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DE BAfüZUIN 
Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  

(Ten voordeeie van de Theologische School te Kampen.) 
T  T  " A  | t -  i  •  I A A A  *|agg. I : 4, net tiaar ulieüen tael tic trjti/ öat gij taoont 
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Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs . per 3 maanden, fr. per post 
f 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika f 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' 2 ct. Advertentiën van 
]—10 regels f 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C .  P H .  Z A L S M A N ,  

K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen v r a c h t v r i j  te a d r e s s e e r e n  a a n  den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en' Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Het College van Hoogleeraren der Theol. School 

brengt ter kennis van de Kerken, dat het den student 
R. J. Schoemaker (adres te Lullen u/d Bedemsvaart) 
heeft onderzocht en bevorderd tot Candidaat in de 
Theologie. 

De student D. Hoek is geslaagd voor het Semi-
candidaats, en heeft hiermede verlof, om, r.itgenoodigd 
door een Kerkeraad, een stichtelijk woord in de ge
meente te spreken. 

Namens het College van Hoogleeraren, 
Du. ll. BAVINCK, Secretaris. 

Kampen, 12 Juni 1900. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
TlEL, 6 Juni 1900. Tot ouze blijdschap heeft ])r. G. 

Keizer, Candidaat tot den H 1). te Kampen, onze roeping 
aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. THOLKNS, Scriba 

ENKHUIZEN, 6 Juni 1900 Zondag 3 dezer, na de morgen -
godsdienstoefening, maakte onze geachte Leeraar Ds W. H. 
Oosten aan de gemeente bekend, eene roeping te hebben ont
vangen van de kerk te Groningen Om verschillende redenen 
geve de Heere, dat ZEw. die nog zoo kort hier is, bij ons 
moge blijven. 

Namens den Kerkeraad, 
N. SLUIS, Scriba 

RIDDERKERK, 6 Juni 1900. De kerkeraad der Geref 
kerk te Ridderkerk verzoekt beleefd, voortaan alle stukken, 
brieven enz., deze kerk betreffende, te zenden aan: S v. 
Affaire, Scriba. 

Namens den Kerkeraad, 
S. v. AFFATRE, Scriba 

KEEDE, 10 Juni 1900 Heden-middag werd onder leiding 
van onzen geachten Consulent Ds Visser van Geesteren met 
algemeene stemmen tot Herder en Leeraar alhier beroepen de 
Eerw heer J. Bosch, Theol., Candidaat te Zwolle, (^eve de 
Heere, dat we ditmaal niet worden teleurgesteld. 

Nawens den Kerkeraad, 
* H. .1. TEN RAE Scriba. 

EDAM, 10 Juni 1900. Heden deelde on*e geachte Leeraar, 
Ds M. v. d Mast, na de morgen-godsdienstoefening de gemeente 
mede, dat hij voor het beroep Rijsen-Wierden bedankt had. 
Kroue de Heere dit besluit met zijnen zegen. 

Namens den Kerkeraad, 
M. BEUMUI, Scriba 

MILDAM, 11 Juni 1900. J.l. Zondag maakte onze ge
achte Leeraar Ds J Sybrandy de gemeente bekend, een beroep 
1c hebben ontvangen van de Geref kerk te Lioessens 

Namens den Kerkeraad, 
K. KOKKEN, Scriba 

HOLTEN, 11 Juni 1900. De Weleerw. heer Ds. W. Fokkens 
van Stadskanaal, heeft voor de roeping onzer gemeente bedankt. 

Nawens den Kerkeraad, 
G. J. BREUKINK, Scriba. 

CLASSEN. 
Classe Arnhem. 

De Kerkeraden in de Classe Arnhem, die nog 
geene opgave aan üs. B. de Jong te Velp zonden, van 
lietgeen uit hunne kerken voor de Zending mag ver
wacht worden (zie besluit van de laatste Classicale 
Vergadering) worden dringend verzocht daaraan thans 
te voldoen. 

E. W. HEIJBLOM. 

Classis Amersfoort. 
De Gereformeerde kerken in de Classis Amersfoort 

hebben in hare Classicale vergadering van den 29en 
Mei 1900 den Eerw. heer H. Stoltink te Baarn, 
Cand. in de Theologie aan de Vrije Universiteit, na 
«•ehouden praeparatoir examen, beroepbaar gesteld 
Toor de Gereformeerde kerken in Nederland. 

Namens de Classis, 
W. H. GISPEN JR., Aduarius. 

O f f i c i e e l «  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
ONTVANGSTEN. 

Voor <lc luw. ZiMKlin^ in 
Zuiil-OostliocU van Friissliimt. 

Van «leix heer D. Egberts te Hedel . f 5,00 
P. A .  S MILDK, Penninym. 

Heerenveen, 11 Juni 1900. 

ter •»<><»»• (lo.i 
«losi Woor*)^ i»i <1« Provincic 

Ovcrijsel. 
Ontvangen van de gera. te Lutteu (Classis Ommen) f 5 60 

le coll. over 1899/1900. 
Al weder een „nihil" minder voor de Classis Ommen. Zoo 

gaat het goed 
J. HMSELS, 

Penningmeester van voornoemde Kas. 
Zwolle, 11 Juni 1900. 

Voor <le luw. en Kijhol-
coip. it> IN.-LJi-iilt>jiiit <-«» Uintnirs' 
Met hartelijken dank ontvangen : 

Gevonden i/d collecte te Grijpskerke . f 2,50 
Van N N te Ermelo. — Een. dankoffer . - 2,50 
Van A. te N . . - 3,50 
Van A. W. S te Vlaardingen . . - 6,— 

De arbeid gaat gezegend voort. Weder deden 
eenige personen uit Venloo belijdenis in de Geref. 
kerk, zoodat aldaar reeds een 50 zielen tot de Geref. 
kerk behooren. Ook 1 eeft de Part. Synode besloten 
te ROERMOND krachtiger op te treden. Dit besluit 
werd genomen .111 vertrouweu op den Heere onzen 
God, die daartoe ook de middelen zal schenken. 
Mogen velen worden opgewekt om, inzonderheid met 
het oog op deze uitbreiding van den arbeid, eene 
gave te schenken. Nog liever ontvangen we de toe
zegging van jftarlijkscbe bijdragen, omdat ook onze 
uitgaven, die zeer groot zijn, telken jare wederkeeren. 

Binnenkort zal het financiëel verslag over het 
boekjaar 1899/1900 aan de kerken en contribuanten 
worden toegezonden. 

Namens Deputaten. 
J. C. C. VOIGT, Fenningm. 

Raamsdonk, 11 Juni 1900. 

\ oor «le TheolotfiüJClie 
Asperen f 4.52 Ileeg f 16,45 
Wolve"a - 8,05 Hindeloopen - 4,64 
Kottevalle - 4,60 Hommerts - 7,33 
Niieea-Opemde - 3,10 Koudum - 9,11 

^ n - 2,20 Oosthem - 5,22 
Boornbergum - 4,52 Oudega - 8,45 
Surhuisterveen - 5,20 Oudemirduin - 5, 
Urogeham A - 8,23 Scharnegoutum - 12,65 
Drachten - 12,— Sloten - 0,/l5 

Ureterp ~ 3,515 Sneek A - 25,14 
Dordrecht C - 7,30 Warns - 3,11 
Gouda A (2 coll.) - 6,60 Workum - 20,14 
Dordrecht A - 57.25 Ijlst -5,53 
Hellevoetsluis - 7,- ^melum (S. C.) - 3,-
Ond-Beierland - 3,32 Abbenbroek - 1,65 
Vollenhove - 4,66^ 's-Gravemoer - 1,65 
# - 2,98 Heerenveen - 22,8o6 

Bozum " Oosterzee - 3,276 

Gaastmeer - 6,14 Scheveningen A - 78 -
Goënga-Sybranda- (Oiet 1899 en 1 van 1900 ) 

buren - 11,1*' 
Voor «lo ÏJIMn-oUliiifi". 

Door br. J. Singels te Rotterdam, Corr. Cl. Rotterdam, 
de contributies uit: 

C a p e 11 e a/d IJ » e 1, Corr. G. de Bakker. Ds W. Hoog
land f 1, G. de Bakker f 1,50, W. Mourik f 0,50, M. J Kiud 
f 0,75, J. de Kind f 0,50, W. de Groot f 0,50, Mej.Vuijkfl. 

P e r n i s ,  C o r r .  Joh. den Arend. I. Biert f 5, G. Mol f 1, 
N. N f 0,50, N. N. f 0,25, H. van Veelen f 1, Adr. den 
Arend f 1.' R.' Hoogendorp i 2,50, K. Medema f 1, C. Voor
bergen f 0,50, Mej. P. Kuizeveld 1' 1,50, P. de Winter Azn 
f 1, Arie van der Steen t 1, J. Noordzij t 0,50, G. W. Yei-
sloot f 0,30, A. van Gelder f 0,25, J. de Jong f 0,25, J. de 
Winter Kzn. f 1, N. N. f 0,25, h. Bijl f 0,50, T. van der 
Pas Sr. f 0,50, Mej. I. Hirschman f 0,50, D. Berghout f 1, 
Alb Koster f 0,50, W. J. Buesink f 0,50, A. Koole f 2,50, 
H Spruijt f 0,50, A. 't Hart Sr. f 1, N. N. f 1, Ande Bijl 
f 0 50, L. Roos f 0,30, Arie de Bruijn f 0,25, P. van Dijk 

f 0,50, Mevr. W. W. Was—Biert f 1, Mej. E. Speelman f 3, 
A. G. liursink 1' 0,50, Kr. liouman f 1, G. Hordijk f 0,25, 
X; A. Meijboom f 0,50, P. van Gemeren f 0,25, H. Dubel 
1' 0,50, A. Bouman f 1, Mej. Wed. L van Veelen—Bijl f 1, 
Mej. T bchalekamp f 0,50, Mej. Wed. A_.de Winter—Aalbers 
f 1, B. Buizeveld de Winter f 0,50, Ad dc Winter Azn. 1'0,30, 
11. van Vliet f 1, C Hoogendorp f 1, Joh. den Arend f 0,50, 
Joh. Bouman f 0,50, l)s. A. Loois f 1. 

li h o o n, Corr. D. van der Ent. Ds E. C. B. van Her
werden f 1, Jb Barendncht f 2, H. Buitendijk f 1, G. J. 
Vrijland f 1, T. Bouwman t' 1, B. Visser 1' 1, Ca. de Zeeuwr 

f 0,50, Aa. de Zeeuw f 0,50, B. de Koning.f 1, J. Dubel f I, 
M. Bosman f 0,50, D. van der Ent f 0,50. 

l i  o t t e r d a m  A .  T .  v a n  d e r  M e e r  f  2 , 5 0 ,  A .  K i j k h o e k  f  1 ,  
Jb van der Kooij f 1, C hansberg Jr. f 1, Gebr. van den 
Boom f 10, Mevr. de Wed. Mulder t' 1Ö, A. ter Weeme f 5, 
A. Kros f 1, G. Molenaar f 0,50, C. van der Waal f 1,50, 
P. van der iVJeer.1' 1, W. Koops f 2,50, Jm. van der Kooij 
f 2,50, P. van der Kiaau f 1, Terwau i' 1, P. Visser f 0,50, 
Wed. P. Spnij f 2, M J. van Dam f 2, D. Schilt f 1, J. 
Millenaar 1' 2, A. Hackert f 1, Mej Louw f 1, Mej. C A. 
Louw f 1, Mej. M. C. liook f 3, W. J. Kerkhof i' 1, Ds. 
Bavinck t' 1, Ds. Douma f 1, Ds. Visser f 1, J. Singels f 1, 
M. Kievit f 1, iv. van Noordt f 1, Mevr de Wed. de Breij f 1, 
Mevr. de Wed. Parqui f 2,50, D. van de Wetering f 1,50, 
H. J. Lensink f 1, M. J. C. Besselaar f 3, W. C. Coepijn 
f 2,50, A. J. Pontier 1' 2,50, H. lioepman f 1, Wed. Punt l'l. 
Mej. Kruijtbosch f 1, S. Zwart f 1, Joh Ederseel f 0,50, K. 
A. Visser f 0,50, P. van der Hoeven f 2,50, M. J. van der 
Hoeven 1' 2,50, N. Koops f 2,50, P. Dwarshuis f 1, D. A. 
Noorduijn f 0,60, J. van der Sterre f 0,50, J. Soeting f 1, 
Zr. M. E. van Hoytema f 2,50, Zr. A. Slingers f 2, Zr. H. 
van der Linden f 2, Zr. van Keuipen 1, Zr. W. Lubberts f 1, 
Zr. Broekhuijzen f 1, Ze de* Boer f 1. 

I S c h i e d a m  A ,  C o r r  II. Groeneweg. l|s S. T. Goslinga 
f 2, A. de Bie f 1, L. Vrijland f 5, 1 II. Houtman f 2,50, 
W. A. J. Kruijer f 1, I. Groeneweg f 0,50, C. Klein f 1, H. 
Groeneweg Jr f 1, L. Amoieus f 2,50, D. C Kok f 1, H. 
Groeneweg t' I, D. Kok f 1. 

O v e r s c h i e ,  C o r r  Ds. J. Gispen, van Ds. Gispen f 1, 
W. Nolte 1' 1. 

Contributie van de Geref kerk te Rotterdam B f 25. 
Gift van A. B. door br. II. Dane f 2,50. 

Door Ds. N. G. Kapteijn te Leerdam A, Corr Cl. Gorinchem, 
de contributies uit : 

A s p e r e n, Corr. F. van Someren. M. Mouthaan f 0,50, 
K. Blom ƒ 0,50, A. Gerdessen f 0,25, C. de liidder f 0,25, 
P. Duizer f 0,50, A. Blom f 0,25, F. A. v. Someren 1' 1, 
Jac. van Bruinswijk f 1. 

G o r i n c h e m ,  C o r r .  II. A van Andel. A. Blankers f 25, 
G. Blankers f 5, Mr. L v Andel f 10, C. Bergeijk f 1,50, 
D. Stufkens f 1,50, J. Snoek f 2, H. J. v. Andel Kantzoon 
f 10, Ph van Wijk f 1, Mej. A. H. Valke 1' 2, A. SizooJzn. 
f 2, Mej. A. van JNeede Herwaarde f 1, J. H. van Neede f 1, 
L. Penning f 2,50, J. de Gooijer f 1, L. Koetsier f 1, C. van 
der Wal f 1, J. Borstlap f 1, A. W. de Kooter f I, C. Smits 
iizn. f 1, van der Slok f 2,50, C. L. Wisebom f 1, C. Moeder-
soon f 1, Mej. M. C Sizoo—Briede f 1, P. Schullink f 1, 
N. H. Heiner f 1, W. H. van Lindonk f 1, Johs. Smits Czn. 
f 1, Erven R. P. de Vries f 1, L. van BergeijK f 1, A. van 
Breda f 1, Bierhorst f 1, Mej. G. M. Oosterbroek f 1, Mej. 
J Oosterbroek f 1, J. C. Kouwenberg 1' 1, C. M Piekhartfi, 
A. G Both f 0,50, J. Nottink f 1, Wageniaker f 2,50, G. 
Gerritse f 1, F. A Verbeek f 1, A. P. Luijten f 1, D. G. 
Luijten f 1. B. J. P. Slatz f 1, P. Schelling f 1, N. Creveeeur 
f 1, Wed. G. Bruijnis f 1, J. Itjeshorst f 1, J. Adriaanse f 1, 
Wed E. Ceelen f 1, Mej. de Pater f 1, J. P v. Meeuwen f 1, 
Ü. C. van de Kreeke 1' 0,50, van Vleuten f 1, Gez. Christen 
f 1, F. H. Ceelen f 1, A. Bloot Azn. f 1, Walraven f 1, A. 
de Graaf f 1, C. A van Mill f 1, li. F. van Mill f 1, M. 
v a n  d e n  H o u t e n  f  1 ,  C .  S m i t s  W z n .  f  1 ,  P .  A .  d e  G r o o t  f l ,  
M. Cornet f 1, Mej. A. v. d. Giessen f 1, li D. Monshouwer 
f 1, Mej. M M. Peverelly—Rat f 1, 11. Hoogbruin f 1, C. 
van Baardewijk f 1, N. Mik f 1, H. üeu Besten f 1, Wed. J. 
Sizoo f 1, Dames Silkradt f 2, J. de Vries f 1, C Vos f 1, 
Breeden f 0,50, H. Stolk f 0,50, A. Goes f 0;50, H. A. van 
Audel HJzn. f 2,50, C. H van Mill f 1, G. Blankers f 10, 
Gilt J. de Milt f 0,50, Mtj Swaantje f 1,50. 

H a r d i n g s v e l d ,  Corr. J. W. Moen. H. Meijer f 1, R. 
den Breejen f 1, W H. Swets f 1, J. W. Moen f 1. 

L e e r d a m  A ,  C o r r .  C. de Vries B. Boon f 1, Johs. 
Ipenbnrg f 0,50, W. den Hartog f 1, P. Brouwer f 2,50, A. 
Hij koop f 1, Ds. N. P. Kapteijn f 1, J. van Loon f 1, Wed. 
K. v. Andel f 1, W. Lindeboom f 1, J. Flier f 1, T. Ver-
schoor f 0,50, G P. v Arkel f 1, J. Walter f 1, Mej. J. B. 
v Tongerloo f 1, C. dc Vries f 1, J de With f 1, E. Kool 
f 1, Corn. Kortleever f 1, T. van Kekerix f 1, P. Donk f 2,50, 
Wed A. Bikker f 1, J. Bikker f 1, D. den Besten f 1, A. 
den Besten f 0,50, M. den Besten Gd. f 0,50, M. den Besten 

Kd. f 0,50, L. den Besten Azn. f 0,25, G. den Besten Azn. 
f 0.25# C. den Besten Azn. f 0,25, K. den Besten Gzn.f0,25, 
L. Bron f 0,25, Alida Donk f 1, D. Vermeulen f 0,50, A. 
van Gent f 0,25, W. Valk f 0,25, J. Ph. de Raat f 0,50, J. 
Duken f 0,50. A. C. v. d. Hoek f 1, P. M Bos f 0,25, A. 
Bikker f 1, H. F. Brune f 1, Anth. Kruijs f 0,25, J. A. de 
Jong f 2,30, Wed. v. Hoogdalem f 0,50, G. Verspui f 0,25, 
H. Horde f 0,25, J. v. Leeuwen f 0,50, P. Zijderveld f 0,50. 
Gift A. v. Mourik f 2, J. Verhoef f 0,50. 

L e k  s  m o n d ,  C o r r .  G. den Hartogh. G. den Hartogh f3, 
J. M. de Jong f 3, G P. Scherpenzeel f 1, H. F. den Hartogh 
f 1, J. P. Scherpenzeel f 1, Joh Maria de Jong f l,B.Ipen-
burg f 0,50, A. Kon f 0,50, J. van Mazijk f 0,50, A. Rietveld 
f 0,50, A. Verhoef f 1, (gift). 

M e e r k e r k ,  C o r r .  J. Bikker. P. Baas f 1, G. Schep fl, 
H. Alting f 0,25, G. M. den Hartogh f 1, A. Boom f 0,50, 
Corn. Buizert f 1, J. Bikker Azn. f 0,50. 

N o o r d e l o o s ,  C o r r .  A. den Besten Jzn. A. Slob f 1,50, 
A. den Besten f 1, B. Buitenhuis f 1, F. Duijm f 2, G. van 
Sten is f 1, G den Besten f 1, G Zwijnenburg f 1, W Kuil 
f 1, Wed. J. Duijm f 1, Wed. Horstman f 2, Wed. J. Duijm 
Fzn f 2,50, H. Ê. Holl f 1, J. Duijm Tz. f 2,50. 

S c h o o n r e w o e r d ,  C o r r .  Ds. A. Mulder. Ds. A. Mul
d e r  f 5 .  

Door Ds. W. Wolsink te Steenwijk A, de contrib van Ds. 
W. Wolsink f 1, A. Visser f 1, J. Hetebrij f 1, li Ketel f 1, 
G. Hofman f 1, P. v. Zanten f 1, J. v. Rossum f 1, R. Talen 
f 2, S. de Bock f 1, M. v Zanten f 1, H. v. Eeken f 2, R. 
de liruin f 2,50, J. Kooi f 2. 

Door br. J. Kampjus te Langeslag, de contrib. van H. 
Kooiker f 1, D. J. Maat f 1, Wed. W. Slendebroek f 1, G H. 
van der Vegte f 1, G. Denekamp f 0,50, B II v d. Vegte 
f 0,50, G Braakman f 1, H. Gravemeer f 1, G Boorsma f 0,50, 
Wed W. Kiesebrink f 0,50, J. Lucht f 0,25, J Kampjus f 0,50. 

Giften : H Slendebroek f 0,50, R. v. Keulen f 0,50. 
Door Ds. M. Hummelen te Enumatil, Corr. Cl. Enumalil, 

de contributies uit: 
E n u m a t i l ,  C o r r .  Ds M. Hummelen. H. van Til f 5, 

Mej. Wed. E. Bakker f 2,50, Mej. Wed. K. Bakker f 2,50, 
K. Dijkstra f 2,50, H. Hazenberg f 2,50, D» M. Hummelen 
f 2,50 

L e e k ,  C o r r .  A. II. Sikkema. Gebrs. van Til f 2,50, A. II. 
Sikkema f 2,50. 

L u t j e g a s t ,  C o r r .  R. Faber. J. Hazenberg f 2,50. 
S t r o o b o s, Corr. Ds. F. Kramer. Ds. F. Kramer f 2,50, 

M. P. Pel f 5, F. Plantinga f 2,50. 
N i e z ij 1, Corr. Ds. JV. Folkerts. B. Oostinga f 5, Ds. Wr. 

Folkerts f 1. 
M a r u m, Corr. L. P. de With. li. Dijkstra f 0,50, P. 

Pandjes f 1, B de With f 0,25, H. Tolsma f 0,50, H. v. d. 
Velde t' 0,50, A Dijk f 0,50, K. Rijtsema f 0,50, J de With 
f 0,50, L. P. de With f 1, J Everts f 0,50, V. Dam f 0,50, 
Wed. Neienuis f 0,50, Ds. J. Meijer f 1,50, G. de Vries f 0,75. 

De "Penningmeester 
Zwolle, 9 Juni 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSKN. 

Voor de Zenclinjj- onder do »Joclen. 
Met hartelijken dank ontvangen van : 

A. te N. . . . . f 3,50 
Door Mej J. Zeldenrijk te Gouda uit TlEd. 's busje - 16.— 
Uit 't busje van Mej. M. H G. te 's-Grav. - 1,— 
Van den kerkeraad te Hellevoetsluis deel der Pink

ster-collecte .... 7,— 
Van A. Gruijs te Zaandam . . - 1,50 

Onder vriendelijke aanbeveling, 
Rotterdam, N. KOOPS, 

10 Juni 1900. Oost-Molenstraat 5. 

Voor de Zending o. Heid. en Moh. 
Door Ds Broekhuizen te Aduard, Zend. bus der Jongel.-Vr. 

f 5,' Centsver. der Jonged.-Vr. f 3,78, Zend. bus li. Hamming 
f 1,41&, sameü f 10,195. 

Uit Winschoten voor Dr. Scheurers hospitaal f 2,50, uit 
Oude Pekela voor idem f 5. 

Pinkster-collecten: Winschoten f 120,525, Oude-Pek«la 
f 51,54, Aduard ex port f 35,ll5. 

Doesborght B. DE MOF,NT, 
9 Juni 1900 Quaestor. 

De 
dacnt 

NADER ONDERZOEK. 
De Bazuin vraagt ditmaal de aan

dacht harer lezers voor eene vriend
schappelijke gedachtenwisseling met de 
Heraut. 

Dit blad uitte in zijn nummer van 
20 Mei j.l. de klacht, dat de bevordering 
van den heer G. Keizer tot Doctor in 
de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool 
te Lausanne eene miskenning was van 
de Vrije Universiteit, en voegde eraan 
toe, dat deze miskenning te pijnlijker 
was, wijl zulk eene promotie aan eene 
andere Hoogeschool reeds keer op keer 
plaats greep. 

De Bazuin van 25 Mei veroorloofde 
zich, daartegenover op te merken, dat 
'deze klacht niet gegrond was; wijl lo. 

de meeste studenten, die van de Theoi. 
School naar eene Universiteit vertrokken, 
daar studeerden en promoveerden in 
vakken, die aan de Vrije Universiteit 
nog niet onderwezen werden ; wijl 2o. 
de promotie van den heer Keizer geheel 
op zichzelf stond en niets opzettelijks 
had, maar veeleer een gevolg was ge
weest van het op zichzelf aanbevelens
waardig bezoek eener buitenlandsche 
Hoogeschool; en omdat 3o. de ervaring 
door enkele studenten van hier aan de 
Vrije Universiteit opgedaan, van dien 
aard was, dat zij niet tot nieuwe proef
nemingen uitlokte. 

Terwijl andere scholen toch aan de stu
denten, die hier de colleges hadden gevolgd, 
allerlei tegemoetkoming boden, toonde 
de Vrije Universiteit hun niet de minste 

toenadering. Indien er dus over "mis
kenning te klagen viel, zoo redeneerde 
de Bazuin, was daartoe veel meer reden 
bij de Theol. School dan bij de Vrije 
Universiteit. 

Van dit Bazuin-artikel kennis nemende, 
achtte de Heraut van 8 Juni het wen-
schelijk, dat er een nader onderzoek 
werd ingesteld en verlangde bepaaldelijk 
te weten, waarin die zoogenaamde tege
moetkoming van andere Hoogescholen 
bestond en in welk opzicht de Vrije 
Universiteit aan de studenten der Theol. 
School geene toenadering had betoond. 

Op de laatste vraag had de Heraut 
zelve heel goed het antwoord kunnen 
geven. Maar wijl het onbeleefd kon 
schijnen, aan haar vriendelijk verzoek 
niet te voldoen, haasten wij ons, om 

haar met de ter onzer beschikking 
staande inlichtingen te dienen, opdat 
zoo veel mogelijk elk misvei stand en 
alle wanverhouding tusschen twee zus-
terinrichtingen uit den weg worden ge-" 
ruimd. Voor de lezers van de Bazuin 
is deze quaestie ook niet onbelangrijk, 
omdat bij de Theöl. School alle kerken 
betrokken zijn en het haar dus niet 
onverschillig mag zijn, hoe de Theol. 
School beschouwd en bejegend wordt. 

Eerst geven wij daarom eenig ant
woord op de vraag, welke tegemoet
koming de studenten der Theol. School 
aan andere Hoogescholen ondervonden; 
en daarna wijzen wij aan, welke toe
nadering hun van den kant der Vrije 
Universiteit werd betoond. 

Het antwoord op de eerste vraag ligt 
opgesloten in de volgende feiten. 

lo. In 1894 begaven zich de heeren 
G. Wielenga en W. W. Smitt naar de 
Theol. School van de Presbyterianen te 
Princeton. Eerstgenoemde had hier het 
volledig candidaats-examen afgelegd, 
maar de laatste had daarvan nog slechts 
het eerste gedeelte achter den rug. Op 
grond van de overgelegde diploma's der 
Theol. School alhier werden zij nu niet 
alleen als studenten ingeschreven en in 
de Hall (de studenten-woning) opgenomen. 
Maar zij werden op dienzelfden grond 
ook in eene verschillende klasse geplaatst. 

Evenals hier te lande de gymnasiasten 
zijn n.1. in Amerika aan vele Hooge
scholen de studenten in klassen of 
studiejaren ingedeeld. En sommige stu-
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denten hebben dan de gewoonte, om, 
nadat zij het laatste examen hebben 
afgelegd, toch nog een jaar te blijven 
of zulk een jaar aan eene andere Hooge-
school door te brengen. Zulke studenten 
heeten „graduates,'' gegradueerden. En 
nu werd de heer Wielenga terstond 
onder die „graduates" opgenomen en 
steeds als zoodanig beschouwd en be
handeld, zoodat hij ook zelf bepalen 
kon, welke colleges hij wenschte te 
volgen, terwijl de heer Smitt, die zijn 
semi-candidaats-examen na twee jaren 
theol. studie aan de Theol. School had 
afgelegd, op dien grond bij de driejarige 
theologen werd ingedeeld. 

Een klaar bewijs daarvoor, dat met 
de diploma's, te Kampen afgegeven, ge
rekend werd, en dat het hier afgelegde 
candidaats-examen ten volle erkend en 
met het eind-examen daar gelijkgesteld 
werd. 

Zoo handelde Princeton, eene school, 
die onder de wetenschappelijke inrich
tingen voor hooger onderwijs in Amerika 
eene eereplaats inneemt en als zoodanig 
ook in de Heraut eenigen tijd geleden 
nog hulde ontving. 

2o. Niet anders handelde de Univer
siteit te Lausanne. Er zijn daar in de 
Theologische Faculteit drie examens: 
een zoogenaamd propaedeutisch examen, 
dat gewoonlijk na vier semesters afge
legd wordt en niet alleen, gelijk hier 
te lande, moedertaal, philosophie, He-
breeuwsch enz. maar bepaaldelijk ook 
de vakken der exegetische en historische 
Theologie omvat; voorts een licentiaats
examen, dat, behalve over uitlegging 
der Schrift en Bijbelsche Theologie, 
vooral loopt over de vakken der dog
matische en der practische Theologie, en 
meestal na acht semesters wordt afge
legd, en eindelijk een doctoraal examen. 

Toen de heeren Keizer en Lindeboom, 
candidaten in de Godgeleerdheid alhier, 
voor enkele jaren bij die Universiteit 
zich aanmeldden, werden hunne diploma's 
van de Theol. School nauwkeurig onder
zocht. En resultaat van dat onderzoek 
was, dat zij als candidaten der Theologie 
werden erkend. 

Dit bleek daaruit overtuigend, dat de 
heer Keizer, die tijdens zijn verblijf in 
Lausanne het plan opvatte, om aldaar te 
promoveeren, niet alleen van het boven
genoemd propaedeutisch maar ook van 
het licentiaats-examen werd vrijgesteld. 

En dit alles zegt nog te meer, omdat 
de heer Keizer de eerste was, die langs 
dezen weg te Lausanne in de Theologie 
promoveerde, en men bij zoo'n eersten 
keer uit den aard der zaak voor de 
eer der School niet zoo bijzonder gemak
kelijk en vrijgevig pleegt te zijn. 

3o. De Universiteit te Heidelberg 
levert het derde bewijs voor vriendelijke 
tegemoetkoming aan onze studenten. 

In October 1897 begaf zich daarheen 
de heer B. Wielenga,, om te studeeren 
in de philosophie. In de vakken voor 
talen en wiskunde is daar wel een 
candidaats- en daarna een doctoraal 
examen. Maar ofschoon er soms, bijv. 
te Bonn, een magister-examen vooraf
gaat, bestaat er, naar ik meen, in den 
regel in de eigenlijke philosophie slechts 
één examen, n.1. het doctoraal. Voor 
dit examen is te Heidelberg vereischte, 
dat men minstens drie jaar universitair 
onderwijs hebbe genoten en daarvan 
althans twee semesters doorgebracht 
hebbe aan de Universiteit, waar men 
wenscht te promQveeren. 

De heer Wielenga wendde zich tot 
de Universiteit, voorzien van een diplo
ma in de letteren en in de theologie, 
welke hij hier aan de Theol. School 
verworven had. 

Natuurlijk kon er in dit geval van eene 
erkenning van het candidaats-examen 
te Kampen geen sprake zijn, want dat 
candidaats-examen was afgelegd in de 
Theologie, en de heer Wielenga wenschte 
te studeeren in de philosophie. 

Hoe men over den studietijd te 
Kampen doorgebracht in Heidelberg 
dacht, kon alleen uitkomen in den 
eisch van een korter of langer college-
bezoek aan de Universiteit aldaar. 

De volle eisch voor het doctoraal 
examen was, gelijk boven gezegd is, 
minstens drie jaren universitair onder
wijs. Zou deze nu ook aan den heer 
Wielenga gesteld worden? 

De diploma's, door hem medegebracht, 
werden onderzocht. Er was, naar het 
schijnt, verschil van meening en discussie 
over. Maar het resultaat was, dat de 
Senaat besliste, dat de studiejaren te 
Kampen wel in rekening zouden komen. 

En zoo werd aan den heer Wielenga 
toegestaan, om het docüoraal examen 
in de philosophie binnen drie (inplaats 
van na zes) semesters, dat is binnen 
anderhalf jaar, af te leggen. In Oct. 
1897 ging de heer Wielenga heen, en 
in Mei 1899 kwam hij als Doctor Philo-
sophiae terug. 

Er zou hier nog wel het een en ander 
aan toe te voegen zijn, want er zijn 
meer studenten, dan de bovengenoemde, 
die na volbrachte studie aan de Theol. 
School elders een tijd lang hun studie 
hebben voortgezet of nog voortzetten. 

Maar het bovenstaande is voldoende 
en zegt genoeg. 

Nu beweer ik niet, dat de Hooge-
scholen te Princeton, Lausanne, Heidel
berg enz., alzoo rekening houdende met 
de hier volbrachte studie, bepaaldelijk 
aan de Theol. School eene gunst be
wezen, of wilden bewijzen. Want de 
houding, welke zij tegenover de Theol. 
School aannamen, is dezelfde als die, 
welke zij tegenover alle inrichtingen 
van Hooger Onderwijs aannemen. 

Maar na onderzoek van de getuig
schriften, kwamen de buitenlandsthe 
Hoogescholen tot dusverre alle tot het be
sluit, dat de hier doorgebrachte studietijd 
meetellen moest en het candidaats-
examen als geldig te erkennen was. 

Tegenover de drie feiten, boven mede
gedeeld, bespreek ik de volgende week 
drie andere gevallen, waarin de houding 
van de Vrije Universiteit tegenover 
de Theol. School in het licht treedt. 

Indien de lezers van de Bazuin van 
het bovenstaande met eenige aandacht 
kennis willen nemen, zullen zij over 
acht dagen tot een vergelijkend oordeel 
in staat zijn. 

BIJZONDERE GYMNASIA. 
Aan den heer De Savornin Lohman 

komt een woord van dank en hulde 
toe voor de indiening van het amen
dement, dat de gelijkstelling bedoelde 
van de diploma's der bijzondere met 
die der openbare gymnasia. 

Met eene verrassend groote meerderheid 
werd dit amendement in de Kamerzitting 
van Woensdag 6 Juni 1.1. aangenomen. 

Waarschijnlijk zal dus binnen korten 
tijd althans op één belangrijk punt de 
thans bestaande ongelijkheid tusschen 
bijzondere en openbare gymnasia ver
dwenen zijn. 

Voor de bijzondere gymnasia in het 
algemeen en voor dat te Kampen in het 
bijzonder zal dit feit in de toekomst 
waarschijnlijk van groote beteekenis zijn. 

De voorwaarden toch, waaronder die 
gelijkstelling der diploma's te verkrijgen 
is, zijn van dien aard, dat er ook te 
Kampen met niet al te veel moeiten 
en kosten aan voldaan worden kan. 

En wij twijfelen niet, of de mannen, 
die hierin te beslissen hebben, zullen 
bereid bevonden worden, om, zoo 
spoedig als het noodig is, voor de 
regeling dezer zaak de vereischte maat
regelen te nemen. 

In elk geval behoeft geen ouder of 
voogd zijn zoon of pupil van het Gere
formeerd gymnasium te Kampen af te 
houden, uit vreeze, dat -hij daar voor 
de Universiteit niet klaar komen kan. 

Het Christelijk onderwijs gaat lang
zaam maar zeker vooruit. 

— 
„VAN-GELDER-STICHTING." 

Donderdag 7 Juni 1.1. werd hier te 
Kampen de Van-Gelder-Stichting geopend, 
bestemd tot hulpbetoon aan burgers 
uit den min of meer deftigen stand, 
die aan den avond huns levens door 
aardsche zorgen worden gedrukt. 

Zij is geheel en al een geschenk van 
den Heer en Mevrouw Van Coeverden 
Adriani, thans wonende te Baarnbrugge, 
die er eene som van honderd-vijftig
duizend gulden voor afstonden. 

De stichting heeft vooral plaatselijk 
belang, maar de vorstelijke gift verdient 
de algemeéne aandacht. 

Er is thans zooveel te geven. Van 
collectanten is het land overstroomd. 
De contributies nemen van jaar tot 
jaar toe. Sommige kerken beginnen te 
zuchten onder de collecten. En't meeste 
wordt door kleine giften bijeengebracht. 

Daarom doet het zoo goed, tene 
enkele maal ééns duidelijk te zien, dat 
de rijken vooropgaan en dat ook zij 
wenschen te geven naar vermogen. 

Als dat algemeen geschiedde, was er 
overvloed van geld voor allerlei Chris
telijk en arbeid. 

Dan zouden ook de minder- en de 
minvermogenden zich nog meer inspan
nen, dan zij tot dusver reeds doen. 

Maar als de rijken hunne gaven 
inhouden, schaden zij zeiven niet alleen 
de zaak des Heeren, maar zijn ook 
oorzaak, dat anderen dit doen. 

De verantwoordelijkheid der rijken voor 
hunne schatten is zoo groot. 

BAVINCK. 

IIFJ GEIAUK: muit 

SCIIULUVEIt&EVmG. 
„Welgelukzalig is hij, wiens overtreding 

vergeven, wiens zonde bedekt is. 
Welgelukzalig is de mensch, dien de 

Heere de ongerechtigheid niet toerekent." 
Ps. 32 : 1 en 2a. 

( Slot.) 
Maar niet slechts spreekt de dichter 

van het vergeven der overtreding, maar 
hij breidt de zaak wat verder uit, en 
zegt: »Welgelukzalig is de mensch, 
wiens zonde bedekt is.'' 

De geveinsden zijn er op uit, om 
hunne zonden te bedekken met een 
schijn van heiligheid. Zij hebben slechts 
»een gedaante van godzaligheid." Zij 
zijn niet gelukkig, integendeel hoogst 
ellendig ; want God kent het hart, en 
Hij weet, ofschoon zij den naam hebben, 

te leven, dat zij dood zijn. Hij,kent 
al hunne zonden, en zal ze eenmaal in 
het licht brengen. 

Anderen bedekken hunne zonden door 
een ydeleh waan van heiligheid. Zy 
wanen rijk en verrijkt te zijn, en geen 
ding gebrek te hebben ; en weten niet, 
dat zij zyn ellendig, en jammerlijk, en 
arm, en blind, en naakt. Hun wordt 
door den Heiland geraden : »Ik raad 
u, dat gij van mij koopt goud, beproefd 
komende uit het vuur, opdat gij rijk 
moogt worden; en witte kleedexen, 
opdat gij moogt bekleed worden, en 
de schande uwer naaktheid niet ge
openbaard worde ; en zalf uwe oogen 
met oogenzalf, opdat gij zien moogt." 

Anderen bedekken hunne zonden 
door verontschuldigingen, gelijk Adam, 
die Eva, of gelijk Eva, die de slang 
de schuld gaf. Zij zijn vaii het ware 
geluk vervreemd. Salomo zegt: »Wie 
zijn overtreding bedekt, zal niet voor
spoedig zijn." 

Maar de dichter noemt welgelukzalig 
den mensch, wiens zonden de Heere 
als 't ware toedekt, onzichtbaar maakt. 

't Is waar, »alle dingen," dus ook 
alle zonden, »zijn naakt en geopend 
voor de oögen clésgenen, met welken 
wij te doen hebben" ; maar als God 
iemands zonden vergeeft en kwijtscheldt, 
wordt Hij gezegd, ze te bedekken, dat 
is, er niet aan te denkeu, om ze te 
straffen. De Heere zelf verklaart dit, 
door te zeggen : »Ik delg uwe over
treding uit als eeu nevel, en uwe 
zonde als een wolk." 

Met het woord bedekken leert de 
dichter evenwel ook, dat de zonde, die 
wij als een last leerden kennen, ook 
iets zeer onreins is, iets waarover wij 
ons te schamen hebben. Dergelijke 
zaken toch plegen wij te bedekken. 

En Jacobus spreekt van het afleggen 
»van alle vuiligheid en overvloed van 
boosheid." Trouwens by Ezechiël wordt 
de zonde onreinheid genoemd, en Salomo 
vergelijkt haar in zijne Spreukeu bij 
slijk en drek; terwijl Paulus van de 
goddeloozen zegt, dat zij hunne leden 
stellen, om der onreinheid dienstbaar 
te zijn. 

Terecht wordt de zonde bij onrein
heid vergeleken. Zij is verontreinigend. 
Zij is ais de melaatschheid, die alles 
besmet, wat maar eenigszins met haar 
in aanraking kömt. Zij maakt ons 
walgelijk iu de oogen Gods. 

Ga dan heen, zondig meuschenkind, 
met de voeten des geloofs naar Jezus 
Christus, en zoek in zijn dierbaar bloed 
gewasschen en gereinigd te worden. 
Zoo doende zullen alle uwe zonden voor 
God bedekt zijn.. Christus zal ze met 
den mantel zijner gerechtigheid bedek
ken, bedekken tot in alle eeuwigheid. 

Nog stelt de dichter ons de heerlijke 
weldaad, waarvan hij spreekt, op eene 
andere wijze voor. Hij zegt: »Welge
lukzalig is de mensch, wien de Heere 
de ongerechtigheid niet toerekent.'' 

»Niet toerekenen", kwijtschelden, niet 
in rekening brengen. Door dit woord 
te gebruiken leert ons de dichter, dat 
de zonde een schuld is, niet slechts een 
nalaten vau gehoorzaamheid, maar een 
vergrijp aan Gods heilige wet, waar
door wij onderworpen zijn aan de be
dreigde, tijdelijke en eeuwige straffen. 
Maar ook dat God genadig is, de schuld 
kwijtscheldt, de straf opheft, en met 
den zondaar omgaan wil, alsof deze 
nooit tegen Hem overtreden had. 

Dat doet God om de verdienste zijns 
Zoons. Christus'heeft zich in de plaats 
der zondaren gesteld. Hij is tot zonde 
gemaakt. Als Borg betaalde Hij de 
schuld der zijnen. Hij nam hunne 
zonden over, en zijne gerechtigheid 
werd hun toegerekend en toegepast. 
»God was," zegt Paulus, »in Christus 
de wereld met zichzelven verzoenende, 
hunne zonden hun niet toerekenende." 

Vraagt men, waarom David dezelfde 
zaak op drieërlei wijze aangeeft, dan 
antwoorden wij, om ons te doen ge
voelen, dat de vergeving der zonden 
eene zaak van het grootste gewicht is, 
waarbij wij niet te vroeg, niet te lang, 
niet te ernstig kunnen stilstaan. Daarom 
gewaagt hij van de zonde, als van een 
ondragelijken last; eene schadelijke on
reinheid, en eene oneindige schuld, 
die ontnomen, bedekt, kwijtgescholden 
moet worden in den weg der begena
diging, zullen wij hier zalig zijn in 
hope, en eenmaal de eeuwige heerlijk
heid beërven. 

Davids woord veroordeelt de leer 
eener rechtvaardiging, ten deele door 
Gods genade en de verdiensten van 
Christus, ten deele door eigen lijden 
en goede werken. Hij zegt, dat God 
de zonde vergeeft, bedekt en niet toe
rekent, en sluit alle verdiensten aan 
's menschen zijde uit. Paulus in zijn 
kostelijken brief aan de gemeente te 
Rome de vrije rechtvaardiging des 
zondaars voor God besprekende, wijst 
dan ook nadrukkelijk naar Davids ge
tuigenis heen. 

Ook wordt het ons hier gezegd, dat 
wij allen arme zondaren zijn. Niet 
één uitgezonderd. Want, niemand is 
»gelukzalig" dan »de mensch wiens 
overtreding vergeven, wiens zonde be

dekt is, wien de Heere de ongerechtig
heid niet toerekent." 

Trouwens, de Schrift leert het op 
iedere bladzijde, en de ervaring staaft 
het ieder uur. 

De dichter noemt den mensch, die 
de genade der schuldvergeving bezit, 
»welgelukzalig." 

Deze wijze van spreken is hem niet 
vreemd. In Ps. 1 lezen wij: «Welge
lukzalig is de man, die niet wandelt 
in den raad der goddeloozen, noch staat 
op den weg der zondaren, noch zit in 
het gestoelte der spottersen in Ps. 
2 : »Welgelukzalig zijn allen, die op 
Hem (Sions koning) betrouwen en 
in Ps. 128: »Welgelukzalig is een 
iegelijk, die den Heere vreest, die in 
zijne wegen wandelt." 

De wereld oordeelt gansch anders. 
Zij acht de rijk met aardsche goederen 
bedeelden, de gevierden, de door stroo
men van zinnelijke geneugten omringden 
gelukkig. Maar David, een machtig 
koning, die groote rijkdommen bezat, 
bij ervaring al te wel de zondige 
vreugde kende, zegt niet: welgeluk
zalig is de mensch, die een koningskroon 
draagt, akker aan akker voegt, zijne 
kostbaarheden dagelijks ziet vermeer
deren, op de handen van velen gedragen 
Wordt, en allei'lei genietingen najaagt; 
maar: »Welgelukzalig is hij, wiens' 
overtreding vergeven, wiens zonde be
dekt is. Welgelukzalig is de mensch, 
dien de Heere de ongerechtigheid niet 
toerekent.'' En terecht. 

Toen de Heiland een »geraakte"; 
(Matth. 9 : 2) duurzamen troost wilde 
geven, troost in leven en sterven, zeide 
Hij tot hem, »Zoon, wees welgemoed, 
uwe zonden zijn u vergeven." Hij zégt! 
niet: heb goeden moed, Ik zal u ge
zondheid, rijkdom en eere geven; maar: 
» Wees welgemoed, uwe zonden zijn u 
vergeven." 

Niets is zoo heerlijk als de vergeving 
der zonden- Wie zich die weldaad be
wust is, weet zich van het grootste 
kwaad verlost, en in het bezit van het 
hoogste goed gesteld. 

De zonde is het grootste kwaad, om 
haar aard en hare gevolgen. Stel u 
een mensch voor, wiens geweten is 
ontwaakt, en die door het gezicht in 
zijne zonde is ontrust. Het is hem, 
alsof van alle zijden het: wee u, wee 
u ! hem in de ooren klinkt.. De hemel 
is hem gesloten. God is tegen hem. 
De wet vervloekt hem. Satan ver
heugt zich in zijn verderf. De engelen 
vluchten vau hem weg. De ontzet-
tendste straf wacht hem. Zóó dunkt 
hem zijn toestand. Zijn geweten pijnigt 
hem. En van diens folteringen kan hij 
zich nergens ontdoen. 

Stel u daarentegen een mensch voor, 
die van de vergeving der zonde is ver
zekerd. De 'onrust der vertwijfeling 
week voor den vrede des geloofs. 
Denkt hij aan God, hij denkt aan den 
genadigen Vader. Aan Christus, hij 
zegt: Hij is mijn Jezus, mijn Verlosser, 
mijn volkomen Zaligmaker. Slaat hij 
zijne oogen omhoog, hij gewaagt van 
van de stad die fundamenten heeft, 
van het Vaderhuis met zijne vele 
woningen. Leest hij de wet, hij mag 
danken, dat zijn borg haar heeft genoeg-
gedaan, en zij hem regel van het Gode 
gewijd leven werd. 

De engelen acht hjj zijne dienaren 
om Christus wil. Satan is wel zijn 
onverzoenlijke vijand, naar een door 
Christus overwonnen vijand, aan wiens 
heerschappij hij voor eeuwig is ont
rukt. De dood zal hem doorgang tot 
het eeuwige leven zijn. En in den 
grooten dag des gerichts zal zijn Rechter 
zijn Verlosser zijn. 

Dat wij de vergeving der zonden 
hoogschatten. Zij is het eene noodige. 
In haar ligt alle heil opgesloten. Dat 
wij haar zoeken. In den weg des ge-
beds, ons beschaamd aangezicht leggen 
op de trappen vau Gods genadetroon, 
pleitende op het bloed der verzoening 
ons houdend aan 's Heeren dierbaar 
woord. In den weg der bekeering. 
Met bereidheid des harten om te ver
geven, wie tegen ons misdeden. In het 
koninkrijk Gods kan men niet waarlijk 
genieteu, wat men niet van heeler harte 
aan anderen gunt. 

Hier moet telkens vergeving worden 
gezocht. De j;>- arme-zondaars-gestalte'' 
komt niemand op aarde te boven. 
Maar wie waarlijk de vergeving der 
zonden gelooft, mag ook verstaan, 
waarom Paulus heeft geschreven : Van 
een toegang met vrijmoedigheid tot den 
troon der genade. Eens houdt zelfs 
de bede om vergeving der zonden op. 
Maar dan, in den hemel en op de 
nieuwe aarde, zal ook eerst ten volle het 
recht en de beteekenis worden verstaan 
van des dichters verklaring: Welge
lukzalig is de mensch, wiens overtreding 
v e r g e v e n ,  w i e n s  z o n d e  b e d e k t  i s ;  d e  
mensch wien de Heere de ongerechtig
heid niet toerekent. 

NOTTEN. 

VOLKSNOOlftEW. 

Twaalfde 4lg. Verg. van 

«Effatha". 

Hoe snelt de tijd heen ! Is het dan nu 
reeds 12 jaren, dat de zorg voor doofstom
men, die een deel was van het oorspronke
lijk program van de oprichters van „Veld
wijk", zich in eene zelfstandige Vereeniging 
mocht organiseeren en aan den arbeid gaan ? 
Ja, reeds 12 jaren. En in die jaren heeft 
„Effatha" reeds zeer veel ondervonden. De 
plaats van meer dan een der eerste leden 
des Bestuurs is ledig geworden. Het In
stituut werd opgericht, nam toe, moest een 
andere woning hebben, en heeft Leiden met 
Dordrecht verwisseld. En ook „Effatha" 
is in rouwe gebracht, door de droeve tijding 
van het onverwachte overlijden van Prof. 
Beuker. 

Ds. Beuker, de eerste voorzitter, heeft 
meer dan de anderen gearbeid om „Effatha", 
toen de Vereeniging was opgericht, op gang 
te brengen. Vooral aan de Stichting, hem 
zoo lief, en aan de doofstomme kinderen, 
die zoo'n ruime plaats hadden in zijn hart, 
heeft deze onze ontslapen vriend en broeder, 
toen hij de Gemeente te Leiden diende, 
groote zorg gewijd. Bij al het andere deelde 
ook het werk der barmhartigheid in zijne 
liefde. Hij was, zoolang hij onder ons ge
hoond heeft, een trouw medearbeider op 
vergaderingen en elders voor de Stichtingen 
tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen. 
Die liefde en ijver drong hem in Amerika 
tot krachtigen medearbeid met l)s. I. van 
Dellen en anderen ter oprichting van het 
„Bethesda" voor teringlijders, te Maxwell-
City. Ook daardoor zal zijn naam in ge
zegende en zegenende gedachtenis blijven. 

„Effatha", en deze Vereeniging niet alleen, 
heeft dringende behoefte aan toevoer van 
nieuwe, versche krachten. Ach, waarom zijn 
er toch zoovele tientallen, ja, honderdtallen, 
onder de voorgangers en de leden der Ge
meenten, die zich niet schijnen te bekom
meren over den, voortdurend zich ver-
breedenden, kring van arbeid en arbeiders 
voor en onder de lijdenden en gebrekkigen? 
En — mag het nog langer gezegd kunnen 
worden, dat het Instituut „Effatha" niet tot 
den noodigen groei en tot de zoo gewensclite 
hoogte kan komen door de schuld van het . . . 
„eigen volk" ? Ik bedoel met dat volk de 
Gereformeerde ouders en voogden, (misschien 
behooren er ook Kerkeraden bij) die hun 
doofstomme kinderen, om des gelds wille, 
niet naar „Effatha" zenden, en wel dit zaad 
des Verbonds toevertrouwen aan Inrichtingen, 
die vreemd zijn aan het Woord en den weg 
des Verbonds, die den Zoon niet eeren en 
den Vader niet hebben. De Heere ziet het, 
broeders en zusters. Zou het Hem kunnen 
behagen ? Zou Hij het kunnen zien zonder 
het te zoeken ? 

De a.s. Alg. Verg. WOENSD. 11 Juli, elf 
uur te beginnen, is o.a. hierom belangrijk, 
dat zij gehouden wordt in Dordrecht, en wel 
in een der ruime zalen van het Instituut 
zelf. (Wolwevershaven, 11) Alle afgevaar
digden en belangstellenden kunnen zich dan 
ook met eigen oogen overtuigen, welk een 
rijke aanwinst dit gebouw is, vergeleken bij 
het huis te Leiden. We vestigen ook de 
aandacht op de vergadering den avond te
voren, Binsd. 10 Juli, in de Geref. kerk A (niet 
B, zooals abusief staat in de rondgezonden 
Agenda). Vooral verzuime niemand de 
„openbare les" Woensd. nam. ten 3 u. bij 
te wonen. Geen beter middel om zijn eigen 
voorrechten te leeren waardeeren met dank 
aan Gods bestuur, om medelijdende liefde 
te voelen opwaken met doofstomme kinderen, 
en om met dankbare blijdschap den arbeid 
aan hen gewijd te begroeten en voortaan van 
harte te steunen — geen beter middel tot dat 
alles dan het bijwonen van een openbare 
les, het hooren spreken, lezen, antwoorden van 
doofstomme kinderen. Is het niet aandoenlijk, 
zou het niet bekoorlijk zijn ook voor de enge
len Gods, een stom kind te zien en te 
hooren getuigen van Jezus Christus, den 
Zone Gods, als den eenigen Naam ter zalig
heid voor kleinen en voor grooten, voor 
stommen en voor sprekenden ? 

De Agenda is van dezen inhoud : 

A. a. Opening. 
b. Verslag van den Secretaris. 
c. Verslag van den Penningmeester. 
d. Verkiezing van een Bestuurslid. 

(Aan de beurt van aftreding is Jhr. J. J. 
van Asch van Wijk, te Utrecht, die herkies
baar is.) 

e. Verslag van den staat derNoodkas, 
B. Voorstellen van het Bestuur : 
a. Uitvoering worde gegeven aan Art. 

5, alinea a, van het ïteglement der Nood-
kas, in dezer voege dat 5 procent v n de 
contributiën in de Noodkas worde gestort. 

b. De Vergadering spreke de wensche-
lijkheid uit, dat er meer Afdeelingen van 
„Effatha" worden gevormd. 

Van de Afdeeling Leiden : 
De Algemeene Vergadering noodigt het 

Bestuur uit, voortaan in 't gedrukte Jaar
verslag het finantiëel gedeelte zoo uitgebreid 
te behandelen, dat men daarin vinde een 
volledig overzicht van den finantiëelen toe
stand der Vereeniging (b.v. zooals in 't 
Verslag van ;,'s-Heerenloo" geschiedt.) 

C. Faria. 



Aan Corporaties en Afdeelingen (zie Art. 
6, 7, 8 der Statuten) wordt verzocht afge
vaardigden naar deze Vergadering te,zenden; 
Correspondenten, Leden, Begunstigers wor
den tot getrouwe opkomst opgewekt. 

Namens het Bestuur van uEffatha", 
G. H. VAN KASTEEL, Secretaris. 

Des avonds te voren, te 8 ure, zal in de 
kerkekaraer der Gereformeerde Kerk van 
Dordrecht A eene bijeenkomst pla ts hebben, 
tot welke alle belangstellenden in „Eftatha' 
worden uitgenoodigd ; voorganger Ds. Zan-
tinge van Hoorn. Ook zal br. Oranje bij 
die gelegenheid mededeelingen doen omtrent 
het laatste schooljaar. 

Woensdagnamiddag te 3 ure zal eene 
openbare les plaats hebben in het Instituut. 

Worde deze "Vergadering door den Heere 
gezegend ! Mogen niet van uit het midden 
des lands, doch ook van andere zijden, vele 
afgevaardigden (zoowel van Corporaties als 
Afdeelingen) en belangstellenden worden 
verwacht ? 

In het volg. No. deelen wij mede de 
Concept-Statuten der ontworpen afzonderlijke 
Vereenigingen voor Zenuwlijders. Hebben 
reeds vele lezers van t tl)e Bazuin'' zich aan
gemeld bij Ds. van Andel t,e' Heerenveen ? 

Mogen we de broeders van de pers eens 
opwekken, de Circulaire en straks de Con

cept-Stat. dezer nieuwe Yereen. te bespreken? 
Zulke bespreking zou menig blad in belang
rijkheid doen winnen, en voor de zaak zelve 
zeer bevorderlijk zijn. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
Hoezeer ook het beleidvol en gezwind 

optreden en voortrukken van Eoberts in den 
Zuidrand van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
hem een bijzonder succes heeft bezorgd in 
't bezetten ook van Pretoria, zonder krach-
tigen weerstand van de zijde der Burgers is 
dit niet geschied. Blijkbaar lag, om welke 
reden dan ook, 't niet in hunne bedoeling 
in Pretoria stand te houden en daar een 
beleg te doorstaan. . Maar toch hebben zij 
den Engelschen een- en andermaal op zooda
nige wijze slag geleverd, dat het daaruit 
duidelijk genoeg blijkt, dat zij nog alles 
behalve den moed hebben verloren en kloek 
zich verdedigden. Eoberts houdt zijne 
verliezen alsnog zoo goed als verborgen; 
maar zeker is, dat de Burgers dus met takt 
telkens terugtrokken, dat zij haast geen 
manschappen verloren, hunne bagage en 
kanonnen behielden, en alles wat eenige 
beteekenis heeft als voedings- en verdedi
gingsmiddelen uit Pretoria hebben mede-
gesleept. Zelfs de gevangen Engelschen, be
noorden Pretoria, waren voor een deel mede 
blijkbaar reeds overgebracht naar hooger op 
en — de ruiter-marsch van French was 
tevergeefs. 

Houdt men hierbij onder 't oog, dat de 
E gelsclien onder Eoberts honger leden en 
lijden, wijl op half' rantsoen gesteld, dat zij 
dadelijk na de bezetting van Pretoria reeds 
van de Oostzijde aangevallen werden en bij 
Heidelberg heel wat gevangenen verloren, dat 
de Burgers onder Botha verhinderden het 
afsnijden van de spoor naar't Lijdenburgsche 
en Lorenzo Marqués, en ten deel hunner 
troepen tegenover Plumer en Hunter konden 
stellen om 't Eustenburgsche te dekken •— 
dan blijkt dat Eoberts te Pretoria alles 
behalve op rozen zit, en de Burgers, zij 
het met kleine krachten tegenover een 
overmacht, moedig stand houden. 

Bovendien schijnen ook de Vrij flaters zich 
weer meer te laten gelden. Zij zijn woedend 
over de handelingen der Engelschen. Brabant, 
noch Methuen, noch Euiulle kunnen hen dan 
ook in 't JSoord-Oostelijk deel van den Vrij
staat ten onder brengen of nouden. Telkens 
rukken zij, onder hootd-leiding van hun wak
keren en krachtvollen president uit de bergen, 
en omsingelen de Engelsche bezettingen van 
dorp of spoor. Eeeds ging voor enkele 
dagen bij Lindley een geheel battaillon rijke 
Engelsche vrijwilligers verloren, en in de 
jongste dagen gelukte het hun tusschen 
Kroonstad en Heilbron, boven in den Vrijstaat, 
niet alleen de telegraaf af te snijden, maar 
ook den spoorweg van daar naar Pretoria 
over een twintig mijl lengte te vernielen en 
daarbij tal van Engelsche wachtposten op 
te rollen en tot een getal van weer een 
battaillon gevangen te nemen na een geducht 
gevecht. Bovendien kon Methuen bij Heil
bron hen wel aanvallen, maar niet wegjagen. 
Wat deze daarbij verloor weten wij nog niet. 
Doch zeker is, dat de positie van Eoberts 
te Pretoria nu nog te moeilijker werd. 
Eeeds zond hij een brigade tot versterking 
Zuidwaarts. Doch, ontbloot hij zich te veel, 
dan loopt hij gevaar door generaal Botha 
met succes te worden aangevallen, die met 
10000 man bij Middelburg staat. En — zal 
Eoberts nu voldoende amunitie en levens
voorraad kunnen verkrijgen ? . . . . 

Ook in 't Zuiden van den Vrijstaat begint 
het verzet te herleven, en zelfs in't Noorden 
en Westen van de Kaapkolonie. Van alle 
zijden roepen de Engelsche generaals om 
versterking. Daarbij komt, dat de Afii-
kaander bonds-partij in de Kaapkolonie op 
hare jongste vergaderingen zich krachtig uitte 
tegen het ontriemen van de zelfstandigheid 
en 't vermoorden van de kleine Eepublieken. 
Dig partij wil zich in 't Kaapsche parlement 
krachtig verzetten, en riep reeds een kabi-
nets-crisis in 't leven, die waarschijnlijk zal 
eindigen in 't aftreden van een paar Minis
ters, die al te zeer Afrikaansch worden 
geoordeeld. 

Door de half afgesneden positie van Eoberts 
te Pretoria, heeft de stelling van den 
Langsnek in 't Noorden van Natal, door 
Burgers onder Christiaan Botha hardnekkig 
verdedigd tegenover Bulier, zeer veel aan 
belangrijkheid gewonnen. Indien de Burgers 
den spoorweg-tunnel daar niet al te zeer hebben 

verwoest en zij daar voor goed verdreven kun
nen worden — zou Eoberts vandaar een goede 
lijn van toevoer kunnen verkrijgen, waarnaar 
hij met groot verlangen móet uitzien. Doch 
aan Bulier is 't nog niet gelukt dien weg 
geheel vrij te maken. Zijne poging om de 
Burgers in de richting Utrecht 0111 te trekken 
mislukte. Toen beproefde hij 't bij de van 
Eeenen's pas aan de Westzijde. Hier echter 
is het hem gelukt de Burgers door zijn over
macht te overstelpen, daarna in de Gansvlei 
(grens Vrijstaat en Transvaal) en eindelijk 
schijnt hij bij Volksrust (Transvaal) gekomen 
te zijn. Een poging hen tot naar liuisgaan 
te brengen door levensbehoud te vergunnen 
en .een driedaagschen wapenstilstand te ver-
leenen, mislukte vooraf volkomen. De strijd 
werd voortgezet bij een andere nek, naar 
Buller zeil' zegt, de laatste hinderpaal bij 
Langsnek en verder. Doch ook hier gingen 
de Burgers terug, zoodat Langsnek ontruimd 
is, zonder eenig verlies hunnerzijds. Een 
bewijs dat Buller hen allesbehalve in ver
warring heeft doen vluchten. Daarom komt 
hij zeker niet ongemoeid verder in de Trans
vaal. De spoorweg over Standerton naar 
Heidelberg, Pretoria zullen de Boeren zeker 
wel onbruikbaar 'maken, en zij kunnen, ook 
wanneer Buller doorrukt, zich met L. Botha 
over Ermelo vereenigen en zoo hem weer 
afbreuk doen en de toevoeren at'nsnijden. 
Doch men zij voorzichtig en ni t al te 
sterk in zijne verwachtingen. De toestanden 
zijn hoogst kritiek. Alleen, wanneer de 
tieer der heirscharen tusschen beide treedt, 
is er voor de Burgers uitkomst en — be
vrijding mogelijk. 

Ten slotte nog iets over de Boxer
beweging in China. Door de toelating 
van vreemde troepen was de toestand te 
Peking wel iets beter geworden. Delcassé, 
Erankrijk's Minister van B. Z., wist niets 
moedgevends te zeggen over den algemeenen 
toestand. 

Na het edict van S Juni door de Keizerin
weduwe uitgevaardigd, behoeft ons de 
houding der Regeering niet meer te ver
bazen. 't ls toch wat heel kras dat de 
Keizerin generaal Nieb, den eeuigen, die 
flink optrad, durfde berispen en verplaatsen, 
omdat hij die lieve Boxers op een flink 
geweervuur getracteerd heeft! . . . . Aan 
de orde zijn vele reactiona re regeerings-
niaatregelen tegenover de vreemden. 

De beweging 11 emt oveiigens in alle 
deelen van China hand over hand toe. Het 
Noord-Chinacollege, een stichting der Ame-
rikaansche zending en welks waarde op 
70,000 taels (f 252000) geschat wordt, is 
totaal verwoest. 

Meer dan veertig bekende Chineezen 
werden vermoord en de kapel aan de vlam
men prijsgegeven. De Engelsche bladen 
blijven zich van woede verbijten, dat Enge
land bij de verbrokkeling der Chineesche 
taart zoo stil moet toe kijken. Aan rege
lingen en plannen en combinaties geen ge
brek, maar uitvoeren? Het eerste gevolg 
van den onrechtvaardigen oorlog levert zijn 
wrange vruchten. Sir Claude Mac Donald, 
de oude zaakgelastigde in China, krijgt niet 
heel aangename dingen te hooren. De En
gelsche ambassade staat in t rand ! Maar, 
de Mogendheden zonden troepen naar Peking! 

O. k op de kust van Guinea kunnen de 
Engelschen de zwarte opstandelingen niet 
uiteendrijven. Men wordt daarover zeer on
gerust, terwijl in Indië de hongersnood 
toeneemt! 

Zondag zijn de herstem ingen in Italië 
beslist, waardoor de regeeringspartij met 18 
zetels versterkt werd, doch de coustitutio-
neele oppositie met 12 en de uiterste linker
zijde met 8 zetels. 

De Regeering heeft haar plebisciet van 
3 en 10 Juni dus niet gewonnen. Gelijk wij 
weten, was het doel van de Regeering, de 
natie te laten oordeelen over de hardnekkige 
obstructie der minderheid tegen het onwet
tige reglement van orde door den autoritairen 
Pelloux. ingevoerd. Doch de natie heeft den 
minister niet in het gelijk gesteld. De 
oppositie keerde niet alleen terug, maar 
werd sterker en juist door toevoeging van 
elementen, die de llegeering het meest on
welkom moeten zijn : de socialisten. Er 
blijft nog een meerderheid, maar welk eene? 

Wat staat de Regeering nu te doen ? 
Naar het schijnt, is er ook in den boezem 

van het kabinet verschil van gevoelen ont
staan. Geheel de beloften en idealen van 
den verkiezingstijd vergetend (wij drukten 
reeds onze vree3 hiervoor vroeger uit), wil 
Pelloux, teleurgesteld in zijn verzoeningswerk, 
de oude paden weer gaan bewandelen en 
den oorlog tot het uiterste beginnen. De 
zaken, zooals zij 25 Mei stonden, d. w. z. 
de obstructie door geweld vernietigen, voort
zetten, is het plan van den generaal. Artikel 
14 van de Oostenrijksche grondwet (dat 
aan de Regeering macht geeft in tijden 
van gevaar buiten de grondwet te regeeren,) 
staat hem zeker voor oogen. 

Daargelaten of de Italiaansche grondwet 
wel zoo'n artikel bevat, kan de minister 
anders volop de noodlottige gevolgen van dit 
artikel in het naburige Oostenrijk aanschou
wen en m ge het zijn daardoor bijtijds wor
den gewaarschuwd. Ook hier moest het 
parlement weer gesloten door de oppositie 
der Bohemers! 

P. S. Heden Donderdagmorgen komt het 
bericht van Roberts, dat hij tevergeefs poogde 
Botha bij Middelburg te verdrijven. //Het 
spijt hem, dat de vijand eenig succes had" . . . 

Dat wijst op een échec. 
NOOKDTZIJ. 

Ï na•<- ons.%• 1 rB'a<;fi T. 

IV. 

Regel eri orde moet er zijn. Ook in de 
Kerk des Heeren. Ook bij de waarneming 
van den dienst des Heeren. Dit spreekt als 
van zelve, 't Is naar het apostolisch woord: 
//Laat alle dingen eerlijk en met orde ge
schieden." 

Doch de bepaling daarvan late men over
eenkomstig de ordeningen Gods, zoo veel 
mogelijk, wat het ceremoniëele en liturgische 
betreft, aan elke plaatselijke kerk en haar ker-

keraad over. Op dit terrein inzonderheid eer
biedige men de autonomie en zelfstandigheid 
der plaatselijke kerken. De meerdere verga
deringen grijpen hier toch zoo min mogelijk 
in. Niet zij, maar elke kerkeraad kan voor 
zichzelven liet best beoordeelen wat in een 
gegeven geval het meest kan dienen tot nut 
en stichting der gemeente. 

Alleen dan wanneer er rechtmatig ver
moeden bestaat, dat er achter een of ander 
een confessioneele kwestie schuilt, hebben de 
meerdere vergaderingen naar de eischen van 
het kerkverband streng toe te zien. Zoo 
b.v. toen in vroegeren tijd sommige predi
kanten eigener autoriteit de tweede vraag 
van het Formulier van den kinderdoop 
wijzigden of ook in de dankzegging van dat 
Formulier veranderden oi' ook deze geheel weg
lieten. Met het oog op de Verbondsleer ging 
het hier om een gewichtige kwestie en de 
kerken gevoelden dat hier iets //belangrijks 
achter stak." 

Toch wisten de kerken ook in dezen wel 
degelijk onderscheid te maken tusschen het 
dry ven van een Herberts, vaij Gouda en het 
streven van vader Lodensteijn van Utrecht 
en van Koelman van Sluijs. 

Ook deze twee laatsten waren tegen //Uni
formiteit" en met name wat men noemt 
//fonnulier-dwang," doch uit geheel andere 
gronden, dan de vroegere pelagiaansch ge
zinde Herberts 

Door de Geref'. kerken ten onzent werd 
met dit blijkbaar verschil in motieven wel 
degelijk (en terecht) rekening gehouden. 

Ook sp eekt het als vanzelve dat de ker- :  

ken naar den eisch van het kerkverband in 
dezen op elkander hebben toe tc zien zonder 
over elkander te willen heersclien in //mid
delmatige" dingen. 

Doch bovenal zij men op zijne hoede 
tegen dominocratie, domine's heerschappij en 
willekeur op dit gebied. Als een leeraar 
ergens in een vacature of ook bij broeder
lijk dienstbetoon den dienst des YYoords 
waarneemt, dan brengt hij z'ju orde en regel 
niet meê. Hij staat daar, ook in den dienst 
des Woords in gemeenschap met kerkeraad en 
gemeente. Hij vindt daar orde en regel, door 
dien kerkeraad gesteld en in die gemeente 
gebruikelijk. Daaraan heeft hij zich, zooveel 
mogelijk te houden, opdat er geen noodelooze 
ergernis en ontstichting geschiede. 

Wat toch dunkt u van het volgende _ eval. 
Vader en moeder waren samen iu de kerk 

voor deti kansel verschenen 0111 hun kind 
te laten doopen. 

Nu kan men verschillen in antwoord 
op de vraag, wanneer aan een kind de doop 
moet worden toegediendf Doch neen, schier 
aller antwoord zal zijn : zoo spoedig mogelijk. 
Alleen bij de vraag, of de toestand der 
moeder hier ook bij iu aanmerking komt, 
gaan de gevoelens uit een. 

De een acht dat er ook in dezen in het 
behoorlijke met den toestand der moeder 
moet worden gerekend, opdat ook zij voor 
den doop van haar kind moge staan en 
antwoorden op de daarbij gebruikelijke 
vragen. 

Een ander wil iu dezen ,niet in het minst 
met den toestand der moede gerekend 
hebben en oordeelt het roeping, dat de 
vader iu de eerste openbare godsdienstoefe
ning met zijn jonggeborene ten doop \er-
scliijne. Hij nu doe het en me 1, late heui 
vrij 111 dezen. 

Doch in het bedoelde geval stonden vader 
en moeder iu een ander gevoelen. Dat de 
moeder meekwam ten doop en als belijdend 
lid antwoordde evenzeer als de vader, was 
gewoonte en gebruik in die gemeente. 

De leeraar, die bij deze gelegenheid den 
dienst waarnam, stond iu het tweede ge
voelen. Dat de moeder er bij was, was 
hem blijkbaar een ergernis. 

Ten slotte deed hij in zijn spreken en 
bidden en vragen alsof de moeder er niet 
was en met wat daar gebeurde niets te 
maken had. 

't Gevolg was dat vader en moeder ont
stemd waren en dat ook zelfs toonden ; dat 
de gemeente ontsticht was en dat niet weinig, 
en het,, gelijk zij meende, voor de moeder 
moest opnemen, wijl men oordeelde, dat zij 
door «dien vreemden dorniné" beleedigd 
was. 

Deze leeraar was in dezen een echte 
Uniformiteits man, en dan nog wel van een 
Uniformiteit van zijn eigen gewichtig per
soontje. 

Ik weet wel men kan ook een kwestie 
als deze, of men in het behoorlijke met den 
doop mag en moet wachten tot de moeder 
in den gewonen weg er bij tegenwoordig 
kan zijn, hoog historisch en diep principieel 
opvatten. 

Doch ook is bekend, dat de Heere nergens 
een bepaalden dag voor den doop des N. 
T heeft aangewezen, gelijk voor de be-N 

snijdenis des O. T. 
In allen gevalle geeft een handelwijze als 

de besprokene reden tot ernstig nadenken 
inzake een opkomend streven naar Unifor
miteit. 

D. K. WLELENGA. 

G e r  e  f .  Z  0  n  d  a  g  s  s  c  h  0  0  l  v  e  r e  e  n  i -

g ing „Jach i n". 

Aan de leden en afdeelingen van boven
genoemde Vereeniging, alsmede aan de bij 
haar aangeslotene corporaties, wordt herin
nerd, dat de ALGEMEENE VERGADERING, zoo 
de Heere wil, gehouden wordt te Zwclle 
op Woensdag 25 Juli e. k. en dat vragen 
en voorsteller, worden ingewacht tot 10 Juli 
bij den ondergeteekende, die op verzoek 
aan de besturen van behoeftige Zondags
scholen ook formulieren tot aanvrage om 
subsidie zal toezenden. 

Nu reeds bestaat er goede grond, om te 
hopen, dat de ALGEMEENE VERGADERING 
be angrijk en aangenaam zal wezen. Het 
Bestuur is er in geslaagd, een tweetal mannen 
van goeden en geliefden naam te vinden, 
die zich bereid verklaarden tot de levering 
van een referaat. Dr. B. Wielenga hoopt 
te spreken over f fde Geref. kerk en de 
Zondagsschool" en de heer J. A, G. de 

Waal over /.de beste manier van onder
wijzen op de Zondagsschool." 

Dat beide onderwerpen belangrijk en 
actueel zijn. springt in het oog, weshalve 
ondergeteekende niet twijfelt, of de opkomst 
zal even groot zijn en de belangstelling 
even warm, als ten vorigen jnre te Dordt. 

Vergunue de Heere ons een leerzame, 
opbouwende, gezegende en voor den Zondags-
schoolarbeid en de Zondagsschoolvereeniging 
vruchtbare samenkomst. 

Namens het Bestuur, 

P. ORANJE, LE Secr. 

Amsterdam ( Wijttenbachstr. 62,) 

11 Juni 1900. 

I11 allerlei uitheemsche bladen circuleerde, 
wat Prezident Kruger eens sprak tot eene 
vergadering van bijna uitsluitend negers. 
Wat de zwarten aangaat, zeide hij, zij zijn 
niet naar de ziel onderscheiden van de 
blanken. I11 de oogen des Heeren is uwe 
ziel gelijk aan de mijne. De uwe zou zelfs 
meer waard zijn dan de mijne, indien gij 
geloovigen waart en ik een ongeloovige. 
Alleen ten opzichte van het lichamelijke 
verschillen de menschen en daunog is dit • 
slechts voor den tijd, dien zij hierbeneden 
hebben door te brengen. God heeft dit aldus 
verordeud. Gij moet u met blijdschap aan 
den wil des Heeren onderwerpen. Dit 
aardsche lichaam is overigens bestemd om 
te verdwijnen en wanneer het uur van de 
wederopstanding der dooden slaan zal, 
zullen wij een verheerlijkt lichaam aandoen, 
en wij allen, die in Jezus gelooven, zullen 
iu alles gelijk zijn. Ik ben blijde, dat 
uwe gemeente (te Waterberg) toegenomen 
is. YYeest gehoorzaam jegens God en jegens 
de overheid en gij zult gezegend worden ! 

I11 Zuid-Australië behoort de eerste minister 
Holder tot de Methodistische kerk en is 
daar ook weikzaam als predikend lidmaat. 
Hij predikt dikwijls tweemaal per Zondag. 

t-

Verslag vau desa 
S*ro*iucialeii Zemiitigsdag, 

gehouden op Woensdag 30 Mei 1900 
te Rouveen. 

{Slot.) 

Ds. Pos liet zich ongeveer aldus hooren : 
Komt en ziet! Zijt getuigen van Gods 

daden. Hij, die tot u spreek , zegt : ons 
heelt niets ontbroken. Ik acht het mij een 
voorrecht een onderwerp te behandelen, dat 
zoo waardig is en de liefde van mijn hart 
heeft. Och! dat de Zending zich spoedig 
over de gansche aarde uitgebreid hadde. 

De kerk hebbe mannen te brengen tot 
die volken, die het E vangelie nog niet hebben ; 
gehoord. Dat de Zending een uitvloeisel 
is van Gods liefde, . zal u uit 't volgende 
duidelijk worden. Gij moet u die wereld 
voorsteilen, gelijk ze zou zijn, als ze aan 
haar lot ware overgelaten geweest. Voor 
den val is eerst alles heerlijk in de weelde 
van het Paradijs. Maar door de zonde wordt 
God en zijne regeering veroordeeld. Dat! 
doen Adam en Eva, dat doet Kaïn. God 
had zijn offer mo. ten aannemen. Straks be-
roihvt het den Heere, den mensch geschapen 
te hebben. 

De volken zinken, gelijk blijkt uit oor
logen, zedeloosheid, verwerping der regeering 
Gods. Toch heeft de wereld alles aan God 
te danken, Hij schonk haar zijn Zoon. 

Het doel der Zending is Gods eer. Hij 
heeft alles gemaakt om zijns zelfs wil. De 
Zending bedoelt om God aan de wereld 
voor te stellen in zijn liefde en genade. 
God kou zich niet laten zien. Hij schilderde 
een mooi tafereel, en er kwam een booze 
hand, die sneed net doek aan stukken. Slechts 
aau twee menschen was het gegund, die oor
spronkelijke heerlijkheid te zien. 

De Zending beoogt Gods eer, door tl de 
wereld te laten z en en Gods genade en 
liefde. 

De menschen op Soemba denken, dat er 
geeu land is buiten hun land, geeu menschen 
dan zij. Dus moet het den mensch gezegd 
worden, wat hij noodig hebbe tot zaligheid. 

Dit doel is nog niet bereikt, 'tWordt 
eerst dan bereikt, als de Zender op de 
wolken dss Hemels komt. 

Het heil der volken is mede 't doel der 
Zending. Er is geen heil buiten het Evan
gelie. Wel is er beschaving buiten het 
Evangelie, zooals in Britsch-Indië en Azië, 
doch zij brengt geen heil aan. 

Onderzoekt, wat een volk bezat vóór of' 
na de verkondiging van het Evangelie. Voor 
d i e n  t i j d  g e e n  w e t .  M o o r d ,  d o o d s l a g ,  
hoererij, liegen is onder de Heidenen 
zoo'n groot kwaad niet. Hun adat acht iets 
geoorloofd, wat groot kwaad is. Er komt 
onderscheid. Doch de bekeering gaat zoo 
zacht. Nog nooit kwam er iemand tot 
ons, die jubelde: ik heb vergeving der zonden 
ontvangen. 

Wat de middelen betreft, dan moet de 
kerk de Zending drijven. Doet zij dat niet, 
dan kan zij geen aanspraak maken op den 
naam van kerk. Ze moet Leeraars zenden, 
die een overgegeven hart hebben. In den 
omgang met de Heidenen moeten ze vooral 
oppassen ze te beleedigen. De Zendeling 
behoort een goede vrouw te hebben, die 
zich gemakkelijk kan bewegen. We moeten 
zoo met elkander spreken, dat we elkander 
innemen. Is de inlander eenmaal boos, dan 
blijft hij boos. 

De kerk moet zorgen voor opleiding; 
voor scholen voor kinderen der gemeente. 

Den medischen dienst moet hij trachten 
te bevorderen. Er moeten goede doctoren 
zijn, een hospitaal met bekwaam personeel, 
waaraan de dienst des Woords is verbonden. 
Zoo alleen wordt Gods eer onder alle standen 
en klassen bevorderd. 

't Werk der Zending is uit God. God 
zond tot onze voorouders mannen, die hun 
't Evangelie hebben gebracht. Zijt gij zelf 
't voorwerp van Gods ontferming, wordt gij 
dan niet genoopt te bidden voor de Heide

nen ? Wij kunnen ze niet bekeeren. Gelijk 
een woord, van vader of grootvader soms 
later ten zegen geweest is, zoo ook met de 
Zending. Gij moet er om bidden. Indien we 
een ruim hart hebben voor Gods koninkrijk, 
dan hebben we een aangenaam leven. 

Hierbij werden allerlei verhalen gedaan 
uit de heidenwereld, met name uit Soemba, 
waarvan we alleen 't volgende mededeëlen. 
Er heerscht een droef despotisme op Soemba. 
Wannee;' een vorst gestorven is, dan worden 
er gewoonlijk onderscheiden andere menschen, 
slaven, omgebracht, die dien vorst dan moeten 
dienen in de andere wereld. Zoo zag Zen
deling Pos bij een vorst zes hoofden van 
menschen op staken staan en toen hij daar
over door hem werd aangesproken, gaf hij 
ten antwoord : Mijn vader kon, toen hij stierf, 
toch niet aan den overkant zonder bedienden 
zijn. 

Wordt zulk een hoofd schoongemaakt en 
in de zon gedroogd, dan is het een vreugde
dag, als het op een staak wordt gezet. 

Na de pauze was er gelegenheid tot 
vragen doen. 

Ds. Westerbeek v. Eerten, vroeg wat er 
door het volk geloofd werd, waaronder hij 
arbeidt. Een noodige voorwaarde toch is 
zeer zeker om juiste kennis te hebben van 
de afgoderij of het ongeloof, dat er heerscht, 
om zoo te weten hoe de prediking in te 
richten. 

Daarop werd door Ds. Pos geantwoord. 
Er is op Soemba geen tempel, geen afgod. 
De Soembaneezen hebben geen boeken, ze 
kunnen niet schrijven. Er zijn drie priesters. 
Een hunner was een weinig geleeïd. Zij 
gelooven, dat er is in den hemel een God. 
Hij woont in een huis op gouden pilaren 
en 't huis draait den ganschen dag in de 
rondte. Dat huis heeft hij naar de aarde 
geworpen. 

In nauw verband staan ze met de geesten
wereld. Die geesten zoeken ze tot bevriende 
geesten te maken door allerlei dingen als 
rijst, en kip en ander voedsel voor die geesten 
neer te zetten. 

Er is veel geestenvereering. Voor dat 
iemand in het graf gaat, roepen ze Roeach! 
d.i. geest. Ze roepen de geesten der voor
vaderen op om bij de begrafenis tegenwoordig 
te zijn. 

Ds. Scheps meende, dat Ds. Pos nog voor 
het Zendeling-kweekeling stelsel is. Waarom 
oordeelt gij, dat wij jonge menschen afzonder
lijk moeten opleiden ? 

Daarop antwoordde Ds. Pos: ik geloof, 
dat, gelijk het nu gaat, wel goed is. Toch 
zijn we nog op de leerschool, 't Is zoo 
goed, dat men iu Kampen of Amsterdam 
voor de Heidenen wordt opgeleid. Voor 
een predikant is het soms zoo moeilijk om 
gehoor te geven aan een beroep naar de 
heidenwereld. 

Op de vraag van Ds. Breukelaar, hoe 't met " 
de zedelijkheid gesteld was, zou referent 
't antwoord geven in het 2e punt van het 
Agendum nu aan de orde gesteld, en be
helzende mededeelingen van het arbeidsveld 
Soemba. 

Ds. de Jong vraagt nog, in hoeverre mag 
de Zendeling meegaan in de conversatie 
met de Oeinboes (vorsten) of moet hij van 
meet af positie kiezen ? 

Daarop antwoordt Ds. Pos : de Zendeling 
moet deelnemen aan al die plechtigheden, 
om ze te leeren kennen. Blijkt later, dat 
ze strijden met den Bijbel, dan breke hij 
er mee. Hij moet zich wachten voor vijand
schap, hij moet positie nemen. 

Uit de mededeelingen van br. Pos stippen 
we 't volgende aan. 

Eerst in 1864 zijn er door de Regeering 
op Soemba controleurs aangesteld. Onze 
Regeering heeft wel een contract met de 
bewoners van Soemba, maar slechts een 
contract van vriendschap. Soemba is een 
derde van de grootte van Nederland. Er 
zijn mooie heuvels en mooi hout, o.a. sandel
hout. De Soembanees zegt: ge inoogt het 
niet kappen, want er zit een geest in. Voor 
jaren werd er hout gekapt. Daarna kwamen 
de pokken. E11 toen achtte men die pokken 
als een straf voor 't hout kappen. 

De Soembanees is lui. De oorsprong dér 
bewoners is onbekend, volgens, sommigen 
zouden ze van Java komen, 't Zijn kolossale 
menschen, schier niet gekleed. Ze wasschen 
zich niet. Hun dooden begraven ze in 
zittende houding. Is er feest dan wrijven 
ze zich in met klapperolie. 

De huizen zijn op vier hoofdpalen ge
bouwd, daarop vier witte balken, die door 
bamboes zijn dicht gemaakt. Rondom 't huis 
zijn de bedden gemaakt, van een soort van 
bamboes, soms tot 40 a 50 slaapplaatsen. 
Ze slapen op matjes. Hun hoofdkussen is 
een uitgehold stuk hout. 

Er wordt tweemaal per dag gegeten. Het 
hoófdvoedsel bestaat uit Turksche tarwe. Ook 
wordt er rijst verbouwd. Aleer dan vroeger 
wordt thans de rijstbouw beoefend, doch deze 
is nog niet voldoende. 

Veel handel is er in paarden, die er ten 
getale van 2000 per jaar worden uitgevoerd. 
Het aantal inwoners is onbekend, volgens 
sommigen 100000, volgens anderen 60000. 

De Soembaneezen spreken Ds. Pos aan 
met den titel van : Maranba dJava, dat be-
teekent: de Javaansche vorst 

Over de schepping wordt het volgende 
gemeld: Alles is op één dag gemaakt. 
Eerst de mensch, toen het paard; de zon, 
de maan en de sterren zijn uit de wolken 
gekomen. De eerste twee menschen zijn uit 
de aarde gemaakt, al het andere is uit den 
hemel gevallen. Het paard was vroeger een 
mensch. 

Ds. Scheps vraagt: het is zeker moeilijk 
om met de menschen over God te spreken? 
Welk woord hebt gij daarvoor? 

Hierop antwoorde Ds. Pos: ons woord 
voor God is Oemboe Sarali Mahan Gadoek, 
d.i. iemand, die zoo zit en zoo zit. Ze 
gelooven, dat er, iemand boven ons sta.it. 
Vergeving kennen ze niet, ook niet 't woord 
voor zonde. Men moet de kinderen een 
andere taal leeren. Er gaan zeven Soemba-
neesche kinderen op de school van br. Pos. 

Er zijn 4 standen, Vorsten, groote vrij-
heeren, kleine vrij heeren en slaven. 



't Was een goede en gezegende dag. Wel 
ook een bewijs hoe vele de bezwaren zijn, 
onder zulk een diep gezonken volk, om het 
Evangelie te brengen. Dat de Heere broeder 
Pos zegene en hem een rijken ingang geve 
op Soemba is onze bede. 

Nadat Ps. 72:11 gezongen werd, eindigde 
br. Pos met dankzegging. 

Des middags was het kerkgebouw meer 
dan vol, we zagen er broeders uit Staphorst, 
Steenwijk, Meppel, Nijeveen, Hasselt, Nieuw-
Leuzen, Zwolle. 

't Was ons een liefelijke dag, die on^ in 
de herinnering goed zal zijn, een dag die 
mede door de vriendelijke gastvrijheid van 
Ds. van Mechelen en de zijnen ons stemt 
tot dank. 

Namens Deputaten, 
J. J. WESTEKBEEK VAN EERTEN. 

ADVERTENTIËN. 
O n d e r t r o u w d :  

HOMME JEIP HEIDA Ez. 
Ber. prtd. te Be leek, 

EN 
INGENETTA DIDERICA VAN DEN 

HOORN. 
MILDAM. 
KAMPEN. 
Huwelijksvoltrekking D. V. Dinsdag 

19 Juni. 

G ë t r o u w d :  
A. TERPSTRA, 

ber. pred. te Veenwoudsterwal 
EN 

H. DE JONG. 
UITHUIZEN, |  J Q 

TEROKLIÏ (Fr.), I 

Voor de vele bewijzen van deelneming 
bij het overlijden van onzen geliefden 
Vader ontvangen, betuigen wij onzen 
hartelijken «lank. 

C. BIJLENGA J C.ZN. 
J. BIJLENGA—HASPKE. 

GRONINGEN, 
Juni 1900. 

De Gereformeerde kerk A te Velp 
boopt bet voorrecht te hebben, Woens
dag 20 Juni a s den dag te herdenken, 
waarop voor 25 jaren 

Ds. B. DE JONG 
den dienst des Woords iu haar midden 
aanvaardde 

Bij het dankbaar herdenken van vele 
zegeningen daarbij genoten, gaat de 
bede op, dat de Heere onzen Leeraar 
nog lang moge sparen en zijn arbeid 
ook verder zegenen, tot de rere zijns 
Naams en het heil der gemeente. 

Namens den Kerkeruad, 
E. W. HEIJBLOM, Saiba. 

Heden overleed in zijnen Heer 
en Heiland onze onvergetelijke 
Echtgenoot, Vader en Behuwd 
vader 

EGBERT BROUWER, 
in den ouderdom van vijf en 
zestig jaar. 

Mede namens Kinderen 
en Behutod-Kindei en, 

Wed. E. BROUWER — 
JANSSENS. 

TINAARLOO, 
8 Juni 1900. 

Heden overleed, na een lang
durige zukte, in de hope des H 
eeuwigens levens, mijn geliefde gj 
Ecbtgenoote eu der kinderen • 
zorgdragende Moeder 

GRIETJE ÏÏESSELS, 
in den ouderdom van 45 jaren. 

P. NIENHUIS, 
en Kinderen. 

MARRUM, LOPPERSUM, 
10 Juni 1900. |  

Heden trof onze Jongedoch 
ters vereeniging een smartelijk 
verlies, daar het den Heere 
behaagde onze lieve Vriendin 

JACOBA POSMA, 
na een korte doch hevige onge
steldheid van slechts acht dagen 
in den jeugdigen leeftijd van 20 
jaar en zeven maanden uit ons 
midden weg te rukken 

Ofschoon niet zonder hope 
van het eeuwig behoud, staren O 1 

wij haar diepbedroefd na. Mi ge 
de Heere haar diepbedroefde 
Ouders en verdere betrekkingen 
troosten. En zij dit sterven 
voor ons een roepstem om 
steeds bereid te zijn voor de 
eeuwigheid. 

Namens de Jonged -vereem-
gitio, Jaagt de waarheid 

ai den vrede na, 
G. E. HULS, Presidente. 
H. A. ROOSEBOOM, 

Seci elarrsse. 
NI KUW- A11STKR D AM, 

10 Juni 1900. 

1 

Tegen M Aug. wordt te ARNHEM 
in een deftig Christelijk gezin verlangd 
eene bekwame 

K e u k e n m e i d ,  
niet beneden de 25 jaren, P. G. var. 
goede getuigen voorzien. Br. fr. onder 
I¥o. 176 bij de Boekh. H. B. BREIJER 
6 ZOON te AIINHKM. 

EFFATHA 
Chriüt. Instituut voor 

Doofstommen. 
Mie inschrijving van leer

lingen voor deze Inrichting is bij den 
ondergeteekende opengesteld tot den 
lOden Juli. 

Op aanvrage worden gaarne inlich
tingen verstrekt. 

L. 0. ORANJE. 
DORDRECHT. 

Gereformeerd Gymnasium 
te Zetten. 

Het eerste toelatiugs-exnnieii 
zal D. V. gehouden worden op Vrij
dag 63 Juli a. s. Ouders of voog
den, die voor hunne Zoons of Pupillen 
plaatsing wenschen met den nieuwen 
Cursus, gelieven zich daartoe vóór I 
Jluli aan te melden hij den Rector. 

Aan het Gymnasium is eene klasse 
verbonden, waarin nog geen oude talen 
worden onderwezen. Voor leerlingen 
dezer klasse bedraagt het kost- en 
schoolgeld f 400.—, voor de overige 
f 500 - Ook kan onder bijzoi dere 
voorwaarden toestemming worden ge
geven tot het plaatsen van leerlingen, 
die niet in het Internaat woiden ge
huisvest. 

De Recior, 
DR. W. H. KRAMER. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een sieer 
groole 
' Amerikaansclie Kachel, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„MMeliOS" aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPKN. 

Rijk Kinder

voor f 0,90, 
iu|>la<tts van f 2,'iO. 

7 keurige Kinderboeken 
met ruim 300 PLATEN. 

Slechts f 1,20 zco'ang de' geringe 
voorraad ttrekt 

Afzonderlijk gijn onderstaande 7 keu
rige boeken verkrijgbaar voor de daar
achter ge-telde prijzen. 
1. A C. DE ZWAKT. De geestverschij

ning te middernacht op den kruis
weg . . voor 40 cent. 

2. A. C. DK ZWAKT. De stielmoeder 
of eindelijk toch gevonden voor 20 ct. 

3. A. C. DK ZWAKT. Een oudejaars
avond in den dienst des Heeren 

voor 20 et. 
4. Het oude veria en woonhuis voor 

20 ct 
5. De boeken van de waarzegster of 

mijn raad zal bestaan voor 20 ct 
6. VIEKHORST. Geschiedenis van Jozef 

\ oor 10 ct. 
7. Gods Woord in beeld m schrift, 

Geïllustreerd Bijbelsch dagbo» k \oor 
90 ct 

Bij elkaar genomen betaalt men 
slechts f 0,90 voor alle 7. 

Op den te zenden postwissel ze'te 
men RIJK PAKKET en men ontvangt 
het franco van 

T. Slagter, 

Uitgever, KOLLUM (Fr.) 

4 ct .  4 ct .  
Bij ZALSMAN te Kampen verscheen: 

EEMGrE KOUTE YEAGrEU 
VOOR DE 

kleine kinderen 
DOOR 

J M OIBI * BBOKST1US 
IN LESSEN VERDEELD, DIE MET 

OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN 
DOOR 

O. C. DOORNBOS. 
Deze uitgave, op goed papier met 

duidelijke letter gedrukt, kost 
niet meer dan 4 cent, 

Een ex. ter kennismaking wordt op 
verzoek terstond franco toegezonden. 

4 ct .  4  ct .  

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DK 
Uitgeversmaatschappij 

»l»|] VECHT" 
Kreukelen. Direct. P. JMOBACH. 
( U i t g a v e  v a n  h e t  ( J e r e f .  

T r a k t a a t g e n o o t s c h a p  

I» F I L I P P U S " )  
Keveelt zich beleefd 

Iaan voor de levering 
van alle voorkomende 
Drukwerken. 
Fraai werk. Vlugge bediening 

Concurreerende prijzen. 

I s  v e r s c h e n e n  b i j  J .  H .  BOS 
te KAMPEN : 

SUPPLEMENT 
op de Kerkenordening-

editie 1897, 
bevattende de besluiten van 

de Generale synode van 
Groningen in 1899, 

behoorende bij de Kerkenorde
ning door Ds. J. H, FERIN-

GA en Ds. J. HESSELS. 
P r i j s  f  0 , 1 2 ' / , .  

KAMPER^' 

S ROEK- EN STEENDRUKKERIJ 
A van Z.t lJSMt* éi  

is het beste adres voor alle ̂  
JL soorten drukwerk. X 

Rekeningen, nota's, kwitan- ^ 
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, W 
»\jp enveloppes,advieskaarten,naam-

kaartjes, wissels, circulaires, «« 
programma's enz. enz. worden 

eüö net, vlug en goedkoop fianco $9 
^ geleverd door het geheele rijk. ^ 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Hernam verschijnt elke maand: 

Wat zegt de Schrift? 
Maandblad tot bevorderirg van het rechte 

lezen en uitletigen rau Gods Woord, 
onder redactie van Prof. L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. School 
te Kampen. 

Eik No. bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
reg :ster toegezonden. 

Reeds 5 No's. zijn verschenen. 
De pi ijs is slechts f 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan inteekening 
zenden rechts'reeks aan den uitgever, 
en ook door era solieden boekhandelaar. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN lsomt van 
de pers : 

Misbruikte 
Schriftuurplaatsen, 

DOOR 
E. KROPVELD. 

TWEEDE DRUK. 129 bladz. 
Bug. SO ct. geb. f M,20. 
Alle Boekb. nemen bestellingen aan. 

D. A. DAAMEN, te Rotter
dam, geeft uit: 

MARNIX. 

Protestanlsolie Stemmen. 
384 bladz. (in 6 aflev.) ƒ 2,5t> 

per jaargang. 
Jaavg. II zal o.a. bevatten de por

tretten van 19 ex-priesters. 
Tot de medewerkers behooren de ex-

priesters : BECHGER, CORNALOUP, 
(Courbevoie), FIGUEIREDO, (Lissa
bon). VON HOENSBROECK, (Berlijn), 
VAN OOSTERBOSCH, SANDERS en 
SMETS, (Barbezieux.) 

Graaf VON HOENSBROECK' schreef 
30 Mei 11 aan de Redactie: »Hier
nevens een klein opstel voor uw voortref-
felijk tijdschrift. Alct groote belangstelling 
heb ik daarin gelezen, voor zooverre ik 
Hdlundscli versta 

KERKELIJK HANDBOEKJE. 
Zijnde een kort uittreksel van de 

voornaamste acten der Nationale en 
Provintiale Synoden, betrekkelijk de 
zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. 

ALSMEDK 
Ito Post-ueta of ntthaiideliiigcn \an het 

Mationalc Synode van Doidrecht, 
gehouden in d'i jaren 1618 en 1619. 
Zeer dienstig en noodig voor Predi

kanten en Kerkeraden. 

Dit voor alle Kerkeraadsleden zoo 
nuttig Mi andboekje is 340 bladz. 
groot en kost slechts f ge
bonden in heel linnen band f B,«5. 

Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN. 
Alle BEoelib. nemen bestellin
gen aan. 

TEBEEBIGIIG TOOT HOOGËR ODMJS 
OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG. 

P E O G E A M  
VOOS DE 

T w i n t i g s t e  J a a r l i j k s c l i e  S a m e n k o m s t ,  
te houden te Haarlem, op 27 en 28 Juni 1900. 

i. 
Op Woensdag 37 Juni, des avonds te ?V2 ur<-, zal een URE UE§ <2E-

MËUS worden gehouden in de Hoorder kerk in de Ridderstraat, waarin 
als voorganger zal optreden Ds. C. OllANJE van 's-Gravenhaae 

II. 
Op Donderdag 38 Juni daaraanvolgende zal de Aigeineene Vergadering 

gehouden worden van des morgens precies S) ure tot des namiddags te 1 ure 
in het i,lirongeboUW,, in het Frederikspark. 

De leiding van deze vergadering, alsook van de meeting, is door H.H. Direc
teuren opgedragen aan Prof. Dr. W. GEESINK. 

III. 
Op Donderdag 38 Juni, des namiddags te twee ure, zal een Openbare 

Meeting, met debat, worden gehouden in het „Mfrontjebouic"' over • 
•s>Het rechtsgeleerd onderricht aan de openbare hoogescholen'. 

In te leiden door Prof. Mr D. P. I). FABIUS. 
Voor entree betaalt men f 0.25 ; doch leden en contribuanten hebben gratis 

toegang. 
Op Donderdag 38 Juni, des namiddags te vijf ure, Gemeenschappelijke 

Maaitijd, iu het „tSrongebouw", tegen betaling van f2 . 
Aan II. II. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te 

nemen, wordt beleefd eu dringend verzocht, hiervan tóór 23 Juni kennis te ^even 
aati den heer D. VAN DEN El.JKHOF, Sinedestraat 29 te Haarlem, doorwien 
tevens op verzoek vóór 18 J.u.i en mnt opgave van maatschappelijke positie, 
voor zooveel mogelijk, wordt zorg gedragen voor logies bij vrienden. 

Ook zal de Regelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren 
voor den prijs van f 2,50, f 2,-, f 1,50, en zorg dragen dat 's avonds (27 
Juni) na den Bidstond in hetKrongebouw" leden en begunstigers elkander 
kunnen ontmoeten en gezellig samen zijn. 

Tot dezH samenkomst worden alle leden en begurst :gers vriendelijk ultgenoodigd 
Zij, die tot de Vereeniging als leden of begunstigers wenschen toe te treden' 

kunnen hiervan aangitte doen aan het lokaal, vóór den aanvang der Vergadering" 
ÊPe Mlegelingscommissie: 

Ds. W RINGNALDA, Voorzitter. D. HOGENBIRK Jr. 
JOH. DE -IONGH, Secretaris. A. J. MARTIN. 
Ds. R. MULDER. J. H. C. LAMARRE. 
l)s D. TIBBE. J. VAN MAAS 
A. J. DE WAAL MALEFIJT. D. VAN DEN EIJKÜOF 
G. MILO. Js. DE JONG. 
E. FEL DE li. 

De Verslagen ziju aan Il.H. Correspondenten ter bezorging verzonden. 

GEREF. GrTlMSIÏÏI TE KAIPM. 
Het Toelatinqs-examen voor de verschillende Klassen van het 

€1 Ettll l'« f * M Vi f£ ff « ft ÏW»J*f lil» te Hampen zal D. V. 
gehouden worden Bionderdag en Vrijdag 5 en 6 .Muli a s 

Men melde zich hiertoe aan, met opgave der Klasse voor welke men examen 
wensclit te doen, vóór den teil .Muli bij den Waarn. Rector. 

DE Wn. Rector,  
Js. KAPTEIJN. 

Gereformeerd Gymnasium, 
TE AMSTERDAM. 

Ouders of Voogden, die hunne Zonen of Pupillen met den nieuwen Cursus 
op eene der klassen van het Gereformeerd. Gymnasium te AMSTER
DAM wen«chen geplaatst te zien, ku> nen zich aanmeldeu VÓÓr 1 Juli bij 
den ondergeteekande. Programma's met opgave der eischen voor de toelating 
zijn te verkrijgen bij den Boekhandel voorheen Höveker & Wormser^ 
Kalverstraat 154, alhier. 

Dr. J. WOLTJER. 
Sle Algeineeue Vergadering der Vereeniging 

„TOT CHR. LIEFDADIGHEID," 
zal gehouden worden op ikonderdag SI Juni e k. te Wagenborgen. 
Aanvang des namiddags half één. 

AGENDA: 1. Opening der Vergadering. 2. Med^deelingen. 3a. yer_ 
kie/ing van een Bestuurslid wegens de periodieke aftreding vau den Heer Ds. 
G GEERDS. b. Idem van 2 Bestuursleden wegens het bedanken vau de H.H. 
P. DIJKHUIS en J. J. UULDEUS1IOF. 4 Art. 3, al. 3 van de Statuten 
zegt: Minstei.s 10 p-rsonen, leden en begunstigers der Vereen, kunnen zich 
verbinden tot eene Afdeeling. VRAAG : Wal is er te doen, om het oprichten 
van Afdeelingen te bevorderen? 5. Verslag van den Directeur. 6. Versla» 
van den Penningmeester. 7. Sluiting der Vergadering 

Mies nam. 5 uur: Gemeenschappelijke maaltijd Voor niet-Leden of 
Begunstigers ü 50 Ct. de persoon. 

Namens het Bestuur, 
G. GEKRDS, Secret. 

N. li. Bestaande Corporatiën, Kerkeraden, Diaconiën, Vereenigingen, die 
rechtspersoonlijkheid beziiten, en jaarlijks minstens f 25,— bijdragen; of 
wat Iverkeraden betreft, zich verbinden elk jaar eene collecte te houden in eene 
openbare godsdienstoefening, hebben het recht een afgevaardigde te zenden ter 
Algemeene Vergadering 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, >2 
met of xonder firma bedrukt, 
worden dagelijks frailCO verzonden ^ 
voor f 2,25 per MOOO, door 
ZALSMAN te KAMPEN. f 

Yrije Universiteit. ™ 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeniging: te  

Aan ContriBtailiën : 
Door den lner A P. J. liuijs Ie Oudt- . 

water : uit Waarder t 20,50, uit Ruige- . ' 
Wiide f 4, samen f 24,50: door Ds. J. 
Hartwiggen te Harmelen f 0,50. 

•%an Colleeten : (voor de Theol. J 
faculteit.) la i  

Van de Geref. kerk te Rotleidmn A VEI 

f 132,80 ; v«n idem te Winschoten f 19,49; 
van idem te WesLerlee f 6,111/3; van idem 
te Twijzel f 2; van idem te Veenwoud- é 

rwal f 1,20; vaa idem te Wapenveld 
,10; van idem te Gouda B ( 4,61; van 
ui te Schoonhoven B f 6,271/2 ; van 
m te Lekkerkerk 1 0,39; van idem te 
fenhui/.en 1 1,22; van idem te Oude-
ler f 4; van idem te Berg-Anibacöt 
l.OH/j: van idem te Reeuwijk c.a. 
I,58'/S; vau idem te Schoonhoven A 
5,68; van idem te Moordrecht f 1,63; 
i idem te Hnastrecht f 1,86; van idem 
Krimpen a/d Lek f 1,86; van idem te 
mwerkerk a/d IJsel f 2,417a; van idem 
Waddin^sveen f 6,28. 
V«»or de .Medische Faculteit: 
Joor den heer D. J. Somsen te Zelhem • 
te G. f 1; L. A. G. f 1; J. A. L.flj 
J. S. f 1; D W. f 0,50, samen f 4,50. 
Voor het Studiefonds : 
)oor Mej. H. Houtman te Hilversum, 
Ijaarl. bedragen van de Hal vestuivers
een. f 27,50. 

S. J. SEEFAT, 
iitversum. Penningmeester. 

itoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 
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