinden om de roeping van Ousterland (Zeeland) 
op te volgen. 

Namens den Kerkeraad, 
C DUBBELMAN, Scriba. 

B e r i c h t e n , V e r s l a g e n  e n z .  
December 1898, nr. 50.) 

BERICHTEN 

VAN PLAATSELIJKE KERKEN. 
OOSTBRBI®^11.1^, 1 P60' 1898- Heden ontvingen wij he' 

teleurstellende ber'2?f v™ Weleerw heer F W. Sluiter 
te Maassluis. <lat met ^moedigheid voor onze roeping 
had bedankt' 

Namens den Kerkeraad, 
L. HAMEHSMA, Scriba 

WlIiSÜ*' (®r, ^entheim). De 4 Dec 11. was voor deze 
gemeente ee5I } ^ e Onze beroepen Leeraar Ds E. Buurma 
van Koevorden weid des Voormiddags in ons midden bevestigd, 
door r0D.?/ Van ^entheim, die predikte over Jesaja 
52 : 7- ^es namiddags aanvaardde onze Leeraar zijn dienst
werk i** e neïneente naar aanleiding van Lukas 4 : 16 — 19. 
Ruste 's Heeren zegen op het wérk der bediening in ons midden 

Namens den Kerkeraad, 
J. BROOKIITIS, Scriba. 

"VVIRDTJM, 5 Dec. 1898. Gisteren mocht onze gemeente 
lutar 25-jarig bestaan herdenken. O nze geachte Leeraar Ds. T. 
Sap bepaalde ons des morgens, naar aanleiding van Ps. 48 : 10, 
hij het voor de handliggende, het heilrijke en het plichtmatige 
van het herdenken van Gods weldadigheid. Telde onze ge
meente bij hare stichting slechts 29 leden, thans telt zij 340 
leden, Waarvan 156 gerechtigden tot het H. Avondmaal Van 
die 29 leden zijn thans nog slechts 9 in onze gemeente aan
wezig, waaronder één br. Ouderling, die gedurende al die jaren 
de gemeente gediend heeft De Heere heeft groote dingen bij 
ona gedaan, dies zijn wij verblijd. Zijn naam alleen de eer ! 

Namens den Kerkeraad, 
J HEKRINGA, Scriba 

WÖRMERVEER, 7 Dec '98. Op de laatstgehouden verga-
gadering dei* Classis Haarlem werd aan Ds J. Go ris wegens 
langdurige ongesteldheid eervol emeritaat verleend, AP.e stuk
keu, de kerk betreffende, gelieve men nu voortaan te zenden 
aan den scriba : 

H A l . IS,A.s JZN. te Krommenie. 

G1ESSENDAM A,. 7 Dec. 1898, Heden werd tot Herder 
en I,eeraar onzer gemeente gekozen de Weleerw. heer R. 
Smeding, predikant te IJselmonde Dat hij weldr a onze roe
ping opvolge, en met een vollen zegen des Evangelies tot ons 
koine ! 

Namens den Kerkeraad, 
H. J. LANGHOUT, Scriba. 

MIDDELIURNIS, 11 Dec. 1898. Onze hoop werd niet 
beschatmd. Hedenmorgen na de godsdienstoefening maakte 
onze geliefde Leeraar Ds. C S. Boss de gemeente bekend, dat 
ZEw. met vrijmoedigheid voor de roeping: der Ger. gemeente 
te Zalt Bommel had bedankt. De Heere krone dit besluit met 
zijnen zegen, doe zijn dienstknecht tot in lengte van jaren met 
vrucht en zegen onder ons werkzaam zijn, en geve, dat de stok 
lieflijkheid en de staf samenbinders steeds rijkelijk onder ons 
mogen bloeien. 

Namens den Kerkeraad, 
C. JÜCH, Scriba. 

OLDEBROEK, 12 Dec. '98. Zondagmorgen maakte onze 
geachte Herder en Leeraar Ds Joh. S. Langen aan de gemeente 
bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de Geref. kerk 
te Tienhoven. Geve de Heere, dat ZEerw. bij ons blijve. 

Namens den Kerkeraad, 
G. v. ZWALUWENBURG. 

BOLNES, 12 Dec. '98. Had de gemeente voor 14 dagen 
liet voorrecht te mogen vernemen, dat haar Leeraar Ds. C. 
Steketee voor de roeping van Strijen had bedankt, — gister
middag, na de godsdienstoefening, werd ze bij vernieuwing 

APP1NGADAM, 13 Dec. 1898. Op Woensdag 7 Dec 1898 
mocht onze Leeraar Ds. G. Geerds met zijne gemeente den dag 
herdenken, waarop voor 25 jaren ZWeleerw. in den dienst des 
Woords werd bevestigd te Pietersburen, waar hij ruim 5 jaren 
bet Evangelie mocht verkondigen. Groot en veel waren de 
blijken van liefde en genegenheid hem op dien dag, ook in 
stoffelijken zin betoond, en des avonds toen ZEerw. in een 
expres bijeengekomen samenkomst der gemeente de groote wel
daden Gods herdacht, waarbij ook verschillende sprekers hunne 
beste wenscben voegden, was het aan hem tc zien, dat hij 
diep getroffen was door zooveel zegeningen en gunstbewijzen. 
Stelle de Heere hem verder tot een zegen en heil voor onze 
gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
J. BOIIWEF, Scriba. 

WESTEREMDEN, 13 Dec. '98. Jiij de Ger gemeente al
hier tot Herder en Leeraar beroepen de Weled Heer J. Sijbesma, 
Cand te Surhuisterveen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. KUIPERS JR. 

MAKKTJM, 6 Dec. 1898. L)e kerkeraad der 
Ger. kerk te Makkum en Cornwerd bericht aan be
langhebbenden, dat aanvragen om financiüelen steun 
tijdig moeten worden inge onden, zullende anders 
geen medewerking kunnen worden verleend. 

Namens den Kerkeraad, 
H. SCHOLTEN, Scriba. 

BERICHTEN VAN CLAS&ES. 
Classis Amersfoort. 

( Rectificatie.) 
De Classis Amersfoort zal niet den 3 maar den 

10 Januari 1899 D. V. gehouden worden. 
Namens de roepende kerk, 

O. Los, Praeses. 
A. BERENDSEN, Scriba. 

Scherpenzeel, 8 Dec. 1898. 

Classis üorinchem. 
Vergadering der Classis Gorinchem op Donderdag 

12 JaD. e.k. 
Opgaven voor het Agendum gelieve men in te 

zenden aan ondergeteekende, uiterlijk op 31 December. 
Namens de bijeenroepende kerk, 

J. VAN ANTIIÏT,. 
Gorinchem, 8 Dec. 1898. 

Classis Heerenveen. 
De Classis Heerenveen heeft in hare vergadering 

van 30 Nov. 1.1. met goed gevolg praeparatoir 
geëxamineerd de Weled. Heer. J. E. Rtijenga te 
Lemmer, Cand. aan de Theol. School te Kampen, 
en met algemeere stemmen dezen broeder beroep
baar gesteld voor de Gereformeerde nerken. 

Namens de Classis, 
E. J. KOPPE. 

Idskenliuizen, 6 Dec. 1898. 

VERSLAGEN 
DER VERG. VAN CLASSES. 

Verkort overgenomen. 

Kort Verslag van de Vergadering der 
Classis Franeker, 

gehouden te Franeker op 10 November 1898. 
Aan het verzoek van de kerken van Oosterbierum 

en Tzum, om verlaging in den hoofdehjken omslag, 
?al worden voldaan, dank zij de vrijwillige aanbie
ding van de kerk van Franeker, om verhoogd te 
worden. 

De kerken Arum en Lollum aangewezen om den 
onlangs gehouden Zendingsdag te Franeker te rege
len, achten het niet noodig, een breed verslag te 
geven jan deze samenkomst, daar dit reeds is°ge-
schied in de Friesche Kerkbode. 

Li wordt echter gelegenheid gegeven om vragen 
te doen, waarvan gebruik wordt gemaakt. Ds. Bal
huizen spreekt zijn leedwezen uit, dat er nog zoo 
weinig belangstelling betoond wordt in betrekking 
tot de Zeading. Hij wekt de kerken ernstig op 
tot meerdere liefde en toewijding voor deze zaak. 

Genoemde kerken hiermede haar taak volbracht 
hebbende, worden hartelijk bedankt. 

De Classis besluit D. V. een volgend jaar weer 
een Zendingsdag te zullen houden. De kerken van 
Harlingeu A en B worden ditmaal aangewezen, om 
op een door hiar te bepalen datum, in de maand 
Mei, deze zaak vo >r te b n eiden. 

De kerk van Harlingen A antwoordt in gewij-
z:gden zin, bevredigend op eene aan haar gestelde 
vi'üag, in betreukin? 'ot de plaatselijke ineensmel-
tmg. Er bestaat, Gode zij d«nk, weer correspon
dentie tusschen de betrokken kerken, orn tot de zoo 
gewenschte ineensmelting te ko uen. 

0|> de vraag van de keik te Tzummarum, hoe 
goederen, die i og op naam staan van de vroegere 
Chr Geref. kerk moeten overgeschreven worden op 
naam van de Geref. kerk, wordt geen afdoend ant
woord gegeven, maar besloten, dat de kerk van 
Sexbierum infoimaties zal inwinnen, om een volgende 
maal de Classis van advies te dienen. 

(Kerkblad No. 48.) 

Kort Verslag van de Handelingen 
der Classe Utrecht, 

op 7 Dec. 1898. 
Aan den kerkeraad van Rotterdam B zal worden 

geantwoord, dat do Classe oordeelt, dat de behoeften 
van Djocjocarta grooter en meer urgent zijn dan 
van Midden-Java ten N. en dat zij daarom besloot, 
eventueel beroepbaar geachte dienaren aan den 
kerkeraad van Amsterdam bekend te maken. 

B^j punt 5 van 't agendum blijkt, dat de kerken 
bereid zijn, zoo noodig, zich te verbinden tot de 
navolgende bijdragen per jaar inzake de kosten 
voor een missiotiair-dienaar n 1. Amerongen f 10, 
Driebergen t 100, de Bilt f 10, Zeist f 150, Vleu
ten c. a. f 10, IJsselstein t 20, Mo itfoort niets, 
Lopik f 30, Linschoten f 15, Vreeswijk f 10, Doorn 
i 20, Benschop f 35 en Harmeien f 25. 

Aan de Bilt wordt geantwoordt, dat de Generale 
Synode toegestaan heeft aan leden, die elders wonen, 
kerkelijk toch te blijven inwonen in de kerk, waarbij 
zij zich sinds lang gevoegd hadden. Hoewel deze 
zaak op zichzelf niet is goed te keuren, moet men 
dit dus dragen. Doch dit geldt niet voor pas in
komende leden en evenmin voor de kinderen van 
bovenbedoelde ledec ; deze moeten zich vopgen bij 
de kerk ter plaatse hunner woning. 
. ln behandeling komt 't voorstel°van Utrecht, om 

niet langer door de altoos wisselende opbrengst van 
collecten 't voor deze Classe verschuldigde quotum ten 
behoeve van 't honorarium vaD emeriti-dienaren en 
voor 't pensioen van weduwen en weezen van die
naren te doen sa&mbrengen, maar biertoe elke kerk 
voor een vaste percentage aan te slaan. Dit wordt 
aangenomen en bepaald, dat Amerongen 2lj%, Ben
schop 2, de Bilt 2, Doorn 3Vs, Driebergen 4, Har-
melen 3, Linschoten 1, Lopik 4, Montfooit 2, 
Utrecht 62, Vleuten c.a. 2, Vreeswijk 4,1-Jselstein 2 
en Zeist 6 pCt. van dit quotum jaarlijks zullen 
bijdragen. 

ONTVANGSTEN. 

Voor «ie ltei-lc te lïooten. 
Met innigen dank ontvangen, van 5—9 Dec. Van de kerken te: 
Bozum, aan giften ingekomen bij Ds. M. J. Dijk f 3 • 

Drachten f 2; Schraard f 1. 
In No 48 staat: Steenwijk ; dit moet zijn: Sleeuwijkfl. 
De Heel e maakt het goed, vertrouwende, dat Hij nog menig 

hart zal openen voor deze op financieel gebied zoo arme kerk. 
Namens den Kerkeraad, 
H. K. ZIJISTRA, Praeses. 

V OOI* 
Met hartelijken dank zij vermeld de toezending van f 2, door 

J. K. v. d Z. te Dr. Vinde dit navolging ! 
Anjum, 8 Dec. 1898. E. ZWIERS. 

Voor' liet JProv. Grer. Weosliuis 
te Mkidelliai'iii^. 

Van de gemeente te: 
Boskoop A f 17.75 Schipluiden f 7 65 
Monster - 9,274 Stad a h. H. - 4,_ 
En van S. te VI. een halve ton haring. 

De Directeur vjh Weeshuis, 
H. SCHOONEJONGEN Jacobz. 

Voor «Ie TlieOÏ. Scliool. 
Gev. in de kerkcoll. te Bolsward . . f 1 
Van een zuster der gem te Bolsward . - 2,50 
Gift van H. te Velp . . . . 10 — 
Axel A (6 Dec C.) f 29,10 Den Ham (6 Dec. C.) - 11,70 
Zuidhorn id. - 7,375 Beilen , id. - 11,87 
Meerkerk id - 5,50 Leeuwarden A id. - 12, 

Kampen, 10 Dec. 1898. C. MULDER, Waarn. Pennm. 

Voor «Ie ÏJltl>reim»>sy der 
Tlieol. (School, 

Classis Bolsward. 
Class Coll. Corr. Ds. J. op 'tHolt. 

B o l s w a r d .  
Jaarl. Bijdr..- W. van Randen f 1, R. Feenstra f 2, T. Y. 

de Boer f 2 50 B. Hempenius f 2,50, W. Bokma f 2,50, Ds 
J op 'tHolt f 1. ' 

Classis Z n t f e n. 
Class. Cöll. Corr. Ds. 11. te Velde. 

V  a r s s e v e l d .  
Jaarl. Bijdragen van • 

Wed. G. J Colenbrander f 2, Ds H.' te Velde f 1, J H 
N°.Tr\ r'iG wCSSlnk f X' H Veldhorst f 1, Wed A Kl' 
Nibbehnk f 1, W. Groot Nibbelink f 1, I). J. Reehorst f l 
f' n fin , Sers. f °'30' H- J- Tuenter f 0,60, D. Westerveld 

0,60 A. Geaink f 0,60, H.Koskamp f 1, G. H. Bosman f 1 
G. J Kemink f 1, 1. Kemink f 1, G. J. Thijssen f 0 60 A 
Oversteeg f 0,60, G. H. Westerveld f 1, J. H Koskamp 'f 1 
C. \\ildenbeest f 1 H Velthorst f 0,75, H. Westerveld f0,6ü! 
p. Geldermans f 1 W. Westerveld f 0,60, H. Lammers f 1, 
H. Heyerman f 0 00 B. Westerveld f 1, H. Heusinkveld f l! 

Bulsink f 0,50, G. Rademaker f 1, A. Rademaker 1' 0,25. 
Giften ineens: 

W. Tammel f 0,60, De Jel f 2,50, E. Gesink f 0,40, J. J. 
Leijs f 1, B. Wissink f 1, H. Meurs f 1,20, E. Lammors f 0,60. 

A a 11 e n A. 
Alle giften ineens .< 

Ds Nieboer f 1,80, D. Kemink f 1, G. W. Penaings f 1, 
H. v. Lochem f 1, Wander te Bokkel f 1, J. Staal f 0,50, H. 
Heusinkveld f 0,60, J. D. van Lochem f 0,60, J. G. Breekveld 
f 0 30, W F. te Bokkel f 1,20, J. B. v. Lochem f 1, G H 
t e  B o v e l d  f  1 ,  G .  J .  t e  B o k k e l  f  0 , 6 0 ,  A .  W .  W e s t e n d o r p  f l '  
1' f. f L H- J- Hoopman f 0,60, G. te Bokkel 
f 0,60, A. J. Heinen f 0,50, W. Breekreld f 0,50, 

A a 11 e n B 
Jaarl. Bijdrage: 

Ds. v. Dijken f 1,50, W. te Gussinklo f 1, S. Wevers f0 50 
G. Helmink f 0,50. 

G e e s t e r e  n - G  e  1  s  e  1 «  a  r .  
Jaarl. Bijdrage: 

Ds J. Visser f 2, A. J. Negberink f 2, J. H. Kolkman f 1, 
(T. J. Kolkman f 2. 

V o r d e n. 
Jaarl. Bijdrage: 

Ds% A J. Tenkink f 5, J. de Jong f 0,50, J. Hamsen f 0.25, 
H H Berenpas f 0,50, G. J Winkelman f 1, A. J. Lenselink 
i n ! ' Scholten f 0,50, J. Hofs f 0,50, D. J Hamsen 
f 0,50. 

]Sf e e d e 
Jaarl. Bijdr.: J. te Raa f 1, W. te Raa f 8. 

Classis Beilen. 
Class. Coll. Corr. Ds. J. Moolhuizen. 

Jaarl. Bijdrage: 
D w i n g e l o o .  

A. Mulder f 2, J. W. Hessels f 2, A. Kok f 2, J. Klaas-
sen f 2. 

_ D i e v e r. 
Wed. G. Mulder f ^ 

B e i l e n .  
Ds. J. Moolhuizen . 4 _ 

Door J. G. Straasheijm te Charlois van eenige vrienden 
aldaar verzameld met 'toog op 6 Deer. f 17,55. 

Met blijdschap vernamen we van de broeders 
< lass. Coll. Correspondenten, dat de reeds verant-
vvooide gelden uit de meeste Classes en kerken 
nog maar de aanrang zijn van een arbeid, die 
nog ijverig vooitgezet wordt. 

Kampen, 10 Dec. 1898. C. MULDER, Waarn. Pennm. 

Van H. te Velp . . _ f ~ 
Op 6 Nov. gev. in de coll. te Berkel ! . 
Door H. Kok v/d kerk te Bergen op Zoom - 39,36 
Door idem, van idem voor de Heidenbode . - 7,20 
Door Ds. Oegema, gev. in 'tkerkz. te Wildervank - 3'50 
Door A. G. Bosch. P. C. v/d Zend.-Ver. „Wees een 

zegen" te Zwolle . . . . - 5 50 
Door J. IJ. Bosch, op 4 Dec. gev. in 't armenz. te 

Middelstum . . _ _ . 25 — 
Door Ds. Gideonse, van J. Peddemors te Almelo, 

ged. opbr. v/h Prov. Zend. feest in Overijssel - 10 
Door Ds. te Velde te Varsseveld, coll. v/d Ger. kerk 

te Homberg, Duitschland . . . - 14 95 
Eene coll. v/d kerk te Bergentheim . - 5 16 
Door Ds. Moolhuizen te Beilen, van N. . - 2 50 
Door G. Meijer, v/d Ger. Jonged.-Ver. „Maria" te 

Medemblik . . _ . g 
Door A. Ceelen, v/d kerkeraad te Loosduinen - 10,01 
Door Ds. Meijering, gev. in 'tkerkz. te N. Pekela - 5,— 
van J. en L. v. d. Kooij te Hindeloopen 2700gebr. 

postzegels. 
P i n k s t e r c o l l e c t e :  

Bergen op Zoom f 13,44 Ureterp - 3,68 
N. B In een voorg. Nr. staat: „Door Ds. Oegema,' gev. 

in t kerkz. te Oenkerk f 20,— en door idem gev. in 't kerkz. 
te Oenkerk f 2,50"; lees voor Oenkerk Wildervank 

Doesborgh, 9 Dec. 1898. B. DE MÖEN, Quaestor. 
Zeiidiiijf onder <le Jodeu. 

Door onzen colporteur Br. Smit: Van 
R. Ferwerda, Harderwijk . f 0,50 

Uit het busje van G. K. Bosch, Zwolle - 3,815 f 4 315 
Door A. H. Homan, Ten Boer : namens den Heer 

J. Wiersma, Pngmr. van de Zangv „Luther" aldaar - 3,25 
Door N. N te Medemblik : verzameld . - 2 50 

Mogen we, zoo de Heere wil en wij leven, eerlang weer her
denken, dat de Zone Gods in het vleesch is verschenen, hoeveel 
reden hebben we dan om met diep medelijden neer te'zien op 
den Jood, wien de gekruiste Christus helaa» ! nog een ergernis 
is. Klimme daarom, inzonderheid op het Kerstfeest, onze bede 
voor hem ten hemel; en zij bet ons tevens eene driugende 
beboette om aan zijne toebrenging hoe langer hoe trouwer en 
ijveriger te arbeiden. 

Met hartelijken dank voor het ontvangene, niet het minst 
voor betgene onze jeugdige vriend te Zwolle zoo trouw ver-
zamelt, worden de belangen van Abrahams nakroost aan de 
iielde onzes volks minzaam aanbevolen door 

lir den P'enningmeester, 
// addmgsveen, 9 Dec. '98. E. KüopvjfiLD 



Schriftbeschouwing. 

Het heilig Evangelie uaar 
tVohannes. 

LXIII. 

Hoofdstuk VI. 

Die mijn vleesch eet, en mijn bloed 
drinkt, die blijft in mij, en ik in hem, 
56. Gelijkerwijs mij de levende Vader 
gezonden heeft, en ik leve door den Va
der, alsoo die mij eet, dezelve zal leven 
door mij, 57. Hier verklaart Jezus, 
waaraan het toe te schrijven is, dat zij, 
die zijn vleescli eten en zijn bloed drin
ken, liet eeuwige leven hébben. Daaraan 
toch allernaast, dat hierdoor eene we-
derzijdsche gemeenschap tusschen Hem 
en de zijnen tot stand komt. De ge-
loovige is in Hem; hij legt zijn oud 
leven at, eii omhelst den voor hem ge-
offerden Christus als dengene, in wien hij 
zijne wijsheid, gerechtigheid, heiligheid 
en verlossing heeft. Christus, zijnerzijds 
het geloof beantwoordende, deelt zich aan 
het ledige in ons mede, als de alles 
met zichzelven vervullende. 

Dat deze vereeniging met Christus, 
ons eene oorzaak en bron des eeuwigen 
levens is, treedt echter eerst dan ten 
volle in het licht, als wij het oog ves
tigen op de betrekking, waarin Hij tot 
den Vader staat. Daarom wijst Jezus, 
des willens om ons geloof tot den hoog-
sten trap van zekerheid op te voeren, 
ons op deze. 

Hij begint met ons te herinneren, dat 
de Vader, die Hem gezonden heeft, de 
Levende is ; dat doet Hij trouwens om 
er baan door te breken, voor wat Hij 
gereed staat te zeggen omtrent de om
standigheid, dat Hij door den Vader 
leeft. Want als de Vader niet de Le
vende was, dan zou Christus niet door 
Hem kunnen leven ; na de Vader ech
ter het leven zelf is, staat het vast, 
dat Christus door Hem leeft, nu en al
tijd, zelfs in dén dood. Het behoeft 
nauwelijks gezegd, dat Christus hier dooi
de uitdrukking leven, iets, ja veel meer 
dan het bestaan verstaat; dit toch heeft 
Hij met alle menschen gemeen, dat Hij 

door God bestaat. Onder het leven 
begrijpt Hij alles, wat zich bij dit woord 
denken laat; zeggen wil Hij, dat Hij 
uit den Vader alle licht en kracht put, 
die Hij noodig heeft, niet alleen tot 
het werk zijner zending, maar ook om er 
al de zijnen het heilig en onverganke
lijk leven Gods door te doen leven. 
De bijvoeging »gezonden heeft," is niet 
overbodig; zij wijst aan, dat Christus, 
hier zichzelven niet als het eeuwige 
Woord Gods op het oog heeft, maal
ais het vleeschgewordene Woord ; Hij 
zegt ons hier, hoe Hij als Zoon des 
menschen leeft. Dit doet Hij om ons 
duidelijk te maken, hoe een menschelijk 

en zich nader te verklaren, om te zien. 
of er onder de geërgerden nog waren, 
die tot betere gedachten gebracht kon
den worden, en in elk geval, om allen den 
mond te stoppen, door aan te wijzen, dat 
er in zijn woord geene reden tot ergernis 
is. Meteen toont Hij, dat Hij weet, wat 
in den mensch omgaat; want zonder 
iemand naar de beteekenis van het ge
mompel om Hem heen te ondervra
gen, weerlegt Hij hunne oauitgespi'o-
kene tegenrede. Ergert u dit — zoo 
vraagt Hij, zinspelende op wat Hij van 
het eten zijns vleesches en het drinken 
zijns bloeds had gezegd. Letterlijk laat 
Hij hierop volgen : indien gij dan den 
/oon des menschen zaagt opvaren, waar 

wezen voor de overige menschen be
ginsel des eeuwigen levens worden kan; 
zelf levende door den Vader, vermag 
Hij alles te doen leven door zich. 
Daardoor, dat Hy onafgebroken in volle 
gemeenschap met zijnen Zender blijft, 
ontvangt Hij van Hem eene volheid van 
leven, die Hem tot de fontein maakt, 
met welke wij slechts verbonden be
hoeven te zijn, om eeuwig te leven. 
Zeer schoon is in samenhang hiermede 
gezegd: de ware,God, de levende Va
der zelf, geeft zich slechts aan één én, 
doch in Hem aan allen, die dezen eenige 
eten." 

In vs. 58: Dit is het brood, dat uit 
den hemel nedergedaald is; niet gelijk 

uwe vaders het manna gegeten hebben, en 
zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in 
der eeuwigheid leven, is eene herhaling 
en samenvatting van al het te voren 
gezegde, gegeven met de bedoeling, om 
eene laatste oproeping en uitnooJiging 
te doen aan de schare, om toch door 
het geloof in Hem den eeuwigen dood 
te ontvlieden, en het eeuwige leven te 
zoeken. 

Deze dingen zeide Hij in de synagoge, 
leerende 'te Kapernaüm, 59. Velen dan 
van zijne discipelen, dit hoorende, zeiden: 
deze rede is hard; ivie kan dezelve hoo-
ren f OU. De belangrykheid der rede, 
hier medegedeeld, noopt Johannes om 
de plaats zelve, waar zij uitgesproken 
werd, aan te wijzen. Er kwam nog 
iets bij. Hier, in deze Synagoge, kwam 
het tot eene blijvende breuk tusschen 
Jezus en de Galileërs. Beider wegen 
zouden zich voortaan scheiden. Velen 
zelfs van hen, die gewoon waren Hem 
te volgen, begonnen al mompelende tot 
elkander te zeggen : deze rede is moeie-
lijk aan te nemen; wie is bij machte 
om ,ze aan te hooren ? Zij meenen', dat 
zij Jezus begrijpen ; daarom kunnen zij 
zich onmogelijk met Hem vereenigen. 

Jezus nu, wetende bij zichzelven, dat 
zijne discipelen hierover murmureerden, 
zeide tot hen: ergert ülieden dit? 61 
Wat zou het dan zijn, zoo gij den Zoon 
des menschen zaagt opvaren, daar Hij te 
voren ivas? 62. De Geest is het, die 
levend maakt; het vleesch is niet nut. 
De woorden, die ik tot u spreek, zijn 
geest en leven, 63. Tot dusver hadden 
de Joden hunne klacht nog niet open
lijk uitgesproken. Jezus voorkomt dit, 
door zelf het woord tot hen te richten, 

te voren was ? en zegt hiermede iets 
dat aanvulling behoefc. Deze woorden 
worden verschillend aangevuld; men kan 
er in zijne gedachten op laten volgen: 
hoe zult gij u dan ergeren V Trouwens 
indien men zich ergerde aan de bewe
ring, dat zijn vleesch gegeten moest 
worden, terwijl Hij nog bij ons is, hoe 
ongerijmd zal deze aan niet voorkomen, 
als Hij bij zijne hemelvaart, zich aan 
onze tegenwoordigheid onttrekt! Het 
ligt echter meer voor de hand, om te 
denken, dat Jezus hier zijne hemelvaart 
tot verklaring van zijn woorden in 
roept, en zeggen wil: na mijn terug
keer tot den hemel, van welken ik tot 
u afgedaald ben, zal alle misverstand 
tusschen r en mij vervallen ; dan toch 
als mijn vleesch van u weggenomen zal 
zyn, en ik zelf tot den hemelschen, 
geestelijken stand des levens verheven, 
zult gy van zelf begrijpen, dat ik alleen 
door het geloof, in de werking des 
Geestes, gegeten worden kan. Hij laat 
er op volgen, dat de Geest alleen le 
vend maakt, terwijl het vleesch tot niets 
nut. Hier herroept Christus niet, wat 
Hij van zyn vleesch getuigde, toen Hij 
het spijs des levens heette; want als 
Hij van zijn vleesch zegt, dat het niet 
nut, verplaatst Hij zich op het stand
punt van zijne tegenstanders, en merkt 
Hij zijn vleesch aan, gelnk zij dit doen 
Zij spreken over zijn vleesch zonder 
meer; over zijn natuurlijk vleesch, dat 
de vrucht zijns bloeds is. Daarvan 
mag voorzeker gezegd, dat het ons geene 
nuttigheid geven zou, zoo wij het al 
met onzen lichamelijken mond aten. 
Want van dit vleesch zou moeten ge
zegd, wat zoo even omtrent het manna 
verklaard was, namelijk, dat het ons 
met ten eeuwigen leven voeden kan. 
Daarom wil Christus, zijn vleesch met 
het oog des geloofs bezien hebben. 
Dan toch ziet men dit vleesch met de 
kracht des Geestes overgoten, als een 
vleesch, dat van den Geest ontvangt : 
waarmede het ons voedt. Want het 
geloof merkt Christus' geofferd vleesch 
aan als een vleesch. dat aan den geest. 
van welke het gescheiden is, hergeven 
wordt, naar de wet, dat het geofferde 
aan dengene, die het geofferd heeft, 
wordt teruggeven. En dat niet alleen. 
Het geloof toch weet, dat het vleesch, 
doordat het hereenigd wordt, naar den 
geest van hem, die het geofferd heeft, 
verheerlijkt zal worden, opgenomen in 
het leven des geestes zelf. Het zal 
zijne aardsche natuur met eene geeste
lijke hoedanigheid verwisselen. Maar 
omdat het hereenigd wordt met eenen, 
in wien de Geest des Vaders ten volle 
woont, zoo ziet het geloof het vleesch 
van Christus aan als een Tempel Gods, 
waaruit de stroomen des eeuwigen le
vens tot ons afvloeien. Zoo verstaan 
wij, hoe het vleesch van Christus tege
lijk spijze des levens en ten leven on
nut is. Niet nut is het naar zijne 
aardschen oorsprong en zijne aardsche 
natuur aangemerkt; maar als drager 
van den levendmakenden Geest van 
Christus aangemerkt, blijkt het voor 
elk, die het door het geloof eet, eene 

: spijze des eeuwigen levens te , zijn. 
( Wordt vervolgd.) 

VAN ANDEL. 

AAN èEN VnlEND TÉ JtRUZALlNI. 
Waard« Vriend, 

Het schijnt, dat ons kleine, Neder-
landsche volk langzamerhand tot de 
groote, beschaafde natiën zal gaan be-
hooren. Ik leid dit af uit het feit, dat 
de voorziiter onzer Tweede Kamer in 
de vorige week de publieke tribune heeft 
moeten doen ontruimen, omdat de men 

i schen daar,, niettegenstaande herhaalde 
vermaningen van den voorzitter, zich 
niet rustig wilden houden. 

Uit Parijs en Weenen werden reeds 
dikwijls berichten vernomen van erger
lijke tooneelen die, bij de besprekingen 
over de aangelegenheden des lands, plaats 
grepen. Maar den Haag bleef nog ach
terlijk. 

Nu echter is ook in dit opzicht voor
uitgang onder ons te bespeuren. En 
'als de heeren Staalman, Troelsta, van 
Kol en van der Zwaag nog eenigen tijd 
van parlementair leven hebben, wie 
weet, wat we dan nog zullen beleven ! 

De tijden, waarin men zong : 
„Veel beloven tn weinig geven 
„Doet de gekken in vreugde leven" 

zijn lang voorbij. 
Als een regeering optreedt met de 

leua van sociale hervorming, houden 

velen zich aan dit woord en kunnen 
niet in vrede leven, allerminst in vreugde, 
als er weinig of niets van komt. 

Zoo neemt de ontevredenheid onder 
de menschen toe en wordt, door eigen 
schuld, het regeeren steeds moeilijker. 

Indien men vermoedens heeft opge
wekt, dat ieder die door ouderdom, 
ziekte of anderszins onbekwaam is ge
worden om te werken, recht heeft, dat 
van Overheidswege behoorlijk in zijn 
nooddruft worde voorzien, en er komt 
dan niets van, dan is dit een bittere 
teleurstelling, en ook is het dan niet 
moeilijk te begrijpen, dat de menschen 
elkander allerlei scherpe verwijten naar 
het hoofd slingeren. 

Ook dit is een gevolg van ons toe
nemen in kennis en beschaving. „Ken
nis, ontworteld aan 't geloof, wordt 1 rots, 
wordt heiligschennis," heeft da Costa 
geleeraard, en de ondervinding van eiken 
dag bevestigt de waarheid van deze leer. 

Niet alleen voor het staatsleven maar 
ook voor de kerk ja voor het huiselijk 
leven blijkt de kennis, die niet uit het 
geloof is, tot trots en heiligschennis te 
leiden. Dit is reeds duidelijk in Gods 
Woord uitgedrukt, Rom. 14 r 2ü-.alwat 
uit het geloof niét is, is zonde. 

In zulke wc'"den Gods is een begin
sel geopenbaard, dat geldt voor het ge-
heéle leven., dat geheel bat leven he-
heerscht en oordeelt. 

En krachtens dit beginsel is veel, wat 
onder de menschen voornaam, geleerd, 
beschaafd, verlicht, zedelijk, vroom ge
acht wordt, naar het oordeel Gods, niets 
dan zonde. 

Men leest geen druiven van doornen 
en geen vijgen van distelen; en nog 
altijd blijft het woord waarachtig: die 
wind zaait, zal storm oogsten. 

Dezer dagen is nog eens weder in 
herinnering gebracht de ketting-sluitrede 
van een grappenmaker uit de 17e eeuw, 
die bewijzen wilde, wie eigenlijk de Ver-
eenigde Gcweoten regeerde. Doch aan 
die herinnering ontbrak één schakel. De 
grappenmaker beweerde, dat de Ver-
eenigde Gewesten eigenlijk door den 
duivel geregeerd werden, omdat me
vrouw Bicker's keukenmeid onder dien 
boezen invloed stond. Holland regeerde 
toen de andere Gewesten. Amsterdam 
regeerde toen in Holland, maar werd 
geregeerd door den burgemeester Bicker. 
Deze burgemeester zat onder de pan
toffel zijner vrouw en werd door haar 
geregeerd, terwijl mevrouw Bicker ge
regeerd werd door haar keukenmeid, en 
deze laatste door den duivel. Ergo: de 
Vereenigde Gewesten, zoo concludeerde 
deze grappenmaker, worden door den 
duivel geregeerd. 

Deze laatste schakel in de ketting, de 
invloed van den duivel op de keuken
meid des burgemeesters is niet negen-
tiend'eeuwsch en dus weggelaten. Welk 
ontwikkeld en beschaafd, verlicht mensch 
gelooft nog aan een duivel en zijn in
vloed op de menschen? 

Voor ons, die door onze tijdgenooten 
uujsteningen genoemd worden, is de 
demonische invloed op de menschen 
zeer merkbaar. 

De feiten in het leven herinneren ons 
onophoudelijk aan het Schriftwoord: Wij 
hebben den strijd niet tegen vleesch en 
bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der 
wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelijke boosheden in de lucht. Efz. 
6 : 12. 

Achter de zichtbare en tastbare ver-
chijnselen in hét leven wonen en wer

ken de onzichtbare machten. Machten, 
die wanhopig worstelen tegen God en 
zijnen Christus, en die voor dat doel 
menschen bezielen en omvoeren naar 
hunnen wil 

Het zijn de bovenaardsche boosheden, 
die zich in het leven laten gelden, en 
tegen welke wij. die Christus hopen toe 
te behoören, den strijd hebben te voe
ren. 

Hoe er nu Christen-geleerden. kunnen 
zijn, die beweren, dat we geen partij 
mogen zijn, geen partij-leiding mogen 
dulden, is mij dikwerf een raadsel. 

Ik kan het alleen eenigermate ver
klaren uit het feit, dat, in den regel, 
lieden uit de hoögere standen, sober 
bedeeld zijn met theologische kennis, 
en de kennis, die zij van de theologie 
hebben, onsamenhangend, onsystema
tisch, verward is. Duitsch piëtisme en 
Engelsch methodisme ligt hun nader 
aan het hart dan de historisch-Neder-
landsche theologie. Waarbij dan nog 
komt de invloed van de prediking dei-
ethische predikanten, aan positieve dog
ma's, vooral aan dogmatiek, ontgroeid 
of ontkomen. 

Zoo geschiedt het, dat men „de diep
ten des Satans" niet ziet. 

Dat men ernstig, ethisch optreedt 
tegen de belijders des Heeren, die van 
partij en systeem spreken, en irenisch 
tegenover liberalen en ongeloovigen, zelfs 
tegenover Heidenen. 

In vroeger jaren hoorde men nog 
dikwerf de uitdrukking : »partij van den 
levenden God." Is het nu voor- of ach
teruitgang, dat men zulke termen bijna 
niet meer hoort; dat men zoo angst
vallig is tegenover het woord party, dat 

mon godsdienst noemt, wat voorheen 
afgoderij heette ? 

Ik voor mij acht dit geen vooruit
gang, maar bewijzen voor de waarheid 
der stelling aangaande het „hellend 
vlak." 

Beets zegt ergetis : partyman wezen 
wil ik niet, ik wil geheel mijn volk 
behooren ; en menigmaal, als ik aan 
deze regelen dacht, zeide ik, in mijzel-
ven : ik ook niet. Maar ik moet. Ik 
moet niet naar mijn wil leven, maar 
mij laten brengen, waar ik, van nature, 
niet wezen wil. Mijn natunr wil heel 
mijn volk behooren, vriendelijk zijn 
jegens allen, aller vriend zijn, en door 
allen rabbi genoemd worden. Mijn na
tuur is afkeerig van partij-discipline op 
elk gebied. Ik wil mijn eigen zin doen, 
mijn eigen hoofd Volgen, mijn eigen 
meester, in den diepsten grond, mijn 
eigen god zijn, en niemand aanbidden 
dan mijztlven. 

De meeste menschen hebben een ge
heel andere natuur, mede een gevolg 
van opvoeding en allerlei invloeden, waar
aan zij, van der jeugd aan, onderwor
pen zijn. Hun natuur is gedisciplineerd, 
en daardoor zoo voortreffelijk geworden. 
Ze zijn niet eigenzinnig, ze kennen het 
zielelijden niet, verbonden aan het sin
guliere. 

Een broeder uit den handwerkersstand 
hoorde ik eens zeggen: als Uod mij 
met bekeerd had, zou ik volbloed soci
alist zijn. 

Dat noemde ik een spijker met een 
kop er op. Zulke uitlatingen getuigen 
van zelfkennis, getuigen ook van de 
ma.cht Gods, om onze natuur te dooden 
en ons in een nieuw godzalig leven te 
doen wandelen. 

Ach, wat zou er van ons geworden 
zijn, als Gods vrijmachtige liefde en 
ontferming geen genade in ons gesel» 
pen had, die vlak en vierkant tegen 
onze natuur over staat, en een strijd 
op leven en dood met onze natuur be
gonnen ware ! 

Ook in ons is vijandschap tusschen 
het zaad der slang en het zaad dei-
vrouw. 

En of we nu van nature zijn demo
craat of aristocraat, socialist of kapita-
talist, radicaal of man van 't juiste mid
den, zoo het genade-leven in ons is, zal 
het onze natuur aangrijpen, ten-onder-
brengen, kruisigen en dooden. Het zal 
ons leeren kiezen en dragen de smaad-
heid van Gods volk, boven de schatten 
van Egypte. Wij worden, in deze we
reld, partij, tegen vleesch en bloed in. 
En we zullen partij blijven, zoolang de 
wereld tegenover Christus staat, en voe r 
Satan en zijn rijk partij kiest. 

Al het overige is bijzaak. 
De gebreken en fouten der leidslieden, 

onhebbelijkheden der partij gen ooten, aan
trekkelijkheid der tegenstanders, of wat 
het ook zij, het is alles bijzaak. Wij 
weten en gevoelen, tot welke partij wij, 
in den grond, behooren, en zeggen tot 
deze: uw volk is mijn volk en uw God 
is mijn God. 

In dat partijwezen openbaait zich de 
eenheid van beginsel, de eenheid van 
geloof en belijdenis. En om deze te 
behouden moet ook vaak de zelfverloo
chening beoefend worden. Het moet 
voor ons de vraag zijn en meer worden, 
wat God de Heere, in zijn geopenbaard 
en beschreven Wooid, van zijn volkeischt. 

En hoe meer die eisch zijn invloed 
op ons laat gelden, hoe meer wij in 
botsing zullen komen met wat Hem 
wederstaat. 

T.t. 
GISPEN. 

Politieke Beschouwingen. 

Maandag en Dinsdag en deels ook Woensdag 
heeft onze Ttceede Kamerve, behandeling van de 
begrooting voor Binnenlandsche zaken voort
gezet wat betreft bet onderwijs. Veel bijzon 
ders viel er niet voor. De Minister gaf nog 
geen toezegging om ook aan vrije inrichtin
gen van liooger onderwijs het jus promo
vendi toe te kennen of om het universitair 
onderwijs in te krimpen. Hij was niet on
genegen om het Grieksch op de Gymnasia 
facultatief te stellen, maar de uitvoering was 
moeilijk. Hij bestreed den aandrang van 
den heer Ilartogh en Tydeman, om de sub
sidie-voorwaarden der gymnasia zoo te wij
zigen, dat meisjes moesten worden toegelaten 
en vond evenmin termen voor snbsidiën aan 
de gymnasia le Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage, mede door den heer Hartogh 
gewenscht. De heer Lobman juichte de be
noeming van een inspecteur voor bet ambts-
onderwijs toe. 

Bij middelbaar onderwijs verklaarde de 
Minister zich voor plaatsing van meisjes op 
middelbare scholen en voor wijziging van 
de wet op 't middelbaar onderwijs ten op
zichte van eind-examens en de opleiding van 
leeraren. Maar dit is niet zoo spoedig klaar. 

De Minister beloofde den heer Lohman 
uitbreiding der lesuren van het mijnwezen 
aan de polytechnische school, maar bestreed 
diens voorstel om de subsidie der kookschool 
te Alkmaar a f 3000 te schappen. Ter ver
dediging der subsidie voor Alkmaar wees 
de Minister vooral op de sympathie voor 
deze model-inrichting bij alle richtingen en 
standen te Alkmaar. Het amendement-
Lohman werd verworpen met 62 tegen 29 
stemmen. De Minister heeft ech er den post 
voor eeu nieuw schoolgebouw te Bakhuizen, 

welke de heer . Van Alphen voorstelde' te 
schrappen, teruggenomen. 

Bij lager onderwijs wees de heer Lobman 
er op, dat thans ook de geloovige Israëlie
ten zich plaatsen tegenover de openbare 
school ; dit is een teeken des tijds. Zij is 
allengs minder Christelijk geworden. In de 
leesboeken van deze school vindt men niets 
van Christelijke opvoeding. Het orgaan'van 
dei; Bond vanNederl. Onderwijzers heeft thans 
vervangen den vroegeren, Christelijker) staf. En 
als dan nu zelfs een openbare onderwijzer re
dacteur van Recht voor Allen is, dan beseft men 
den geest van het openbare onderwijs. Spreker 
gaat voorbij de aanvallen waaraan de opperra-
bijn Dunner beeft bloot gestaan; men zegt: 
noem feiten, maar dat is zeer moeilijk. Uitvoe
rig critiseert spr. de tegenwoordige openbare 
scboul, die niet meer beschouwd kan worden 
als bet symbool van nationale eenheid. In 
de bijzondere scholen moest men meer en 
meer zien het cement der natie. Inzake de 
traktementen wenscht hij periodieke verboo
ging van Rijkswege. De beer de Waal Malefyt 
sprak in denzelfden geest en juichte toe de 
plannen tot pensioneering van weduwen en 
weezen van onderwijzers; zoo ook de beer 
Smeenge. 

De beer Mutsaers klaagde over de be
noeming van schoolopzieners. De beer De 
Klerck verdedigde de openbare school en de 
onderwijzers, die in het geheel beter zijn 
dan men ze voorstelt. Insgelijks de beer 
Ketelaar in het breede zelfs. Ook de Mi
nister kon niet inzien, dat de neutraliteit 
werd geschonden, Lohman en Dunner over
dreven naar zijn meening. Verhooging van 
tractemeuten kon eerst komen na leerplicht 1 

Op Creta gaan de toestanden nu in a-oede 
richting vooruit, terwijl de Sultan, onder 
protest, met nijdige oogen de wijzigingen 
daar aanschouwt. 

De admiraals hebben van Creta en zijn 
bewoners afscheid genomen met een procla
matie, waarin zij „zich gelukkig prijzen den 
Cretenzers de in Maart 1897 beloofde en 
door dezen met zooveel bloed bevochten 
vrijheid en ook zelfbestuur te kunnen geven." 

„Prins George zal binnen weinige dagen 
//aankomen; bij zal onder erkenning van de 
„rechten van uen Sultan en met toelaten van 
„de Turkscbe vlag op een punt van het 
„eiland eeu duurzamen vrede en orde brengen. 

„Ondersteunt hem dus bij dit werk door 
„gehoorzaamheid en goeden wil. Onze taak 
„is bij zijn aankomst afgeloopen. Creta zij 
„geluk en voorspoed toegewensebt 1" 

Ook wij sluiten ons bij dien wensch aan. 
Moge nu ook Armenië eens een beurt ver
krijgen; de toestanden zijn daar haast nog 
treuriger dan ze op Creta waren. 

Spanje heeft nu toch eindelijk Noord-Ame-
rika's voorstellen aangenomen, zij 't onder een 
woord van protest, dat naar 't ons voorkomt, 
misplaatst was, al is 't ook volkomen verklaar
baar tengevolge Amerika's overdreven eischen. 
Voor Cuba is dan nu de vrijheid daar. Mo^e 
zij gezegend zijn! Helaas, nog juist voor bij 
het einddoel zijns levens, de plechtige af
kondiging van het „Vrije Cuba," heeft kun
nen bereiken, is generaal Garcia te Washing
ton, waar hij met de Amerikaansche Regee
ring onderhandelde, aan een longonsteking 
overleden. Garcia, geboren Cubaan, van 
beroep advocaat, van roeping opstandeling, 
heeft van 1868 af onvermoeid gestreden voor 
de onafhankelijkheid van zijn eiland. Hij 
is herhaaldelijk gewond, gevangen genomen, 
ontsnapt, ter dood veroordeeld, maar altijd 
was hij op de bres tegen Spanje en voor 
de vrijheid. 

Znn aandeel in den laatsten ODstand en 
zijn rol voor Santiago zijn bekend. Als OD de 
grenzen van het beloofde land is hij ge
storven na zooveie opoiiermgen. 

Evenals in Oostenrijk is nu ook in Hon
garije over den Ausgleicb bet parlement duch
tig iii de war geraakt door een felle oppo
sitie, zoodat ook daar niets tot stand komt. 

De premier, Banfl'y, is naar Weenen ge
togen oin met den Keizer nader te beraad
slagen. Hij bleef er niet lang, en naar men 
zegt is hij door den Keizer zeer welwillend 
ontvangen, en met uitgebreide volmachten 
naar Pest teruggekeerd. Eranz Jozef schijnt 
den getrouwen Minister nog niet los te wil
len laten, en het kan ook niet anders dan 
erkend worden dat het hard is als Minister 
met eeu meerderheid achter zich te moeten 
wijken voor een obstrueerende minderheid 
Op den steun van Koloman Tisza kan 
Banffy blijven rekenen ; deze is zelfs zoover 
gegaan om in een clubvergadering der libera
len, alle leden der meerderheid een stuk ter 
teekening voor te leggen, waarbij zij zich 
eruinaen OOK oen Ausgieicli te zullen erken

nen, wanneer die niet door het parlement, 
maar daar bulten om tot stand mocht 
komen. Men kan die daad alleen verklaren 
als een uiting van wanhoop tengevolge van 
de tergende taktiek der oppositie ; want het 

bijna niet te denken dat een ervaren 
staatsman als Tisza zal kunnen meenen dat 
een deel van het parlement, zij bet dan ook 
de meerderheid, zich eigenmachtig in plaats 
van en boven de wet kan stellen. Komt voor 
1 Januari de begrooting en de Ausgleich 
niet tot stand, dan verkeert Hongarije in 
een rechteloozen, toestand, waarvan wij op 
dit oogenblik het einde niet zien. 

In Frankrijk loopeu de golven van het 
antisemietisme hooger en hooger, zoo zelfs 
dat in Algiers de maire er officieel voor 
streed. Doch nu heeft dan toch de Regee
ring eindelijk ingezien dat het ook in Algiers 
zoo niet langer ging. Een burgemeester, 
die in zijn antisemietische woede een groot 
deel der bevolking vogelvrij verklaart, kan 
moeielijk langer gehandhaafd worden. 

De prefect van Algiers heeft dan ook Régis 
in zijn ambt van maire voor een maand 
geschorst ter zake van een rede op 9 Dec. 
gehouden, waarin hij den gouverneur la 
Ferrière dreigde uit de kolonie te jagen 
evenals bij bet zijn voorganger Lepine had ge
daan. De Minister van binnenlandsche zaken 
Dupuy vond dat niet genoeg en stelde de 
schorsing op drie maanden. 

In biljettten op de muren van Algiers 
geplakt verklaart nu Régis op het besluit tot 
schorsiug iu zijn ambt, te antwoorden met 



ontslagaanvrage. In de stad heerseht gropte 
opwinding; de troepen zijn geconsigneerd. 

Ook in Parijs gaat de Kegeering wat meer 
toezien en zorgen voor ue orae. t is noo
dig ook! 

NOORDTZIJ. 

TEE BEMOEDIGING. 
Er zijn in den laatsten tijd droeve klach

ten o-euit over den financieelen toestand van 
de Theol. School en van het met haar 
bonden Gymnasium. 

Paar bestond ook reden voor die klach 
ten. Als de inkomsten verminderen en de 
uit,raven vermeerderen, is de toestand met 
rooskleurig. En dat was inderdaad het ge
val waarin School en Gymnasium verkeerden 
na het besluit der jongste Synode. 

To, uitvoering van dat besluit moesten 
er verschillende Leeraren in de letteren bij 
benoemd worden. Pat kostte geld; en al 
zijn de collecten op zichzelve met achter 
mto-eeaan. zn znn toou lang mee zoo guai.e 
gen, als de vermeerdering van uitgaven het 
aisnhta. 

Vandaar dat de Curatoren der Theol. 
School ernstiger en luider bij de kerken begon
nen aan te dringen op vermeerdering uer gave.i 
voor de School, dan zij vroeger Denoeraen 

, i » „  V e r s c h i l l e n d e  Hoogleeraren en 
Curatoren spraken hier eu daar een woord 
om de belangstelling te wekken en te ver
sterken. Correspondenten gingen met nieuwe 
kracht aan het werk, en zochten contribuan
ten voor de uitbreiding der School. 

En reeds in den aanvang is die arbeid 
niet, zonder vrucht geweest. Er moet zeer 
zeker gewerkt worden ; met stilzitten komen 

„r niet 1 de menschen brengen ons tegen-
.vnnrdio- het geld niet meer thuis. Maar 
ah er gewerkt wordt, komen de b noodigde 
o-elden er zeker en zelfs in overvloedige n 
molp 

WMer liet, orgaan onzer Christ. Geref. 
K.Anrlnvo man kte zich noodeloos bezorgd. UIUOUCIO, (  . -

iri-nnt. isi II161, Cirlt 6F t tl cl 11S 
jaarlijks tekort komt. Als wij een 7 of 8000 
gulden jaarlijks meer ontvangen aan eollee 
ten en contriDuuen, uan kuuuou wy u 
bestaan. 

Eu wat zou dat over zooveel kerken ? 
De kerk te Amsterdam had onlangs een 

tienduizend gulden tekort en haalde daar 
voor in een omgang bij de leden ruim negen 
duizend gulden op. Zouden dan alle kerken 
>,aain niet iaarliiks een tienduizend gulden 
mopi* kunnen opbrengen voor hare School 
en voor haar Gymnasium ? 

Pe reden, dat er in de laatste jaren min
der voor de School is opgebracht, ligt dan 
o»k volstrekt met m onvermogen, maar in 
allerlei andere omstandigheden ; in de ver
mindering van het aantal collecten ; in de 
halveering der collecten ; in de gedeeUlheid 
der opleiding te Kampen en te Amsterdam; 
eu bovenal in de gebrekkige organisatie en 
den geri gen arbeid, die er aan de fiiian 
cieele verzorging der School in de laatste 
jaren besteed is. 

Ik heb in den laatsten tijd verschillende 
welgestelde leden onzer kerken leeren ken 
neu, die jaarlijks gaarne eene bijdrage wil
den geven voor de School, maar wien het 
nooit gevraagd is, en die er nooit toe in 
de gelegenheid zijn gesteld. Allerlei andere 
vereenigingen zijti er voor in de plaats ge
komen en hebben de School achteruitgezet. 

Maar als men bij de leden onzer kerken 
eene gave komt vragen voor de Theol. 
School, wordt men bijna nooit teleurgesteld. 
Oude liefde roest niet. Als de kerken liet 
maar gaan inzien, dat er waarlijk behoefte 
is, dan dragen zij gaarne en gewillig bij. 

Bij een bezoek, dat ik onlangs te Bun-
scholen bracht, deed ik daarvan weer eene 
ervaring op. Nadat ik daar een woord in 
het belang der Theol. School gesproken had, 
stelde br. O. Huijgen mij een gift van vijf
honderd gulden ter hand, welke hij bestemd 
had voor de Theol. School. Bovendien zal 
hij pogingen in het werk stellen, om in 
Bunschoten een aantal Jaarlijksche contribu
ties te krijgen. En ik twijfel niet, of zijn 
arbeid zal rijke vruchten dragen ; vooral 
wanneer men in de gemeente weet, dat 
broeder Huygen zelf op zoo milde wijze is 
voorgegaan. 

Indien er op deze wijze ook in andere 
kerken gewerkt wordt, is er niet de minste 
vrees, of er zal in den financieelen toestand 
der School binnen enkele maanden een gun
stige verandering komen. Pe vrees, dat men 
de School zou laten wegkwijnen door gebrek 
aan verzorging, zal blijken een droombeeld 
geweest te zijn. 

Aan broeder Huygen breng ik hier open
lijk mijn dank; en ik maak melding van 
zijne gift, opdat zijn voorbeeld ook anderen 
tot navolging prikkele en voor allen tot be
moediging zij. 

Pe kerken kunnen hare School niet mis
sen, en de School de kerken niet. Beide 
behooren bij elkaar, en mogen, door den 
Heere gezegend, nog lang voor elkander ten 
zegen zijn ! 

H. BAVINCK. 
Kampen. 

ALLERLEI. 
Van de vele ongelukken door brand en 

dergelijke kunnen wij in ons blad geen mel
ding maken. Maar treffend is het, als een 
stichting van weldadigheid er door getroffen 
wordt, gelijk de Martha-Stichting te Alfen 
a d Rijn. Pe gebouwen en goederen waren 
wel tegen brandschade verzekerd, maar toch 
blijlt de brand een straf, eene bezoeking. 
Hoevele oogenblikkelijke ontberingen en wat 
wordt al niet vernield op een oogenblik, dat 
voor geen geld ter wereld terug te krijgen 
Is 1 ... . In dezen geest meldde ook de 
heer Geel in 't kort aan de Standaard dezer 
dagen van de ramp, die de inrichting trof, 
te beginnen in het kleederen-magazijn. Alles 
weg, zoodat de kinderen niets meer hebben 
op 't oogenblik dan wat ze aan hebben en 
wat in de wasch is. Het waschhuis, de 
strijkinrichting, de naaischool, de schoen
makerij zijn weg en het schoolgebouw wan
kelt. Persoonlijke ongelukken hadden niet 
plaats, maar het personeel en de kinderen 

schreiden bij de ruïnen. Moge zoo spoe
dig doenlijk in de dringende behoeften voor
zien worden. Assurantie beveiligt ons niet 
tegen alle beproevingen des Heeren en de 
vele gevolgen van brand en andere schade. 
Pe beproefden ondervinden veel belangstel
ling; ook met de verplaatsing der kinderen, 
zoolang de schade niet hersteld, eu het 
noodige vernieuwd is. 

Het Ned. Herv. Prov. kerkbestuur van 
Overijsel heeft den heer G. Bruua, voormalig 
predikant te Enter, vervallen verklaard v;in 
de bevoegdheid tot het uitoefenen van ker
kelijke rechten en bedieningen voor oube-
paalden tijd en hem tevens van het lidmaat-
scüap der JNed. Herv. kerk ontzet. — Men 
herinnert zich, dat de heer G. Bruna Roomsch 
gewordei is. 

Het door de Ned. Herv. Synode van dit 
jaar reeds voorloopig aangenomen /,.Regle
ment op het Beheer der kerkelijke goederen 
en tondsen der gemeenten van de JNeder-
landsche Hervormde kerk" is door de Prov. 
kerkbesturen en de commissie tot de zaken 
der YVaalsche kerken met 46 tegen 17 stem
men verworpen ; terwijl vier leden zich bui
ten stemming hebbben gehouden. — Onder 
de tegenstemmers zijn er, die het kerkelijk 
oppergezag a la Rome willen versterken en 
weer anderen, die het willen terugleiden naar 
het recht der plaatselijke gemeenten m Ne-
derlandschen zin. 

Ingevolge volmacht van het Bestuur is 
door Prof. Pr. A. Kuyper tijdens zijn ver
blijf in de Westersche Staten van Noord-
Amerika aldaar een sectie van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond" opgericht. Het be
stuur bestaat uit professors en predikanten 
en burgers van de Reformed en Christ. Ger. 
eu andere kerken. Voorzitter is Hon. Geo 
Birkhoff Jr., Nederlandsch consul te Chicaoo 
Ook in het Oosten tracht Prof. Kuyper zulk 
eene sectie tot stand te brengen, om die 
twee dan onder een bestuur te vereenigen. 

Ons werd indertijd toegezonden : „Geen 
des persoons. Preek van Dr. 

Louis A. Ballier gehouden vnnr -ziinp o-p-
r  0  , . o 

meente [op Schiermonnikoog] den llSeptr. 
1898, toepasselijk op de Inhuldigingsfeesten. 
Groningen A. J. Vredevoogd." 

Pr. L. A. Ballier is reeds bekend om zijn 
Tolstoïaansche beginselen en praktijk, inzake 
de schutterij. Het thema „Geen aanneming 
des persoons" is genomen naar Rom. II : 11, 
de voorafspraak was naar Jac. II : 1 —12 ; 
Synodale vertaling. Men gevoelt reeds, waar 
dit revolutionaire thema van een lnhuldi-
giugswoord bij Harer Majesteits meerder
jarigheid naartoe moest. Ue spreker was 
echter wel zoo wijs om zich niet te branden. 
ZEw. heeft het tegen de Majesteiten maar 
ontziet ze toch ; zooals we weten, ook de 
kerkelijke majesteiten als het er op aan
komt ; al durft hij wat. Hoe echter een 
Herv. predikant zoo den Bijbel durft ge
bruiken en verdraaien? Pat zou men van 
iemand, die eenmaal zoo stout optrad, niet 
verwachten. We zullen slechts op een paar 
zinnen aan 't slot wijzen. 

„God kent geen keizers en koningen, geen 
vorsten en vorstinnen, geen ministers, geen 
kamerleden . . ." Niet? B.v. in den Bijbel, 
Jesaja, noemt God zelfs een Cyrus zijn 
„herder enz. dat weet Poctor Ballier beter 
dan iemand. 

„Kunt ge werkelijk aannemen, dat onze Ma
jesteiten ook voor Hem majesteiten zijn ?" 
Zeer zeker. JNiet alleen majesteiten zijn ze 
maar „goden," volgens Ps. 82 : 6 o.a. „Ik 
heb wel gezegd, gij zijt goden ; gij zijt kin 
deren des Allerhoogsten." 

Verder heet het -. „Ik kan niet anders doen 
dan naar in ij tl klein vermogen trachten nm 
heel de wereld te beschouwen uit het oog 
punt Gods." — We dachten, dat dit oog
punt voor een kind des stofs onbereikbaar 
is eti ongeoorloofd, als een ontoegankelijk, 
heilig standpunt. Maar daarom neemt, dat 
„kleine vermogen" ook God Zijn werk uit 
de handen, zeggende : „ik wil niemand en 
niets beoordeelen dan alleen naar zijn inner-
ujk wezen. — uit Kunt en moogt gn met. 
Pit doet God alleen. Pat is artkel één van 
Rome's beulwet. 

„Ik kan geen uiterlijke hoogheid ontzien 
en geen andere overheid erkennen, dan die 
daarbinnen zetelt," — zei spreker. Ziezoo. 
Pe man, die tegen de Majesteiten predikt, 
is zijn eigen majesteit. Pat is oprecht. Zoo 
zijn we t cirkeltje rond. 

arme schapen, die onder zoo'n herder 
zaten. In verband met den socialistischen 
tijdgeest is zulke filozofie en mystieke toon, 
die erin ligt, des te verleidelijker. We wen-
schen den auteur toe. zijn talenten a a n  w a t  
gezonder mystiek te wijden. 

C. M. 

Aan de Theol. School werd met gunstig 
gevolg het kandidaats-examen afgelegd door 
den heer J. D. Heersin/c te Kampen. 

HELMONP, 7 Pee. 1898. Voor de kerk 
te Helmond ontvingen wij van een „zee
man", die zijn naam wenscht te verzwijgen, 
f 3,15, voor een banknoot van 5 kronen, 
met het volgende briefje uit Kopenhagen : 

„ Wiaarde Broeder in den Heere ! 
Uit het Ger. Handhoek heb ik vernomen, 

dat uwe gemeente een klein kuddeke is. En 
tevens wenscht ge een Ohr. Schpol op te 
richten. Pat is een heerlijk beginsel, moge 
de Heere onze God u daartoe helpen om de 
harten van zijne kinderen tot geven en bid
den te neigen. 

Hierbij zend ik eeu gave. Ze is klein, 
maar welgemeend, net is niet van miju 
overvloed. 

Nu geliefde kinderen Gods, de Heere zij 
met u en Hij zegene u in de natuur en in 
de genade. Mogen uwe pogingen wel ge-
ukken. Zijt nu hartelijk van uw medepel

grim gegroet, die tevens zijn naam wenscht 
te verzwijgen. 

Ps. 37 : 4, 2. Een zeeman." 
Namens den Kerkeraad, 

G. VISSER, Praeses. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
Poor H. Salomons Kz. Gasselter-

Nijeveen : Gevonden in het kerk-
zakje f 10,— 

Peze gave was in dubbelen zin eene ver
rassing ; én omdat we niet zoo dikwerf zóó
veel tegelijk ontvangen ; én omdat het d? 
eenige gift is, die we in deze 14 dagen 
hebben te verantwoorden. Perhalve onzen 
inaigen dank voor dezen beker koud waters; 
met den hartelijken wensch, dat de milde 
gever of geefster het toegezegde genadeloon 
in ruime mate er op mag ontvangen. 

E. KROPVELD. 
Waddingsveen, 9 Pee. '98. 

Het „simultaneum" is een gelijk recht 
voor Lutherschen en Roomschen om op kleine 
plaatsen, waar maar één kerkgebouw is, 
daarin op denzelfden dag godsdienst te hou
den. Pit bestond nog in de Fransche dorp
jes Chagey en Tavey. Te Chagey zal dit 
echter ophouden. En wel hierdoor, wat 
hoogst zelden gebeurt, dat de Roomschen 
— na eene schadeloosstelling van twee dui
zend irancs, die door een onbekenden gever 
de Protestantsche gemeente verschaft werd, —-
de kerk aan de Protestanten zullen overlaten 
en zeiven een nieuwe kerk gaan bouwen. 
Te Hulst in Zeeuwsch-Vlaanderen werd 
dertijd de bestaande kerk in tweeën gedeeld 
door een breede scheidingsmuur. Hoewel 
Roomschen eu Protestanten er tegelijkertijd 
godsdienst in houden '.ander elkander te 
storen — zit men elkaar zoodoende dus 
nog dichter en onstichtelijker op het lijf 

Pe Protestantsche leeraar te Messina, op 
Sicilië, had bij de Paasch-godsdienstoefenin-
gen wel 3000 menschen ouder zijn gehoor 
V a n  d e  5 2  c a t e c l u z a n t e n  w e r d e n  e r  1 8  t o t  
lidmaten aangenomen. 

KERSTFEEST EN TRAK.TAAT-
VËRSPREIDING. 

Nog een spanne tijds, en, zoo de Heere 
het ons vergunt, mogen we het heerlijke 
Kerstfeest weer vieren ; d i. herdenken de 
eeuwige liefde Gods, die zich geopenbaard 
heeft in de zending van zijn Zoon, voor 
doemwaardige zondaren. Al weten we niet 
.. e J _ I I T - • 1 \ 1 /. -r • . ui ue neere Jezus 111 i;ecernuer ot Juni is 
geboren, wij weten, zooveel te zekerder, dat 
Hij in het vleesch is verschenen, dat Hij ons 
vleesch en bloed heelt aangenomen, ten 
einde te kunnen lijden en strijden en sterven 
aan het kruis, om langs dien weg eene 
eeuwige gerechtigheid aan te brengen. 

Paarotn is voor de gemeente des Heeren 
in liet algemeen, en voor ieder begenadigde 
in het bijzonder, overvloedig stof om met 
geheel de Christenheid, die geboorte van 
onzen Heiland te herdenken, en blijmoedig 

± . I . rr J " aan ie uenen : 
„Hij heeft gedacht aan zijn genade 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt " 
M„— .1 __ . .i. , • I'J-AAI UAN IA er OOK voor diezeitde ge

meente, en voor dienzelklen begenadigden 
zondaar ruime stof om te beseffen, hoe heilig 
en duur de roeping is om te zorgen, dat 
ook aan anderen dat heerlijke Kerstevangelie 
geprediKt Kan worden. 

Ve hetde immers is mededeelzaam, zoekt 
zichzelve niet : maar wat dunkt u, is het 
dan niet noodig, wanneer wij in het huis des 
gebeds nederzitten onder de prediking van 
het Kerstevangelie, en tevens bidden, dat 
dit evangelie heinde en ver mag worden 
verbreid en omhelsd, dat wij dan ook het 
onze doen om die verbreiding en omhelzing 
uiugenjK te maKeu r 

Zeker, de Heere heeft ons niet noodig, 
niet noodig in eenig opzicht; maar Hij wil 
ons gebruiken om als een middel in zijn 
hand het évangelie te prediken aan alle 
kreaturen. Paarom dient bij de herdenking 
van Christus' komst in het vleesch, het voor
nemen in ons gewekt of versterkt te worden, 
om den weg des levéns aan Joden, Heide
nen, Mahomedanén en Naamchristenen be
kend te mak; n, opdat ook die hunne knieën 
voor den eeuwigen Zaligmaker mogen leeren 
buigen. 

Ja, ook Naamchristenen ; want wat geeft 
het, of men naar den Heiland al zich noemt, 
in zijn Naam is gedoopt, maar wij leven 
naar het goeddunken van ons hart, zooals 
helaas 1 ook in ons goede vaderland bij 
duizenden doen. 

En onder die Naamchristenen is het juist, 
dat „Filippus" bij voorkeur wenscht te ar
beiden, gelijk hij nu reeds een twintigtal 
jaren heeft mogen doen. Maar in dien ar
beid heeft hij de medewerking noodig van 
alle Christenen in den lande. Ook van u 
mijn broeder en zuster, die u tot dusver 
nog immer aan dien arbeid hebt onttrokken. 

Gij geniet het zalige voorrecht, dat God 
u aan Bethleliems kribbe deed nederknielen, 
en dat ge — wanneer ge althans ietwat bij 
uw hart zijt — de begeerte gevoelt om straks 
bij vernieuwing te hooren van Hem, die in 
die kribbe heeft neergelegen, en in zijn 
zalige nabijheid u te verlustigen. 

Welnu, van harte wenschen we, dat die 
begeerte in ruime mate mag worden ver
vuld ; maar denk dan ook eens ernstig na 
over den treurigen toestand van hen, die 
hun Kerstfeest vieren zonder God en Chris
tus. Ook die zijn geschapen voor de eeuwig
heid ; ook hun moet bet Evangelie worden 
gepredikt, en ook door middel van Trakta
ten hun worden herinnerd, dat : Alzoo lief 
bod de wereld heejt gehad, dat lij zijnen 
eeniggeboren Zoon gegeven heeft. Joh. 3 : 16. 

Sluit daarom bij ons Geref. Traktaatge
nootschap u aan; laat met den nieuwen 
jaargang, die i Januari begint, als lid bij 
broeder H. HOOFT JZ., te Ermeloo u inschrij
ven ; of zend in elk geval eene gave voor 
de Gratisverspreiding hem toe. 

En waar dan uw hart met uwe daden 
zich paart, daar zal ook uw gebed voor den 
arbeid onder uwe onbekende natuurgenooten, 
troonwaarts klimmen, en met des te meer 
vrijmoedigheid zult ge kunnen zingen. Ps. 
119 : 83 „Wat vreê heeft elk, die uwe wet 
bemint 1" . . . 

E. KROPVELD. 
Waddingsveen, 26 Nov. '98. 

I n g e z o n d e n .  

Hooggeachte Redacteur ! 
Het heeft mij vóór enkele maanden tot 

groote vreugde verstrekt, dat Mej. A. Kuy-
pers, Leerares in stemvorming en spraak te 
Amsterdam, had uitgegeven een „Handleiding 
tot stemvorming eu vloeiend spreken", en 
dat zij schreef aan het einde van dit boek, 
dat zij voornemens was in den a.s. wiuter 
eenige openbare lessen te geven, waarin zij 
hare stemvorming wilde toelichten. 

Ik zelf toch heb het heil, dat hare methode 
aanbrengt, in rijKe mate ervaren. Ofschoon 
ik een krachtige stem had, begaf deze mij 
vóór 4 jaren binnen den tijd van 4 weken 
geheel en het zou mij niet mogelijk geweest 
zijn, ooit weer één preek te houden, indien 
ik niet door de lessen van Mej. Kuypers 
mijn stem (en dat beter dan zij ooit geweest 
was) teruggekregen had. 

Hoe aangenaam is het mij nu, dat de 
oefeningen, die mij en honderden anderen 
reeds tot zegen zijn geweest, onder het be
reik van een iegeliik bekomen <7iïn ot. . O %> o VU vAcifc 
Mej. Kuypers hare Handleiding in 2 open
bare lessen toelichten wil. 

Peze toelichting is, dunkt mij, voor de
genen, die haar boek met vrucht bestudeeren 
willen, zeer noodig ; want Mej. K. zal daarin 
alle oefeningen voordoen, die in haar boek 
staan aangegeven. Als haar leerling weet 
ik het, hoe menigmaal men de oefeningen 
maar half goed doet, indien alleen gezegd 
wordt: Zóó en zóó moeten zij zijn —• en 
dat a leen het voormaken der oefeningen 
alle abuizen voorkomt. 

Moge daarom een iegelijk, die in de vor
ming zijner stem belang stelt, de beide les
sen bijwonen, die 13 en 20 Pee. des avonds 
ten 7 72 ure in het Odeon te Amsterdam 
zullen gegeven worden. 

Voor iemand, die veel spreken moet, zul
len daar vele belangrijke onderwerpen be
handeld worden. Wat een onwillekeurige 
ademhaling is; op welke toonsterkte men 
zich oefenen moet; welke bij de verschil
lende klanken de mondstellingen moeten 
zijn ; hoe de klanken klinken, als zij vóór 
in den mond achter de bovenste tanden wor
den gehoord; dat er geen keelletters zijn ; 
welke waarde we te hechten hebben aan de 
interpunctie, die in het minst niet het dalen 
of rijzen der stem mag bepalen ; hoe men 
lezen moet op verschillende stemhoogten; 
hoe de kleinste stem, als zij goed is geoe
fend, krachtig genoeg is om zich in bet. 

i 

voordracht, 
doen 

RF.D. 

ADVERTENTIES, 
G e t r o 11 w ii ; 

I I .  K A Y V C Z Y ' N S K I  
KN 

M. I I .  VIS.SCHER, 
di«, ook namens d- Familie, hartelijk 
bedanken voor de vele blijken van 
belangstelling by hun huwelijk onder
vinden. 

HAKDKLIWIJK, 
8 Dec. '98. 

D. V. hoopt, onze geliefde Echtge
noot en Vad-r, 

i)s. L. K. HUMMELEN, 
den 26 Pee zijn 25-jarige B.vail-
tfeUehedieninq te herdenken. 

SOL1 DEO GLOKIA ! 
Namens uilen, 

li. K. HUMMELEN. 
'T ZANDT, 
Dec. '98. 

A an alle», die ons hunne belang-
stelling betoonden bij oi s jubileum. 
betuigen wij onzen oprechten flank. 

W v. ASSELT, v. D. M. 
C. W. V. ASSELT— 

WALHOF 
SELLINGEN, 

13 Dec. '98. 

D, ankbaar dat we het voorrecht 
hadden met elkander te herdenken, dat 
onze gehelde Ouders hun Sft-iaria-,7 — --5» 
huwelijksfeest  mochten vieren, 
onzen itWilK aan alien die van ver 
en nabij hunne belai gstelhng toonden. 

Mede namsnit om? Ouders, 
M. NOORDEWIEK. 

DOKICUM, 
12 Dec. 1898. 

grootste gebouw verstaanbaar te maken, om
dat de verstaanbaarheid niet zit in het spre
ken met kracht, maar in de helderheid der 
klanken en in de duidelijkheid, waarmee de 
medekliukers worden uitgesproken ; — dit 
alles en nog veel meer zal die avonden 
werden uiteengezet en bewezen, en lokke 
tot bijwoning van deze lessen velen uit. 

Mochten deze regelen hiertoe ook eenigs-
zins bijdragen, zoo zou het doel bereikt zijn 
van hem, die, met dank voor de plaatsing 
zich noemt, Hooggeachte Redacteur, 

Uw die. dr., 
J. HARTWIGSEN, v. d. m. 

Harmelen, Pee. 1898. 
We ontvingen dit stuk eerst Donderdagmorgen, 

(oen men te Kampen reeds aan 't afdrukken van het 
nummer vau 9 dezer besronnen was. Voor de tweede 

op 20 dezer, kan het echter nog dienst 

v t  oer de veie en verrassende bewn-
zpn van belangstelling op ons 25-
jarifj feest, Woensdag 7 Dec. ont
vangen, betuigt ondergeteekende, mede 
namens zijne Echtgenoote en Kinderen, 
zijn hartelijken MM/Ê]Wt£ 

Ds. G. GEER OS. 
APPINGBDAM. 

13 Dec. 1898. 

Zoo de Heere wil en zii l«vpn 
hopen onze geliefde Ouders 

EVERT HAK VOORT 
EN 

WILLEMPJE ROMKES 
den 20en December hunne 
Vijf- en - hcintiff -jarige 
Éichtvereenigirig te her
denken. 

Namens lianne dankbare 
Kinderen, 

J. HAK VOORT. , 
URK, , 

15 Dec. 1898. 

Heden overleed te 's-Graven-
hage, na een langdur'g lijden, 
in de hope des eeuwigen levens, 
mijn geliefde Echtgenoot, de 
heer 

A. STERK, 
in den ouderdom van 66 jaren. 
Mevr. de Wed. A STERK— 

FKROINANDUSSK 

's- GRAVUNHAGE, 
6 December 1898. 

lieden overleed ons dochtertje 
Mendrika Hermina 

Christina, 
in den aanvalligen leeftijd van 
ruim 2 jaren. 

K VAN DEN BURG. 
W. VAN DEN BURG -

VAIF VELZNN. 
11 EEMSK, 

8 December 1898 

m 

I 

Het heelt den Heere b, hüao-H , .. r>~» 
van de zijnen en van ons weg te 
nemen, onzen geliefden Broeder 

CORNELIS BIJTER, 
in den ouderdom van 43 jaren. 

Met de gaven door God hem 
geschonken, heeft hij in liefde 
en onverdroten ijver de kerk als 
diaken gediend Nu reeds werd 
hij van zijn post afgeroepen. 
Wij staren hem na in het stil 
vertrouwen, dat ons groot ver
lies voor hem heerlijke winst 
is. Moge de Heere zijne diep
bedroefde familie genadiglijk 
troosten en sterken. 
A amens den Kerkeraad der Ger. 

kerk te Weesp A, 
J P. TAZELAAR. Voorz. 
C DE RONDEN, Scriba. 

WEESP, 
11 Dec. '98. 

Hedenavond ontsliep, na korte 
ongesteldheid, zeer zacht, in het 
vast geloofsvertrouwen op zijnen 
Heere en Heiland, onze geliefde 
Echtgenoot, Vader en Behuwd-
vader 

P. S. VOGELAAR, 
in den ouderdom van 66 jaar 
en bijna 4 maanden. 

DINTHLOORD. 
WED. J. VOGELAAR-

SCHOUT. 
H. VOGELAAR. 

'S-HEER-ARENDSKEEKE. 
A. VOGELAAR. 
C. VOGELAAR-

BLOK. 
APELDOORN. 

S. J. VOGELAAR. 
J. G. M. VOGELAAR-

DE JONGIÏ. 
DINTELOORD. 

JOH. VOGELAAR. 
W. VOGELAAR. 
J. VOGELAAR. 
DINTELOOHD, 

11 December 1898. 

I >e Baad der Geref. kerk A 
alhier vernam met droefheid 
het afsterven van den Weleerw. 
Heer 

R. G0RIS, 
Emeritus-predikant onzer ge
meente. 

't Is onze hartelijke bede, dat 
de Heere de familiebetrekkingen, 
in deze smart en rouw, met zijne 
vertroostende genade bezoeke. 
Zijn persoon en zijn arbeid zal 
onder ons voortdurend in ge
zegende nagedachtenis blijven. 

Nurnens den Kerkeraad, 
J. P. TAZELAAR, Voorz. 
C. DE RONDEN, Scriba. 
WEESP, 

12 Dec. '98. 

• 
I 



Heden ontsliep zacht en kalm 
mijn innig geliefde Vrouw en dei-
kinderen zorgdragende Moeder 

Janna Rakker, 
in den ouderdom van ruim 45 
jaren, mij nalatende acht kin
deren. 

Zij ging heen in het volle 
bewustzijn van de hope des 
eeuwigen levens. 

P. STEIGINGA 
en Kinderen. 

HAKLINGËN. 
12 December 1898. 

Tegen billijke voorwaarden wordt 

TER OVERNAME AANGEBODEN 
de fabricatie van een zeer gewild artikel: 

VLEESCH 1\ 1SLIK. 
Geheel eenig in Nederland, doch bij 

gebrek aan kapilaal geen uitbreiding 
kunnende geven. Zeer geschikt voor 
groote slagerij. 

Fr. br. aan den Uitg. Van dit blad 

heden ontsliep tot onze diepe 
droefheid onze geliefde Echtge
noot, Vader, Behuwd- en Groot
vader, de Heer 

E. GERDES, 
in den ouderdom van 77 jaren. 

Uit aller naam, 
L. S. GERDES-

BKKPOHL 
DOETINCHEM, 

12 Dec. 1898. 
W egens zijne vele ons bekende, 

en onbekende vrienden volstrekt 
eenige kennisgeving. 

WIJNHANDEL. 
Voor KAMPEN en omstreken wordt 

een soiied en ijverig I'lillKOOl 
gevraagd oiu in bovengenoemd arti
kel onder particulieren Ie werken. 
Zij die persoonlijke relaties hebben, ge
nieten de voorkeur. Pr. br. lett. 85>. B4. 
aan den uitgever van dit blad te KAMPEN. 

Heden ontsliep zuchten kalm 
in de hope des eeuwigeu levens, 
onze geliefde Vader, Bebuwd-
en Grootvader 

FilMIK AALBERS, 
in den gezegenden ouderdom 
van ruim 83 jaren. 

bit aller naam, 
II. AALBERS 

SPOOLDE, 
(Zwollekerspel), 
13 Dec. 1898. 

VEREEN. 
»Tot Chr. Liefdadigheid." 

Zullen onze belangstellende 
Vrienden en Vriendinnen voor 

het a.s. KERSTFEEST onze 170 
Verpleegden niet vergeten ? Met har-
telijken drang vragen we voor hen weer 
een gave der liefde, een blijk van deel
neming. 

Alle GIFTEN in geld of natura 
zullen zeer welkom zyn aan 't adres 
van den Directeur 

W. &. H. MAGENDANS. 
WAGENBORGEN, 8/12 '98. 

Reeds in dank ontvangen van Dr. 
li. P. te VV. f 15. 

CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK, 
gbvestigd te Nijkerk. 

Zooëven verscheen : 

Aan den Eaphraat 
DOOR 

D .  A L C O C K .  
Schrijfster van » De Spaansche broeders", 

Vertaling van A D E L P H A. 
P;ij> innen, f 1,80, gebonden ƒ 2.20 
Dit hooi^t belangrijke werk, dat in 

een boeiend verhaal een zeer getrouw 
overzicht geeft van de Armenische 
quaestie onzer dagen, is aan de leden 
der Vereeniging verzonden. 

Zij die nog lid wenschen te worden 
en dan slechts 5 cent per vel (dus 
voor dit omvangrijke werk slechts 
/ betalen, kunnen zich bjj hun 
gewonen boekhandelaar aanmelden of 
bij den uitgever 

G. F. CALLENBACH, 
N IJ K E R K. 

Heden verbrak de Heere ten 
tweeden male voor mij den 
huwelijksband, door mijn gelief
de Vrouw, en der kinderen als 
tweede liefdevolle Moeder, 

Paulina Cornelia van 
Bruinnessen, 

na een langdurig, smartelijk, 
doch voorbeeldig lijden, tot Zich 
te nemen, in den ouderdom van 
63 jaar. 

Moge het den Heere behagen 
na korter of langer tijd, dat ik 
weer met haar en al de zaligen, 
zijnen Naam groot ma;' maken. 

W. 11. VERHOEFF 
en Kinderen. 

LTSKLMUIDEN, 
13 Dec. '98. 

H. H. WINKELIERS 
vinden een uiterst voordeelig 
H iti 

MANUFACTUREN 
bij B. PEREBOOM, 

lis 
Biest Adres voor Orgel» 

In het Christelijk ftc<i(iclit 
voor Krankzinnigen 

»VELDWIJK" te ÜRMELO, 
wordt GEVHAMGM* 

EEN ECHTPAAR 
zonder kinderen, beneden de 415 j;ire», 
van goede gezondheid en ItesÜMt 
Christelijke beginselen, om aan het 
hoofd van een PAVILJOEN VOOR 
MANNEN te staan. Sollicitaties wor
den vóór f Januari 1S99 inge
wacht bij den Geneesheer-Directeur 

J 11. A. VAN HALE. 
Een JtJFPHOüVV, Ger. Goisd., 

ssoekt een betrekking als 

HUISHOUDSTER 
OP 

KINDERJUFFROUW, 
Adres lett- aan den Boe&h. 

ZALSMAN te KAMPEN. 

IBRBB BAART' 8  
OBGELHANOEL, 

Dsmnik 22. — Amsterdam 

Eene eenv. JUFFR., ruim 30 jaar, 
zoekt eene l>etr. als 

HUISHOUDSTER 
of iets dergel in een net Chr gezin. 
Goede get. Ir. brieven onder letter 
A. It, aan den Uitgever van dit blad. 

Gevraagd niet Iftei ÉS99 

een Bakkersknecht 
bij G. ROOSEBOOM, Brood-, Koek
en Banketbakker te STADSKANAAL. 

MAM ü F ALT U R ËN~ 
Er wordt met primo Januari 

gevraagd in een drukke xaak 
EEN LEERLING 

14 a 15 jaar oud, die flink lager onder
wijs heeft genoten. 

Br. fr. letter Mi. aan den uitgever 
van de Bazuin. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een .veer 
(jroote 

AlltRIKAAMlE KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal ot kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
,,Helios'' aan den uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

Heden verscheen de le üflev. van 
een tweeden, goedkoopen «lriik 
van bet gezochte werk van F W. 
KRUMMACHER: 

De lijdende Verlosser. 
Stichtelijke beschouwingen over 

de lijdensgeschiedenis des 
Heeren. 

Vers. hijnt in 13 aflev. a /'O.SO. 
De le druk die f 5.&Ó kootte, is 

Jinaal uitverkocht. In de En-
geisciie taal, waai in dit weik eveneens 
werd overgezet, werd 'tin betrekkelijk 
korten tijd & malen herdrukt. 

J. C. v. SCHENK BIIILL 
DoEfBUHG. 

TIJDELIJK. 
Goede boeken voor weinig 

geld. 
BOSTON, l'es n ensche i 

natuur en deszelfs vierv. u-
digo staat (649 bladz.) f 2 ihansf I.— 

Li<J V Jli. liens Ohrist'ns on-
• derrichting . . . - —,[,() 

WILL. HUNT1NGTON, Ko
ninkrijk der llemeien iugei o-
men door gebed . . - — 80 

TIIEOI). v. D. GROE, De 
bekeering . . . ~ 50 

THEOD. v. u. UROE, B.ie-. 
ven le en 2e st, . - —,40 

V. D. GROE, Ui gezochte 
Leerredenen . . - _ ,40 

THOM. ROOKER. Ware 
zielsvernedering en heilzame 
wanhoop . . . _ — ,(j() 

FRANKEN. >\erii derChris--
tel. leer, gebonden half leer - 1,30 

WINSLOW, Het Oagelijksch 
wandelen met God . . - 1 25 

KKUMMACHER, De Komst 
d e s  l i e e r e n  . . .  -  ]  , 5 0  

VVIT.MON D, de Schildknaap 
vroeger f 1,— . . - --,60 

VERHAGEN. Gesch. der 
Ger. kerk, vroeger f 5,— - 1,50 

JAMES, Met Huisgezin 
vroeger f 3 50 . . - 1 80 

JAMES, Geschei.k van een 
Christ. vader, vroeger f 4,40 - 2,20 

JAMES, Gids voor den 
jongeling, vroeger f 1,— ,50 

JAMES, Bestuur en aan
moediging . . . _ 60 

VAN VELZEN,Feeststoffen 
vroeger f 1,75 . . 1, 

Men wachte niet te lang met be
stellen. De voorraad is gering 

KAMPIVN. G. PH. ZALSMAN. 
P. S. Bij toezending van postwissel 

wordt het verlangde franco verzon
den. 

Natuurstudie 
en Christendom, 

DOOR 
•Ir. F-

vrij naar het Hoogduit.ich door A. JAP, 
predikant te Schiedam. 

Prijs ing f 2,25, gebonden in linnen 
stcmpelband f 2,75 

Dr. DAÜBANTON zegt o. la. in zijn 
woord vooraf: » Dit leert BETTEX aan 
wie onbevooroordeeld doordenkt; de 
natuur eischt tot hare verklaring den 
God der Openbaring." 

Het, Doe/inch. Weekblad: »Dat is 
geen boek, dat men. na het efrst ge
lezen te h bben, in de boekenkast voor 
goed weg zet, neen, het zal voorzeker 
een eereplaats krijgen" enz. enz. 

Dr. J. Ik. de Visser in de A. V. : 
»Een boek a's het hier bovengenoemde 
aan te bevelen, is een genot en eene 
verplichting. Dit laatste zeg ik, omdat ik 
er zeker van ben, dat de d 11 i v e 1 zich 
niet op zijn gemak zal gevoelen, als het 
in wijden kring verspreid en veel ge
lezen w-rdt. ... Als ik een zoon had 
van 19 jaar of daarboven, ik gaf het 
hem zeker, en zou stellig, als hij het 
gelezen had, er eene samen spreking 
over openen. Jongeling^vereenigingen 
zullen weldoen het zich can te schaffen 
en een winter te besteden aan de be
studeering er van " 

De Nederlander: »God greve dat door 
bet lezen van dit voortrtffeliik boek. 
velen uit de doodelijke banden vun 
t Materialisme worden velost! 

Wat dunkt u 
vars den Christus? 

DOOR 
Br. F. ItËTTEX. 

Vrij naar het, Tlooqduitsch door J W. 
BERK EL B ACH 'r. d. SPRENKEL, 

predikant te Gouda. 
••rijs in imitatie leder I 1,35. 

Jongelingsbode: » De schrijver verliest 
zich niet in bespiegelingen over den 
Christus, maar geeft ons zijn beeld te 
zien, zooals de H. S. ons dat teekent, 
in al zijn heerlijkheid, vol van genade 
en waarheid E11 zóó vraagt ons dat 
schoone b<>ek als op iedere bladzijde : 
AA i11 ge den Christus niet liefhebbeu 
en erkennen als uwen Verlosser? 

Ai utre Sprokkelaar: »Met verbazing 
en bewondering hebben we dit boekske 
gelezen Hier wordt een antwoord op 
de gestelde vraag gegeven, dat niet zoo 
gewoon is enz. enz. Welk ten diepen 
blik slaat de schrijver in het verlos
singswerk." Wat de waarde van dit 
geschrift zoo verhoogt, is, dat de man 
\aü hooge ontwikkeling het met genot 
kan lezen ; terwijl de eenvoudige (niet 
domme) werkman er door geboeid moet 
worden. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

FEESTSTOFFEN 
DOOK. 

S. VAN VELZEN 
iu leven Iloogleeraar aan ae Theol. School. 

TWEEDE DEÜK. 
289 BLADZ. f 1,00. 

Deze beroemde bundel Feeststoffen 
kostte vroeger f 1,75. De tweede druk, 
met zeer duidelijke letter, slechts 
.ƒ f ,00 

Alle Roekh nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f' J,— 
wordt het franco verzonden door 
den uitgever. 

De Scheurkalenders 
van het Geref. Traktaatgen. FILIP-
PÜS zijn, niettegenstaande de zeer 
groote oplaag, weer 

UITVERKOCHT. 

Verschenen bij J. DE ZEEUW, 
Dordrecht : 

Vrijmetselarij en 
Christendom, 

in hunne wederzijdsclie verhouding. 
— JVrijs 25 t'ents. — 

Voorhauden bij alle solide Hoekhan-
delaars. 

Ter u i t d e e 1 i n g aan kinderen op 
Zondagsscholen worden aanbevolen dp 

Gekleurde Cents-Prenten 
over de Bijbelsche Geschied. O. &N. Test. 

Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door ZALS
MAN te Kampen. 

Vrije Universiteit. 

Namens 't genootschap Filippus, 
P. P. DHUIJ, Uitgever. 

MIDDELBURG, 7 Dec. 1898. 

DE SCHILDKNAAP 
DOO R 

.S. WITMOND, 
is weder verkrijgbaar. 

Lang was dit keurig boek uitver
kocht, hoewel het een gulden kostte. 
Voor uitdeeling op het as. Kerstfeest 
wordt het nu bij getallen aangeboden 
d 30 cent. 

Het is zeer net g» drukt, van een 
fraai gelithografeerd omslag voorzien en 
14.9 bladx. groot. 

Bestellingen worden tijdig ingewacht 
door den uitgever ZALSMAN te KAMDEN. 

Uitgaven vanW. K1RCHNER, 
Aiiisterdam. 

Uit duisternis tot licht, . G,ods  
7 leluin-

gen met ELIËZER KROP VELD. 
Tweede tot op heden bijgewerkte 
druk. Uitgegeven door 1'eputaten der 
Gereformeerde kerken voorde zending 
onder de Joden. Prijs / 1.50 In 
prachtband f l.'JO. 

Daniël Landsmann EfTse tu.jge  
Uit JLöl Ctt'1, 

door Ds. E. KROPVELD. Prijs t 0.35 
Bovenstaande uitgaven beide 

(Ten voordeele van de zending onder de Joden). 

De Zelfbeproeving vóór het 
Avondmaal, D°°IT1^'E-KROP-

7 V-hjLD. Zevende 
druk. Prijs f 0 15. 

„Dal heeft de schouwburg 
«Cdaan !" ^aareen ware gesch e-
^ * denis, door Ds. E 
KROPVELD. Prijs /0 15. 

Alle bestelde Ex. zijn verzonden van 
den Seliriirkaleitrier 

m LAMP VOOii i)EN V01CT 
BS»», 

met z.' er fraai schild 
Wij geven het niet over 

Voor geld of eer of goed, 
Dat licht op onze paden, 

Die Lamp voor onzen voet. 
Wij laten ons niet nemen 

L)at heerlijk Woord van God ; 
Dien kostelijken Bijbel 

Rooft ons geen tijd of lot. 

De Staf ïs 't voor den grijsaard ; 
De Gids voor onze jeugd 

Ben Zon, die met haar stralen 
Ons jong gemoed verheugt. 

Een sterk en machtig wapen 
In strijd met zonde en lust; 

En in de stervensure 
Een peluwe met rust. 

Wie er mede wil werken, gelieve aan 
te vragen bij den Uitgever ZALSMAN 
te KAMPEN. 

ile prijs is 40 cent. 
Bij getallen en voor uitdeeling be

langrijk niinder. Vraagt prijsopgave. 

V i j l  e n  d e r t i g  
N I E U W E  

Zondagsschoo io i tgaven  
z  i j  n  v e r s c h e n e n  b i j  d e n  u i t g e v e r  

C. F. CALLENBACH te Nijkerk. 
Deze uitgaven munten uit door 

degdijken inhoud, lraaie uitvoering, zeer lage prijzen. 
lin bestelling van 25 boekles of Diaten. hoe ook cesorteerd. wnrdf. 

slechts de halve prijs berekend. 
Hovendien ontvanerf-. ipdor HÜ OLLRA / IA IN 

J X \J • UUCTTJCO JLLL CCÜÖ UCÖÜC1U 
: VWcuu-voor men uus siecnts / betaalt) een present-exemplaar van 

r\ SA . 1 • . 
I/tf WIÏÏPlPiaaiN rïPP PPi^ïP I <?£ — — — - ^ v/vi uiv VJ1II lUt/Vti IL 11^ 

door G. C. HOOGEWERPP 
Een boekwerk van 260 blz. met 9 platen van Wilm Steelink. 

Me Catalogus is op aanvrage gratis en franco A 
vcrkriiirbnar. 

Alle soliede boekhandelaren nemen bestellingen aan, eii zenden, evenals 
de uitgever, gaarne ter inzage. 

In dank ontvangen : 
Voor de Vereeniging: 
Aan Contributiën : 
Door Ds. P. A. Veenhuizen te Workum 

f 19,50 ; door den heer E H. Chardon te 
Zegwaard: uit Leidschendam f4; uit 
Nootdorp f 2,50, uit Zoetermeer f 10,50, 
uii Voorburg f 51, uit Zegwaard f 18, 
samen f 86; uit het distriet Koudekerke: 
door den heer P. Boone, uit Koudekerke 
f 49, uit Biggekerke f 6, door den heer 
E. Vader, uit Melis- en Mariskerke, f 10,50, 
aoor aen neer f. ftasteieijn, uit O. en W. 
Souburg f 26,75 en door'den heer M. Breel 
uit Ritthem f' 2,50, samen f 94,75 ; door 
deri heer L. Wichers te Vollenhove (stad) 
f 20,75 ; door Ds. G. v. d. Munnik teLeens 
f 31,50; door den heer Gr. Schimmel te 
Amersfoort f 37,50 ; door Ds. K. Docrnbos 
te Wolvepa f 7 ; door den beer W. v. d. 
Maik 1e de Lier f 22,50; door den heer 
M. Nooidijke te Colijnsplaat f 1,50; dooi
den heer 1). Sebeepsma te Schettens f72; 
door den heer W. D. to P. f 10; door den 
heer G. Kuypers te Sprang f25; door den 
heer A. J. Korteweg te Klundert f 107,50 ; 
door den beer J. van Wolfswinkel te Schie
dam f 140 ; door den beer P. Goudappel 
te Deitt, van de Ger. kerk (voor de theol. 
fuC.) t 25 ; van Ds. S. O. te K. (1897) 
f 1,05; door Ds. Smilde te Ommen f 6-
door den heer S. de Jong Ezn., te Enk-
hnüen t 94; door den beer C. J. Leijh 
t Leiden 1 270,50; door Ds. A. Schouten 
Wi. te Willemstad f 77,50; door den heer 
G. ter Meulen te Gorssel f 19; door den 
heer Th. van den Brink te Oosterbeek f36-
J _ "1 . r» r» , . , ' uoor aen neer r. rotma te buitenpost 
f 145,25; door den heer P. van Vliet te 
Ax-d 1 108; door den heer Joh, Huismau 
J?. te Zwhrlsluis f 104; door den heer Jan 
van Zinten te Zeist t 21u,50 ; door den 
beer D. Scheepsma te Schettens f 5; dooi
den heer M. D. de Bruijn te Bergen op 
Zoom f 20,50 ; door bet Loc. Comité te 
H;ia< lem (le storting) f 200; door den heer 
W. Kuyper Bnoue te Tbolen f 11,50. 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Va- i  <!e Ger. k»rk te Ainemuidtn f 2,411/s 
en f 2,07'/2 : van idem te Domburi; f l,50yg 

en f 1,46V2 ; van idem te Giijpskerke' 
f 6,21J/2 en f 6,35; van ideui te Gapinge 
f 1,-29V2 en f 0,98 ; van idem te Koude
kerke f 11,10^/g en f 10,05 ; van idem te 
St. Laurei s f 1,91 en f 1,761/2 ; van idem 
te Mehskei ke f 2,59 en f 2,707s; van idem 
te Middelburg A f 9,66 en f9; van idem 
te Middelburg B f 6,26% en f 4,037»; 
van idem te Middelbarg C f 16,65 en 
f 17,80; vari idem te Ojst-Kapelle f 3,18 
en f' 2,911/2 ; var. idem te 0. en W. Sou-
bnig f 7,69'/2 in f 6,40; van idem te 
Srfi ooskerke f 7,30'/, en f 7,OOi/2 ; van 
idem te Vlissinyen A f' 7,23'/3 en f 6"66V2; 
van idem te Vlissinyen B t' 6,41 en 16,67; 
van idem te Veera f 4,16y2 en f 4,5l'y„ \ 
vau idem te Viouwenpolaer t 2,89Vo en ft I Al / '1 1 •. ... * 

» ^ /2 ' van i'-em tw oeverwi.]k t 4:,31lL ; 
van idem te Haarlem A f i5,67ys ; van 
idem te Haarlem B f 5,64 ; van idem te 
Halfweg f 17,75; va» idem te Hoofddorp 
f 4,-c>0 ; van idem te S oterweg f 1,65; van 
idem te Nieuw-Vennep f 21,96; v'an idem 
te Vijfhuizen f 11,40Y2 i van idem to West-
zaan f 1,80; van idem te Wormer f 3,751/ 
van i lein te Zaandam A f 26,07'/! • va^i 
ido-n ti Zaï.id-im B f 14,191/2 ; van 'idein 
ie L 'ens f 18,75; van idem te Schoondijke 
t 15,71; van idem te Obergum f 19 07 -
bij een spienkbeurt door den heer Jb.'van' 
O. te L ippersum f 7,72Va ; idem te Enn-
matil met 1 agilten f 6 ; ove. schot collecten, 
samenkomsten te Maassluis f 12,05; van 
de Geref. kerk te Nieuw-Amsierdam f 5,03; 
van idem te Emmen i 7,63; van idem to 
Soboonebeek f 11,65 ; van idem te Coevor-
dt n f 3,421/g ; van idem te Gees f 5,327,; 
van idem te Sleen f 4,357a; van idem te 
Nieuw Dordrecht f 2,33; van idem te 
Schoonoord f 2,02y2 ; van idem te Varsse-
veld f 12,40; van idem te Doesburg 
f 4,527a ! van 'dem te Neede f 4,35ys. 

iüii $>«-henlkingen: 
D or den beer E. H Chardon te Zeg-

waa d van H. K. te Z f 1,50, J. S. teZ. 
f 2,50, samen f 4; door den heer J. van 
Wolfswinkel te Schiedam (wekelijksche af
zondering van H. v. D) f 24; gevonden 
in de collecte Ger. kerk te Delft 2. 

Voorde ftfedische Faculteit: 
Door den heer W. v. d. Mark te de Lier 

f 10; van D. te S. f 5 ; van den heer J. 
K. v. d. Z. te Drachten f 2. 

Voor liet studiefonds; 
Van D. te S. f 5 ; van M. N. te C. f 1. 
Voor het Hospitium: 
Van D. te S. t 5. 

S. J. SEEPAT, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van Zalsman te Kampen. 
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