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Stemmen u i t  „De  Gereformeerde  Kerken  in  Neder land ."  
3fotï II : la, blaast bc öa^nin ! 

(Ten vnordeele van de Theologische School te Kampen.) 

Vrijdag 7 Juni 1901, ï^aS0* I : 4, 31^ t)Et üanr ulicöen tael bc njfa/ bat gi) taoont 
in unie getUEïfüc {juinen, en ;ai bit fjuié Inoegt jfin ? 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
f 1.50. Voor O o s t-P r i e s 1 a n d en Amerika f 1.75. Voor Z.
Afrika /" 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 121 2 ct. Advertentiën van 
1—10 regels f 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal. 

U I T G E V E R :  

C. PH. ZAtSHIAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen v r a c h t v r ij te adresseeren aan 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, J)R. H. BAVINCK TE KAMPEN. 

O f f i e i ë e l e  k e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
DEPUTATEN VOOR 

BEDESTONDEN. 
Daar bij Deputaten, tot het uitschrijven van 

Biduren door de Classis 's-Gravenhage benoemd, 
van verschillende zijden de vraag gekomen is 
tot het spoedig uitschrijven \an een Biduur voor 
Z.-Afrika, meenen zij op grond van advies, van 
hoogst betrouwbare zijde ingewonnen, daartoe 
nog niet direct te moeten overgaan, maar te 
moeten wachten, totdat zij bijzondere omstan
digheden, die tot eene gebedsure dringen, den 
Kerken kunnen mededeelen, hetwelk eerlang 
verwacht kan worden. 

De Deputaten ad hoe, 
L. v. D. VALK. 
K. K. TROOST. 
T. KRAMER. 
A. H. v. MINNEN. 

's-Gravenhage, 29 Mei 1901. 

PLAATSELIJKE KEEKEN. 
HOUWERZIJL, 26 Mei 1901. Hedenmorgen na de gods-

dienstoelening maakte onze Leeraar Ls. i<- H. iiroekstra de 
gemeente bekend, dat hij de roeping van de gemeente te Wad-
dinxveen had aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
H. BUIFINGA, Scriba 

BEETGUM, 27 Mei 1901. Heden had, onder leiding van 
den Consulent Ds Steenhuis, eeu vergadering plaats van den 
kerkeraad en de mansleden der Geref. kerk alhier, met het doel 
om in de vervulling der bestaande vacature te voorzien. Een
parig werd besloten Ds Jb\ Bruinsmo, bedienaar des Woordste 
Anna-Jacoba-Polder te beroepen. Dat het blijke, dat ZEerw. 
de man van 's Heeren raad is, is de begeerte van heel de ge
meente. 

Namens den Kerkeraad, 
S. J. VAN TUINEN, Scriba. 

OPPERDOES, 29 Mei 1901, Pinkster-Zondagmorgen na de 
godsdienstoetening maakte onze algemeen beminde Leeraar Ds. 
li. J. Aalberts der gemeente bekend, eene roeping te hebben 
ontvangen van de Ger. kerk te Wirdum. Dat wij spoedig uit 
den mond van ZEw. mogen hooren : ik blijf bij u, is de vurige 
wensch van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
K. RUSTENBOG Scriba. 

HERWIJNEN, 30 Mei 1901. De kerkeiaad der Ger. kerk 
te Herwijnen ontving heden het verblijdend bericht, dst de 
Eerw. heer G Veenendaal. Theol. Candidaat, de roeping onzer ge
meente aannam. Dat deze keuze moge verstrekken tot des 
Heeren eer en ons aller blijdschap. 

Namens den Kerkeraad, 
M. HE BKUIJN Wz , Scriba. 

DIRKSHORN, 2 Juni 1901 Bedankt voor de roeping van 
Onstwedde door Ds. H. H. Schoemakeis alhier. 

Namens den Kerkeraad, 
P. GOOTJES, Scriba. 

LANGERAK, 2 Juni 1901. Heden was het voor de gemeente 
een treffende dag, wijl des avonds onze gelie'de I.eeraar Ds. J. 
Vesseur voor een groote schare van ons alscheid nam met de 
woorden uit Hand. 20 : 82. Het werd gevoeld, hoe Leeraar 
en gemeente aan elkaüder verbonden waien. Aan het einde 
sprak Ouderling Demper den Leeraar en de zijnen een hartelijk 
afscheidswoord ioe, en weid den Leeraar biddend toegezongen 
I's. 121 : 4. Stelle de Heere zijnen dienstknecht tot rijken 
zegen voor de kerk van Elburg, gelijk hij het geweest is voor 
onze gemeente. 

Het adres is aan den Scriba 
G. VAN MIDDELKOOP 

te Tienhoven bij Ameide. 

AALDEN, 3 Juni 1901. Gisteren was het voor de gemeente 
alhier een blijde dag. Nadat in de rnorgen-godsdienstoefening 
door ZEerw 's schoonvader, den Weleerw. heer l)s. Scheps van 
Deventer, onze beroepen Leeraar. de Cand. H. N. Boukerna, bij 
de gemeente was ingeleid en in haar midden bevestigd met de 
woorden uit 1 Cor. 1 : 28, verbond ZEerw. zich des namid
dags aan de gemeente met de woorden : „Geliefden laat ons 
elkander liefhebben." (1 Joh. 4 : la.) Bij beide gelegenheden 
was het kerkgebouw meer dan gevuld met aandachtige hoorders, 

Namens den Kerkeraad, 
J. KOOPS, Scriba. 

p- S. Gelieve voortaan alle stukken voor den kerkeraad te 
•Aalden bestemd, te adresseeren aan den Weleerw. heer Ds. 11. 
^T- Boukema 

HALLTJM, 3 Juni 1901. Gisteren werd alliier in zijn ambt 
bevestigd l)s. W. Bouwman, overgekomen van Ezinge, door 
onzen Consulent Ds. VV T. Nijenhuis te Britsum. 

Namens den Kerkeraad, 
W. J. ELZEKGA, Scriba. 

WESTER-EM DEN, 3 Juni 1901. De Eerw. heer G. Vee
nendaal, Candidaat te Leusden, heeft voor de roeping tot Her
der en I.eeraar onzer gemeente bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
J. KUIPERS JU , Scriba. 

KOUDEKERKE i,Zl), 3 Juni 1901. * Heden ontving de 
kerkeraad alhier het teleurstellend bericht, dat de Weleerw. 
heer Ds. J J. Steiuhart, predikant te Wijhe, voor de roeping 
onzer kerk heeft bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
P. BOONE FZN. SR., Scriba 

WIJHE, 4 1901. Het was een oogenblik van hartelijke 
blijdschap, zichtbaar op aller gelaat, toen Zondagmorgen na de 
godsdienstoefening Ds. J. J Steiuhart de gemeente bekend maakte, 
dat hij met vrijmoedigheid voor de roepingen, voor de tweede maal 
naar Zevenbergen, en die naar Kondekerke had kunnnen bedanken 
Bij monde van br. v. d. Wal, Ouderling, werd ZEerw. een 
enkel woord toegesproken, waarop de gemeente haren geliefden 
Leeraar Ps. 134 : 3 toezong. Hartelijk dankte de voor
ganger voor 't woord en 't lied en verzocht daarop leziDgen 
het laatste vers uit den 6 6sten Psalm. God geve zijn zegen 
verder aan Wijhe's kerke, en vervulle ook spoedig de begeerte 
van beide teleurgestelde gemeenten, duor haar spoedig den 
man zijns raads te zenden. 

Namens den Kerkeraad, 
G. PRI is, Scriba. 

CLIASSEN. 
Classis Utrecht. 

De Classis Utrecht heeft in bare vergadering van 
29 Mei 1901 praeparatoir onderzocht den lieer B. J. 
Hsser, Candidaat in de Godgeleerdheid te Zeist, en 
hem beroepbaar verklaard in de Gereformeerde kerken. 

De Classis voornoemd', 
A. L. RUIJS, Actuarius. 

OUTVAJMG&TEN. 
Voor Ücliitrmoiiiiilioug. 

De Heere verraste voor de Pinksterdagen zijn 
zwakke kerk alhier met een gift van f 12, bijeenge
zameld door dhr. J. de Vries, van 't Gymn. der Th 
Scb. te Kampei). De Heere vergelde de gevers rijkelijk 
deze weldaad. Hij neige nog veler harten tot gebed en 
gaven om deze zwakke arme kerk te steunen, waar 
het ongeloof alle pogingen doet om, zoo het kon, 
haar te doen verdwijnen. 

De broeders en zusters zullen ook gevoelen, hoe 
groot die stroom des ongeloofs hier is, als zij inden
ken, dat op een bevolking groot 700 personen 8 open
bare onderwijzers zijn, en Dr. Bahler staat in de Her
vormde kerk, en dan op een eiiand ! 

Och, wie van de br.s en z.s helpt ons verder, en 
wil ons nog meer verrassen ? 

Namens den Kerkeraad, 
11. F. KUIPER. 

Voor nieuw 
iv TervisijMil. 

Van de Ger. gem. te Langeslag . . f 1,00 
11 eerenveen, 3 Juni 1901. 

P. A. SMILDE, Penn. 
Voor «Ie KvaiijieliisiilH' iu <i«- l'i . 

Groiiingou. 
J/2 coll. op den Classicalen Zendingsdag te Warfum f 23,305 

F. PosTtMA, Penningm. 
Warfum, 3 Juni 1901. 

Voor «i«; lnw. /vulling: in «Ion Z. o. li. 
van Fries*l«ii<1. 

Van br. J. Wouda, van Hemkes te Amsterdam f 2,50 
P. A. SMILDE, Penn. 

Heerenveen, 3 Juni 1901. 
In-weintifi*5 Zcndiiic i>> Drente. 

Onder dankbeiuiging vermelden de Deputaten de volgende 
ontvangsten in Mei j 1 

Jongedocbters-vereeniging te Adnard . f 2,— 
W F. ten Bokkel te Aalten . . . ],50 
Collecte in de kerk te Harderwijk , . 3,575 

Zondagsschool te Odoorn .... ],006 

Bijbellezing te Ruinen ... - 4,38 
Onze verslagen over 1900 zijn verzonden, die er één of meer 

exempl. van verlangt, vrageze bij den Secr aan. 
Namens Tteputaien voorn, 

Liever, 3 Juni 1901. H. A. DIJKSTKV. Secr. Perm. 

Oolleetf'ii voor Hiil(>l)elioeveii«ie 
lierlieu «Ier Provincie OrenCe in 1900. 

Cl. Assen. N.-Dordrecht f 1,636 

Appelscha f 3,50 Schoonebeek - 11,725 

Assen - 15,62® Schoonoord - 2 00 
Borger . 3,05 Slee» - 3,65 
£"n - 2,80 Cl. Beilen. 
Gasselter-Nijeveen - 8,89 Beilen { 8,37 
Haulerwijk - 3,24" Diever - 7*438 
Norg - 0,60 Dwingelo - 5,00 
Boden . 3,825 Ilijken - 2,81 
Smilde A • 8,62' Vledder - 2,00 
Smilde B - l,56s Westerbork - 3,04 
Vries - 4.26 Cl. Meppel. 
Zuidlaren - 5,14' Hollandsebeveld f 6,50 

Cl. Koevorden. Mjeveen - 5,00' 
Aaide I f 4,82 Meppel - 24,215 

Emmen . 7,11 Hoogeveen - 36,264 

Gees - 6,06 Kuinerwold - 17.41 
Koevorden . 4,50 Zuidwolde - 3,24" 
N.-Amsterdam - 6 16 

Diever, 1 Juni 1901. H. A. DIJKSTBA, Penn. 
üsis* „ l':. tt. 1-»." in d<> I'rov. Drente. 
Met dank aan de kerken, dewijl alle kerken weer beide col

lecten zonden, verantwoord ik de volgende: 
lste 2de 1ste 2de 

Assen f 14,20 f 14,20 Westerbork f 3,40 f 3,70' 
Boden - 3,50 - 3,50 Meppel - 25,76 - 35,38 
Een - 1,65 - 1,75 Mjeveen - 6,626 - 4,88 
Appelscha - 5,065 - 5,085 Kuinerwold- 21,88 - 12,05 
Zuidlaren - 5,25 - 5,25 Hoogeveen - 35,26 - 38,96 
Vries - 2,2(1 - 2,10 Holl.veld - 6,01' - 5^05' 
Smilde A - 7,96' - 7,94* Zuidwolde - 3,85' - 2,44' 
Smilde B - 0.55 - 1,05' Emmen - 5,62 - 6*25 
G. Mjeveen - 9,12 - 9,13" N-Amsterd.- 7,81' - 6,385 
Norg - 0,95 - 0,90 Schoonebeek- 11,50 - 9,10 
Borger - 3,01' - 3,02' Aalden - 5,57' - 3,87' 
Haulerwijk - 3,13 - 3,13 Coevorden - 9,10 - 4,73 
Beilen - 8,53' - 10,Ü2 Sleen - 5,28 - 3,97' 
Dwingeloo - 8,01 - 14,78 Geis - 4,55 - 5,00 
Diever - 4,25 - 4,60 N.-Dordr. - 1,97 - 3,84 
Hijken - 3,10 • 1,87 Schoonoord - 2,30 - 2 24 
\ ledder - 2,00 - 1,50 R. HULS, Penningm. 

Voor «le Tlieolotfisclie s<;li<*ui. 
Apeldoorn f 41,36 Wezep f 5,38 
Willemstad - 7,83 Hattem - 15,59 
Raamsdonk - 5,35 Elburg - 3,20 
Fijnaart - 12,31 Harderwijk - 34,57 
Klundeit - 28,53 Nunspeet . 4,02 
Zevenbergen - 7,03 Putten - 6,08 
Dinteloord - 20,25 Ermelo - 18,52 
Moerdijk - 4,20 Oldebroek . 8,77 
Leeuwarden - 41,16' Abbenbroek - 1,— 

Voor «le Uil t>rei<liii££. 
Door Ds. S. Sijpkens te Delfzijl, gevonden in het kerk-

zaKje f 10. 
Door dhr. J. Singels, Corr. Cl. Rotterdam, de contrib uit 

Rotterdam van Mevrouw de Wed. Muller f 10, A. J. Pontier 
1 2,50 M J. C Besselaar f3, W. C Coe|;ijn f 2,50, Ds. E. 
Douma f 1, M. Kievit 1 1, 11. l.ensink f 1, Ds. C. B. Ba
vinck 1' 1, Mevr. de Wed. de Brey f 1, W. E. Kerkhof f 1, 
J. Singels f 1, Mej C. A. Louw 1 1, A. Hackert f 1, J. Mil-
lenaar 1' 2, 1). Schilt f 1, M. J. van l'am f 2, D. v d. Wete
ring 1' 1,50, Mej. Wed. P Spuy f 2, K. van Noordt f I, P. 
Visser f 1, E. Tervvan f 1, C. van dsr Waal f 1,50, J. L. en 
G. van den Boom f 10, Mevr Wed C B. Parqui f 2,50, P. 
van der Kraan f 1, A. ter Weeme f 5, J. van der Sterre f 0,50, 
J. van der Kooy f 2,50, W, Koops 1' 2,50, G. Molenaar f 0,50, 
P. van der Meer f 1, A. Kros Jr. f 1, A. Kijkhoek f 1, J. v. 
d. Kooy Jr. f 1 J Soeting f 1, O. Donsberg Jr f ], H. Koep-
mau 1 1, S. Zwart Jr. f 1, Joh Ederseel 1' 1, K. A. Visser 
f 0,50, M. J. v. d. Hoeven f 2,50, P. Dwarshuis f 5, 1) A. 
Noomuijn f 0,60, T. vau der Meer f 2,50, Ds van Veelo f 1, 
Dr. B, F. Bavinck f 5, N. Koops f 2,50, A Stolk- annemeyer 
t 1, Zr. M. C ltook f 3, S. ü. Sehijf f 1, Zr. Siingers f 2, 
Zr. van Kempen f 1, Zr. van der Linden f 1, Zr. Lubberts 
f I, Zr. Broekhuizen f 1, Zr. Hoytema f 2,50. 

De contrib uit Hoogvliet, van A. den Boer f 2,50. 
De contrib. uit Root), Corr D. v. d. Ent, v-nlln. v.4 Ent 

f 0,50, M. Bosman f 0,50, Jb. Dubel f 1, Bn. de Koning fl, 
C. de Zeeuw f 0,50, A. de Zeeuw f 0,50, Bn. Visser f 1, T. 
Bouwman f 1, G. J. Vrijland f 1. H Buitendijk f 1, Jb. Baren-
diecht 1 2, E. C. B. van Herwerden fl,W. Veldhuijzen f 0,75, 
Jn de Koning f 0,50. 

Giften uit Pernis, van N. N. f 5, D Koster f 0,25, II. van 
Veelen f 1, R. Medema f 0,50, N. N 13, J. de Winter Kz. 
f 1, A. G. Buesink f 0,50, Mej. E Speelman f 3, J. Noordzij 
f 0,50, F. Schalekamp Sr. f 0,50, W. J. Buesink f 0,25, K. 
Hoogendorp f 2,50, Mej P. lluizeve'd f 1,50, Arie van Gelde
ren f 0,25, Elias Meijboom f 1, N. N. f 1, G. Mol f 1, A. 
Bouman f 1, G. Hordijk f 0,25, Mevr de Wed Was f 1, A. 
Kooien f 1, H. van Vliet f 1, Kr. Bouman f 1, D. Berghout 
Hz f 1, Wed A. de Winter f 1, A. v. d. Steen f 1, Alb. Koster 
f 0,50, C. Hoogendorp f 1, J van den Berg 1' 1, Mej. Wed. 
L. v. Veelen f 1, H. C Spruijt f 0,50, I, lioos f 0,25, L 
Bijl f 0,50, T. v. d Pas f 0,50, 11. v. d Berg f 0,50. B 
Ruizeveld de Winter f 0,75, P. van Dijk f 0,50, van der Steen 
f 1, Mej. J. Hirschman f 0,50, Joh. den Arend f 0,25^ Ds ^ 

Loois f 1. De Penningmeester 
Zwolle, 1 Juni 1901. van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FKANSKN. 

Voor «Ie ZtMKlin^ o. Heid. en M0I1 
Van A. Gruijs Sr., te Zaandam, v/d opbrengst van 

zijn gebr postzegels . . . f2, 
Door A. v. d Berg Az, uit 't busje der Chr 

school te 's-Gravemoei' . . . ],25 
Pinkstergift van B te O , Friesland . - lo|— 
Door Ds Postema te Warffum van N. N. . - 2,50 
Door idem van N. N. . . 2,— 
Door idem, i/2 coll. op den Classicalen zend.dag te 

W a r f f u m  . . . . .  2 3 , 3 0 '  
Pi nkstercollecten. 

Warffum f 28,26' Nieuw-Amsterdam f 12,— 
't Zandt - 71,35 Hasselt - 20,35 
Spijk A ex port - 270,77' Langeslag - 14,26 
Giessendam A - 32,08 Zutphen - 68,— 
Nieuwdorp - 50,- Geesteren en Gelsel. - 28,— 
Anna Jacoba Polder - 20,58' Ouddorp - 14,01 

In het vorig nr. staat: Door W. L Meijer te Onde-Pekela 
v/d wed., die onbekend weuscht te blijven f 25. Lees voor 
Oude-Pekela : Nieuwe-Pekela. 

Vermelding in de Bazuin geschiedt alleen op verzoek. 
Doesborgh, B. DE MOEN, 

1 Juni 1901. Quaestor. 
VËREENTG1NG „Dr .  SCHEURER'S (PETRO-

NELLA) HOSPITAAL". 
Oct. 1900 — April 1901. 

Ontvangen aan Contributiën : 
Aalten f 27,50, Alfen en Aarlanderveen f 46,25, 

Alkmaar f 13,50, Almelo f 6, Amersfoort f 35,50, 
Amsterdam f 425,50, Apeldoorn f 32,50, Appingedam 
f 13, Anjum f 11, Arnhem f 36, Assen f 10,50, 
Baaru f 27,50, Barneveld f 2,50, Beekbergen f 9,50, 
Bemiekom n. 0., Berkel en Rodenrijs f 2,50, Bever
wijk f 7,50, Bierum f 21,50, Bodegraven f 56,25, 
Bozum f 6,50, Breda f 2,50, Breukelen f 8,50, Broek 
op Langendijk f 20, Bussum f 20, Delft f 108,50, 
Delfzijl f 20, Deventer f 26, Dieren f 31,75. 

Dinteloord f 10, Dokkum f 14, Dordrecht f 27,25, 
Domburg f 4, Driebergen f 40, Edam f 1,75, Ede 
f 12,50, Enkbuizen f 35,75, Enschedé f 121,60, 
Ermelo f 10,25, Gasselter-Nijveen f 20, Goes f 15,50, 
Gorinchem ( 23,50, Gouda f 10,'s-Gravenhage f 106, 
Groningen f 70, Haarlem f 48,50, Harderwijk f 12,50, 
Harlingen f 28, llattem f 12,50, Heeg f L7,50, 
Heelsum f 9,25, Heerenveen f' 2,50, lieerde f 7,50, 
Helder f 24,75, 's-Hertogenbosch f 11,50, Heteren 
f 2,50, Heusden f 2,50. 

llillegom f 41, Hilversum f 42,50, Hoogeveen 
f 12,50, Joure f' 1,25, Kampen f' 130, O. Kapelle f 5, 
Kinderdijk f 14, Klundert f 7,50, Kollum f' 17, 
Kootwijk f 2,50, Koudekerk f 7,50, Leens f 5, 
Leeuwarden f 40, Leiden f 46, Leiderdorp f 32,50, 
Lemmer f 12, de Lier n. 0., Loosduinen f 15,75, 
Maasland f 27,50, Maassluis f 46,25, Makkum f 5, 
Marken f' 11, Meerkerk f 5,50, Meppel f 50, Middel
burg 1 46, Moordrecht f 5, Monnikendam f 7,50, 
Mijdrecht f 5, Naaldwijk f22,50, Nieuwendijk f23,06, 
Nieuwersluis f 1,25, Nieuwveen f 3,50. 

]S ij kerk f 41, Nijmegen f 35, Oosterend f 5, Oppen
huizen f5, Oudega f 8, Oxford f 2,11, Portengen c. a. 
f 2,50, Purmerend f 10,25, Randwijk f 2,50, Reeuvvijk 
f 5, Reitsum f 5, Rinsumageest f 10,25, Rotterdam 
f 325, Rijs f 2,50, Sas van Gent f 18, Schiedam 
f' 29,75, Schoonhoven f 17, Slikkerveer f 22, Smilde 
f 11,50, Sneek f 29, Steenwijk f 18, Strijen n. 0., 
Souburg f 15, Sybrandaburen f 7,50, Sybrandabuis 
f 2,50, Uithoorn f 2,50, Uithuizermeeden f 16, 
Utrecht f 77, Veendam f 12,50, Velp f 37,50, Velzen 
f 7,50, Vlaardingen f 21. 

Vlissingen f 32,25, Voorburg f 18, Voorschoten 
f' 12,25, Voorthuizen f 5,50, Vorden f 6,50, Waal 
f 10,50, Waddingsveen f 24, Wagenborgen f 8, 
Wageningen f 26,25, O. Wetering f 26, Wilnis f 5, 
Winschoten f 12,50, Winterswijk f 75, Witmarsum 
f 2,50, Woiis f 7,50, Woudsend f 3,50, IJmuiden 
f 2,50, Zaandam f 19, Zaamslag f 5, Zalt-Bommel 
f 10, Zetten f 5, Zevenbergen f 6,50, Zevenhoven 
f 7,50, Zelhetn f 14,50, Zeist f 26,75 en f 15, Zierik-
see f 8, Zuid land f 10, Zutfen f 27,50, Zwammer-
dam f 31,69, Zwolle f 97,50, Zwijndrecht f 20. 

(Wordt vervolgd.) 
Amsterdam, J. A. M. VAN SCHELVEN, 
Mei 1901. Penningmeester esse. 

ONMIDDELLIJKE WEDER

GEBOORTE. 
IX. 

Rome had langzamerhand tusschen 
de genade en de kerk met hare 
sacramenten zulk een onverbrekelijk 
verband gelegd, dat er voor den 
mensch buiten deze middelen om geen 
zaligheid te verkrijgen was. 

Dit verband werd door de Refor

matie verbroken, of in elk geval be
langrijk gewijzigd. Er was wel geen 
zaligheid buiten de kerk, maar deze 
kerk viel niet samen met de Room-
sche, doch was gelijk aan de katho
lieke kerk, die alle geloovigen van 
alle tijden en plaatsen omvat. De 
zaligheid was wel gebonden aan het 
Woord, maar dit Woord werkte niet 
alleen, wanneer het door den dienaar 
in de kerkelijke samenkomsten ver
kondigd werd, maar was ook dan 

eene kracht, wanneer het door den 
mensch heilbegeerig gelezen en onder
zocht werd. En de sacramenten 
waren wel middelen tot versterking 
des geloofs, maar de beteèkende zaak 
was niet in de teekenen besloten en 
werd niet door den dienaar maar 
door God zeiven uitgedeeld. De 
mensch was voor zijne zaligheid 
alleen van God en van zijne genadei 
afhankelijk. Religie werd bij de 
Reformatie wederom rechtstreeksche 

gemeenschap met God. 
Maar natuurlijk deed zich op dit 

standpunt vanzelf de vraag weer 
voor: indien Gods genade de eenige 
en rechtstreeksche oorzaak der zalig
heid is, waartoe zijn dan de middelen 
der genade, de prediking des Woords 
en de bediening der sacramenten, nog 
van noode ? 

Het eene scheen het andere vol
komen uit te sluiten: en de mystieke 
richtingen van die dagen, zooals de 

Wederdoopers, leidden er terstond de 
gevolgtrekking uit af, dat de middelen 
der genade, zoo niet schadelijk, dan 
toch vrij overbodig en onnut waren. 
Zij zagen er niets dan uitwendige 
teekenen en zinnebeeldige handelin
gen in, die alleen voor oogen stelden 
wat er was, maar niet konden te 
weeg brengen, wat er niet was. 
Immers God alleen, of de Christus 
in o:is, ol de Geest, of het inwendige 
woord, of het inwendige licht, of hoe 



de oorzaak der wedergeboorte anders 
door hen genoemd mocht worden, zij 
brachten in den mensch het nieuwe 
leven, het geloof en de bekeering tot 
stand. En Woord en sacrament 
konden niet anders doen, dan die 
inwendige genade aanduiden en af
beelden. Het uitwendige, gepredikte 
Woord drukte slechts uit, wat er in
wendig in het hart van den geeste
lijken mensch geschreven stond; en 
de sacramenten stelden slechts uiter
lijk voor oogen, wat Christus inwen
dig door zijnen Geest aan de ge-
loovigen geschonken had. 

Maar de Gereformeerden konden 
hierin niet medegaan. Zij werden 
daarvan weerhouden door de Heilige 
Schrift, die, ofschoon eene inwendige 
genade leerende, toch zoo beslist 
mogelijk, de zaligheid aan het geloof 
en het geloof aan het gehoor van het 
Woord Gods verbindt. 

Dienovereenkomstig spraken zij het 
in hunne belijdenis uit, dat het waar
achtig geloof, in den mensch gewrocht 
zijnde door het gehoor des Woords 
Gods en de werking des Heiligen 
Geestes, hem wederbaart en maakt 
tot eenen nieuwen mensch (Ned. 
Geloofsbel. art. 24); dat het geloof, 
hetwelk ons Christus en al zijne wel
daden deelachtig maakt, komt van 
den Heiligen Geest, die het in onze 
harten werkt door de verkondiging 
des heiligen Evangelies en het sterkt 
door het gebruik van de sacramenten 
(Heid. Cat. Zond. 25). 

Men kan hiertegen inbrengen, dat 
deze beide uitspraken uit onze be
lijdenisschriften voor het vraagstuk, 
dat ons thans bezig houdt, hoege
naamd niet beslissend zijn. Want 
immers is er niemand onder ons, die 
ontkent, dat Woord en sacrament 
wel terdege genademiddelen zijn 
voor het geloof en de bekeering in 
zoogenaamden „dadelijken" zin, of 
ook voor de wedergeboorte in de 
ruimere beteekenis van vernieuwing 
en heiligmaking. Terwijl het toch 
geen twijfel lijdt, dat de Nederl. 
Geloofsbelijdenis in art. 24 alleen van 
de wedergeboorte in ruimeren zin 
handelt, en dat de Heidelbergsche 
Catechismus in Zondag 25 alleen 
denkt aan het actieve, bewuste geloof, 
niet aan het vermogen of de hebbe
lijkheid des geloofs. De vraag, die 
aan de orde is, luidt echter, of de 
wedergeboorte als instorting van het 
allereerste beginsel des nieuwen 
levens en het geloof als vermogen of 
hebbelijkheid niet gewerkt worden 
door den Heiligen Geest zonder en 
buiten het Woord. 

Maar deze bedenking doet de be
wijskracht der aangehaalde uitspra
ken toch geenszins te niet. Want de 
onderscheiding van wedergeboorte en 
bekeering, gelijk die later opkwam, 
was in de dagen, toen de Nederl. 
Geloofsbelijdenis en de Heidelb. Cate
chismus werden opgesteld, nog onbe
kend. Wel is ze toen reeds voor
bereid, maar bij niemand komt zij 
nog tot duidelijke uitdrukking. In 
de belijdenisschriften en in de werken 
der theologen laat men het nieuwe 
leven met het berouw, met het geloof, 
met de bekeering aanvangen. En 
aan eene zekere tegenstelling tusschen 
den aanvang van het nieuwe leven, 
als alleen gewerkt door den H. Geest 
zonder het Woord, en den voortgang 
van het nieuwe leven, als gewerkt 
door den H. Geest met het Woord, 
werd door niemand gedacht. 

Als de Nederl. Geloofsbelijdenis in 
art. 24 en de Heidelb. Catechismus 
in Zondag 25 dus zegt, dat het 
waarachtig geloof in den mensch ge
wrocht wordt door het gehoor des 
Woords Gods en de werking des 
Heiligen Geestes, dan denken zij 
daarbij volstrekt niet alleen aan de 
ontwikkeling van het geestelijk leven 
tot de daden van geloof en bekeering, 
maar dan vatten zij daarin het gan-
sche nieuwe leven saam, van zijn 
eerste ontstaan af tot zijne hoogste 
ontwikkeling hier op aarde toe. De 
algemeene, gewone voorstelling is 
deze, dat ook de allereerste aanvang 
van het geestelijk leven gewerkt 
wordt door den Heiligen Geest onder 
gebruikmaking van het woord des 
Evangelies. 

Het 35e artikel van de Nederl. 
Geloofsbelijdenis verheft dit boven 
allen twijfel. Daar wordt beleden, 
dat onze Zaligmaker Jezus Christus 
het sacrament des heiligen Avond-
maals verordend en ingesteld heeft, 
om te voeden en te onderhouden 
degenen, die Hij aireede wederge
boren en in zijn huisgezin, hetwelk 
is zijne kerk, ingelijfd heeft. Nu 
hebben degenen, die wedergeboren 
zijn, in zich tweeërlei leven, het ééne 
lichamelijk en tijdelijk, hetwelk zij 
van hunne eerste geboorte mede
gebracht hebben en allen menschen 
gemeen is; het andere is geestelijk 
en hemelsch, hetwelk hun gegeven 
wordt in de tweede geboorte, dewelke 
geschiedt door het woord des Evan
gelies in de gemeenschap des lichaams 
van Christus, en dit leven is niet 
gemeen dan alleen den uitverkorenen 
Gods. 

Uit deze woorden blijkt duidelijk, 
dat de Nederl. Geloofsbelijdenis, als 
zij van wedergeboorte spreekt, daarbij 
niet alleen denkt aan den voortgang 
en de ontwikkeling, maar ook aan 
den aanvang en den oorsprong van 
het geestelijk leven. 'Want zij ver
klaart, dat dat geestelijk leven in de 
tweede geboorte gegeven wordt, dat 
het dus daarin niet alleen tot ont
wikkeling komt, maar dat het daarin 
zijn aanvang neemt. En van dien 
aanvang des geestelijken levens in 
de tweede geboorte belijdt zij nu 
verder, dat die tot stand komt door 
het woord des Evangelies. Niet alleen 
bij het geloof en de bekeering in 
dadelijken zin, maar ook bij de 
wedergeboorte in engeren zin, bij de 
instorting van het allereerste beginsel 
des geestelijken levens is het Evan
gelie volgens onze belijdenis het 
middel der genade in de hand des 
Heiligen Geestes. 

Dezelfde gedachte wordt in den 
Heidelbergschen Catechismus uitge
sproken. In Zondag 3 wordt alleen 
gezegd, dat wij ganschelijk onbe
kwaam zijn tot eenig goed en geneigd 
tot alle kwaad, tenzij dan dat wij 
door den Geest Gods wedergeboren 
worden. Of de H. Geest zich daarbij 
al dan niet van het Woord bedient, 
komt hier niet ter sprake. Maar in 
Zondag 21 staat uitdrukkelijk, dat de 
Zone Gods zich eene gemeente ver
gadert, beschermt en onderhoudt 
door zijn Geest en Woord. Dat de 
Geest hierbij in de eerste plaats ge
noemd wordt, is niet zoo te verstaan, 
alsof het vergaderen der kerk alleen 
door den Geest geschiedde zonder 
het Woord, en het beschermen en 
onderhouden door den Geest in ver
binding met het Woord. Want alle 
drie, het vergaderen zoowel als het 
beschermen en onderhouden van de 
kerk, geschiedt door Geest en Woord 
te zamen. En de Geest neemt hierbij 
de eerste plaats in, omdat Hij de 
handelende is, die zich van het Woord 
als zijn instrument bedient en met 
dat Woord weder in dienst staat van 
den Zone Gods. 

Daarom heet het dan ook in Zon
dag 25, dat het geloof, hetwelk 
ons Christus en al zijne weldaden 
deelachtig maakt, of, gelijk het in 
Zondag 7 omschreven wordt, door 
hetwelk wij Christus worden ingelijfd 
en al zijne weldaden aannemen, dat 
dat geloof in zijn ganschen omvang, 
beide in lijdelijken en in dadelijken 
zin, zijn oorzaak heeft in den Heiligen 
Geest, die het in onze harten werkt 
door de verkondiging des heiligen 
Evangelies. 

Het is om deze redenen niet wel 
voor tegenspraak vatbaar, dat onze 
beide oudste belijdenisschriften in de 
orde des heils aan de roeping eene 
plaats geven vóór de wedergeboorte, 
en in het Woord Gods een genade
middel zien, niet alleen voor den 
wasdom maar ook voor het ontstaan 
van het geestelijk leven. 

BAVINCK. 

WOORD EN DAAD. 

De toestand der Nederlandsche Her
vormde kerk laat aan de broederen, die 
daarin nog den Christus belijden, geen 
oogenblik rust. 

Telkens worden zij gedwongen, om 

dien ttoestand te veroordeelen en naar 
verbetering om te zien. 

Thans weder deed de oud-Hoogleeraar 
Dr. J. H. Gunning een voorstel, om de 
kerk te organiseeren naar de beginselen 
der belijdenis, opdat in die kerk de kracht 
des Heeren tot inwendige en uitwendige 
hervorming openbaar mocht worden. 

Hoe uitnemend dit voorstel ook be
doeld zij en welke sympathie het ook hiel
en daar verwekken mocht; het was 
toch van te voren te zien, dat het 
hoegenaamd geen kans van slagen had, 
en in den toestand der Ned. Herv. kerk 
niet de minste verandering zou brengen. 

Van orthodoxen kant werd het bij 
monde van Dr. de Visser al aanstonds 
als ontijdig, onpractisch en als leidende 
tot breuke ter zijde gelegd. 

De Kerkelijke Courant verklaarde met 
alle kracht in verzet te komen tegen 
alle mogelijke plannen en voorstellen, 
waarbij met de «Belijdenis" wordt om
gegaan, zooals Prof. Gunning zich dat 
veroorlooft. 

En de modernen vonden in Prof. Eerd-
mans van Leiden een tolk, die op 
ouderwetsche manier, in den trant van 
Scholten en Kuenen, het goed recht 
der vrijzinnigen in de Ned. Herv. kerk 
bepleitte. 

Wel heeft Prof. Gunning in eene tweede 
brochure getracht, de bezwaren, van de 
eerstgenoemde zijde ingebracht, te weer
leggen. Maar de kans, dat zijn voorstel 
ingang vinden mocht, is daardoor in het 
minst niet verbeterd. 

"Wel echter is het treffend, dat de 
Hoogleeraar Gunning in deze tweede 
brochure, die Onze Zonde getiteld is, 
zoo open en zoo rond ervoor uitkomt, 
dat het verkeeren onder de organisatie 
der Ned. Herv. kerk hem tot zonde ge
worden is. 

Dat is een ernstig woord, te ernstiger, 
omdat het uitgesproken werd door een 
man als Prof. Gunning, wiens liefde 
tot de Ned. Herv. kerk onverdacht is 
en die nimmer zich de belijdenis van 
Christus heeft geschaamd. 

Maar het legt ook eene dure verplich
ting op. Want indien het verkeeren 
onder de Hervormde kerk-organisatie 
iemand tot zonde geworden is, dan kan 
en mag hij ook in zulk een zondigen 
toestand niet rustig blijven voortleven. 
Wij zijn het niet, die daartoe den Hoog
leeraar verplichten, maar hij bindt zich 
door zijn eigen woord, en • is tot een 
breken met deze zonde door zijn eigen 
conscientie verplicht. 

Wel is waar, is daarmede niet beslist, 
hoe en op wat wijze iemand aan zulk 
een zondigen toestand een einde moet 
trachten te maken. En het ligt voor 
de hand, dat hij, tot inzicht komende 
van dezen zondigen toestand, aan al 
zijne broederen de oogen tracht te ope
nen en heel de kerk tot haar oorspron
kelijk standpunt tracht terug te leiden. 

Maar de moeilijkheid komt, wanneer 
de broederen links en rechts uw getui
genis tegenstaan en de kerk in haar 
geheel naar uw roepstem niet luisteren 
wil. 

Want dan blijft slechts de keuze 
om te buigen en het hoofd in den schoot 
te leggen, of om in den naam en in 
de kracht des Heeren voort te gaan en 
desnoods alleen het ^ad te loopen, dat 
men door des Heeren Woord zich voor
geschreven acht. 

Daarvoor komt ten slotte alle joging 
tot reformatie te staan. 

Zoolang men de leuze aanheft, dat 
de kerk in de kerk moet hersteld wor
den en daardoor eene bepaalde uitkomst 
tot richtsnoer voor zijn handelen stelt, 
zoolang is men met machteloosheid ge
slagen. 

Maar wie zijn weg gaat, alleen ziende 
in het gebod en blind in de toekomst, 
die is tot groote dingen bekwaam. Mis
schien komt hij, waar hij niet wezen 
wilde ; maar hij komt toch daar, waar 
hij behoort te zijn. 

• BAVINCK. 

OP UKN HKH1HK WKK-

TROUWEN. 
..Maar die op den Heere vertrouwt. . 

Ps. 32 : 100. 

Niet slechts wordt de zondaar dooi
den schrik des Heeren bewogen tot het 
geloof, maar ook moet het heil dei-
vromen hem uitlokken tot den dienst 
Gods. De dichter laat op de verklaring, 
dat de goddelooze vele smarten heeft, 
aanstonds volgen : »Maar die op den 
Heere vertrouwt, dien zal de goeder
tierenheid omringen." Het verwondere 
ons niet, dat hij tegenover goddeloos
heid het vertrouwen stelt, want gelijk 
het ongeloof de oorzaak van alle zon
den is, zoo is het geloof, het vertrouwen 
de bron van alle deugd. 

De geloovigen zijn gelukkig. Zij 
zijn kinderen Gods. Hier in genade, 
straks in heerlijkheid. De eere dei-
wereld is wuft en kortzichtig, en dik
werf, voor wie er in deelt, schadelijk. 
Maar de eer, die God aan zijne kinderen 
geeft, is bestendig en verheugt naar 
lichaam en geest. Hy noemt hen s»een 
uitverkoren geslacht, een heilig volk, 
een verkregen volk, een koninklijk 
priesterdom, de gezegenden des Heeren". 

De goedertierenheid omringt hen. Dat 
wil zeggen : over hen, die met een vol
komen hart zich den Heere overgeven 
en Hem volgen, zal Hij zijne zegenin
gen, zijne genadebewijzen overvloedig 
uitstorten. 

Zij vertrouwen op den Heere. Dat 
doet het groote aantal menschen, dat 
belijdenis doet van het Christendom en 
de daarbij veronderstelde waarheden niet. 
Velen hebben van het Christendom niets 
meer dan deze belijdenis. Zulken, ja 
spreken over 't vertrouwen op God, 
maar het ware vertrouwen kan slechts 
gevonden worden bij menschen, die dooi
den Heiligen Geest aan zichzelven ont
dekt, in den weg des geloofs door den 
eenigen Zaligmaker tot God zich ge
wend hebbende, Hem leerden aanmerken 
als den God hunner genade, wien zij 
uit dankbaarheid wenschen te dienen. 
Van nature stelt de mensch vleesch 
tot zijn arm. Hij vertrouwt op zijn 
gezondheid, zijn kracht, zijn wijsheid, 
op rijkdom en eere. Maar 't is een 
ijdel vertrouwen. Een steunen op riet
staven. Alleen het vertrouwen op »den 
Heere" beschaamt niet. Hij is alleen 
God. Oneindig verheven boven alle 
machtigen der aarde. Willens of on
willens moet alles zich aan Hem onder
werpen. Hij is de Onafhankelijke, de 
Onsterfelijke, de Alomtegenwoordige, 
de Almachtige, die zich in genade open
baart als een ontfermend Vader, op 
wiens beloften onvoorwaardelijk te 
rekenen valt. Een mensch belooft soms 
meer dan hij nakomen kan, en is daaren
boven veranderlijk in zijne genegen
heid, maar de Heere heeft een arm met 
macht, en zijn genadetroon is onwankel
baarder dan graniet. Ofschoon bergen 
wijken en hemelen wankelen, zal zijn 
verbond niet wankelen, en zijne goeder
tierenheid niet van zijn volk wijken. 
Dien Hij heeft liefgehad, heeft Hij lief 
ten einde toe. 

Op den Heere te vertrouwen, dat is 
zich alleen op Hem te verlaten, in de 
heerlijke overtuiging, dat Hij geven zal 
alles, wat tot het leven en de godzalig
heid van noode is. Dit vertrouwen is 
alleen den geloovigen eigen. Zij alleen 
kunnen zeggen: »de Heere is mijn licht 
en mijn heil, voor wien zou ik vreezen V 
de Heere is mijn levenskracht, voor 
wien zou ik vervaard zijn ?" 

Dit vertrouwen is uit het ware geloof 
geboren, en staat met de oefening des 
geloofs in het nauwste verband. Het 
is immers eene innige werkzaamheid 
der ziel, die duidelijk inziet en een 
levendig gevoel heeft van de Goddelijke 
macht en gewilligheid haar ten goede, 
dientengevolge de beloften der Schrift 
hartelijk omhelst en voor zichzelven 
toepast. Of wilt ge, het is een rusten 
der ziel op de liefde en macht en trouw 
van God, een zich verlaten op Hem als 
haar deel in eeuwigheid. Het sluit in 
zich, tevredenheid met alles wat gebeurd 
is, schoon veel ons onbegrijpelijk en 
verborgen bleef, en zelfs aanliep tegen 
onze wenschen. Berusting in alles wat 
geschiedt, hoe raadselachtig en, naar 
onze rneening, droevig ook. En eene 
zekere verwachting dat, wat gebeuren 
zal, onder het wijze en liefderijke be
stuur des Heeren geschieden zal, die 
met het begin ook het einde heeft over
zien, en alles doet uitloopen tot zijne 
eer, en het heil zijner kinderen en het 
dus in de donkerste omstandigheden 
des levens wel en goed met ons maken 
zal. 

Het is een verstandig vertrouwen, 
een vertrouwen in dagen van voor- en 
tegenspoed, van gezondheid en ziekte, 
bij de aangenaamste vooruitzichten zoo
wel, als in verwachting van onheil en 
rampen, èr. dat wel onbepaald. Een 
vertrouwen, waarbij wij den Heereniet 
willen voorschrijven, wat Hij doen moet, 
maar ons naar ziel en lichaam aan zijn 
leiding en bestuur gewillig overgeven. 
Een werkzaam vertrouwen, waarbij ge
bruik gemaakt wordt van alle betame
lijke middelen, door wijsheid en voor
zichtigheid aanbevolen, en die tijd en 
gelegenheid aan de hand geven. Het 
heeft dus niets gemeen met een dwaas 
en roekeloos bestaau, met het diep 
schuldig verzoeken van God. Een 
standvastig vertrouwen, dat ondanks 
allerlei in de weg komende zwarigheden 
en teleurstellingen en hoe donker alles 
om ons heen wordt, en hoe geweldig 
de stormen des levens opsteken, in ons 
hart blijft leven, dat m. e. w. de vuur
proef doorstaat. Een hartgrondig ver
trouwen, waarbij de overtuiging diep 
in de ziel is gegrift, dat slechts hij 
gelukkig is, die den Heere vreest, en 
aan de hand van het Evangelie van 
Christus wandelt. 

»Die op den Heere vertrouwt" ; 't is 
betamelijk op God te vertrouwen in 
den tijd van voorspoed, als zijne genade 
als met de oogen te zien, met de han-
deu te tasten, met den mond te smaken 
is ; maar dit te doen bij aanvechting en 
strijd, als verdrukking ons deel is, het 
eene lijden het andere volgt, Gods 
kastijdende hand zich smartelijk laat 
gevoelen, en Hij zijn aangezicht ver
bergt, dit vooral is heerlijk en een be
wijs van de macht zijner genade. Job 

is ons een voorbeeld; hij »schreefGode 
niets ongerijmds toe". Heerlijk is zijne 
taal: »De Heere heeft gegeven, en de 
Heere heeft genomen ; de naam des 
Heeren zij geloofd !" Of ook: »Zoo 
Hij mij doodde, zou ik niet hopen ?" 
Of ook David, wiens liefelijke meditatie 
door alle eeuwen heen de armen van 
geest een hart onder den riem mocht 
steken; ik bedoel Ps. 42: »Wat buigt 
gij u neder, o mijne ziel! en wat zijt 
gij onrustig in mij ? hoop op God, want 
ik zal Hem nog loven ; Hij is de menig
vuldige verlossing mijns aangezichts 
en mijn God." 

Wie in bange dagen op den Heere 
vertrouwt, zal in het gevoel van aan
kleven aan en gemeenschap met Hem 
een liefelijken balsem hebben, die de 
bitterheid der ellende verzacht. 

Broeders en zusters, hebt goeden 
moed. Hij, die getrouw is, zal u niet 
laten verzocht worden boven vermogen, 
maar met de verzoeking een genadige 
uitkomst schenken. Is het donker, 
wacht op den morgen. Ach, hoe zwak 
is ons vertrouwen. Hoe weinig zijn 
wij geoefend in de wegen des Heeren. 
WTat brandt onze geloofslamp flauw. 
Wat doen wij weinig winst met de 
levenslessen ons keer op keer gegeven. 
Toch is het de wensch der oprechten, 
dat het vertrouwen versterkt moge 
worden. Daartoe gaat de bede dagelijks 
op tot den troon der ontferming. 
Terecht. Wie op den Heere vertrouwt, 
is gelukkig; het is een bewijs, dat hij 
gemeenschap heeft met God, tot zijne 
dienstknechten of dienstmaagden be
hoort, en onder de vrienden van Chris
tus wordt gerekend. 

God zorgt voor wie op Hem ver
trouwen, als een vader voor zijne kin
deren. »Gelijk zich een vader ontfermt 
over de kinderen, ontfermt zich de 
Heere over degenen, die Hem vreezen." 
Hij zal als een vurige muur rondom 
hen zijn. Hij zal hen bewaren voor alle 
kwaad. Zich hun uithelper toonen. 
Dit deed Hij ten allen tijde. Laat de 
oude geschiedenis spreken. »A1 wat 
tevoren geschreven is, is tot onze leering 
tevoren geschreven; opdat wij door 
lijdzaamheid en vertroosting der Schrif
ten hoop hebben zouden." 

Verheugt u dan, gij die den Heere 
vertrouwt, niets zal u wezenlijk nadeel 
kunnen toebrengen. Alle dingen moeten 
u medewerken ten goede. Over zonde, 
wereld, duivel en dood zult gij trium-
feeren. 

Laat het u verborgen zijn, wat de 
toekomst voor u in haar schoot heeft 
verborgen, de Heere weet het, en dat 
zij u genoeg. De zonde moge in uw 
hart woelen en u doen zuchten, niet 
aan haar, maar aan de genade zal het 
laatste woord zijn. De goddeloozen 
mogen u omringen als bijen, niet aan 
de wereld, maar aan de gemeente zal 
de toekomst zijn. Satan moge u be
springen, de God des vredes zal hen 
eens onder uwe voeten verpletteren. 
God zelf moge u tuchtigen, het zal in 
liefde zijn ; liefde en trouw gaan steeds 
bij Hem samen ; eens houden alle be
proevingen en kastijdingen op. 

In de doodsrivier zet gij straks uw 
voet, maar eer haar golfslag u zou 
kunnen verschrikken, wordt de wel
komstgroet in het Vaderhuis gehoord. 

NOTTEN. 

Politieke Beschouwingen. 
Van achteren bleek uit de sinds ingekomen 

berichten, dat onze opgewekte beschouwingen 
over den staat van zaken voor de Burgers 
in Zuid-Afrika niet onjuist waren. Inder
daad traden zij met herlevende activiteit den 
wintertijd in. Vooral het gevecht van De 
la Key met een t500 Engelschen met 7 stukken 
geschut onder Dixon bij Vlakfontein ten 
Westen van Krugersdorp op Vrijdag 31 Mei 
leverde daarvoor 't bewijs, 't Was nog eens 
weer een strijd als in het begin van den 
kamp. Terwijl Dixon met de zijnen opzijn 
terugtocht vlak bij zijn kamp was aangekomen, 
greep De la Key met kracht de Engelsche 
achterhoede dus aan, dat van de 450 Engelschen 
met 7 kanonnen, die in den strijd betrokken 
werden, er bijna 200 met 2 kanonnen buiten 
gevecht gesteld werden, terwijl de Burgers 
slechts 4i dooden eu gekwetsten verloren. 
Met groote dapperheid stormden zij op de 
achterhoede in, en al moesten zij ten 
slotte voor 't geschutvuur wijken, het feit 
dat de Engelschen niet minder dan 15 
officieren verloren, teekent hoe ernstig de 
strijd was. En nog weten wij niet alles van 
dit gevecht. Ook in 't Oosten van Trans
vaal zijn de Engelschen zeer verzwakt en 
konden de Burgers hun tusschen Bethel 
en Standerton gevoelige verliezen toe
brengen. Dit den Oranje-Vrijstaat ver
namen wij weinig, doch genoeg om te weten, 
dat ook daar kloek wordt stand gehouden. 
Beter echter gaat het den Burgers in de 
Kaapkolonie. Blijkbaar breidt de opstand 
zich daar krachtig uit. Alle pogingen van 
de Engelschen om Scheeper en Kruitzinger 
te omsingelen ten Zuiden van de Zuurbergen — 
mislukten volkomen. Bijna niet een der 
Burgers werd gevangen genomen bij den 
doortocht en weldra hereenigden zich deze 
groepen om vooral in 90Sten-, tuss°hen 
Dordrecht en Queenstown bij den Spoorweg 
zich te doen gelden. Kruitzinger viel daarop 
den 2den het stadje Jamestown aan en — 
nam het in, nadat de Engelsche bezetting 
gevangen genomen was. Natuurlijk maakten 
zij goeden buit. louche nam elders een 



Engelschen troep gevangen, en Scheepers 
kon zuidwaarts zelfs weder tot Willordmoze 
doordringen. Ook hij ondernam op deze stad 
kort bij den Oceaan, een krachtigen aanval ! 
Aldus worden de beide spoorwegen, waarvan 
de Engelschen slechts gebruik kunnen maken, 
sterk bedreigd, en wel zoo, dat huiswaarts 
gaande troepen opgehouden moesten worden 
om de bedreigde positiën te verdedigen. 

In Engeland begint toch eindelijk de 
stemming wat te keeren. Men. fluistert, dat 
er weer groote oneenigheid in het Ministerie 
heerscht. Bodrick zou Kitchener de nieuwe 
versterkingen geweigerd hebben. Joe, wit 
van woede, kwam echter tusschenbeiden en 
stampvoette, dat de mannen er moesten, 
komen. Kon Bodrick ze niet geven dan 
moest hij maar opmarcheeren. In ieder 
geval is het feestlied vanwege Vlakloutein 
verstomd en gaat Milner een beetje uitrusten 
op een buitengoed van Joe bij Birmingham. 
De twee vrienden hadden echter zooveel 
te bespreken, dat Milner later naar het 
buitengoed afreisde dan bepaald was, welk 
feit de somberste vermoedens deed opkomen 
in de ziel van Austen Chamberlain, die 
den vriend zijns vaders aan den trein 
afhaalde, doch dezen niet vond. 

Merriman en Sauer, de Kaapkolonisten 
worden toegejuicht; op verschillende plaatsen 
zijn moties ten gunste van de Boeren aange
nomen en Campbell Bannermann oogstte veel 
lof toen hij het Regeeringsbeleid dezer dagen 
in een rede voor de schotten scherp veroor
deelde. 

Eindelijk had in het kiesdistrict Saffron-
Walden een verkiezing plaats, die de libe
ralen, als ze nog over eenige energie 
beschikken, wel op moet wekken tot herle
ving uit den politieken dood. Dit district 
bleef ook bij de laatste verkiezing liberaal, 
doch de liberale candidaat had toen maar 110 
stemmen meerdeïheid, thans kreeg de heer 
Pease 792 stemmen meerderheid. In eenige 
maanden lijds is de conservatieve partij daar 
dus met + 600 stemmen achteruitgegaan. 

Dit resultaat is te verrassender, waar de 
imperialistische bladen al hun macht in het 
veld hadden gebracht voor den Rereeriugs-
candidaat. De conservatieve candidaat Gray 
zeide zelfs op een kiezers-vergadering: 
«Stemmen voor den liberalen candidaat, 
was stemmen voor de partij der Pro-Boers 1" 

Misschien, dat in hoogere kringen daarop 
ook van invloed is dat de Regeering van 
Uuitschland minder Engelsch gezind is. 
Bij de buitengewone ontvangst van onze 
Koningin kwam dat hier en daar uit. Maar 
vooral een officieus artikel in de Külnische 
Zeitung van deze week is beteekenend. 
Het artikel werpt een niet onduidelijk licht 
over den val van Miquel, het meuwe Pruisi
sche ministerie, het ontbinden van het opper
commando in China en de manifestaties van 
Metz en Berlijn! De periode van toenadering 
tot de Engelschen schijnt afgesloten. Met 
Bulow zegevierde de geest van Bismarck. 
Von Bulow heeft de traditie van Caprivi en 
Hohenlohe niet voortgezel. Dit is een mach
tige vooruitgaug ! 

De uitnoodiging van Roberts bij de groote 
manoeuvres doet s echts dienst om de pil 
te vergulden. 

Wat China betreft, Waldersee is met mili
taire praal uitgeleide gedaan. 

In de Fransche Kamer werd Delcassé door 
Destournelles over China geïnterpelleerd. In 
zijn antwoord was Delcassé vrij somber en 
sprak van een groot drama dat over de ge-
heele wereld zal afgespeeld worden. China 
opende de tragedie. Naast het gele gevaar 
staat het Amerikaansche gevaar. 

Een deel der troepen, zeide de Minister, 
is teruggeroepen en de anderen zulle", als 
China het toelaat, zoo spoedig mogelijk te
rugkomen. Met de schadevergoedingen ging 
't nog niet erg vlot enz. enz. 

Uit Tientsin wordt echter geseind, dat Zon
dagavond Engelsche en Fransche soldaten op 
den weg naar Taku elkaar hevig hebben toe
getakeld. De Duitschers kwamen de Fran-
schen te hulp. Er werd geschoten en met 
de bajonet gewerkt met het gevolg, dat 1 
Franschman gedood en 3 Franschen, 5 Duit
schers, 4 Engelschen, benevens 1 Japanner 
gewond werden. 

Dientengevolge beeft Waldersee zijn ver
trek uitgesteld. Bovendien roeren de Chinee-
sche opstandelingen zich weer meer. 

Ook hier botert het nog niet. 
Noordtzij. 

HET BELANG DER 

KERKEN. 
Mogen de kerken zich aan zulk eenproef-

neming wagen ? 
Een proefneming van geheel eenigen aard en 

die tot nog toe in geenerlei opzicht hare deug
delijkheid en betrouwbaarheid heeft bewezen P 

Een proefneming, waarbij al het voordeel is 
aan de zijde der „Vereeniging," al het gevaar 
met de kwade kansen aan de zijde der kerken ? 

Ik bid u, waarom zullen ze zich dan 
aan die proefneming wagen ? 

Kunnen zij aan eigen school haren toekom-
stigen leeraren niet evengoed een icetensehap-
pelijke opleiding verzekeren als „de Veree
niging" dat vermag aan hare school ? 

Inplaats van een eigen, kerkelijke school, 
waarover de kerken alle zeggenschap hebben 
en die ze kunnen inrichten naar eigen belang 
en behoeften, treedt dan een particuliere 
is ï' ' <lie gel leel  in  de macht van anderen 
s, a vvoidt naar acc00rd ook eeniqe invloed 

aan de kerken toegekend. 
a unnen dus  rje kei-ken daarbij winnen ? 
e gaa oc om eigen, kerkelijke opleiding 

oi particuliere, vreemde opleiding 
Dat de eerste naar haar aard minder weten

schappelijk is ol behoeft te zijn; zal toch 
wel geen verstandig mensch beweren. 

Ik weet wel, men beweert dat de kerken zelve 
Dooit een Universitaire opleiding kunnen geven. 

Maar kan de //Vereeniging' in de huidige 
omstandigheden die wel geven? Of biedt 
ze genoegzame zekerheid ook in de toekomst 
die te kunnen geven ? 

Daarenboven wat is het kenmerk van een 
'Universitaire opleiding in onderscheiding van 
ten wetenschappelijke opleiding in den goeden, 
gezonden zin des Woords aan een ,/Theol. 

School," een „Seminarie" of ook //Academie?" 
Of kan een opleiding niet wetenschap-

pelijk, goed, deeg wetenschappelijk zijn, 
zonder in den gebruikslijken zin des woords 
Universitair te zijn. 

En kan ook een opleiding niet door en 
door onwetenschappelijk zijn al is zij dan 
z. g. Universitair ? 

Wat b. v. de Roomsche opleidingsscholen 
en „de Theol. Colleges" in Amerika ons 
bieden, geeft hierop wel eenig antwoord. 

Zooveel hangt al' van de mannen, aan wie 
momenteel het onderwijs of de opleiding is 
toevertrouwd. 

Aan titels zonder mannen heeft men toch 
niet veel en niet elk etiquette waarborgt 
den inhoud. 

Het komt dus maar op den aard en den 
inhoud van het onderwijs aan. 

Zoo dringt weer de vraag op den voor
grond, wat is het onderscheid, het kenmerkend 
onderscheid tusschen een Universitaire en 
deugdelijke, wetenschappelijke opleiding aan 
een andere school ? 

Dat een opleiding wetenschappelijk kan zijn 
zonder Universitair te wezen, stemt ieder 
man van gezonde zinnen toe. 

Maar wat moet er dan nog bij zulk een 
wetenschappelijke opleiding bij komen, om 
haar Universitair te doen zijn ? 

Zeker om Universitair te kunnen lieeten 
moet ze aan een Universiteit geschieden. 

Doch wat maakt dan die Universiteit tot 
Universiteit en dus opleiding en onderwijs 
aan haar inderdaad Universitair P 

Zit het in het aantal of in het wetenschap
pelijk gehalte der docenten aan een bepaalde 
school werkzaam ? 

Of misschien in het aantal vakken, waarin 
onderwijs wordt gegeven. 

Of in het aantal Faculteiten, die of reëel of 
in beginsel of in project aanwezig zijn ? 

Bij de tegenwoordige vermeerdering en 
splitsing van vakken en altijd door toene
mende detail-studie, waarbij vaak leerstoel 
zoo maar los naast leerstoel wordt gescho
ven, wordt het zeker niet gemakkelijker 
een bepaalde grens in dezen aan te geven. 

En hoe moeilijk het is, om wanneer men 
in dit een en ander een maatstaf voor 
kenmerkend onderscheid zoekt, tot een objec
tief oordeel te komen blijkt wel daaruit, dat 
een man als Prof. Reitsma inzake de oprich
ting van „de Vrije Universiteit" ook nóg 
in de jongste uitgaaf van zijn //Geschiedenis 
van de Hervorming en de Hervormde kerk" 
pag. 443 durfde schrijven : „De hoofdzaak 
„was niettemin nevens de schijnvertooning 
„van rechtsgeleerd, letterkundig en ander 
„onderwijs de stichting eener opleidings
school op seminaritischen leest voor een 
„bepaald soort van godsdienstleeraars." 

Of zit het onderscheid daarin, dat men 
aan een Universiteit „de wetenschap beoe-
„fent om haar zelfs wil" zonder het oog 
te hebben op een bepaald ambt of betrekking 
en dat men aan elke andere school slechts 
leeft en leert voor een bepaald ambt, 
waaraan men zich straks na voleindigde 
studie wenscht te wijden ? 

Gaat het dus om de thans door de Heraut 
zoo geliefde tegenstelling van Universiteit 
óf Vakschool? 

Doch hoeveel jonge mannen zouden er 
thans in ons Land aan al de Universiteiten 
saam met de Vrije Universiteit incluis 
studeeren om alzoo „de wetenschap te beoe
fenen om haar zelfs wil" zonder voor een 
bepaald ambt of „vak" zich voor te berei
den ? Indien er al zijn, dan zijn ze toch 
uiterst zeldzaam. 

Of men er over mag klagen of er in mag 
roemen, feit is het en het wordt schier 
algemeen erkend, dat in verband met allerlei 
toestanden en verhoudingen, wetenschap
pelijke, maatschappelijke enz. alle Univer
siteiten ook hier te lande inderdaad slechts 
vakscholen zij u. 

In de vergadering der Tweede Kamer 
van 15 Mei j. 1. werd in een belangrijke 
discussie zelfs door den heer Cremer, 
Minister van Koloniën o. a. gezegd : „maar 
„ik mag vragen waar qu toch de grens 
„ligt tusschen vak- en universitair onderwijs." 

„Ik geloof, dat er maar een doctoraat 
„bestaat, waaraan geen bevoegdheden van 
„maatschappelijken aard verbonden zijn; het 
«is het doctoraat in de philosophie." 

„Bijna ieder studeert met een doel, dus 
eenigermate voor een vak." 

Dit nu geldt van jurist en litterator, van 
theoloog en arts. 

Of er daarom geen universitaire studie 
kan zijn? Welzeker. Maar de tegenstelling: 
Universiteit of Vakschool heeft in de practijk 
zoo goed als alle beteekenis verloren. 

Laten b.v. de Theol School te Kampen of de 
Polytechnische School te Delft vakscholen 
zijn, maar wat is de Vrije Universiteit, in 
de werkelijkheid thans anders ?" 

Maar waarin zit dan toch het wezentlijk 
onderscheid tusschen het onderwijs aan een 
Universiteit en aan elke andere School, 
Theol. School, Seminarie of Academie? 

In zijn nr. van 31 Maart j. 1. heeft de 
Heraut getracht een afdoend antwoord te 
geven, dat wel verder een oogenWik onze 
aandacht verdient. 

Of het afdoend is, hopen we een volgende 
maal te onderzoeken. Interessant is het in 
allen gevalle. 

D. K. Wielenga. 

ONZE DOMINE'S OP „HET POLI
TIEK K PAD." 

Zou het geen tijd worden, dat onze kerke
raden trachten, met ernst trachten onze 
leeraars wat meer te houden bij hun „ambt 
en plicht ?" 

Dat ze zich candidaat laten stellen voor de 
Tweede Kamer is al lang geen zeldzaamheid 
meer. 

Nu beginnen ze ook al in publieke kiezers
vergaderingen eigen candidatuur te bepleiten 
enz. 

Is dat een en ander met den aard en 
de waardigheid van „den dienst des Woords" 
m overeenstemming te brengen ? 

Naar Geref. opvatting van het ambt van 
den dienst des Woords is volgens Art. 10 
der D. K. O. «een dienaar des Woords" 

eens wettelijk beroepen zijnde zijn leven 
lang aan den kerkendienst verbonden enz. 

Wie zich candidaat laat stellen voor een 
politieke werkzaamheid, als waartoe het 
lidmaatschap der Tweede Kamer roept, 
handelt die niet in strijd ïiiët dat Artikel 
en moest die niet als eerlijk man vooraf 
zijn ambt neerleggen of ten minste „naar 
dat Artikel" zijn candidatuur aan het oordeel 
der Classis onderwerpen ? » 

Of heeft een dienaar des Woords, die dat 
alles maar op „eigen handje" doet, niet 
inderdaad met zijn „ambt" gebroken ? 

Was het zoo verkeerd van onze Geref. 
Canonici bezien dat ze het in strijd achten 
met het ambt van dienaar des Woords 
zich te wijden aan de pragmatia politica, 
of de practijk der politiek ? 

En hiertoe zal toch ook wel het lidmaat
schap der Tweede Kamer behooren. 

W. 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Voor den Cursus 1901/1902 zijn tot Se

naatsleden van het Studentencorps „i*. Q. I." 
benoemd de heeren : 

J. J. Wielenga, Praetor, 
W. Oosterheert, Ab-actis, 
J. F. Colenbrander, Quaestor, 
M. M. Horjus, Assessor I, 
A. Scheele, Assessor II. 

»FIU3»I»U 
Scheurkalenders in de Kazerne. 

Door L. Salomons Hzn., Gasselternijveen, 
door leden der Chr. Jongel.-v. bijeengebracht 
van eenige vrienden te Gasselternijveen en 
omstreken f 10,15 

Uit het busje van G. Maat, Alblasser-
dam . . . . . . f 1,00 

Van den Weled. heer Mr. C F. Schoch, 
Paramaribo, Suriname : Dankoffers van Mi
litairen voor ontvangene Kalenders f 10,00 

Van N. N. te Wildervank . f 9,00 
Door H. Salomons Kzn., Gasselternijveen : 

Nagekomen giften f 1 ;20 
Dat was een week, rijk aan verrassingen; 

inzonderheid door het geen uit Gasselternij
veen ons werd gezonden. 

Vinde dat uitnemend voorbeeld allerwegen 
navolging, en met een rijke bezending zuilen 
we onzen soldaten kunnen verrassen. 

Ook het ontvangene uit Paramaribo, in
zonderheid wegens het begeleidend schrijven, 
was bijzonder bemoedigend. Voor al het 
ontvangene onzen innigen dank 1 

E. Kkopveld. 
Rijswijk, 31 Mei 1901. 

Moody had zulk een. afkeer van langwij-
lige commissi s, dat hij er steeds, waar 't pas 
gaf, tegen ijverde. Eens zeide hij: „Indien 
men een commissie gekozen had om de Arke 
Noachs te bouwen, zou zij er zeker nooit 
gekomen zijn." 

Te Amiens, eene Fransche stad met 90000 
zielen, waar vooral in de voorsteden de al-
kohol overheerschende is, was nog weinig 
ter evangelizatie gedaan. Op het schrijven 
aan het Amerikaansche Hulp-comité der 
Mac-All-Zending te Washington ontving on
langs de heer Greig het verzoek om er eeu 
station te vestigen, waartoe een gift van 
duizend dollars geschonken werd. 

Totnutoe was Carouge slechts een evan-
gelizatie-post van de Vrije Evangelische kerk 
te Genève, thans is deze uitgebreid en be
vestigd als eeu nieuwe gemeente onder den 
Leeraar Ih. Décombaz. De Vrije kerken 
verschijnen slechts sporadisch in het oude 
Europa. Doch ze verminderen ook niet. 
Indien de bestaande, t ots verlokkende poli
tiek, maar staatssubsidie blijven weigeren. 

In de pr vincie Mantua, Italië, is eene 
Evangelische gemeente gevormd door den heer 
Celli van 57 landbouwers, die het Roomsche 
geloof verlieten en Piotestantsch werden. 

t 

Verslag 
van ilc 2de Proï. Diac. 

Conferentie 
der Geref. Kerken in N.-Holland, gehouden 
te Alkmaar op 8 Mei 11. 

Op deze Conferentie waren, evenals ten 
vorigen jare, 18 Diaconieën uit de Prov. 
N.-Holland vertegenwoordigd. 

De Weleerw. heeren Ds. J. W. Wechgelaer 
van Alkmaar, en Ds. J. v. d. Sluys van 
Andijk, hadden zich, op verzoek van het 
Comité, welwillend bereid verklaard, als 
adviseurs de vergadering te dienen. 

Ie 10 ure, werd de verg. door den Voor
zitter, Br. G. Struik Czn. van Enkhuizen, 
geopend. Na Psalmgezang, gebed en voor
lezing van Lucas 10 :  21—37, sprak deze 
een woord van welkom, waarin op duidelijke 
wijze aard en doel van eene samenkomst 
als deze aangewezen werden. 

Nadat presentielijst en notulen waren ge
lezen, kwam punt 5 dér Ageuda aan de 
orde: Moeten gelden, welke buiten de 
gemeente gezonden worden, ter ondersteuning 
van stichtingen van barmhartigheid of voor 
andere liefdadige doeleinden, genomen wor
den uit de kas der Diaconie dan wel uit 
de kerkelijke kas ? (Den Helder.) 

Uit de korte inleiding bleek, dat deze 
vraag gedaan was naar aanleiding van het 
dikwijls voorkomende feit, dat aanvragen om 
steun, aan het adres van den Kerkeraad, 
door dezen worden doorgezonden naar de 
Diaconie, terwijl de Diaconale kas in vele 
gevallen ontoereikend is, om aan deze aan
vragen te voldoen. Naar aanleiding van dit 
woord ontspon zich eene levendige discussie. 
Aan 't einde daarvan kon de Voorz. consta-
teeren, dat, volgens de algemeene opinie der 
aanwezigen, de kas der Diaconie in de eerste 
plaats is aangewezen tot het verstrekken van 
geld, voor liefdadige doeleinden. Verschil
lende middelen werden aangewezen, ingeval 
deze kas ontoereikend is, o. a. de oprichting 
van eene 2-Cenlsvereeuiging, het houden 
eener buitengewone collecte, persoonlijk be
zoek van Brs. Diakenen, bij de meergegoeden 
in de gemeente, en het meer op den voor
grond stellen van het ambt der geloovigen 

door het aanwerven van contribuanten of 
het oprichten van particuliere vereenigingen. 

Hierna werd punt 6 der Agenda aan de 
orde gesteld : Is het niet wenscbelijk, dat 
de Diaconieën lid worden der verschillende 
stichtingen van barmhartigheid ? (Enkhuizen.) 

De inleider op dit punt duidde de bedoe
ling der vraag nader aan. Hij wenschte, 
dat de Diac. lid zullen worden, om meer 
aandeel te nebben in de beraadslagingen en 
besluiten, daar toch alle werk der barmhar
tigheid tot de roeping der Diac. behoort, en 
deze zoo dikwijls geroepen worden tot het ver
zorgen van ellendigen in bedoelde stichtingen. 

Thans is het bedrag, als voorwaarde voor 
het lidmaatschap gesteld, voor de kas van 
vele Diac. te hoog en daarin wenschte hij 
verandering te zien aangebracht. 

In de hierop volgende gedachtenwisseling 
werd o. a. uitgesproken, dat het ondankbaar 
zou zijn te trachten, de leiding der verschil
lende vereenigingen in handen te krijgen, 
nadat deze den arbeid, die tot de roeping 
der Diac. behoort, zoo flink hebben aan
gevat. Hiertegenover werd aangevoerd, dat 
dit geenszins de bedoeling der gestelde 
vraag was. Na verdere bespreking beant
woordden alle afgevaardigden op één na 
deze vraag in bevestigenden zin. 

Na de pauze kwam punt 7 in bespreking: 
Rapport van de Diaconie te Alkmaar, 
(Weezenverpleging in de Provincie.) De 
gegevens voor dit rapport waren verstrekt 
door de beantwoording van een 9-tal vragen, 
aau alle plaatselijke Diac. in de Prov. toege
zonden. In 't kort werd het volgende 
gerapporteerd. In 18 gemeenten (uitge
nomen Amsterdam, waar een eigen wees
huis bestaat) worden 61 weezen gevonden. 

Hiervan worden 28 door 12 Diac. ver
zorgd en wel 26 in een gezin en 2 in een 
stichting, waarvan 1 in een Burgerweeshuis. 

Omtrent 14 van hen, die in een gezin ter 
verpleging zijn opgeuomen, werd verklaard, 
dat de gezinsverpleging geen bevredigende 
resultaten geeft; met 12 was dit wel het 
geval. 

Na uitvoerige bespreking van dit rapport, 
dat samengesteld was naar aanleiding van 
een vraag ter vorige Conferentie over het al 
of niet wenschelijke van de oprichting van 
een Prov. Weeshuis, was het algemeene ge
voelen, dat het tot stand komen van zulk een 
inri hting vooralsnog niet noodig is. 

Thans volgde de vraag van de Diac. te 
Purmerend (punt 9.) 

Hoe te handelen, waar het geval zich voor
doet, dat geheel in iemands onderhoud moet 
worden voorzien tengevolge van inbeelding 
van niet te kunnen werken, terwijl na voort
durende bearbeiding geen keer ten goede valt 
waar te nemen. 

Uit de toelichting bleek, dat de bedoelde 
persoon een zenuwlijderes is, en daarom 
werd de raad gegeven, in dezen, een medisch 
advies uit te lokken van een specialiteit en 
daarnaar te handelen. 

Punt 10: De Conferentie geve eene nadere 
bepaling van particuliere barmhartigheid, 
(Enkhuizen) gaf aanleiding tot eene princi-
piëele bespreking. Dit punt was gesteld, 
doordien in vele gemeenten barmhartigheid 
geoefend wordt door vereenigingen, die 
hierbij zonder eenig verband met de Diac. 
werken en hier verklaarde de Diac. van 
Enkhuizen zich tegen. 

In hoofdzaak werden iwee meeniugen 
tegenover elkander gesteld. De eerste was 
deze, dat het ambt der Diac. slechts daar 
is, om de particuliere barmhartigheid, behoo-
reude tot het ambt der geloovigen, op te 
wekken en in 't rechte spoor te leiden (zie 
1 Petr. IV : 10. 

Hiertegenover werd echter de instelling 
van het ambt der Diac. in 't licht gesteld, 
ten bewijze, dat het oefenen der barmhartig
heid door de gemeente in de eerste plaats 
geschieden moet door de Diac. Daar na 
langdurige bespreking geen eenstemmigheid 
werd verkregen, werd op voorstel van den 
Voorz. Ds. van der Sluys van Andijk uitge-
noodigd, op eene volgende Conferentie een 
referaat over dit gewichtig punt te leveren, 
welke uitnoodiging werd aangenomen. 

Omtrent punt 10. Wat kan de Geref. 
kerk doen voor kinderen (Amsterdam) werd 
geoordeeld, dat zulke kinderen, geheel van 
Vader en Moeder verlaten, slechts hoogst 
zelden in onze kerk zullen voorkomen en 
dat het iu zoodanig geval 't beste is, ze als 
weezen te beschouwen en te behandelen 

Punt 11 luidde: Wat doet de Geref. 
kerk en wat kan zij doen voor hulpbehoe
vende blinden ? (Amsterdam.) In de bespre
king kwam onder meer voor, wat de Ver. 
„Effatha" voor de zaak der blinden gedaan 
heeft; hoe de Diac. te Alkmaar tevergeefs 
getracht heeft, dien arbeid van „Effatha" 
over te nemen en dat thans deze zaak bij 
de Diac. der Geref. kerk A en B te Amers
foort berust. 

De verg. sprak de hoop uit, dat het ge
noemde Diac. gegeven moge worden, deze 
zaak tot een goed einde te brengen, en er 
werd besloten, haar van het in dezen bespro
kene mededeeling te doen. 

Ten slotte kwam punt 4 aan de orde : 
Rapport van de Diaconie te Enkhuizen, (Pro
vinciale regeling inzake verzorging van krank
zinnigen, idioten enz. uit de Provincie). 

In afwijking van de opdracht werd een 
plan tot Classicale regeling voorgelegd en 
werd besloten, dat door de vertegenwoor
digde Diac. naar zulk eene regeling zou ge
streefd worden. 

Eén punt der Agenda kon om het ver
gevorderde uur niet meer in behandeling 
komen. 

Alle afgevaardigden verklaarden zich vóór 
het bestendigd blijven der Prov. Couf. Even
eens werd met algemeene stemmen Haarlem 
als plaats van samenkomst voor de volgende 
Conf. aangewezen. 

De bepaling van den tijd werd aan het 
te verkiezen Comité overgelaten. Nadat dit 
laatste bestaande uit de Diac. van Alkmaar 
en Enkhuizen, bij acclamatie als Comité 
voor de volgeude vergadering was aange
wezen, werd deze tweede Prov. Conferentie, 
na een afscheidswoord van den Voorzitter, 
met dankzegging gesloten. 

A. S. Lntingh, Scriba. 

I n g e z o n d e n .  

EENHEID VAN DE WETENSCHAPPEN, 

of ORGANISME DER WETENSCHAP ? 

W ij gelooven ook aan (een zekere) eenheid 
van de wetenschappen, doch betwijfelen wel, 
of dat geheel hetzelfde is, als wat men met 
eeu meer wetenschappelijken term „organisme 
der wetenschap" noemt. Althans onze ge
dachte over die eenheid verbiedt volstrekt 
niet, dat, de Kerken één dier wetenschappen 
beoefenen, ter opleiding tot dienaren des 
Woords, zooals dat het geval is met hen, 
volgens wier opvatting dat organisme-begrip 
niet toelaat, dat de Vereeniging de Faculteit 
voor Theologie aan de Kerken overdraagt, 
noch dat de Kerken de Theologie weten
schappelijk beoefenen. 

Laten wij onze gedachte over de eenheid 
der wetenschappen op eenvoudige wijze met 
een paar woorden zeggen : ten bewijze, zoo 
we hopen, dat wij niet staan aan de Doo-
persche, dualistische zijde; niettegenstaande 
we ijveren voor eene eigene Inrichting der 
Kerken tot wetenschappelijke en praktische 
opleiding van dienaren des Woords.— 

Alle dingen zijn uit Eén, uit God : beide 
die in den hemel en die op de aarde zijn, 
die zienlijk en die onzienlijk zijn; het stoffe
lijke zoowel als het geestelijke. Daarin ligt 
allereerst de eenheid ; want er is maar één 
God, en in God is de hoogste eeuheid. 
Alles heeft dus één oorsprong en — alles 
was oorspron elijk goed. Alles wat uit dien 
Eeneu, uit God is, staat niet vijandig (dua
listisch) tegenover elkander, maar staat met 
elkander iu verband. Niets van dat alles 
tnag veracht worden ; integendeel moeten wij 
letten op hetgeen onze Catechismus zegt in 
Zondag 47 van het „Uw Naam worde ge
heiligd" : „Dat is" — zoo heet het — „geef 
ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U 
in al uwe werken, waarin uw almachtigheid, 
wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhar
tigheid en waarheid klaarlijk uitblinken, 
heiligen, roemen en prijzen." 

Alles wat er is, bestaat door Gods wil, 
en was te voren, en is eeuw g iu Gods ge
dachten. Daarom ligt ook in alles een 
gedachte Gods, heeft alles eene bestemming : 
het Besluit Gods toch, waardoor en waarnaar 
alles bestaat, is een daad van Gods verstand 
en wil. 

Nu zijn de dingen zelve, die naar Gods 
Besluit bestaan, te onderscheiden van God, 
die ze schiep en doet zijn. Ook zijn ze te 
onderscheiden van de gedachte Gods, die er 
iu zit; ofschoon zij ons de gedachten Gods 
openbaren. Althans ten deele ; want in den 
oneitidigen God ligt zeker meer dan open
baar wordt in de dingen, die er zijn, en naar 
zijnen wil bestaan. 

God denkt en wil; Hij heeft oneindige 
gedachten; Hij heeft van zijne gedachten, 
naar zijnen wil geopenbaard, en wij leeren 
daardoor God kennen ; al is het, dat wij den 
Almachtige tot in het oneindige niet kunnen 
doorzoeken. En God te kennen is het 
eeuwige leven. 

Iu alles dus, wat bestaat, zit eene gedachte 
Gods. De geloovige ziet God dan ook in 
heel de natuur : in het muschje op het dak, 
in de bloem op het veld ; iu het uitspansel, 
dat zijner handen werk verkondigt, in de 
visschen der zee, die ons wat zeggen ; in de 
lijnen en bogen, in de vormen en verhou-
diugen ; in de talen en in de geschiedenis; 
in het kennelijke Gods in deu mensch en in 
de denkbeelden van recht en waarheid : in 
alles wat aan en in den mensch geopenbaard 
is ; doch boven alles in de H. Schrift, die 
eene bijzondere openbaring Gods is. — Het 
denken iu God is oneindig, is eeuwig en 
grondslag van al het bestaande : eerst door 
God gedacht en gewild, en toen s-emaakt 
Wij denken ook. God schiep in ons het 
denkvermogen, en in dat denkvermogen een 
onweerstaanbare!! drang om te denken. Een 
klein kind kan men reeds „een kleinen phi-
losoof" noemen, leder denkt wat; ofschoon 
de een beter kan denken dan een ander. 
Allen denken naar dezelfde wetteu van het 
denken; maar tien bedenken bij nadenken 
meer dan een, en tien achtereenvolgende 
nadenkers en diepe doordenkers over één en 
hetzelfde onderwerp bedenken meer dan één. 
Toch kan dat gedachte en bedachte — 
gedurende eeuwen — één geheel zijn; zoo
dat er sprake is van ontwikkeling. Zóó weet 
men nu bnv. meer van de natuurkunde dan 
voor een paar honderd jaar. — Er ziin ook 
duizenderlei zaken waarover nagedacht wordt o ) 
die weer onder hoofdonderwerpen te bren
gen zijn, en omdat alles uit Een, uit God 
is, bestaat er eenheid m alles, wat bedacht 
is en nog bedacht wordt; wanneer er althans 
zuiver gedacht is, en dus Gods gedachte is 
nagedacht en ingedacht. Iu dien zin is er 
eenheid, verband en samenhang in al ons 
weten, in al de wetenschappen. 

Zulk eeu eenheid of organisme der weten
schappen is eene waarheid, niet afhankelijk 
van toevallige omstandigheden. Zij icordt 
niet, door aan ééne inrichting al de weten
schappen te beoefenen; zij hangt niet af van 
het feit, of de be efening der wetenschap
pen uitgaat van eene Vereeniging, van den 
Staat, van particuliere personen of van de 
Kerken Zij is in zichzelve waar, en blijft 
waar, ook wanneer de Kerken de Theologie 
wetenschappelijk beoefenen, ter opleiding van 
dienaren des Woords. en daarnaast eene. 
Vereeniging andere wetenschappen beoefent. 
Alleen is eisch ter ware ontwikkeling van 
eene ol meer wetenschapppeu, dat de beoefe
naars staan op het geloovig standpunt, op 
den bodem der H. Schrift, dié een lamti 
moet zijn voor den voet en een licht o p het 
pad. Wat, wetenschap zouden zij hebben, 
die 's Heeren Woord verlaten ! Zij mogen 
het zichtbare, het tel- en weegbare indenken 
en tot resultaten van onderzoek komen, wat. 
boven de stoffelijke natuur ligt, het me-
taphysische vinden zij niet, Gods gedachten 
daarin roemen zij niet : zij hebben geen oog 
voor God noch voor de hoogere eenheid in 
(iod, uit Wien, door Wien-, en tot Wien alle 
dingen zijn. 

Nu wordt beproefd, om het kennen van Nu wordt beproefd, 



God en Ons kennen te vereenigen ; van al 
dat kennen één kennen te maken ; van al 
het weten één Wetenschap, en dan te spre
ken van «het organisme der Wetenschap" ; 
„de souvereiniteit der Wetenschap" ; de 
Wetenschap als „een schepsel Gods" enz. 

Hier liggen, naar onze overtuiging, klem
men en voetangels. Vooral met het oog op 
de conclusies, ook in verband met de oplei
ding en de beoefening der Theologie door 
de Kerken, en dat wel wetenschappelijk. 

T. Bos. 

ADVERTENTIËN. 

V oor de vele blaken van hartelijke 
deelneming, ontvangen bi] het overlijden 
van onzen geliefden Echtgenoot. V ader, 
Behuwd- en Grootvader en Broeder, 
betuigen wij onzen welgemeenden dault. 

Uit aller iiatirr, 
WKD. R. DE VRIES—LOUISSEV. 

MEPPKL, 
30 Mei 1901. 

Den 28 Mei overleed te Rijns
burg ons oud medelid 

Anna van Klaveren, 
in den ouderdom van 22 jaren. 

Het vaste geloof, dat Jezus 
haar Borg was, het vooruitzicht 
om op volmaakte wijze God te 
verheerlijken, gaf haar kracht 
om op zoo jeugdigen leeftijd 
blijmoedig den dood in te gaan 
Heilige de Heere deze roepstem 
aan ons aller hart. 

Nam et is de Jonged.- Vereen. 
» Dient den Heere met blijdschap'', 

A. .J. DANSEN, Secretaresse. 

Heden overleed mijn innig 
geliefde Echtgenoote 

AAGJE KLEIN, 
in den ouderdom \a:i 32 jaar. 

11 jaren mocht ik door een 
hoogst gelukkigen Echf, met 
haar vereenigd zijn, waaruit zij 
mij vier kinderen nalaat, te jong 
om hun zw«ar verlies te be
seffen. 

Aangezien haar leven Chris
tus was, heb ik eene sterke 
vertroosting in de belofte, dat 
haar sterven gewin is. 

G. KRUI.ISWIJK. 
NOORD WIJK, 

29 Mei 1901. 

Tot onze diepe droefheid nam 
de Heere heden van ons weg, 
na een smartelijk lijden van vier 
dagen, onzen geliefden Zoon en 
Broeder 

Dirk Raap, 
in den ouderdom van 22 jaren. 

De stille hoop, dat hij is in
gegaan in de ruste, die er over
blijft voor Gods volk, lenigt 
onze smart. 
G. RAAP. 
R. RAAP -DAMSTRA. 
A. RAAP. jCHICAGO. 
P. RAAP—BOERSMA.(ILUNOIS. 
G. RAAP. 
G. KAAP — EEJMSING. 
A. RAAP. 
S. RAAP—MEIJER. 
R. RAAP. 
W. RAAP. " 
H. RAAP. 

DRIESUM, 
30 Mei 1901. 

I 

Nog treurende over het ver
lies van mijn Echtgenoote, nam 
de Heere van mij weg mijn 
geliefd Dochtertje 

GEZIN A, 
in den ouderdom van tien jarer. 

Het geloof, dat 's Heet en goe
dertierenheid, die beter dan het 
leven is, haar deel is, sterkt 
mij in dezen moeielijken weg. 

H. RIETBERG. 
KAMPKRVEKN, 

2 Juni 1901. 

Gereformeerde kerk te Breda. 
DIT^KLOU'r in de Rentelooze 

Geidieening groot t de 
aandeelen Nos. 

21 en 48. 
De Penningmeester, 

A .  G .  v a n  O P S T A L .  
BREDA, 28 Mei 1901. 

Huishoudster. 
Een besch. jnffr., m. I. Geref godsd., 

wenscht een betrekking als IIlilNBI, 
Is in alle opzichten bekwaam r,r\l-
stamlig op (e treden. De beste 
inf. staan haar ten dienste. 

Br. fr. PUK 485. 
Boekh. T. v. D. BERGH Jr., DEN HAAG. 

Mevrouw 

Ch. SCHUT-JASP1RS 
Zaïginwltrwijzeres, 

49 Regeliersgracht AMSTERDAM, 

gediplomeerd en aanbevolen 
tot het geven van spreeklessen, 
door Mejuffrouw 

A. KÏÏYPEUS 
te AMSTERDAM. 

TE HUUR 
een net BURGERHUIS, 

met Voorkamer, Achterkamer, Zijka
mertje of Kantoor, Keuken, Kelder, Zol
der met Meidenkamer, daarbij Schuurtje 
voor 'brandstoffen en Kippenhok en 
grooten Tuin met allerlei vruchtboomen; 
alles voor enkele jaren nieuw gebouwd 
en aangelegd door wijlen den Emeritus 
predikant Ds. G. LAMPEN, laatst be
woond door zijne weduwe. 

Het liuis staal te Mmiide aan 
de Ifloofdvaart bij de Jonkers-
brug, en is te huur op nader over 
een te komen voorwaarden bij dhr. J. DE 
KONING, Oostweg te K»ABBENDIJKE< 

Aanbesteding 
op Maandag 17 Juni tOOM, 
des namiddags 1 uur, zal door den 
Architect E. G. WENTINK te SCHALK
WIJK, in het Zuid-Bollandsche Koffie
huis te 'g-Uravenhaffe, namens het 
Bestuur der Vereeniging tot Christelijke 
verzorging van Krankzinnigen en Ze
nuwlijders in Nederland, worden aan 
besteed: 

Het bouwen van 
twee paviljoenen 
voor Bed verpleging 
op het landgoed Bloe-
mendaal onder Loos
duinen. 

Het bestek met de teekeningen is op 
franco aanvraag ad f 3 verkrijgbaar 
ten kantore van genoemden Architect. 

Aanwijziging op het terrein zal plaats 
h e b b e n  I f e i n s d a g  M l  « M i n i  t i f O M  
van M tot 2 uur. 

STEEN WIJKEIt 

B E D D E N F A B R I E K ,  
opgericht in 1889. 

Gezuiverde, Gewasschen en 
Gestoomde nieuwe Veeren. 
Citchen, Wollen en Moltondekeus en 

Bedtijken in alle soorten. 
Linnen Bedtijken met Kooiden ge

maakt 2 persoons 1 bed, 1 peluw, 4 
kussens I 7, i 9, I B2, franco thuis. 

Van f 7 en f 2 ruim 1 m. 42 c., 
van f 12 1 m. 50 c. en die van satijn
tijk ook 1 m. 42 c. 

No. I. Bi«*t nieuwe •tcclumr-
|>ed 2 pers. w o. een Wollen, een Cit
chen, een Moltondeken, 50 pd. lij i e vee-
ren, geen grooten, 1 tijk gelijk boven
staande en een overtrek voor bed en pe
luw, voor 1 35,—. 

Een extra SJ-pers. ISed, waarin 
42 pd. veeren, kost ook nog f 185, 
en f 40, I 45, f 50, I «O, f 70. 

Een satijntijk w.o. bed, peluw en 
2 kussens, ook met koorden, van welke 
kleur men verlangt, 10/4 breed, prima 
overtrek voor bed en peluw f' 3,20' 
geheel gere- d, een losse linnen tyk uiet 
fijne blauwe streepjes, 80 cent per el 
1,60 Cm. br. franco thuis. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 halve matrassen toe. 

V EEK EU a 35, 40, 50, 60, 70, 
80, 100, 120 en 150 cent hei pond. 

I*riuia zuivere Kapok. Wie 
nu een Üapokbed verlangt, or.tvangt 
een 2 pers. bed, peluw en kussei s, 
Satijntijk en 1 wollen- of fantasiedekm 
1 gewatteerde en 1 moltondeken en 
overtrek voor bed en peluw, voor I 25. 

Ieder Bed wordt in een kist verpakt. 
Er is nog nooit eenige aanmerking 

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL Iïz., 
Z/z. Markt, Mteenwijk. 

P.S. Veeren tot in de fijnste soorten 
voorradig, rembours, vrij zicht en mon
sters Gratis. 

Heden verscheen : 

ZES LEERREDENEN, 
door Ds. J. C. VOIGT, 

predikant te Raamsdonk, 

vooral ten dienste van Vacante Kerken. 
•»ri.|s I <1,75. 

Alle soliede boekhandelaren nemen 
bestellingen aan en tegen toezending van 
het bedrag wordt het franco toegezonden 
door den uitgever 

A. GEZELLE MEERBUUG. 
HEUSDEN. 

Bij ZALSMAN te KAMPKN is ver
schenen : 

Dr. S. BAVINCK, 
OUDERS of 

GETUIGEN. 
ÏOO hladss. ff root S° 

Prijs f — S5. 
De doopkwestie, die in de laatste 

dagen in het bijzonder de aandacht 
trok, wordt hierin op duidelijke wijze 
behandeld, verstaanbaar ook voor den 
eenvoudigen lezer. 

Verkrijgbaar in eiken boekhandel 
Na ontvangst van postwissel franco 
toezending door den Uitgever. 

Een fundamenteels misvat
ting van Dr. A. KUYPER of een 

hopeloos Pleidooi. 
Eene studie over DB. KUYPERS Plu

rif ormiteitsstelsel door TH. F. BENH-
DOHP. 

Benevens een antwoord van en aan 
DR. KUYPER door denzelfde ƒ 0,90. 

jpgpr" Van het antwoord aan Dit 
KUYPER, nog enkele exemp afzon
derlijk verkrijgbaar a 25 Ct. 

Uitgever G. BORG, Prinsenstraat 6, 
AMSTERDAM. 

Bij den Uitgever ZALSMAN te 
K A M P E N  v e r s c h i j n t :  

De Vlugge Eransclmian, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Fransch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct 

De Ylugge Duitscher, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Duitsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 4de druk 5O ct 

De Ylugge Engelschman, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Engetsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct 

De Ylugge Italiaan 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Italiaansch te leeren lezen, 
schrijven en spreken 3de druk 50 ct. 

De Ylugge Spanjaard, 
of hamlleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd, Spaansch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 50 ct. 

De vlugge Latinist. 
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsche taal 
wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct 

De Ylugge Maleiër, 
of handleiding onr zonder onderwijzer 
in korten tijd Maleisch werkelijk te 
leeren lezen, schrijven en spieken. 60 ct. 

De Accurate Boekhouder 
of handleiding om, zonder onderwijzer, 
in weinige uren het gewoon en dubbel 
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. 5ö ct. 
S&andboek voor iedereen die 

Eranscb leert 
Volledige voorstelling van de uitspraak 
van alle Fransche woorden, zooals deze 
tegenwoordig door de beschaafde wereld 
te Parijs uitgesproken worden, f I.Otf. 

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

EEMGrE KORTE YÏUGEÏÏ 
VOOR 1)11 

kleine kinderen 
DOOR 

JAtOKUS «OKSFUjS 
IN LESSEN VERDEELD, DIK MET 

OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIKN 
DOOR 

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

duidelijke letter gedrukt, kost 
niet meer dan I cent, 

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

4 ct. 4 ct. 

Y O L K S Ï Ï A R I O N I Ï Ï I S  
voor één dubbeltje daags. 

Behalve mijne bekende duurdere 
fabrikaten, heb ik nu degelijke 

O R G E L S  
ontvangen, in eenvoudige doch sier
lijke kasten, degelijk van constructie 
en verrassend van toon, in 20 ver
schillende soorten, van af ƒ 40, 
en hooger. 

Geen draaiorgels of automaten, 
doch daar er een Handleiding voor 
zelfonderricht gratis wordt bijgevoegd, 
is elkeen in staat om het te leeren. 
Levering franco Station, met 5 jaar 
garantie en fraaie geborduurde toet-
senlooper. 

Termijnbetaling van af f 3 's maands, 
Dus voor een dubbeltje daags een 

geheel gelukkig gezin. 
Vraag uitvoerig Prospectus 

en pryzen gratis. 

Eenig adres: JOH. DE HEER, Rotterdam Noordmolenstr. 71. 

Gedurende de verbouwing 

GROOTE OPRUIMING van ORGELS en PIANO's enz. 
tegen inventarisprijs. 

| |REEBAART s Orgelhandei 
Tijdelijk adres Damrak 24, Amsterdam. 

Eindelijk gevonden! -X 
Zonder eenige mnziekkciinis kan uien met behulp ian 

ilit Wonde.rklavier alle Psalmeu en Gezangen volgens # 

liet bijgevoegde Koraalbuek in VOtle (ICCOOr-
den, zelfs in zeven i ersehilleude toonaarde» 

s,,elt"' Allppn-
Onmiddellijk op het eerste gezicht^X^ 
: ; ; i , 1 1 Terko°p ̂  

op elk Orgel of l'iano ge-
ijruikt worden, ïTederl. en Koloniën 

JOH. DE HEER, 
Orgelhandei, ROTTERDAM, Ncorrimolenstr. 71. 

jr Traag I*ros|>eeius gratis en franco. 

Voor den meestbiedende 
TE KOOP: 

1 HBNKY EN STAGKHOUSE, Bij-
b»lverkl in 51 dln., mooi Ëx. 

I MASTRIC IT, Godgeteerdh. 4 
dln , goed Ex. 

1 STARING, Zakel. Woordenboek. 
1 WA GEN AAR, Vaderl Gesch m. 

vervolg. 
Pr. br. ond r Motto: ,,Commen

taren" aan den Uitgever van dit blad. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te HGUSDKN verschijnt de 

T W E E D E  J A A R G A N G  
VAN 

Wat zegt de Schrift? 
Maandblad tol betoidering tan liet rechte 

lezen en utllepgen van <i»ds Woord, 
onder redacfie van Prof L. LIN DE-
BOOM, Hoogleeraar a/dTheol. School 
te Kampen, met medewerking van 
onderscheiden Bediena'en des Woords. 

Maandelijks verschijnt een No. -van 
16 b'ndz. van 2 kolommen, in royaal 
8o formaat, en is vooizien van een om
slag. Bij No. 12 wordt gratis een 
stevige omslag met register toegezoi.deu, 

De prijs is slechts / 1,50 per jaar, 
f ranco  per  pos t .  Meu kau  in tekening  
ze den rech streeks aan d^n uitgever ii ï • n / 
en ook door een soheden boekhandelaar. 

Van den eersten jaargang zijn nog 
eskele Ex.te bekomen, ingenaaid,af 1,60. 

Algemeene Vergadering 
van de Vereen. »Tot <.iir. Liefdadigheid" te WAGKNBORGEN in»Salem'' 
aldaar, op 

Donderdag 20 Juni a.s„ 
des namiddags lialf een. 

Agenda : 
1. Opening door den Voorzitter. 
2. Verkiezing van een bestuu'slid, wegens periodieke aftreding van den Heer 

W. VAN BUUREN. 
3. Idem voor eene vacature. 
4. Verslag van den Directeur. 
5. Verslag van den Penningmeester. 
6. Enz 
7. Sluiting. 
Na aflo( p der vergadering gemeenschappelijke maaltijd. Voor 

niet-leden en begunstigers a 50 ct. per persoon. 
De Secretaris. 

G. GEERDS. 

Vrije Universiteit. 
In düun omvtiugeu : 
Voor de Vereeniging: 
Aan Contrihntiën : 
Door den heer H. Zoethout te Oudega 

(W.) 97,10, door deo heer G. de Lugt te 
Schpveniotien f 74, door Ds. H. de Koning 
te Mijdrecht, f 58, door den heer W. War-
uaar ie Sasset;h^jm f 42, door den heer 
Ü J. Somsen te Zelheno : van L. A. G. f 1, 
van D. W. f 1, van A. te G. f 1, van J. 
A. L. f 1, van Ds. D. J. S. f 1, sainen f 5 ; 
Door den heer K. van Rjjssen te Preto
ria f 90,48 (L 7/10) van den heet T. Ot-
tolander ie Sitoebondo f 100, door den 
heer K. Floor te Wous uit Wons f 34, 
uit Witmaisum f 22,50 samen f 56,50, door 
den heer D. J. Fokker te Breukelen f 39,50, 
acor Ds J. J. Miedema te Charlois uit 
lJselmoode 1 38,50, door den heer uan 
Zanten te Zeist t 2,50, door den heer I. 
Uit penhorst te Strijen aftekening f 18,50, 
door den hfer G. Lustig Hz. te Huiz<-n t 14, 
door bet Locaal comité te Amstuidam af-
rekenirg f' 30,10. 

,%an Clolleeten : (voor de Theo), 
faculteit :) 

Vun de ü<ref. k^ik te Putti n (Gl<i.) f 5,08, 
van idem te Ou ".-Beierland t 3,431/3, van 
id^-m te Rozetibuig f 2,< 8Ys. van idem te 
Brieüe t 2,85, van idem te Rockanje t 2,09, 
van idem te Stad a 'l Haiirgvliet f l,S7'/si 
van idem te Herwijnen f 3,65, van idem 
te Bussutn (halve eoll.) f 17,73 l/2, van idem 
te Hilversum (Havenstraat) f 16,70. van 
idem te Bedum B f 6, van idem te Brouwets-
liaven f 4,60, van idem te Bruinisse f6,58, 
van idem te Geeisdijk f 1,70, van idem 
te Haamstede 1 3,66 l/s, van idem te Kam
perland f 6,30, van idem te Nieuwer-
kerk f 3,26, van idem te Oosteiland f 3,50, 
vatt idem te Scharendijke f 7,70, van idem 
te Wissekerke f 1,60, vau idem te Zierik-
zee f 13,31'/2, van idem te Zonnemaiie I 3,87. 

Aan schenkingen: 
Door mej. B. van Tellingen te Zeist, 

van de Meisjesvereen. »Dorcas" f 3. 
Voor het Studiefonds: 
Door Ds. J. J. Berends van Miasland 

van de Halve Stuiversver. f 42, door Ds. 
J. J. Beiends te Maasland, 3 m. bijdrage 
van de Halve Stuiversvereen. f 42, door 
den heer Jobs Kiap 54e storting van de 
ver. tot onderst, van bet Studiefonds te 
's-Gravenhage f 100. 

Voor de Bibliotheek: 
Van het Depaitement van Koloniën : 

Spoor- en Tramwegkaart van Java en Ma-
doera. Bijgewerkt tot Augustus 1900. 

Aanteekeningen bttieffecde het Britsch 
Indisch Bestuut sstelsel door J. B. v. d. 
Houven v. Ootdt. 

S .  J. S E E F A T ,  
Btlttreum. Penningmeester. 


	1.
	2.
	3.
	4.

