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Corporaties door wier samenwerking het 
Congres tot stand kwam. 

De Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging „Jachin". 

Het Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus". 

Deputaten voor de Evangelisatie der particuliere Synode 
van de Gereformeerde kerken in Groningen. 

Deputaten voor Inwendige Zending der particuliere Synode 
van de Gereformeerde kerken in Drente. 

Deputaten voor Evangelisatie-arbeid der particuliere Synode 
van de Gereformeerde kerken in Noord-Holland. 

Deputaten voor den Evangelisatie-arbeid der particuliere 
Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Brabant 
en Limburg. 

Deputaten der Gereformeerde kerken in de Classe Heerenveen, 
voor den Evangelisatie-arbeid in de provincie Friesland. 

De Classe Zutfen der Gereformeerde Kerken. 

Commissie voor de Evangelisatie der Gereformeerde kerk 
van Groningen A. 

Gecommitteerden voor wijk X der Gereformeerde kerk van 
Amsterdam. 

Commissie voor de Evangelisatie van de Gereformeerde 
kerk van Rotterdam. 

Comité voor Strandzending te Scheveningen. 
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REGELINGS-COMITÉ. 
Prof. L. LINDEBOOM, t e  K a m p e n  . . . .  voorzitter. 
Ds. J. DOUMA, te Watergraafsmeer . . . 2e-voorzitter. 
Ds. J. P. TAZELAAR, te Weesp /'-secretaris. 
A. BOOT, te Groningen ^-secretaris. 
W. KIRCHNER, te Amsterdam penningmeester. 

PLAATSELIJK COMITÉ. 
Ds. J. DOUMA, voorzitter. 
W. KIRCHNER, secretaris. 
F. J. D. BARENDS. 
JAC. VAN OVERSTEEG. 
J. W. REESE. 

Insignes: Comité blauw. 
Sprekers rood-zwart. 
Plaatselijk Comité wit-blauw. 
Locaal-commissarissen .... wit. 

A T T E N T I E !  
Voor het vragen van inlichtingen wende men zich tot 

een der locaal-commissarissen of tot een der leden van het 
plaatselijk comité. 

In „Parkzicht" betaalt ieder zijn eigen consumtie. In de 
bovenzalen wordt niet bediend. 

Ieder, die iets te vorderen heeft van het Comité, gelieve 
de opgave daarvan uiterlijk 10 April aan den Penningmeester 
te verstrekken. 

Gedurende de vergaderingen wordt niet gerookt. 
Hoorbare teekenen van goed- of afkeuring zijn in alle 

samenkomsten volstrekt verboden. 
Voor discussie wordt naar gelang van het aantal sprekers, 

die zich opgeven, een tijd vastgesteld. Deze tijdsbepaling 
mag niet worden overschreden. 

Gemeenschappelijke Maaltijd. Er is Dinsdag 8 en 
Woensdag 9 April te 6 uur gelegenheid, in „Parkzicht" 
gemeenschappelijk het middagmaal te gebruiken a ƒ i .50 den 
persoon. — Men moet zich daarvoor echter des middags te 
één uur aan het Bureau opgeven. 
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P R O G R A M M A .  

Na het houden der Referaten is gelegenheid tot Debat. 

EERSTE DAG. 
ALGEMEENE VERGADERING, 10—i uur. 

Voorzitter Prof. L. LINDEBOOM. 
10 uur. Opening. Toespraak door den Voorzitter. 
II£-12 „ Referaat van Prof. Dr. H. BAVINCK. Onderwerp: 

Het begrip en de noodzakelijkheid der Evangelisatie. 
SECTIEVERGADERINGEN, 2—5 uur. 

Sectie A. Voorzitter: Ds. J. DOUMA, van Water
graafsmeer. 

2 uur. 1. Zondagsschool. Huisbezoek bij de ouders. Ver-
volgklassen. Knapenvergaderingen. In te leiden 
door Ds. J. P. TAZELAAR, van Weesp. 

3^ „ 2. Evangelisatie onder meisjes, vooral fabrieks
meisjes. In te leiden door Mevr. HAVELAAR-
VAN BEECK CALKOEN, van Utrecht. 

Sectie B. Voorzitter: Ds. J. N. LINDEBOOM, van 
Zutfen. 

2 uur. 1. a. Strandzending. b. Kazernes, c. Ziekenhuizen. 
In te leiden door Ds. W. H. OOSTEN, van 
Scheveningen. 

3 \  „ 2 .  Arbeid onder de hoogere standen en meer 
ontwikkelden. In te leiden door Ds. A. DE GEUS, 
van Lemmer. 

Sectie C. Voorzitter: Dr.H.FRANSSEN,van Zwolle. 
2 uur. 1. Arbeid op het platteland. In te leiden door den 

Heer P. KOSTER, van Valtermond. 
3^ „ 2. Stads-evangelisatie. In te leiden door Dr. B. 

WLELENGA, van Amsterdam. 
ALGEMEENE VERGADERING, 7 Vi uur. 

7^ uur. Opening. 
7 F-8 „ Referaat van Prof. Dr. H. H. KUYPER. Onderwerp: 

De roeping der Kerk in zake de Evangelisatie. 
g\ „ Mededeelingen. Vragen. Vrije bespreking. 



7 

TWEEDE DAG. 
ALGEMEENE VERGADERING, 9—1273 uur. 

9  uur. Korte Bijbelbespreking en gebed door Ds. W. H. 
GISPEN, van Zwolle. 

g1l»-io1lt uur. Referaat van Prof. Dr. H. BOUWMAN. Onder
werp: De rechte methode der Evangelisatie. 

11 l/<i uur. Kort verslag van het werk der Sectiën. Vast
stelling van eventueele conclusiën. 

SECTIEVERGADERINGEN, 2 — 4  uur. 
Sectie A. 

2  uur. 3 .  Ontouderde kinderen. Tuchtscholen. In te lei
den door Mevr. BRUMMELKAMP-ESSER, van 
Den Haag. 

3  „  4 .  Evangelisatie onder de studeerende jeugd. In 
te leiden door Dr. D. J. A. WESTERHUIS, van 
Kampen. 

Sectie B. 
2  uur. 3 .  Arbeid onder beambten in publieken dienst. 

(Politie, Post, Tram en Spoor, enz.) In te 
leiden door Ds. R. W. J. RUDOLPH, van Leiden. 

3  „  4 .  Landloopers, Gevangenen, enz. In te leiden 
door Ds. J. M. MULDER, van „Veldwijk". 

Sectie C. 
2  uur. 3 .  Bijbel- en Traktaatverspreiding. In te leiden 

door Ds. J. MULDER, van Broek op Langendijk. 
3 „ 4 .  Arbeid onder de Roomschen. In te leiden 

door Ds. L. G. GORIS, van Zevenbergen. 

ALGEMEENE VERGADERING, 4 — 5  uur. 
Kort verslag van het werk der Sectiën. Vaststelling van 

eventueele conclusiën. Sluiting. 

OPENBARE SAMENKOMST, 8—1 0  uur, in de Raamkerk 
(Hugo-de-Grootkade). 

Sprekers: Ds. J. DOUMA, van Watergraafsmeer; Ds. K. 
FERNHOUT, van Amsterdam; Prof. L. LINDEBOOM. 

Voor de leden van het congres worden in de Raamkerk 
tot 73/+ uur plaatsen gereserveerd. Ingang: Van-Oldenbarne-
veldtstraat. 
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S T E L L I N G E N .  

HET BEGRIP EN DE NOODZAKELIJKHEID DER 
EVANGELISATIE. 

I. 
Evangelie is een Grieksch woord, dat reeds vóór het 

Nieuwe Testament de beteekenis van blijde boodschap ontving. 
II. 

In de Schrift werd dit woord de vaste benaming voor de 
blijde boodschap des heils in Christus. 

III. 
Het werkwoord evangeliseeren duidt in het N. Testament 

de verkondiging van het Evangelie aan Joden en Heidenen aan. 
IV. 

Behalve tot dit zendingswerk, was de gemeente ook 
geroepen, om voortdurend te arbeiden aan haar eigen 
opbouw en volmaking. 

V. 
Tusschen deze beide werkzaamheden kwam in de geschie

denis der Christelijke Kerk, vanwege haar afdwaling en 
verval, nog een andere arbeid op, die herstel trachtte aan 
te brengen door terugkeer tot het oorspronkelijk Evangelie 
en daarom soms den naam van Evangelisatie ontving. 

VI. 
Bij verval der Kerk rust allereerst op de geloovigen de 

plicht, om deze te reformeeren naar het Woord Gods. 
VII. 

Deze reformatie heeft zich vervolgens, door middel van 
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kerk, school, wetenschap, kunst enz., zoover mogelijk, tot 
heel het volksleven uit te breiden. 

VIII. 
Met dezen arbeid behoort in onze dagen ook die werk

zaamheid gepaard te gaan, welke de van het geloof ver
vreemde Christenheid wederom voor het Evangelie van 
Christus te herwinnen zoekt en, als tak van Inwendige 
Zending naast de werken der barmhartigheid, meer bepaald 
den naam van Evangelisatie draagt. 

Dr. H. BAVINCK. 
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DE ROEPING DER KERK IN ZAKE DE 
EVANGELISATIE. 

I. 

Alle arbeid ter Evangelisatie gaat uit van Christus, die 
daarbij als orgaan gebruikt Zijn Kerk. 

H. 

In deze Kerk rust de plicht tot Evangelisatie deels op 
de geloovigen, deels op de ambtsdragers. 

III. 

De geloovigen hebben krachtens hun profetisch ambt de 
roeping om voor Christus te getuigen, en dientengevolge 
ook, om Zijn Evangelie weer aan de afgedoolden bekend 
te maken en hen tot de gemeenschap der Kerk terug te voeren. 

IV. 

Zij kunnen dit doen öf individueel öf door op te treden 
in vrije corporaties (Bijbelgenootschappen, traktaatversprei
ding, colportage, Zondagsschoolvereenigingen enz.). 

V. 

De ambtsdragers hebben dezen Evangelisatie-arbeid der 
geloovigen aan te moedigen en te bevorderen, daaraan zoo 
noodig leiding en stuur te geven en daarop toezicht te 
oefenen. 

VI. 

Voor zoover deze arbeid bepaald het karakter draagt van 
bediening des Woords, hetzij in publieke samenkomsten, 
hetzij door bezoek aan de huizen, behoort deze Evangeli-
satie-arbeid tot de roeping der ambtsdragers en moet hij 
van den kerkeraad uitgaan en door dezen geregeld worden. 
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VII. 

De kerkeraad kan hiervoor bepaalde ambtsdragers aan
wijzen of behulpsels in dienst nemen, om onder zijn toezicht 
en leiding dezen arbeid te verrichten. 

vin. 
Eerst door de harmonische saamwerking van den arbeid 

der geloovigen en der ambtsdragers kan de Kerk haar 
roeping om het Evangelie aan de afgedoolde leden der 
Kerk te brengen, op juiste en doeltreffende wijze vervullen. 

DR. H. H. KUYPER. 
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DE RECHTE METHODE DER EVANGELISATIE. 

I. 

De methode van de Evangelisatie staat in het nauwste 
verband met het begrip, dat men heeft van de Evangelisatie. 
Wanneer wij uitgaan van de gedachte, dat de Evangeli
satie is de arbeid der Kerk onder hen, die vervreemd leven 
van het Woord Gods, en die den weg des heils niet kennen 
of niet juist kennen, is het de roeping van de plaatselijke 
kerk, de Evangelisatie ter hand te nemen. 

n. 

a. De kerkeraad van eene kerk in eene groote stad 
benoeme een commissie uit zijn midden, uit elke wijk den 
wijkpredikant, een ouderling en een diaken. Deze commissie 
neme tot zich een zoo groot mogelijk aantal leden der ge
meente. De kerkeraad geve haar zooveel mogelijk vrijheid 
om haar arbeid te regelen en te organiseeren. Hij drage 
alleen zorg, dat de regeling zij in overeenstemming met de 
beginselen, maar late de commissie in de bijzonderheden 
van haar arbeid geheel vrij. 

b. Tot arbeiders stelle men aan: bezoekbroeders en -zusters, 
colporteurs, Zondagsschoolonderwijzers, enz. In elke wijk 
worden in een wijklokaal geregeld Evangelisatie-diensten 
gehouden. De arbeiders in de Evangelisatie zoeken verband 
met Christelijke vereenigingen van barmhartigheid, zieken
zorg, handwerkonderwijs, enz. Op geregelde tijden houden 
de Evangelisatie-arbeiders onderling vergaderingen tot be
spreking van en tot sterking voor den arbeid. 

c. Minstens viermaal in het jaar geven de Evangelisatie
arbeiders verslag van hun arbeid aan den kerkeraad, terwijl 
éénmaal in het jaar met het jaarverslag eene begrooting 
wordt ingediend. Zoo nu en dan worden mededeelingen 
omtrent den arbeid gedaan in het locale kerkelijke blad, 
terwijl minstens éénmaal in het jaar eene gemeenteverga-
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dering gehouden wordt, voor de bespreking van en voor 
de opwekking tot den arbeid. 

d. Voor de opleiding van helpers worde een cursus 
gehouden, waarin zij in verband met den aard van hun 
werk onderwijs ontvangen, en geoefend worden met het 
oog op de praktijk. 

In kleinere plaatsen kan men deze methode, vereenvoudigd naar eisch 
der plaatselijke behoeften, volgen. 

III. 

In streken, waar de bevolking voor een groot deel of 
bijna geheel in onkunde, ongeloof of bijgeloof verzonken 
is, ga de Evangelisatie uit van de plaatselijke kerk, al of 
niet in samenwerking met andere kerken. Men kieze voor 
dezen arbeid bekwame menschen, in 't bijzonder dienaren 
des Woords, die gesteund worden door een genoegzaam 
aantal helpers, die te midden van de bevolking, waaronder 
zij werken, wonen. Deze helpers worden onderscheiden in 
vaste helpers, die bekwaam en geschikt zijn om voor kleine 
vergaderingen het Evangelie te verkondigen, de menschen 
aan hunne huizen te bezoeken, of colportage-arbeid te ver
richten, en leden der gemeente, die voor een bijzonderen 
tak van arbeid, Zondagsschool-, handwerkonderwijs, enz. 
diensten bewijzen. 

Dr. H. BOUWMAN. 
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SECTIE A. 

i .  Z o n d a g s s c h o o l ,  H u i s b e z o e k  b i j  d e  o u d e r s ,  
V e r v o l g k l a s s e n ,  K n a p e n v e r g a d e r i n g e n .  

I. 

De Zondagsschool is één der voornaamste en krachtigste 
middelen tot den arbeid der Evangelisatie. 

II. 

Zondagsschoolarbeid behoort uit te gaan van de geïnsti
tueerde Kerk. Om daartoe te komen, zoeke het Zondags
schoolbestuur de voorlichting en het toezicht der ambten, 
en zoodra zulks mogelijk is, neme de kerkeraad de Zon
dagsschool over en organiseere haar. 

III. 

Ofschoon de Zondagsschool in de kringen der behoeftige 
bevolking steeds haar kracht had en ook wel houden zal, 
is het toch een schaduwzijde in haar schoone geschiedenis, 
dat zij tot nu toe de kinderen uit de hoogere en meer 
gegoede standen niet heeft kunnen bereiken. 

IV. 

Het is gewenscht, dat vooral in de steden allerwegen 
buurtzondagsscholen met kleine klassen worden gesticht, 
opdat het onderwijs zoo individueel mogelijk zij. 

V. 

Door goed georganiseerd huisbezoek en door het instellen 
van ouderavonden sluite de Zondagsschool zich zoo nauw 
mogelijk bij de huisgezinnen aan. 

VI. 

De oplossing van het probleem : hoe het op de Zondags
school gestrooide zaad voor verkwijning of versterving te 
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bewaren zij, worde beproefd door het oprichten van ver-
volgklassen en knapenvergaderingen. 

VII. 

Het is van groot belang, dat alle Gereformeerde Zondags
scholen onderling verband zoeken, door zich bij „Jachin" 
aan te sluiten. In de groote steden zijn bovendien locale 
bonden noodzakelijk. 

VIII. 

De Zondagsschool als middel voor Evangelisatie is een 
zoo beteekenisvolle stichting, wijl zij rechtstreeks in verband 
staat met de machtige stroomingen, die onze eeuw beheerschen. 

Ds. J. P. TAZELAAR. 

2 .  E v a n g e l i s a t i e  o n d e r  m e i s j e s ,  v o o r a l  
f a b r i e k s m e i s j e s .  

I. 

De arbeid onder meisjes is niet alleen wenschelijk, maar 
dringend noodzakelijk. 

II. 
Meer dan tot dusver worde in verband met den wijk-

arbeid in deze behoefte voorzien. 

III. 

Het verdient overweging, of wellicht ook van onze zijde 
in industrieplaatsen zoogenaamde fabrieksscholen voor meisjes 
kunnen worden opgericht. 

IV. 
In vele gevallen zal het wenschelijk blijken, den bestaanden 

Christelijken arbeid te steunen, in plaats van eigen ver-
eenigingen op te richten. 

Mevr. HA VELA AR—VAN BEECK C ALKOEN. 
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3 -  O n t o u d e r d e  k i n d e r e n .  T u c h t s c h o l e n .  

I. 

Het verschil tusschen het Rijksopvoedingsgesticht en de 
Tuchtschool ligt in de verschillende bestemming dezer 
inrichtingen. 

Het eerste is bijna uitsluitend bestemd voor regeerings-
kinderen. De Tuchtschool daarentegen ook voor kinderen, die 
een strenge straf moeten ondergaan, in plaats van geldboete 
of opsluiting in de gevangenis. Tuchtscholen zijn dus voor 
onhandelbaren en strafwaardigen. 

II. 

Regeeringskinderen zijn kinderen, die door de Regeering 
onttrokken zijn aan hunne omgeving, en wier opvoeding 
tot hunne meerderjarigheid geheel ten laste van de Regee
ring komt. 

Voogdijkinderen zijn kinderen, wier ouders óf ontzet öf 
ontheven zijn uit de voogdij of ouderlijke macht. 

III. 

De bevoegdheden van voogden zijn dezelfde als die der 
ouders in de burgermaatschappij, behalve dat zij geen vrucht
gebruik hebben van hunne pupillen. 

IV. 

Wenschelijk is, dat ouders, die zich aan gebleken ver-
waarloozing der opvoeding schuldig maken, wettelijk gestraft 
worden. 

V. 

Het is gewenscht, dat voor zwakzinnige meisjes dezelfde 
wettelijke bescherming worde ingesteld, die nu bestaat voor 
krankzinnigen en idioten. 
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VI. 

Wenschelijk is eveneens wettelijke vrijheidsbeneming van 
drankzuchtigen en opzending naar daarvoor bestaande ge
stichten. 

Mevr. BRUMMELKAMP—ESSER. 

4 .  E v a n g e l i s a t i e  o n d e r  d e  s t u d e e r e n d e  j e u g d .  

L 
De Evangelisatie onder de studeerende jeugd is van 

bijzondere beteekenis om de invloedrijke plaats, die personen 
van studie in de maatschappij innemen. 

II. 

De Evangelisatie onder de studeerende jeugd geschiede 
bij voorkeur door personen van studie. 

III. 

De Evangelisatie onder de studeerende jeugd moet ge
schieden door persoonlijk bezoek, door het organiseeren van 
bijbelkringen, „kampen" en conferenties, en door het houden 
van lezingen. 

Dr. D. J. A. WESTERHUIS. 

*** 
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SECTIE B. 

i .  S t r a n d z e n d i n g ,  K a z e r n e s ,  Z i e k e n h u i z e n .  

I. 

De strandzending en de arbeid in kazernes en zieken
huizen beoogen het geestelijk en eeuwig welzijn der te 
bearbeiden personen; richten zich in hoofdzaak tot volwas
senen. 

II. 

De arbeid in kazernes en ziekenhuizen is ambtelijk; de 
strandzending niet. 

III. 

De strandzending kan niet ambtelijk zijn, met het oog op 
de personen, die bearbeid worden; op de vereischten, aan de 
arbeiders(sters) gesteld; op de bijzondere methode, voor dezen 
arbeid gevraagd. 

IV. 

De arbeid in de kazernes, uitgaande van den plaatselijken 
kerkeraad, dient te geschieden in contact met de Christelijke 
organisaties van militairen ter plaatse. 

V. 

Bij den ambtelijken arbeid in de ziekenhuizen dient reke
ning gehouden te worden met het karakter dier stichtingen 
en haar huishoudelijke regelingen. 

Ds. W. H. OOSTEN. 

2 .  A r b e i d  o n d e r  d e  h o o g e r e  s t a n d e n .  

Door ongesteldheid van Ds. J. C. Rullmann, zal dit onder
werp worden ingeleid door Ds. A. de Geus, van Lemmer. 

I. 
Evangelisatie-arbeid onder de hoogere standen en meer 

ontwikkelden is eisch des tijds. 
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n. 
Deze arbeid is materieel dezelfde als onder de andere 

standen der menschen. 
III. 

Deze arbeid moet in den vorm zich zoo richten, dat hij 
aanpast aan het leven der hoogere standen. 

IV. 

In dezen arbeid is het gesproken woord in séances, lezingen, 
meetings het eerste middel. Daarna komt het geschreven 
woord. 

V. 

Deze arbeid worde verricht zooveel mogelijk door personen 
uit den hoogeren stand. 

VI. 

Deze arbeid worde gesteund door deelneming aan werken 
van barmhartigheid, door voortdurend gebed en door geloof 
in den Heere Jezus Christus. 

Ds. A. DE GEUS. 

3 .  A r b e i d  o n d e r  b e a m b t e n  i n  p u b l i e k e n  d i e n s t .  
( P o l i t i e ,  P o s t ,  T r a m  e n  S p o o r ,  e n z . )  

I. 

Tot de personen in publieken dienst bij Politie, Post, Tram 
en Spoor, enz., behooren zoowel de hoogste ambtenaren als 
de geringste beambten; behooren allen, van den Minister 
van Justitie als hoofd der politie en de fungeerende direc
teuren der politie tot den politie-agent in het kleinste stadje, 
van den Directeur-Generaal der posterijen tot den minsten 
telegrambesteller, van de leden van den Raad van Toezicht en 
den Rijkshoofdingenieur voor de spoorwegen tot den baan
wachter op den geringsten post. 
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n. 
Zoowel om tot een benoeming te geraken als om zich te 

handhaven en bevordering te maken, moeten ook de laagste 
beambten bij Politie, Post, Tram, Spoor enz. aan een betrek
kelijke mate van intellectueele eischen, aan een hooge mate van 
zedelijke eischen voldoen. Dientengevolge behooren de be
ambten bij den publieken dienst nimmer tot de „paupers", 
onder wie de verste afwijking is en onder wie „verderf en 
goddeloosheid het grootste zijn" (N. Beets, in het verslag 
van de N.-Holl. predikantenverg., aangehaald bij L. Heldring, 
„Inw. Zending en Gemeente," bladz. 163). In den regel komen 
de beambten bij den publieken dienst voort uit de kleine 
burger- en de welgestelde arbeidersgezinnen, waarin althans 
nog een zekere mate van godsdienstig leven gevonden wordt. 

III. 
Het conflict tusschen de eischen van den publieken dienst 

eenerzijds en die van een Christelijk, huiselijk en een gere
geld kerkelijk leven anderzijds, vooral de menigvuldige ver
korting van dag-, nacht- en Zondagsrust, zijn oorzaak: iedat 
positieve Christenen in den regel slechts door den nood ge
dwongen naar de lucratieve publieke betrekkingen dingen; 
2« dat zelfs de meest positieven door 't gemis van 't geregeld 
gebruik der genademiddelen somwijlen in hun geestelijk en 
kerkelijk leven verflauwen; 3e dat de zwakken door deze oor
zaak in hun godsdienstig leven meestal geheel verkommeren 
en van de kerk afdwalen; 4e dat degenen, die van huis uit 
een onkerkelijk leven leiden, door hun leven bij den publieken 
dienst geheel tot paganisme vervallen. 

IV. 
De institutaire kerk moet door hare ambten aan haar leden, 

die aan den publieken dienst verbonden zijn, een bijzondere 
zielzorg wijden, en alzoo trachten 't zwakke te sterken. Zij 
moet door haar Inwendige Zending 't verlorene zoeken en 
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trachten terecht te brengen. De Evangelisatie heeft op dit 
terrein een bijzondere roeping te vervullen om het verlorene 
te winnen. (De terminologie is genomen volgens Dr. Harren-
stein, „Het arbeidsterrein der Kerk in de groote steden", 
bladz. 141 en 142.) 

V. 

Als hoofdmiddel, waarvan de Inwendige Zending en de 
Evangelisatie zich bij den arbeid onder de personen in pu-
blieken dienst moeten bedienen, komt vooral in aanmerking 
de verspreiding van geschikte lectuur, waarin vooral met 
de eigenaardige eischen en nooden van 't leven der personen 
in publieken dienst wordt gerekend. 

VI. 

De arbeid van Kerk en Evangelisatie onder de personen 
in publieken dienst strekke zich naar beneden en naar boven 
uit, en steune alzoo ook de Christelijk-sociale en de Christe-
lijk-politieke actie, voor zoover deze bedoelen, een geregeld 
Christelijk, huiselijk en kerkelijk leven voor de beambten 
in publieken dienst mogelijk te maken. 

Ds. R. J. W. RUDOLPH. 

4 .  A r b e i d  o n d e r  g e v a n g e n e n ,  l a n d l o o p e r s ,  e n z .  

I. 
Bij het ontwaken van belangstelling voor allerlei 

Evangelisatie-arbeid, is het van hoog belang, dat de arbeid 
onder gevangenen, landloopers enz. ook van Gereformeerde 
zijde krachtig bevorderd worde. Wat speciaal de gevan
genen betreft, bestaat daartoe te meer aanleiding na de maat
regelen, die de Regeering nam ter uitbreiding van het reclas-
seeringswerk. (Reclasseerings-regeling van 1910, Staatsblad 
No. 374.) 
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II. 

Het verdient om principieele en practische redenen aan
beveling, dat het particulier initiatief in dezen arbeid voor
opga. Echter niet zonder samenwerking te zoeken met de 
Gereformeerde kerkeraden, vooral met die kerkeraden, 
binnen wier ressort een gevangenis, rijkswerkinrichting en 
dergelijke inrichtingen zijn. 

III. 

Ten einde alle ziekelijke philanthropie tegen te gaan en het 
godsdienstig en zedelijk bederf niet in de hand te werken, 
dient de arbeid onder gevangenen uit te gaan van het 
beginsel, dat misdrijf zonde is tegenover God; dat tegen
over Hem zelfs psychische afwijkingen niet kunnen weg
nemen de schuld der zonde; dat daarom in den arbeid 
onder gevangenen door ons in den om misdrijf veroor
deelde allereerst de zondaar moet worden gezien, die ver
zoening van noode heeft en die in zijn vonnis de straf 
heeft te dragen, welke dient ter handhaving van het God
delijk recht, dat door hem aangerand is. 

IV. 

Aangezien de arbeid onder gevangenen niet slechts een 
louter geestelijk karakter moet dragen, maar ook berekend 
moet zijn op sociale opheffing, dient, ten einde teleurstelling 
zooveel mogelijk te voorkomen, bij het verleenen van maat
schappelijke hulp een nauwkeurig onderzoek vooraf te 
gaan aangaande den betrokken persoon, waarbij vooral 
niet vergeten mag worden te rekenen met den factor van 
het genadeverbond. 

V. 

Bij den arbeid onder gevangenen is het van het grootste 
belang voor den gedetineerde, dat tijdens of na de gevan
genschap de band van het gezins- en familieleven worde 
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onderhouden, versterkt of vernieuwd. Eerst wanneer dat 
onmogelijk of beslist ongewenscht bleek, zal worden uit
gezien naar opneming in een gesticht, waar dan nochtans 
de verpleging zich zoo nauw mogelijk behoort aan te sluiten 
aan het leven in een gezin. 

VI. 
Wijl tot den arbeid onder gevangenen indirect ook be

hoort, dat gevangenschap voorkomen worde, is men in den 
laatsten tijd te recht van meer dan ééne zijde begonnen, ook 
de aandacht te vestigen op het belang van den arbeid onder 
psychopathische kinderen. 

Ds. J. M. MULDER. 
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SECTIE C. 

i .  A r b e i d  o p  h e t  p l a t t e l a n d .  

I. 
Niet minder dan in de steden, is ook op het platteland 

de arbeid der Evangelisatie hoogst noodzakelijk. 

II. 
Het terrein worde niet te uitgestrekt gekozen, wijl dit 

voor een goede bearbeiding schadelijk is. 

III. 

Aangezien hier echter een groot en uitgestrekt arbeidsveld 
is, en over 't algemeen de kerken op het platteland geen genoeg
zame financieele kracht hebben om hare eigen omgeving 
te bearbeiden, worde hier zooveel mogelijk de Evangelisatie-
arbeid classicaal en provinciaal ter hand genomen. 

IV. 

Men trachte voor dien arbeid te verkrijgen degelijke en 
goed ontwikkelde menschen, die, vooral gedrongen door de 
liefde van Christus, met tact dezen arbeid kunnen verrichten. 

V. 

Naast de verspreiding der Heilige Schrift is aan te bevelen 
de verspreiding van goed en pakkend geschreven traktaatjes, 
die den weg der zaligheid aanwijzen, liefst duidelijk gemaakt 
door een of andere geschiedenis uit het dagelijksch leven. 

VI. 

Wat bearbeid werd, worde niet losgelaten, tenzij duidelijk 
gebleken is, dat alle arbeid geheel vergeefs is. 

VII. 

Van alle bezoeken, bij afgedwaalden gebracht, en alle 
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gesprekken met hen gehouden, worde gerapporteerd aan den 
kerkeraad der naastbijgelegen kerk, opdat voor de Kerk 
vruchten kunnen worden geoogst. 

P. KOSTER. 

2 .  S t a d s - e v a n g e l i s a t i e .  

I. 
Onder stads-evangelisatie verstaan wij de opzettelijke en 

georganiseerde Evangelie-bearbeiding van wie in de stad 
vervreemd leven van het Woord Gods. 

II. 
De noodzakelijkheid dezer Evangelisatie is openbaar: 
a. uit het feit der demoraliseering van de stadsbevolking 

door de valsche cultuur; 
b. uit het feit van den onverwachten uitgroei der moderne 

steden. 
III. 

Het doel dezer Evangelisatie is: 
а. handhaving der Kerk in de haar van God gegeven 

plaats in het stedelijk leven; 
б. uitbreiding van de Kerk in overeenstemming met den 

aanwas der stad. 
IV. 

Het karakter dezer Evangelisatie is kerkelijk: 
a. om den eisch van ons beginsel; 
i. om het profijt der zaak zelve. 

V. 

Wat de methode dezer Evangelisatie aangaat, gelden de 
volgende regelen: 

a. De kerkeraad neemt het initiatief en heeft de leiding 
en het zeggenschap. 
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b. In zooverre reeds eenige arbeid uit het ambt der 
geloovigen opkwam, trachte de kerkeraad dezen arbeid 
geleidelijk onder zijn bestuur te brengen. 

c. De kerkeraad houde in het zoeken naar krachten voor 
dezen arbeid zooveel het mogelijk is rekening met het ambt 
der geloovigen. 

d. Is de arbeid te omvangrijk om dien commissoriaal en 
door hulpdiensten uit de gemeente te verrichten, zoo beroepe 
en benoeme de kerkeraad ambtsdragers (dienaren des Woords, 
ouderlingen en diakenen), aan wie dit werk speciaal is 
opgedragen. 

e. Tot de middelen, waarvan de Kerk zich bedient, be-
hooren: Evangelisatie-bijeenkomsten, huisbezoek, uitgave en 
verspreiding van lectuur, colportage, enz. 
ƒ Zooveel het noodzakelijk blijkt, geschiede het werk 

centraal (bijbelcolportage, z.g. middernachtzending enz.); 
zooveel het mogelijk is, worde de arbeid wijksgewijze ver
richt. 

g. De Kerk houde rekening met verschil in leeftijd en 
sekse (Zondagsschool, knapenvereeniging enz.), maar ook 
met het onderscheid in ontwikkeling en stand (eenvoudige 
Bijbelverklaring, Christelijk-wijsgeerige cursus, polemische 
literatuur). 

h. Sociale hulp worde alleen geboden tot wegbereiding 
voor het Evangelie. 

VI. 

Bij het werk der Stads-evangelisatie worde gerekend met 
de volgende gevaren: 

a. Methodistische ontaarding. 
b. Kerkistische concurrentie. 
c. Onttrekking van krachten aan den gewonen arbeid in 

het instituut. 
d. Voeding van het pauperisme. 
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VII. 
In de verwachting van de vruchten op dezen arbeid zij 

de kerk 
a. op hare hoede voor Methodistisch optimisme of Metho

distisch pessimisme; 
b. sterk in de Gereformeerde levensbeschouwing. 

DR. B. WIELENGA. 

3. Bijbel- en Traktaatverspreiding. 

I. 
Onder „traktaat" moet verstaan een godsdienstig geschrift 

voor het volk, een populaire verhandeling over een geestelijk 
onderwerp, rakende zoowel de godsdienstige als de sociale 
behoeften. 

II. 
Het traktaat heeft steeds een belangrijke plaats ingenomen 

in den strijd der geesten. Reformatie en Revolutie beide 
hebben ze gebruikt. 

III. 
Bijbel- en traktaatverspreiding is een werk van groote 

beteekenis en vloeit voort uit het bevel des Heeren : Predikt 
het Evangelie aan alle creaturen. 

IV. 
Ook deze arbeid in Gods Koninkrijk moet geschieden 

in het geloof. 
V. 

Bijbel- en traktaatverspreiding is niet van Methodistischen, 
maar van Gereformeerden oorsprong. 

VI. 
De Kerk van Christus kan nooit los gedacht worden van 

eenigen Evangelisatie-arbeid en derhalve ook niet van Bijbel-
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en traktaatverspreiding. Zij geve bij dezen arbeid stuur en 
richting. 

VII. 
Krachtens het ambt der geloovigen heeft ieder Christen 

de roeping, naar vermogen Bijbels en traktaten te verspreiden. 
Deze arbeid behoort alzoo tot de organische Laïek. 

VIII. 
Bijbel- en traktaatverspreiding geschiede onder hen, die 

van Gods Woord vervreemd, in de strikken van het ongeloof 
verward of door bijgeloof verleid zijn, niet alleen onder de 
lagere standen, maar evenzeer onder de hoogere. 

IX. 
Bij de verspreiding van Bijbels en traktaten onderscheide 

men een opzettelijke of directe en een onopzettelijke of 
indirecte verspreiding. 

X. 
Al te milde verspreiding leidt tot al te wilde verspreiding. 

Zoo mogelijk voege men bij het uitreiken van bijbel of 
traktaat een gepast woord. 

XI. 
Zoo mogelijk late men Bijbels of traktaten van eenigen 

omvang betalen, al is het ook nog zoo luttel bedrag. 

XII. 
Men verspreide alleen traktaten, die een Gereformeerden 

geest ademen, in frisschen trant en pakkenden vorm geschre
ven, zooveel mogelijk geïllustreerd, en rekene bij de keuze 
van het traktaat met den stand en de ontwikkeling van den 
persoon, dien men bearbeiden wil. 

Ds. J. MULDER. 
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4 .  E v a n g e l i s a t i e  o n d e r  d e  R o o m s c h e n .  
I. 

Evangelisatie onder de Roomschen is niet bloot een belang, 
maar, als voortgezette reformatie-poging onder de gedoopten, 
óók een plicht der Protestantsche en met name der Gerefor
meerde kerken en harer leden. 

H. 
„Van Jeruzalem beginnende", ga óók deze Evangelisatie 

eerst tot de naaste omgeving. Als daar weinig te doen valt 
en verderaf geen voldoende krachten zijn, öf als de nood 
omvangrijker hulp vraagt, behoort men anderen te steunen, 
dus den kring uit te breiden. 

III. 
Daar deze Evangelisatie niet altijd en zelfs in de eerste 

plaats een plaatselijk, maar een algemeen breed gebied heeft, 
behoeft zij deswege kerkelijke organisatie en ambtelijken 
dienst. 

IV. 
In overwegend of bijna uitsluitend Roomsch gebied kan 

alleen vruchtbaar worden gearbeid in verbinding met de 
verzorging der „diaspora". 

V. 
Tot bevordering van dezen arbeid is goede voorbereiding 

der ambtsdragers, inzonderheid der predikanten, — ook 
tot leiding der gemeenteleden, — als grondslag en wapening 
dienende, onmisbaar. (Z.g. „leekenarbeid" is hier allerminst 
uitgesloten.) 

VI. 
Het middel in dezen arbeid is verbreiding der H. Schrift 

èn hare verklaring naar de analogia fideï, zoowel door 
prediking, als door persoonlijke bespreking van de bijbelsche 
leer der verlossing. 

VII. 
Hulpmiddelen zijn : alle hulpmiddelen voor Evangelisatie-

arbeid. Ds. L. G. GORIS. 
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LEDENLIJST.  

A. Afgevaardigden van Kerkeraden. 
Aalten Ds. J. Gommer. 
Alblasserdam Ds. H. H. Schoemakers. 
Alfen (Z.-H.) Ds. J. Gispen. 
Alkmaar J. Kroeze. 
Almkerk Ds. W. Bosch. 
Ambt-Vollenhove B. . . . Ds. J. Douma. 
Amersfoort Ds. A. M. Donner. 

„ W. Ruitenberg. 
„ E. J. van Ommen (sec.). 

Amstelveen Ds. H. Buurman. 
Andijk Ds. F. C. van Dorp. 
Anjum Ds. S. Huismans. 
Apeldoorn Ds. A. Boekenoogen. 

„ H. Onck. 
Arnhem Ds. J. L. Schouten. 
Arum Ds. J. H. Binnema. 
Asperen Ds. E. Zwiers. 
Assen Ds. H. W. Laman. 

„ J. Timmer Czn. 
Axel A Ds. J. H. Lammertsma. 

Barendrecht Ds. J. G. Kunst. 
Bergen-op-Zoom Ds. A. M. v. d. Kooi. 
Berlikum (Fr.) Ds. H. Thomas. 
Beverwijk Ds. F. Kramer. 

„ H. Breukelaar. 
Bierum (Gr.) . Ds. J. Meijer. 
Bolsward A Ds. J. Op 't Holt. 

Tj. IJ. de Boer. 
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Boskoop Ds. O. D. Eerdmans. 
Breukelen Ds. R. V. d. Kamp. 
Broek op Akkerwoude. . . R. Kuiper. 
Brouwershaven Ds. B. Meijer. 
Bruinisse Ds. A. Taal. 
Brussel Ds. Chr. Warner. 

„ L. Debontridder. 
„ R. A. Smilde (sec.). 

Buiksloot J. Broers Sr. 
Buitenpost Ds. S. Bosma. 
Bunschoten Ds. H. A. Munnik. 

„ Ds. J. Sybesma. 
„ J. Poort. 

Bussum J. F. Steenmeijer. 
P. Stegenga. 

Dedemsvaart Ds. J. van Henten. 
„ P. Mos (sec.). 

Delftshaven Ds. S. Datema. 
„ Ds. J. Schoonhoven. 

Delft Ds. C. W. E. Ploos van Amstel. 
Deventer B Ds. P. J. Jongbloed. 
Doetinchem Ds. S. Doornbos. 
Dordrecht Ds. W. W. Meijnen. 
Drachten Ds. H. Siertsema. 

„ J. de Bos. 
Duisburg Ds. W. B. Renkema. 
Dussen. . . Ds. G. M. van Rennes. 
Dwingeloo Ds. H. Fokkens. 

Edam Ds. M. v. d. Mast. 
Ede (Geld.) Ds. M. Mulder. 
Eindhoven Ds. H. L. Both. 
Enkhuizen Ds. D. Hoek. 

„ Joost Sluis. 



3 2  

Enschede Ds. K. de Bruijn. 
„ Ds. E. Prinsen. 

H. Weldink, 
Epe Dr. J. G. Geelkerken. 
Ermeloo Dr. G. Ch. Aalders. 

„ J. G. Scheurer. 

Feijenoord Ds. J. v. d. Berg. 
„ P. van Leer. 

Franeker Ds. J. Koppe. 

Gaastmeer Ds. H. de Lange. 
Goes Ds. R. J. v. d. Veen. 

„ K. Ie Cointre. 
Gorinchem J. den Boeft. 

„ K. Drok. 
„ O. van Breda. 
„ G. Luijten (sec.). 

Gouda Ds. Joh. S. Langen. 
„ Ds. T. Sap. 

's-Graveland Ds. J. Tonkens. 
's-Gravenhage Ds. M. Schuurman. 

n W. Swagerman. 
Grijpskerke (Z.) Ds. J. J. Koopmans. 
Groningen A Ds. N. IJ. v. Goor. 

„ Ds. S. J. Vogelaar. 
Groningen B Ds. J. J. Miedema. 

„ Theol. cand. J. van Nes. 
„ F. J. Albracht. 

Haarlem A Ds. R. Mulder. 
„ K. van Saane. 

Haarlem C Ds. W. Ringnalda. 
„ D. van den Eijkhof. 
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Haarlemmermeer (O.Z.) . . Ds. H. Hummelen. 
„ . . C. van Wijk. 

Haastrecht Ds. B. van Halsema. 
Halfweg Ds. A. E. Groenewegen. 
Hallum (Fr.) Ds. W. Bouwman. 
Ham (Den) Ds. N. G. Kerssies. 

„ „ Joh. v. Laar. 
„ „ W. Beukenkamp (sec.). 

Harderwijk Ds. H. Mulder. 
Haren Ds. G. J. v. d. Vegt. 
Harlingen Ds. B. v. d. WerfF. 
Hattem Ds. J. Thijs. 

» B. Veldkamp (sec.). 
Haulerwijk Ds. G. Groot Nibbelink. 
Hazerswoude Ds. H. S. Bouma. 
Heerde Ds. Joh. Kwak. 
Heerenveen Ds. R. K. M. Hummelen. 
Hengeloo Ds. P. Zijlmans. 
Hijlaard Ds. O. H. Oosterhof. 
Hilversum Ds. A. van Andel. 

» Ds. D. Tom. 
Hoek van Holland .... Ds. J. van Haeringen Kzn. 
Holten Ds. G. Bax. 
Hoofddorp Ds. E. Schouten. 
Hoogeveen Ds. K. Zijlstra. 
Hoorn Ds. F. Zantinge. 
Huizen Ds. J. P. Visscher. 

»  . . .  G .  L u s t i g .  
» D. Lindeboom (sec.). 

Huizum (Fr.) Ds. L. J. C. Kreijt. 

Ijlst Ds. K. v. d. Beek. 

Kampen Ds. G. Elzenga. 
» Ds.J.J. Westerbeek van Eerten. 
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Kapelle a/d IJsel Ds. W. Hoogland. 
Katendrecht Ds. C. B. Schoemakers. 
Klundert P. W. Maris. 

L. J. Schalekamp. 
Kockengen Ds. P. Jukkenekke. 

W. J. Fokker. 
Koevorden Ds. B. Roorda. 
Kootwijk Ds. J. H. Houtzagers. 

n , G. G. van Altena. 
. L. van Hulzen. n 

Kornhorn Ds. J. Veenbaas. 
Krabbendam P. Fransz Pzn. 

. . . T. Biersteker. n J 

Kralingen Ds. S. Oudkerk. 
. . S. C. de Haan. » 

Krim (De) Ds. K. Bakker. 
Kubaard Ds. W. F. C. van Helsdingen. 

Landsmeer Ds. A. M. v. d. Berg. 
Leerdam Ds. S. O. Los. 
Leeuwarden Dr. W. A. van Nes. 

n A. de Walle. 
Leiden Ds. H. J. Kouwenhoven. 

. Ds. A. Roorda. 
» 

Leidschendam Ds. D. Sikkel. 
Lekkerkerk Ds. A. Rolloos. 
Leksmond Ds. J. J. Steinhart. 
Lemmer Ds. A. de Geus. 

A. J. Peereboom. 
Lollum Ds. A. H. Nieboer. 
Loosduinen P- Jelgersma. 

Maasland M. Vreugdenhil. 
Marken (Eiland) Dr. H. C. Rutgers. 
Marum Ds. G. Meijer. 
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Meppel Ds. J. C. Brussaard. 
Hs. Timmer. 

Middelburg A Ds. J. D. Wielenga. 
Midwolda (Gr.) Ds. W. Oosterheert. 
Mijdrecht Ds. H. de Koning. 

„ Ds. J. van Loo. 
Moerdijk Ds. H. N. Basoski. 

W. Schriek. 
Molenaarsgraaf Ds. A. C. Heij. 
Monster Ds. T. Kramer. 
Moordrecht Ds. J. L. Jaspers. 

B A. Bosgaart. 
Muiderberg P. Versloot. 

n J. v. d. Veer. 
Murmerwoude Ds. N. D. van Leeuwen. 

Naaldwijk Ds. K. K. Troost. 
„ D. Verhoog. 

Nederhorst den Berg . . . Ds. J. v. d. Pol. 
Nieuw-Lekkerland Ds. J. Koelewijn. 
Nieuw-Vennep Ds. J. Dekker Hzn. 
Nieuwdorp Ds. G. Doekes. 
Nieuwendam Ds. J. Visser. 
Nieuwendijk (N.-Br.). . . . Ds. J. A. Goedbloed. 

„ „ . . . . A. van Noorloos. 
Nieuwveen Ds. H. Enserink. 
Nijemirdum Ds. M. Wijnia. 
Nijkerk Ds. A. Hoenevelt. 

„ Ds. A. Middelkoop (sec.). 
„ Van Dieren. 
„ Van Reene (sec.). 
„ E. van Ramshorst (tert.). 

Nijmegen Joh. N. Maas. 
Nijverdal C. F. Bramer. 
Noordscharwoude P. Verburg. 
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Noordscharwoude A. Barten. 
„ G. Barten (sec.). 

Noord wijk Jac. Passchier. 

Oldebroek Ds. Kamper. 
„ R. v. d. Werfhorst. 

Onstwedde (Gr.) Ds. E. v. d. Laan. 
Ooltgensplaat Ds. C. Dekker. 
Oostburg Ds. W. van 't Sant. 
Oosterbeek Ds. J. H. Koers. 

„ E. Schipper. 
Oosterbierum Ds. V. K. Kuyvenhoven. 
Oostkapelle Ds. C. J. de Kruyter. 
Oostwolde (Oldambt) . . . Ds. J. Bolman. 
Oostzaan Ds. J. J. Bajema. 

„ D. Bosschieter (sec.). 
Opeinde-Nijega Ds. G. J. Wissink. 
Opperdoes Ds. K. Oussoren. 
Ottoland Ds. J. van der Vlies. 
Oud-Beierland Ds. C. Goote. 
Oude- en Nieuwe-Wetering. Ds. J. Brouwer. 
Ouderkerk a/d IJsel .... Ds. J. C. C. Voigt. 
Oudshoorn Ds. F. A. v. d. Heyden. 

D. van Duin. 
„ A. Verduyn (sec.). 

Overschie Ds. G. L. Goris. 
Overtoom Ds. A. van Dijken. 

Ds. J. H. v. d. Lichte. 

Pernis Ds. K. van Anken. 

Reitsum Ds. R. van Reenen. 
Rijnsburg Ds. E. H. Broekstra. 
Rijsoord Ds. S. Sleeswijk Visser. 
Rotterdam Ds. H. Kaajan. 

Ds. F. C. Meyster. 
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Rozenburg Ds. H. W. Felderhof. 

Sassenheim Ds. J. Thijs. 
„ W. Warnaar. 

Scharendijke Ds. A. D. C. Kok. 
Scheemda Ds. D. Vrieling. 
Scherpenzeel Ds. R. de Jager. 
Scheveningen A Ds. W. H. Oosten. 
Scheveningen B J. E. van Kuyk. 
Schiermonnikoog Ds. H. Hasper. 
Schiedam Ds. S. T. Goslinga. 

„ W. Baris (sec.). 
„ Ds. J. F. Jonkers. 

Schildwolde Ds. J. H. Broek Roelofs. 
Schoondijke Ds. G. R. Kuyper. 
Schoonhoven A Ds. Andrée. 
Schoonhoven B Ds. J. Osinga. 
Schoonrewoerd W. van Maurik. 
Silvolde Ds. J. Krüger. 
Sint-Pankras Ds. P. Ch. v. d. Vliet. 
Smilde Ds. H. Dijkstra. 
Sneek Ds. D. P. Koopmans. 

. . . P. v. d. Woude. 
Soest Ds. R. E. van Arkel. 
Stadskanaal Ds. H. J. Heida. 
Steenwijk A Ds. J. Bosch. 
Steenwijk B Dr. J. Hania. 
Strijen Ds. A. Mulder. 

» A. den Tuinder. 
Stroobos Ds. J. D. Speelman. 
Surhuisterveen Ds. G. J. Breukelaar. 

Ter Aar Ds. D. Fleurke. 
Terwispel Ds. A. Terpstra. 
Tilburg Ds. J. de Vries. 
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Uithoorn M. A. Leest. 
B A. van Hilten (sec.). 

Ulrum Ds. G. Ploos van Amstel. 
Utrecht Ds. J. Breukelaar. 

„ Ds. J. E. Goudappel. 
v C. J. van Veen. 

Varseveld Ds. J. van der Sluis. 
J. H. Rongoor. 

Venloo Ds. H. Dekker. 
Vianen C. J. v. d. Meulen. 
Vlaardingen A Ds. W. Sieders. 

D. A. v. d. Vlis. 
Vlaardingen B Ds. D. B. Hagenbeek. 
Vlissingen Ds. D. Pol. 
Vorden Ds. A. J. Tenkink. 
Vreeswijk Ds. H. Buitenhuis. 

Waardhuizen Ds. G. J. Pontier. 
Waddingsveen Ds. J. J. Wielenga. 
Wageningen Ds. C. L. F. van Schelven. 

J. Zomer. 
Wanswerd Ds. P. D. de Groot. 
Warns (Fr.) Ds. J. Voerman. 
Watergraafsmeer H. Brouwer. 

B H. A. Wanders. 
Weesp A C. Baart. 

D. Reitsma (sec.). 
Weesp B Ds. W. Goedhuijs. 
Westbroek Ds. J. Offringa 

n Jacs. Oudhof Mzn. 
Westergeest Ds. S. W. Bos. 
Wildervank Ds. M. Meijering. 
Wilnis Ds. W. A. Willemsen. 

Jac. v. d. Vliet. 
K. van Oosterom (sec.). 
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Winsum Ds. T. Gerber. 
Winterswijk Ds. G. Renting. 
Wolfsaartsdijk Ds. G. de Jager. 
Workum Ds. S. Idema. 

Zaandam K. Baas. 
„ Ds. W. Breukelaar. 
„ R. Pos. 
„ W. Booker (sec.). 
„ J. C. Scheffer (sec.). 

Zaandijk J. Groot Czn. 
Zeist Ds. W. Verhoef. 

E. J. Kroes. 
Zieriksee A. Timmerman. 
Zuidlaren Ds. W. W. Smitt. 

„ Dr. J. C. Flach. 
Zunderdorp J. Kok Czn. 
Z u t f e n  . . . . . . . . .  H .  M .  B e n n i n k .  

„ H. J. Koerselman (sec.). 
Zwammerdam Ds. H. van Dijk. 

„ M. van Muiswinkel. 
Zwartsluis Ds. H. te Velde. 

„ Ds. A. Brouwer. 
Zwolle Ds. W. H. Gispen. 

„ Ds. H. Veder. 
„ Ds. G. Wielenga. 

B. Afgevaardigden van Classen en Particuliere 
Synoden der Gereformeerde Kerken. 

Classe Appingedam. Ds. L. Hummelen, te 't Zandt. 
B Axel . . . Ds. Chr. Bruins, te Axel. 
„ Barendrecht. Ds. C. Goote, te Oud-Beierland. 
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Classe Gorinchem . Ds. C. Lindeboom, te Gorinchem. 
A. den Beste, te Noordeloos. 

„ Gouda. . . Ds. G. Dalhuijsen, te Nieuwerkerk a/d 
IJsel. 

„ Heerenveen . Deputaten voor de Evangelisatie in de 
provincie: 

Ds. J. R. Dijkstra, te Joure. 
Ds. G. Kerssies, te Wolvega. 

„ Leiden. . . Ds. H. Meijering, te Katwijk. 
Ds. N. H. Koers, te Noordwijk. 

„ Stadskanaal . Ds. T. J. Hagen, te Nieuwe-Pekela. 
„ Zieriksee . . Ds. F. Staal, te Kolijnsplaat. 

Ds. A. D. C. Kok, te Scharendijke (sec.). 
„ Zutfen. . . Ds. A. Schouten, te Aalten. 

Deputaten voor de Inwendige Zending van de particuliere 
Synode van Drente: 

Ds. H. A. Dijkstra, te Diever. 
Ds. G. van Halsema, te Nijeveen. 

Deputaten voor de Evangelisatie van de particuliere 
Synode van Groningen : 

Ds. J. Buikema, te Musselkanaal. 
Ds. J. Kok, te Bedum. 
Ds. T. G. Petersen, te Veendam. 
Ds. P. Postema, te Warfum. 
Ds. H. Scholten, te Zuidhorn. 

Deputaten voor Evangelisatie-arbeid van de particuliere 
Synode van Noord-Holland: 

Ds. C. Stadig, te Den Helder. 
Ds. A. Schweitzer, te Buiksloot. 

Deputaten voor den Evangelisatie-arbeid der particuliere 
Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Brabant 
en Limburg: 

Ds. A. Brummelkamp, te Vrijhoevenkappel. 
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C. Afgevaardigden van Corporatiën. 

Amsterdam. . Bond van Geref. Zondagsscholen: A. Ver
leur; G. v. d. Steen. 

„ . . Commissie voor Inwendige Zending in wijk 
III: Ds. T. Ferwerda. 

„ . . Commissie voor Inwendige Zending in wijk 
V: D. H. Th. Vollenhoven. 

„ . . Geref. Ver. voor Drankbestrijding, Ds. R. 
J. W. Rudolph, te Leiden; Dr. A. Dupont, 
te Ermeloo. 

„ . . Geref. Ver. voor Drankbestrijding, afd. 
Amsterdam: J. van Santbrink; Mej. Ca. 
Vonk. 

„ . . Geref. Zondagsschoolver. „Johannes": Th. 
Ruys Jr. 

Apeldoorn . . Geref. Zondagsschoolver. „Obadja": P. J. 
Westerhoff. 

D e l f t  . . . .  G e r e f .  Z o n d a g s s c h o o l v e r .  „ J a c h i n " :  M .  C .  
Breemans. 

Enkhuizen . . Geref. Zondagsschoolver. „Laat dekinderkens 
tot Mij komen": W. Sas; Mej. B. Struik. 

Enschedé . . Commissie voor Traktaatverspreiding van de 
Ger. Kerk: G. ten Brink; W. Schreurs. 

's-Gravenhage. Geref. Zondagsschoolver.: C. Maliepaard; 
G. Elzinga. 

Groningen . . Evangelisatie-vereeniging: Ds. R. Hamming; 
J. Kaajan. 

Harlingen . . Commissie voor Inw. Zending der Geref. 
Kerk: J. Greving. 

Heerenveen . Geref. Zondagsschoolver.: W. W. v. d. Kam. 
Kampen. . . Zendingskring: Ds. A. Zomer; A. Zomer Azn. 
Katendrecht. . Evangelisatie-Comité van de Geref. Kerk: 

C. den Ouden. 



42  

Katendrecht. . Zondagsschool „Laat de kinderkens tot Mij 
komen": H. Sikma. 

Kralingen . . Commissie voor Evangelisatie uitgaande van 
de Geref. Kerk: C. Kentie; G. Riesmeijer. 

Noordwijk . . Zendingsver. „Uw Koninkrijk kome": H. 
de Boer. 

Overtoom . . Geref. Zondagsschool ver. „De Heere is onze 
Banier": Joh. Taal Jr.; A. J. Boerman. 

Schiedam . . Geref. Zondagsschoolver. „Laat de kinder
kens tot Mij komen": S. Golhof; A. 
Niemandsverdri et. 

Weesp . . . Zondagsschool ver. „Jachin": J. Nomes; I. 
van Neerden; D. Breeuwer; C. Baart; J. 
Smit. 

Winschoten . Commissie voor Evangelisatie: K. Vegter; 
T. J. Groeneveld. 

D. Particulieren. 
Amsterdam. 

W. van Aardenne Hzn. 
Mej. G. W. van Apeldoorn. 
J. Balhuizen. 
F. J. D. Barends. 
Mevr. M. G. Barends—v. Wijk. 
Dr. Joh. C. Breen. 
A. W. Brink, 
Henri C. E. Buré. 
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst. 
Mevr. Wed. J. de Does. 
P. S. van Dorp. 
Mevr. Van Dorp—Niekerk. 
Mej. C. van Dorp. 

J. Douwes. 
J. W. Geels. 
A. Geervliet. 
A. C. Goldschmeding. 
D. Goldschmeding. 
Gerhs. Goldschmeding. 
H. Groenendijk. 
Dr. W. G. Harrenstein. 
N. H. J. Heule. 
J. G. Hoogtij. 
D. Iets waard. 
Mevr. E. C. Kirchner—Gold

schmeding. 
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Mej. E. G. Kirchner. Mej. M. S. Roest. 
Mej. G. E. Kirchner. P. J. Rullmann. 
H. Knoop. H. Siebbeles. 
B. J. Lindeboom. J. E. H. Verleur. 
P. van Loon. Mevr. Verleur. 
J. Minderaa. Mej. H. Vonk. 
H. A. Munnik. A. C. Weijland. 
Mej. C. J. Nijland. B. Wentzel. 
Mej. G. E. S. Nijland. R. J. van Westering. 
K. W. Rijpkema. Dr. P. J. Wijminga. 

Amersfoort Ds. D. Felix. 
Apeldoorn Mej. C. A. Jorissen. 
Arnhem M. A. Haffmans. 
Axel Mevr. Lammertsma. 
Borculo G. A. de Vries. 
Bussum H. J. van Vulpen. 
Emlichheim Ds. M. M. Uytenhoudt. 
's-Gravenhage B. M. Schuurman. 
Hendrik-Ido-Ambacht . . . Ds. H. Meulink. 
Honselersdijk A. Hogenboom. 
Kampen Prof. Dr. A. G. Honig. 
Nieuwveen G. Quelle. 
Noordwijk E. H. Lindhout. 

„ D. van Rijn. 
„ Jac. Smit. 

C. v. d. Wiel. 
Oud-Loosdrecht Rutger Spek. 
Purmerend Ds. Tj. Petersen. 
Reeuwijk Ds. M. Stadig. 
Utrecht Mejonkvr. F. J. van Beeck 

Calkoen. 
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Utrecht Mejonkvr. W. C. van Beeck 
Calkoen. 

„ Mr. J. F. van Beeck Calkoen. 
Velp E. W. Heyblom. 

„ Mevr. Heyblom. 
Weesp J. W. Bovenkerk. 

„ Mej. D. Ongers. 
Zunderdorp M. Hoeve. 

„ P. Prins Jzn. 
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AANTEEKENINGEN. 
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