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komstgroet waard. Zoo ook dit tijdschrift, dat geene con
currentie met bestaande bedoelt, maar er eene plaats
naast begeert, als een „Algemeen" Zendingstijdschrift, dat
aan alle Christenen in de verschillende Kerken iets wil
mededeelen van den nood der Heidenen en de vruchten
van het Zendingswerk. De eerste aflev. is al lezenswaar
dig. Toone het oprichten en het blijven bestaan ook van
dit tijdschrift, dat de liefde voor de Zending nog steeds
toeneemt.

Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika.
Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkdijken
strijd, ter nadere en onpartijdige onderzoeking
aanbevolen door W. P. de Jonge, predikant

der Gereformeerde Gemeente te Grandville,
Michigan, N. A. Winterswijk, Bulens.
Eenig meerder licht over de geschillen, die in den laatsten tijd de Gereformeerde kerken in Amerika beroeren,
is waarlijk niet ongewenscht. Ds. de Jonge heeft ons dat
in bovengenoemde bijdrage trachten te geven. Meer als
bijdrage is deze brochure van 64 bladzijden niet, maai
de schrijver heeft toch aanspraak op onzen dank voor
hetgeen hij gaf, vooral voor de publiceering van de notu
len der te dezer zake gehouden classicale vergaderingen
van Grandriver. Tot het uitspreken van een welgewikt
oordeel zoowel over de houding der Dutch Reformed
Church in de kwestie der vrijmetselarij, als over de uit
treding der broeders Hulst c. s. uit haar kerkverband
achten wij ons nog niet in staat. Maar — moge zelfs al
uit den toon van dit geschrift blijken, dat ook in dezen
kerkelijken strijd van beide zijden wel eens vreemd vuur
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op het altaar is gebracht; aan allen, die in dien strijd
belangstellen, bevelen wij ook dit geschrift van Ds. de
Jonge dringend ter lezing aan.

Be Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van liet
Catechetisch Onderwijs, door J. H. Donner.
Leiden, Donner. Prijs f 0.25.
Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche waarheden
voor Catechisatiën, door J. H. Donner. Leiden,
Donner. Prijs f 0.10.

Het is een gunstig verschijnsel, dat ook in onze kerk
veler oog op de catechisatiën zich vestigt en menig vraag
boek het licht ziet. Vooral den Zendingsdirector mogen
wij dankbaar zijn, dat hij het talloos tal van allerlei
vraagboeken met deze twee verrijkt heeft. Van het eerst
genoemde, dat zich zelf in ieder opzicht aanbeveelt, is
reeds een tweede druk verschenen. En de heldergestelde
vragen, de beknopte en duidelijke antwoorden, het aan
trekkelijk formaat en de geringe prijs waarborgen, dat
ook het in de tweede plaats genoemde, dat dienen moet
voor hen, voor wie Hellenbroek's vragenboek nog te
zwaar is, spoedig door vele predikanten op hunne cate
chisatiën zal worden ingevoerd.

Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika,
Amerika en Australië, voor schoolgebruik en
eigen studie, door Dr. W. H. Nieuwhuis.

Brielle, Wierema.
De heer Wierema te Brielle denkt uit te geven eene
serie schoolboeken voor middelbaar onderwijs in christe-

