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Kerkelijke en (iemeenteiijke Berichten, enz.
AAN
DH; CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE
GEMEENTEN IN NEDERLAND.

De

Deputaten,

door de Synode te

Leeuwarden benoemd voor de wijziging
va"
het Reglement van 1869, verheu
gen zich bet volgende ter algemeene
keunis te kunnen brengen
Voldoende aan den last der Synode,
die bij deze Reglementswijziging de in
stemming der gerat-enten verlangde,
zonden de Deputaten den 30en Sep
tember des vorigen jnara aan alle Kerkeradeu eene verklaring van zoodanige
instemming toe, niet verzoek deze bin
nen veertien dagen ingevuld en onder
teekend aan hunnen Secretaris te doen
toekomen.
Met zeldzame eenparigheid hebben
de gemeen!en aan dit verzoek voldaan.
De meeste kerkeradeu hielden zich zelfs
bij het inzenden van linune verklaring
aan den gestelden termijn. Maar en
kels talmden met de toezending en lieteu geruimen tijd op zich wachten. I''e
Deputaten konden daardoor niet zoo
spoedigeu voortgang maken, als zij zei
ven wel vvenschten. Maar in het be
gin van de maand December hadden
toch alle kerkeraden aan het verzoek
voldaan en hunne instemming betuigd
met de door de Synode voorgenomen
wijziging van het Reglement. Slechts
éóue enkele gemeente bleef, zonder
gronden op te geven, ook na herhaald
•erzoek, hare instemming weigeren.
Toen de gemeenten alzoo met bui
tengewone eenstemmigheid hare goed
keuring hadden gehecht aan het besluit
der Synode, hebben de Deputaten eene
missive opgesteld en den I5en Decem
ber 1 1. opgezonden aan Hare Majesteit
de Koningin-RegentesDie missive was van den volgenden
inhoud :

Aan
Hare Majesteit de Koningin-Regentes.
MEVROUW,

Geeft met den diepsten eerbied aan
Uwe Majesteit te kennen de Synode
der Christelijke Gereformeerde Kerk in
Nederland, gehouden te Leeuwarden
18—29 Augustus 1891,
dat zij, lettende op de bezwaren, die
in de la itste jaren gerezen waren tegen
het Reglement van 1869/70, waarop
de Christelijke Gereformeerde Kerk bij
Uwer Majesteits Regeering bekend staat
(Miuisterieele Beschikking d.d. 24 Maart
1870), eenparig bet besluit nam, om
dat Reglement alzoo te wijzigen, dat
de in dat Reglement zelf (art. 1 en 3)
genoemde kerken-ordening van Dord
recht 1618/19 de plaats daarvan in
nemen en den dienst daarvan vervullen
zou.
Zij benoemde eene Commissie, be
staande uit de Heeren J. van Andel,
pred. der Christ. Geref. Gem. te Leeu
warden, A. Littooij, pred. der Christ.
Geref. Gem. te Middelburg, H Bavinck,
L. Lindeboom e u M. Noordtzij, Leer
aren aan de Theol. School der Christ
Geref. kerk te Kampen, en machtigde
deze, ' om, na de toestemming der ge
meenten tot deze Reglementswijziging
verkregen te hebben, in haar naam van
deze wijziging aan Uwe Majesteit ken
nis te geven (Bijlage A).
Omdat aan deze voorwaarde is vol
daan en de gemeenten der Christelijke
Gereformeerde Kerk hare eenparige en
volledige toestemming gaven (Bijlage
B), komt de Synoie voornoemd, bjj
jiionde van hare Commissie thans eer

biedig tot Uwe Majesteit, om Haar
kennis te geven :
lo. dat de Synode voornoemd het
Reglement van 1869/70 alzoo heeft ge
wijzigd, dat slle artikelen daarvan ver
vallen en voortaan alleen van kracht
blijft de in art. 1 en 3 van het Regle
ment zelf genoemde kerkenordening van
Dordrecht 1618/19, waarvan een af
schrift hierbij gaat. in Bijlage C, met
uitzondering van die artikelen, welke
betrekking hebben op de vroegere ver
houding van Kerk en Staat;
2o. dat voortaan elke Synodale ver
gadering der Christelijke Gereformeerde
kerk aan Uwer Majesteits Regeering
zal kennis geven van de Deputatie,
door haar benoemd, om in den tijd,
die verloopt tusschen de driejaarlijksche
Synodale vergaderingen, met de Over
heid te correspondeeren ; en
3o. dat zij voor den tijd tot de eerst
volgende Synodale vergadering daarvoor
aanwijst de Heeren J van Andel, pred.
der Christ. Geref. Gem. te Leeuwarden,
A. Littooij pred. der Christ. Geref. Gem.
te Middelburg, H. Bavinck, L. hindeboom en M. Noordtzij, Leeraren aan de
Theol. School der Christ. Geref. Kerk
te Kampen.
Eu hiermede Uwe Majesteit en Hare
Majesteit onze geëerbiedigde Koningin
aaubevelende in Godes heilige bescher
ming, biedt zij Uwe Majesteit hare eer
biedige hulde.
De Synode der Christ. Geref. Kerk
gehouden te Leeuwarden, 18—29 Aug.
1891.
Namens dezelve,
DE COMMISSIE VOORNOEMD,

(w. g.)

J. VAN ANDEL, praeses.
H. BAVINCK, scriba.
L. LINDEBOOM.
A. LITTOOIJ.
M. NOORDTZIJ.

KAMPEN, 15 Dec. 1891.

Deze missive ging verzeld van drie
Bijlagen. Bijlage A bevatte een afschrift
van artikel 184, 192 en 193 uit de
Handelingen der Synode te Leeuwarden,
waarin vermeld werd het besluit van
de Synode tot wijziging van het Re
glement, de benoeming van de Com
missie en de omschrijving van haal
last en macht.
Bijlage B behelsde de Verklaringen,
die de Kerkeraden toezonden als bewijs
hunner instemming met de voorgeno
men Reglementswijziging, en welke alle
door de Deputaten zóó aan de Regee
ring zijn overgelegd, als ze door hen wer
den ontvangen.
Bijlage 0 eindelijk was een volledig
afschrift van de Kerkenordening van
Dordrecht 1618/19, met het opschrift:
Kerkenordening van Dordrecht 1618/19,
geldende als Bepalingen voor de Christe
lijke Gereformeerde Kerk in Nederland.
Maar de Deputaten hebben deze ker
kenorde in zooverre gewijzigd, dat zij
al die woorden en ziusneden, welke
slaan op de vroegere verhouding van
Kerk en Staat, tusschen haakjes hebben
gesteld en iu eene noot als vervallen
hebben aangegeven. Tot deze noodza
kelijke wijziging hadden zij recht en
bevoegdheid krachtens de verklaringen,
door de Kerkeraden ingevuld en onderteekend; maar daartoe hebben zij dan
ook strikt zich beperk . Alle andere
misschien noodige wijzigingen hebben
zij overgelaten aan de eerstvolgende
SynodeOp deze kennisgeving werd nu reeds
Maandag, den 11 Jan. 1.1. van den Mi
nister van Justitie het volgende schrij
ven ontvangen:

Departement van Justitie.
Ie Afdeeling
No. 178.

's Gravenhage, den 7 Januari 1892.
Ik heb de eer aan de Synode der
Christelijke Gereformeerde Kerk, ge
houden te Leeuwarden 18—29 Augus
tus 1891, de ontvangst te berichten
van de Reglementswijziging en verdere
stukken, gevoegd bij het a Ires d.d. 15
December 11. namens Haar aan Hare
Majesteit cle Koningin-Weduwe-Regentes iugediend, door de Commissie, die
blijkens overgelegd extract uit de Han
delingen
Uwer Synode (Leeuwarden
18—29 Augustus 1891 arr. 181) tot
die inzending was gemachtigd.
De Minister van Justitie,
(iw. g.)

SMIDT.

Aan
de Synode der
Christelijk Gereformeerde
Kerk in Nederland.
De Deputaten waren terstond van
oordeel, dat hiermede de zaak der
Reglementswijziging bij de Regeering
volkomen in orde was. Maar aan som
mige lezers kon dit antwoord der Re
geering wel eens te eenvoudig toeschij
nen. Daarom hebben zij over beteekenis en bedoeling van dit stuk nog
nadere inlichting verzocht. En daar
uit is nu overtuigend gebleken', dat de
Regeering de wijziging van het Regle
ment van 1869 voor kennisgeving heeft,
aangenomen, en voortaan niet meer
met het oude Reglement, maar alleen
met
de
Dordsche Kerkenordening
als de
Bepalingen der Christelijke
Gereformeerde Kerk rekenen zal. De
Regeering, zich geheel en al plaat
sende op het standpunt der wet van
1853, laat de inrichting der Kerk ge
heel vrij. Zij heeft geen beoordeeling
en geen goedkeuring te geven. Daartoe
is zij alleen gerechtigd en verplicht,
wanneer het artikeleu geldt, die de
medewerking van het Staatsgezag vereischen (art. 2 alinea 3 van de Wet
op de Kerkgenootschappen). Maar ove
rigens heeft zij niets te doen, dan de
ingediende Bepalingen voor kennisge
ving aan te nemen, en beleefdheids
halve bericht te geven van ontvangst.
Daaraan heeft de Regeering zich ge
houden in het antwoord, dat zij gaf
op de door onze Synode aau Haar me
degedeelde Reglementswijziging. Met dit
antwoord der Ti'1geering is dus het Re
glement van 1869 geheel weggevallen. Alle
artikelen van dat Reglement hebben hun
kracht en werking verloren. De grond
slag, waarop de Christelijke Gerefor
meerde Kerk thans staat, ook tegenover
de Overheid, is geen andere dan de Ker
kenorde van Dordrecht 1618/19, met
uitzondering van die artikelen, welke be
trekking hebben op de vroegere verhou
ding van Kerk en Staat. Natuurlijk
heeft daarmede ook de Synoda'e Com
missie onzer Kerk, welke door de Sy
node overeenkomstig het oude Regle
ment werd benoemd, opgehouden te
bestaan. In den korten tijd, die er
verloopen zal tot de eerstvolgende Sy
node, treden de Deputaten der Leeu
warder Syuode, als Commissie van cor
respondentie met de Overheid op. Ge
meenten
en al wie hierbij belang
mochten hebben, gelieven van deze ver
andering nota te nemen. In deze hunne
qualiteit zullen de Deputaten eerlang
een schrijven richten aau alle gemeen
ten, die vroeger niet bij de Regeering
bekend stonden op grond van het Re
glement van 1869, en haar verzoeken,
om, nu dit Reglement weggevallen en
door de Dordsche Kerkenorde vervan

gen is, op dezen nieuwen grondslag
van haar bestaan aan de Regearing
kennis te geven eu &\zoo ook staatsrech
telijk met alle gemeenten der Christe
lijke Gereformeerde Kerk één bond van
Gereformeerde kerken te vormen.
De vereeniging van de Christ. Geref.
Kerk met de Nederd. Geref. Kerken is
door deze wijziging van Reglement eene
groote schrede vooruitgegaan. Zoodra
de Deputaten, die van dezen nieuwen
stand van zaken ook mededeeliug doen
aan de Deputaten der Nederd. Geref.
Kerkeu, vau dezen kennis hebben ont
vangen, dat deze Reglementswijziging
voldoet
aau
de eenige voorwaar
de, door
de
Nederd. Geref. Sy
node te 's Gravenhage gesteld, zullen
zij als commissie van correspondentie
(art. 192 van de Handel, der Synode
te Leeuwarden) optreden en binnen de
grenzen hunner bevoegdheid de uitvoe
ring van de in beginsel gesloteue ver
eeniging op de aanstaande Synodale
vergaderingen voorbereiden.
Dankbaar mogen wij alzoo terugzien
op wat nu reeds verkregen werd. Zij
er hope en vertrouwen ook voor de
toekomst !
De Heere, die dit goede
werk begonnen heeft, voleindige en bevestige het door zijne genade, tot eer
Zijns Naams en tot heil Zijner ge
meente.
Namens Deputaten voornoemd,
H. BAVINCK, Scriba.
Vergadering der Klassis Sneek, D. V.
Woensdag 27 Januari, 's morg. half elf
op gewone plaats.
Koll. voor Wed. en Stud. kas meê te
brengen.
G. DE W ALLE A ZN.,
Corresp. a. h.
Koudum.
Classis Groningen.

D. V. vergadering van de Classis Groniugen eersten Dinsdag in Febr. Aanvang
des morgens half tien.
J. KERSSIES, Corresp.
Classis Enumatil.

Vergadering te Niekerk D. V. Woens
dag 3 Februari e.k.
M. HUMMELEN,

Class. Corr.
ZUIDBROEK, in Januari 1892. Heden morgen
na de godsdienstoefening maakte onze geliefde Leeraar
Ds. N H. Koers de gemeeute bekend voor de roe
ping der gemeente te Rouveen te hebben bedankt.
Gode de dank, dat ZEerw. het met vrijmoedigheid
mocht uitspreken : ofschoon de behoefte der roe
pende gemeente groot is, kan ik niet besluiten den
band der gemeenschap met u te ontbinden. Bij monde
van een der Br. Ouderlingen werd ZEerw. gezegd,
dat dit besluit allen tot groots blijdschap en dank
stemde, en de wrnsch nitgesproken, dat het Gode
behagen mocht ZEerw. nog langen tijd in ons mid
den met blijdschap en zegen werkzaam te doen zijn.
Ten slotte zong de gemeente staande Ps. 122 : 3.
Namens den Kerkeraad,
J. KNOPPERS, Scriba.

JUTRIJP-HOMMERTS, 12 Jan. 1892.

Heden
avond na de prediking des Woords maakte onze ge
achte en beminde leeraar Ds. H. Dijkstra bekend,
eene roeping te hebben ontvangen van de gemeeute
te Smilde. Niet te verwonderen is het, dat onze
kleine gemeente hierdoor in vreeze en angst ver
keert ; daar ze haren leeraar, dieu zij hoogschat en
lief beeft, zoo ongaarne zag vertrekken. Scheuke de
Heere, dat hij, en de gemeente, en die hem roepen,
te zanten zijn aangezicht zoeken, dat hij licht ontvange, om eene keuze te doen overeenkomstig Gods
wil.
Namens den Kerkeraad,
Sj. T. KOOPMANS, Scriba.
WIRDUM, 14 Januari 1892. Hedenavond werd,
onder leiding van den WelEerw. Heer Ds. W. Neijenhuis, Emer. Predikant te Leeuwarden, met toestem
ming van onzen geachten Consulent, uit een tweetal
Predikanten met meerderheid van stemmen beroepen
tot Herder eu Leeraar dezer Gem , de WelEerw.
Heer Ds T. J. Rispens van Hijum. De Heere
schenke ZEerw. licht en wijsheid, om eene Hemwelbehiigelijke en ons ten zegen verstrekkende keuze te
doeu, is onze wensch.
Namens den Kerkeraad,
J. HEERINGA, Scriba.

OUDEGA (Small.), 17 Jan. '92. Heden werd
alhier onder leiding van Ds. F. ten Hoor van Rottevalle met bijna algemeene stemmen tot herder en
leeraar verkozen, de Weleerw. Heer Ds. E. Rispens,
Predikant te Hoorn (N.H). Zegene de Koning der
kerk deze roeping. Geve Hij, dat spoedig de ledi
ge plaats in ons midden moge vervuld worden door
den man zijns raads.
Namens den kerkeraad,
J. D. DE JONG, Scr.
VVORKUM, 17 Jan. '92. Werd de Gemeente
voor eenige dageu verontrust, daar haar geliefde
Leeraar Ds. W. Kapteijn haar bekend maakte, een
roeping van de Nd. Ger. Gem. te Oudwirdum c a. ont
vangen te hebben, heden mocht ze tot haar blijd
schap vernemen, dat ZEw. daarvoor had bedankt,
en daar ZEw.'s dienst door den Heere in ons mid
den rijkelijk gezegend is, is onze bede en verwach
ting, dat ook zijn dienst, onder des Heeren goedkeu
ring, verder moge gezegend worden.
Namens den Kerkeraad,
P. DEKKER, Oud.
HIJUM, den 18 Januari 1892. Voor twee we
ken hoorden wij tot onze blijdschap uit den mond
van onzen geliefden Leeraar Ds. T. Rispens, dat h\j
bad bedankt voor het beroep van Nieuw-Buinen.
Gisteren maakte hij de gemeente bekend, eene roe
ping te hebben ontvangen van de gemeente te Wirdum. Daar wij naar onze overtuiging hem niet mis
sen kunnen, hopen en bidden wij, dat de Heere hem
ook ditmaal vrijmoedigheid moge schenken, om voor
die roeping te bedanken.
Namens den Kerkeraad,
M. HOI/WERDA, Scriba.

Ontvangen voor de Theol. School.
Van N. N. door Ds. Js. van der Linden
te 's-Bosch
f 100
Van de Gem. te 's-Hage K. F. K.
- 37^50
„
Aalden F. K.
.
8'25
„
Enkhuizen E. K.
- 26,20®
»
Breukelen
.
5,89'
*
Kockenge
.
- 10,25
ii
de Lier
.
.
6,90
ii
Ulrum F. K.
.
- 10,86
C. MULDER,
pro J. NEDERHOED.
Kampen, 18 Jan. '92.

Ras voor Kmer. pred., pred. wed. en
weezen.
3e coll.
Gem. te Steenwijk
.
.
f 8,—
ii
Gees gezonden aan Ds. C. S. Boss - 6,—
Classis Utrecht.
ii
Kockengen
.
.
- 14,60
ii
Oud-Loosdrecht
.
- 7,—
ii
Westbroek
.
.
- 11,07
,i
Woerden
.
.
- 7,25
n
Breukelen
.
.
. 5,89*
N. N. te Hilversum
.
.
- 3,.—
Gem. te Harderwijk
2e coll.
- 8,—
Classis Haarlem.
3e coll.
u
Oostereind Tessel
.
- 14,81'
n
Helder
.
.
- 15,—
H
Dirkshorn
.
.
- 9,56
n
Hoofddorp
.
.
- 10,—
n
Alkmaar
.
.
- 5,—
Door L. Hoekers ontvangen:
Door Os. Schuurman uit Enschede 2 giften
van f5
.... 10,—
Gem. te Voorschoten
3e coll.
- 11,26
Verbetering.
3e coll. gem. Winsum moet zijn f 10,57.
Jongel.-vereenig. «Bid en werk" moet zijn te Andijk f 5,—.
Het Bestuur,
J. J. KUIPER, Pres.
C. S. Boss, Secr.
L. HOEKERS, Penm.

Ontvangen voor de Zending.
Door Ds. Folkerts, v/d. Centsver. te Bierum f
Van de Jongel-vereen. „Samuël" te Urk
Van M. W. te Urk
.
.
Door C. J. Kloppenburg, v|d. Vereeniging
„de Zendingszaak", afdeeling „Zend. on
der de volken" te Amsterdam
Door A. C. v. Loo, drie giften gecoll. in
de kerk der Gem. 's Gravenhage, Nobelstr. : een a f 2,— een a f 1,94 en een
a f 10,— samen
.
.
Door L. Hoekers, v/d. Vrouwenver. «Wees
een zegen" te Harlingen
.
Door C. de Does, gev. in de coll. in de
Chr. Ger. kerk te Broek op Langendijk Door Ds. Bult, van Mej. A. L. te Win
schoten
- .
.
Van H. v. d. Scheer te Slochteren
Door D. Haau, uit 't busje voor de Bnitenl.
Zend. te Grijpskerk, Gr.,
.
Door idem, v/d. JoDgel.-veresn, «EbenHaëzer" te Grijpskerk, Gr.
.
Door L. Bos, van N. N werkman, gev. in
de Armeneoll. in de Chr. Ger. kerk te
Utrecht
...
Door J. W. v. d. Bend te Zwolle, uit een
Zend.-busje
...
Door E. Bolt, v/d. Zend.-vereen. teNiezijl,
voor de uitr. van Zend. de Bruin
-

20,735
16,—
5,—

35,—

13,94
15,30
1,50
1,—
2,—
3,70
1,80

5,—
1,70
25,'—

Door Ds. Willering, de coll. op 't Jaarf.
der Jong.-vereen, te Gees, voor de uitr.
van br. de Bruin
.
.
Door Ds. J. N. Lindeboom te Zutphen, uit
het busje van G. M.
.
.
Door idem, uit het busje van J. Isr.
w
«
Gez. B.
u
gift van Vr. Isr.
.
,
H. J. M.
.
ii
ii
J, 't M.
.
ii
v/d. Centsvereen.
.
i,
Gev. in 't kerkzakje
.
u
De Kerstcoll. v/d. Gem. te
Z u t p h e n
.
.
.
De Kerstcoll. v/d. Gem. te Breukelen
ii
Kockengen
ii
Halfweg
n
Andijk, nagift gev.
in 'tkerkz.
u
Schiedam
n
Leerdam
"
Monster
u
Alblasserdam
H
Groningen
n
Bedum
.
u
Thezinge
v
Nieuwolda
ii
Assen
.
u
Gees
.
v
Genemuiden
Door Ds. Sluijter te Boskoop, van een

huisvader
f

.

4,—

,

.
f 4,05
B. DE Moen,
penningmeester.

Doesborgh, 29 Jan. 1892.
- 3,50
- 10,50
- 3,—
- 5,—
- 1,—
- 1,—
- 9,—
- 50,—
- 3 7 , —
- 4,31'
- 13,60
- 23,86
-

—,75 49,46
17,126
12,50
7,73
65,20
52,14
10,—
9,42ö
57,48
9,—
8,15

Schriftbeschouwing.
Onze dood kostelijk in Gods
oogen.
Ps. 116 : 15. Kostelijk is in de oogen
des Heeren de dood zijner gunstgenooten.

Zending onder Israël.
Van J. K. te U.: wekelijks bespaarde dub
beltjes
t' 2,50
Door H. van Haeringen Gz., Dedemsvaart:
collecte op tiet Jaarfeest der Jongelingsvereeniging
...
- 5,85
Door K. de Geus : van Mej. van der Hans
te Leiden
...
- 2,50
Welk eene belangstelling spreekt weer uit deze
drie bijdragen ; particulieren en Vereenigingrn zijn
cnvèrmoeid werkzaam om Israël te doen kuielen aau
den voet van het kruis. Die belangstelling zal niet
ongezegend blijven; immers een beker koud water
zal zijn loon geenszins verliezen.
E. Krop veld,
Secr.-pngmr.

Kas »ex bonis publicis" Zuid-Holland.
Sedert de vorige opgave is bij mij voor bovenge
noemde Kas ingekomen :
De Coll. der Gem. te Schoonhoven
f 13,23
n
Gouda
.
- 13,48
»
Dordrecht (Kuiph.)
- 15,16
n
Zwartewaal
.
- 7,27s

anders zijn, dan het hun lijden te doen,
nen voortdurend in een staat van ver
zoeking en onvolmaaktheid te laten, eu
hen als in den vreemde te laten blijven
wonen ? Maar toch staat het vast, dat
Hii hen niet lichteliik
sterven laat :'
tl
wij vertreden het wormpje onder onze
i
1
i/
i •• i
1
1
voeden, zonaer er zeus oy te aeuKen,
maar zoo handelt God met zijne gunst
genooten nooit! Hij wil, dat zij leven,
tot zij hunnen ganschen akker bezaaid
en alle hun gegeven werken volbracht
hebben. Wel zal Hij goddeloo/.n otu
hunnentwil wegrapen, gelijk Hg bij Je
zaja zegt: Ik heb menschen in uwe
plaats gegeven eu volken in plaats van
uwe ziel, maar hen zelven oftert hij
nooit aan andereu op. Alle raad, dien
Hij nam, hield rekening met hun brlang, ja, werd om hunnentwil geno
men ; 't is zoo, vóór alles rekende Hij
met zijn eigen belang maar dat be
lang is immers met dat zijner kinderen
één! Sterven zij dan, nen mag er zeker
van zijn, dat God gewichtige, aan hun
eigen belang outleeude, redenen had,
om hen uit het leven weg te ueinen ;
men deuke slechts aan het kind van
Jerobeam, 1 Kon. 14:13. Dat zij ons
tot troost, als wij onze vrome vrienden
zien sterven ; vóór alles zij het ons zel
ven tot sterkte des harten, dat God deu
dood geene macht over onzen adem
geven zal, zoolang ons sterven ons tot
scbade zou zijn. Maar inogeu wg ons
in elk geval en ten allen tijde met deze
woorden vertroosten ? Men wane het
niet. Er komen wel degelijk gevallen
voor, dat God zijue kinderen om hun
ner zouden wil uit het leven wegneemt.
Men denke slechts aan wat in Corinthe's gemeente geschiedde. 1 Oor. 11 : 30
n
Slechts zulk een leven wil de Heilige
bestendigen, dat beantwoordt aan liet
oogmerk, waarmede het leven geschon
ken is. Zullen wij dan waarlijk vrij
moedigheid hebben om het leven van
God te vragen, zoo zal het getuigenis
.
bij ons moeten zijn, dat wg het begeeren, om den wil Gods er in uit te wer
ken. Anders konden wij wel eens juist
het tegendeel ontvangen van wat wij
baden, vgl. Ez. 14 : 1 — 8.

Het is een algemeen verschijnsel, dat
de mensen den dood steeds verre van
zich stelt. Weet hij dan niet, dat er
tusschen hem en den dood slechts ééne
schrede is? Zeker weet hij het. Maar
te dezen opzichte is er iets tegenstrij
digs aan hem; bij weet, dat hij elk
oogenblik sterven kan, en leeft als een,
wiens
doodsure in de
verre toe
komst ligt. Bij den mensch werkt het
oorspronkelijk bewustzijn, dat hij in
het paradijs had, nog steeds na; 't is
het bewustzijn, van wel te kunnen maar
niet te zullen sterven. Dat bewustzijn
dringt het besef' van het onmiddellijk
gevaar des doods op den achtergrond.
Er is in dat verschijnsel iets, dat zijn
nut voor dit leven afwerpt. Want als
de menschen steeds leefden in het be
sef, dat de dood vlak bij hen is, dan
zouden zij in plaats van te doen, wat
het leven eischt, de handen slap laten
hangen, als een die het leven niet aan
durft. Hoe het er dan in de wereld
uitzien zou, kan men zien in tijden
van dreigend doodsgevaar, als het schip
dreigt te vergaan, of de pest van huis
tot huis gaat; dan is do lust tot allen
arbeid vergaau en staat het leven na
genoeg stil. Dat was Gods bedoeling
niet- Daarom kunnen wy er eene be
schikking zijner wijsheid in zien. dat
hij den sluier, die er op onze oogen
ligt, om de duizend gevaren, die ons
bedreigen voor ons te verbergen, slechts
nu en dan oplicht. Want rukte Hij
hem weg, dan zou Hij alle menschen
de gewisheid moeten geven, dat de dood
hun niet schaden zou, of de wereld
werd met verlamming geslagen. Alleen
z^ne kinderen kunnen zonder schade
voor hunne aardsche roeping leven on
der de macht van het besef, dat er maar
ééne schrede tusschen hen en den dood
is. En waarom dat ? Men zal misschien
antwoorden : omdat zij weten, dat zg
VAN ANDEL.
terstond na hunnen dood op nieuw be
ginnen te leven in Christus' schoot
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM
Zeker, daar ligt iets waars in dit ant
Waarde Vriend,
woord, maar — volledig is het niet.
Er valt tegenwoordig weinig anders te
Want de Christen is toch ook mensch
van vleesch en bloed, en de gedachte : vermelden dan dat er vele zieken zijn en
ik kan elk oogenblik sterven — heeft velen sterven. Voor de medische faculteit
iets aangrijpends, iets ontroerends in is dit geen pluimpje. Niet dat wij geloozich, dat hem allicht tot eene verzoe ven, dat zij zoo machtig is ; maar omdat
king kon worden, om gevaren te ont zij zelve zulk een hoogeu toon aanslaat, en
wijken, die hij om zijner roeping wille van hare wetenschap zoo hoog opgeeft.
trotseeren moet, of ook om hem om .Bovenal omdat zij haar monopolie, met den
trent de aardsche plichten, die op hem sterken arm der overheid, steeds verder
rusten, onverschillig te doen worden.
zoekt uit te breiden, en alle vrijheid over
Ook kon hij allicht bij zich zeiven den
ons lichaam zoek! te ontnemen.
ken ; het sterven is een afbreken van
Gij hebt zeker het pittige hoofdartikel,
alle werk — en mijne werken zijn nog
in
de Standaard van 15 dezer, ook met
niet vol, mijne ziel is nog niet rijp ;
ik zou niet gaarne heden nog voor genot gelezen. Het slot zal wel algemeene
God verschijnen
Voor hem is alzoo instemming vinden. Laat mij het u nog
een krachtiger tegenwicht noodig dan eens herinneren. Het luidt aldus : »als de
gelegen is in de wetenschap van niet
heeren artsen eens wat minder voor hun
verdoemd te zullen worden. Dat te monopolie streden, en onze lijdende burgerij
genwicht is hem gegeven in het woord : een geneesmiddel tegen de influenza kon
kostelijk is in de oogen des Heeren de den bieden, zou de eere hunner wetenschap
dood zijner gunstgenooten. Dat is een
hooger staan."
treffend woord ; ook staat het niet al
Dat zijn woorden, die elk mensch ver
leen.
De
eerste David zegt: Ps.
staat. Wij eischen van onze artsen niet,
72 : 146 : hun bloed zal dierbaar zijn
wat zij niet doen kunnen. Wij gelooven
in zijne oogen ; en de tweede David
voegt er aan toe, Luk. 12:17: vreest aan de almachtige en alomtegenwoordige
niet, de haren uws hoofds zjjn alle kracht Gods, door welku krankheid zoo
geteld. Wie ziet thans niet, dat het wel als gezondheid ons toekomt. Waar
leven der godzaligen hooge waarde bjj wij tegen opkomen, het is hun zucht tot
God heeft ? Kind van God, let er op, vervolging; dat streven naar vrijheidsbeuw leven heeft niet slechts in uwe rooving, dat inquisitoriale drijven, de heer
schatting waaide, maar ook in de schut schappij die zij zich aanmatigen over de
ting van uwen God. Ja, God acht het lichamen der menschen, niettegenstaande
even kostbaar als gij. Daarom zorgt hunne alom gebleken machteloosheid, om
Hjj even goed als gij voor uw leven ;
vele ziekten en kwalen werkelijk te geneeen Vader is Hij immers, en welk Va
der acht het leven vim zijn kind den
Nelson noemde het ongeloot de grootste
hoogsten prijs niet waard? Niet lich
krankheid
van onzen tijd. En hoe verder
telijk zal Hij toelaten, dat gij sterft, dat
wij
in
«onzen
tijd" komen, hoe meer de
menschen uw bloed vergieten ; of dat
de krankheid u wegraapt. Zeker, uw juistheid van dit oordeel blijkt. Door <Je
leven is u niet voor altoos gegeven ; absolute scheiding van wetenschap en ge
"t is Gods bedoeling niet om het aard loof, is er eene wereld-epidemie ontstaan.
sche # leven zijner
gunstgenooten
vnnr rïifi hfit. nvflrorrnnfo riool rlov
w
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De Coll. der Gem. (e Leerdam
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Langerak
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n
Hardinxveld
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ii
Poederoijen
.
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Verder verblijdde ons onze hoogbejaarde broeder
Jhr. Mr. JBlout van Soeterwoude met de aanzien
lijke gift van f 20,— voor onze Kas. Voor al het
bovenstaande aan alle gevers en geefsters hartelijk
dank. Gaarne zouden we ook het goede voorbeeld
van dieu edelen grijsaard gevolgd zien
Te zelden
komt het voor, dat zulke particuliere giften kunnen
verantwoord worden. Broeders en Zusters, denkt
toch om onze Kas 1
A. Loois,
Pen om.
Pernis, 15 Jan. 1892.

Inwendige Zending in Noord-Brabant.
Ontfangen in hartelijken dank :
Van N. N. te Rotterdam
.
.
f 3,—
Van K . en A. te 's Sage voor Breda
- 5,—
Van de Jong.-ver. „Samuel", Drk
.
- 3,—
iMet vriendelijke en dringende aanbeveling onzer
Inwendige Zending.
De Penningmeester,
Js. VAN DEK LINDEN.
's Bosch, 18 Jan. '92.

1101,\YERI), 13 Januari '92.
Met dankzesreinir aan dm H
eu aan de Gemeenten, maken wij melding van de navolgende
giften, als
VaudeGem. te tfarlingen
ii
den Helder
»
Diëten
n
Holluin op Ameland
ii
Leerdam
n
Voorschoten
ii
Assen
ii
Leiden, Heeregracht
ii
Ommen
ii
Oostzaan
»
Nieuw-Amsterdam
»
Midwolda
ii
Uithuizen
ii
Amstelveen
II
Groningen
ii
Genderen
II
Zaamslag
ii
Pernis
II
Hoogvliet
»
Schiedam
II
A mersfoort
»
Heinkenszand
»
Apeldoorn
»
Stadskanaal

n

Hoogkerk

De Heere bewege nog meerderen

hoeften te helpen voorzien.
N.imens den Kerkeraad der Chr. Ger.
Gemeente,
Sj. Dijkman.
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onze be-

Voor

Kerk- en Pastoriebouiv te NieuivPordt.

Sedert, de laatste opgave in 't begin van December
ontvingen wij :

Van de Gem. te Amersfoort

.

f5 —

Nagekomen gift v. d. Gem. te Genderen
- 4 Van de Gem te Nieuwdorp
.
. 10 075
Van Gebroeders v. Haeringen, de Graaf en
Kisteman door H. v. Haeringen te De
demsvaart
.
- 25
Van de Gem. te Britsum
,
,
. (j'50
•1
Wanswerd
.
. 12'
»
Amsterdam
.
. 73*59
\oor deze gitten en collecten aan allen dank. Wii
vertrouwen, — nu de Kerstcollecte voorbij is, —
bij velen, die nog niet collecteerden, aan de beurt
te komen. Er is veel om te geven, hoeveel er ook
gevraagd worde, als de liefde des Heeren onze har
ten vervult. Gedenk dan ook aan Nieuw-Dordt.
Namens de Comm. v. N.-D.,
L. G. Gokis,
•p
„ T
Secr.-penm.
1
hmmpn , ,IR
Tn«
i
onn
^ UCIU. I Ou Al.

niet te tellen zijn. De geheele menscheberalisme. Dat ziin allemaal w a a r h e d e n
belust zijn. Maar — de smaken verschil
lijke samenleving is aangetast. Op allerlei die men èn door de onderrichtingen der
len nu eenmaal.
gebied worden de vreeselijbe gevolgen aan
Pausen èn door eigen inzicht moet ken
Enkele kerkeraden, die mij inlichtingen
schouwd. Tegen die gevolgen zoeken mo nen."
vraagden, heb ik gaarne per omgaanden
geantwoord.
derne theologen, letterkundigen, staathuis
Doch zulke stemmen vinden onder de
Nu echter ook de Redactie wordt lastig
houdkundigen en andere kundigen genees Roomschen weinig gehoor. De gioote me
gevallen, is 't misschien beter, dat ik een
middelen, zor-der baat. Want de oorzaak nigte ziet aan, wat voor oogen is ; ziet naar
enkel woordje ten beste geef.
der krankheid,, het ongeloof, het godloos du uitwendige macht eu schittering en
Welnu, dan ga vooraf de mededeeling,
zijn, blijft.
gaat mede met de Conservatief libeivle dat ik, op de laatste bijeenkomst van CuNu zeggen sommigen, dat dit alles de paitij, als de partij van de wereld, geloo- ratoren, tijdens de Synode gehouden en
waarop ik verklaarde, dat ik mijn verzoek
schuld is der geloovigen zelven. Ze zijn
vende, dat de kerk er zoodoende 't best aan om ontslag als Docent zou intrekken, in
niet vroom genoeg, niet heilig genoeg, niet toe is. Het zal wel daarin zijn oorzaak
dien ook de Synode mijn blijven aan de
getrouw genoeg enz. Deze beschouwing vinden, dat ook de meeste Roomschen niet
°h°ol wenschehjk mocht achten — het
kan weikelijk uit, liefde voortvloeien, maar leven uit het geloof als levensbeginsel, maar recht mij voorbehield zelf het tijdstip te
evenzeer uit haat. Voor sommigen is bij het geloot als overlevering, als wereld mogen kiezen, waarop ik mij zou terug
e
trekken.
het een genot den fijnen, en vooral zeker macht, voor uitwendige aangelegenheden
Ik deed dat toen slechts uit voorzichtigsoort van fijnen, dat bijzonder gehaat is, niet te veismaden, terwijl zij de Katholieke lien , die eiken Christen betaamt, ook op
iets kwetsends te zeggen. Gaan we echter kerk hartstochtelijk vereeren als, in hun anner dan kerkelijk gebied.
de geschiedenis der Christelijke kerk na oog, de beste assurantie-maatschappij tegen
Bijna onmiddellijk na de Synode trad ik
dan zien we, in wat wij nu beleven, zeer de onzekerheid en gevaren der eeuwigheid. dan ook met het Comité van de Centrale kies
vereniging in 't distrikt Kampen in over
zeker een rechtvaardig oordeel Gods. Do
Ten slotte komt het voor geloovige Katlio- leg over i en mogelijken opvolger.
eenvoudigheid van het Evangelie zijn we li eken zoowel als voor geloovige Protestan
Intnsscben deden er zich een paar om
sinds eeuwen kwijt, en het prangen v;in ten daarop neer, dat de rechtvaardige leeft standigheden voor van zakeliiken en voor,7...
_ .1
T
't geloof in het keurslijf der logika heeft door zijn geloof. Voor de menigte der v.jyu.iutucn aal-a, aie met mgn persoon als
zoodanig niets te maken hebben.
der kerk eene menigte van kwalen berok Roomschen is dit denkbeeld nu nog evtn
Ik sprak er over met den Presidentkend. Doch aan de andere zijde is het belachelijk als voor de menigte dei Pro
Ourator; deelde ze daarna ook schriftelijk
ook waar, dat men de kerk tot vele din testanten. Want de wereld der zichtbare mede aan de Broeders Curatoren.
gen gedrongen heeft, en dat zij dragen dingen beheerscht over bet algemeen het
Die omstandigheden zijn echter van zulk
een vertrouwelijk karakter, dat er publiek
moet, in deze wereld, de overbliifselen van leven.
geen sprake van kan zijn. Dit is nu eenliet lijden van Christus. Het aardsche le
Dezer dagen werd een nieuwe bisschop maal niet anders.
ven des Heeren wordt in de geschiedenis voor Polen aangesteld en deze legde, in
Ziedaar de loop der zaak.
der kerk voortgezet. Het leven des lii- handen van den Keizer van Duitschland,
Ik geef deze mededeelingen niet om mij
dens: smaad, hoon, laster, vervolging van den etd at als ambtenaar van den Staat. achter de Curatoren te verschuilen ; die
allerlei aard en eindelijk bet kruis. En L Daarna hield de Keizer een toespraak tot mannen-broeders hebben al genoeg te dra
naarmate eene kerk haar eigen, oorspron den oisschop, waaruit Monseigneur verne gen ; maar alleen om uit te doen komen,
dat ik niet zonder eenige noodzaak, of zon
kelijk karakter poogt te handhaven, zal zii
men kon, waaraan hij zich te houden had, der kennisgeving aan wie over mij gesteld
in deze wereld ook gehaat zijn.
en wat het hoofd der Pi otestantsche kerk zijn, handelde.'
Is er nu eenig vertrouwen bij de Broe
En dat valt nu in dezen tijd het zwaarst. van Pruisen van hem verlangde. Vervol
omdat de kerk in vroeger eeuwen den gens zat de nieuwe bisschop aan de Kei ders op de Curatoren, en wie zal daaraan
dan kan dit korte woord
droom gedroomd heeft van te zijn eene zerlijke tafel aau, terwijl des avonds een tvvyfelen
strekken, om, in elk geval in onzen kring,
heerschende kerk. Zij scheen het lijden te loge in do opera voor hem berebikbaar verder geschrijf te voorkomen.
boven te zijn en reeds te triomfeeren • ko
In nadere bijzonderheden kan ik niet
was. Het feest van den dag werd met een
treden.
ningen voor zich ziende buigen en vorsten
bal besloten.
Ik deed nu wat ik kon.
hunne heerlijkheid haar brengende. De
Wellicht hebt gij ook met aandacht de
-,n ~r
NOORDTZIJ.
worsteling onzer dagen is voornamelijk eene berichten gelezen van de begrafenis des
Kampen, 16 Jan. '92.
worsteling tusschen het libel alisme en het aartsbisschops van 's Hertogenboscb, en
katholicisme. Deze twee zijn vijanden, ge
hoe militairen in groot tenu en plaatselijke
Buitenlandsche Kerken.
zworen vijanden en bondgenoot* n tevens. en gewestelijke overheden schier konink
Vijanden, wat betreft de beginselen, bond- lijken luister aan deze begrafenis bijzetten.
Onder het opschrift: »Bui ten gezet, en
genooten, wat betreit de practiik. SWht.s
Zoo iets geschiedt in het z. g. Protestant- dat midden in den winter" schrijft Rev.
weinige Roomschen, in ons land, komen er sche Nederland, hoewel in dat gedeelte, Warnshuis te Gano, Cook County,'llli no i s "
in de Hipe van 30 Dec. 1.1. het volgende'
openlijk voor uit, dat zij met de Calvi
't welk men wel eens »klein Spanje" noemt.
»De gemeente van Gano hield hare dien
nisten, zij het dan ook als dwalende scha
Protestanten zijn hiei' jaloersch van, roe sten in de Methodisten-kerk, Zondag-mor
pen, eenzelfde beginsel belijden, als bron
pen ach en wee over de macht van Rome, gen in het basement van 9 uren tot halfvan het gezag, en een Zaligmaker als Ko maar schijnen het toch niet kwaad te vin
elf, en des namiddags in de kerk.
De opkomst des middags was zoo groot,
ning ook der volken. De meesten zullen, den, dat de kerk eene aardsche macht zij
in een beslissena oo^enb ik, terwijl zij zoo onder het hoofd van den Staat. Vooreerst dat wij al de stoelen in het basement noo
dig hadden om menschen zitting te geven
wel het liberalisme als het Calvinisme haten, zal dat wel zoo blijven en zullen de iuDie stoelen moesten dus naar boven ge
toch met het liberalisme medegaan. En trigues tusschen kerk en staat wel niet bracht worden, en aan 't einde van den dienst
dat is makkelijk te begrijpen. Het libe
weer naar beneden. Wij hadden daarbij het
ophouden. Die na ons komen, zullen wel
gebruik van het basement, gedurende de
ralisme is niets en heeft niets dan ontken
licht den dag neg beleven, dat geloovige
week, voor biduur en catechisatitsn. Voor
ningen en critiek. Het heeft noch dogma Roomschen en geloovige Protestanten el
het gebrmk van de kerk betaalden wij
tiek, noch op openbaring rustende zede- kander, in de kerk der Catacomben, in 1» dl. huur in de maand.
leer. En nu denkt een Roomsche : dat kan schuren en huiskerken, zullen ontmoeten
Nu hebben de Methodisten ons verboden
ik juist gebruiken. Ik dwing het liberalis en elkander tl oosten en sterken met het hunne k- rk langer te gebruiken — alleen
mogen wij het basement hebben des Zon
me tot zijn eigen consequenties te komen
woord : de rechtvaardige zal door zijn ge
en tegehik die consequenties te beperken. loof leven ; om, in de gemeenschap dei- dags, van 8 tot 10 en van 1.30 tot 4
uren en in de week in 't geheel niet, tot
Ik dwing het tot verdraagzaamheid jegens
heiligen levend, gezamenlijk hem uit den na Februari. Dit, besluit sluit meer dan
de kerk, en tegelijkertijd toon ik aan, hoe hemel te verwachten die, als Koning dei- de helft der gemeente buiten.
ledig en hol, hoe arm en ellendig hut is, Koningen en Heer der Heeren, eeuwiglijk
En waarom moeten wij de kerk uit?
Dat was ook onze ernstige vraag, >Vaf
hoe volstrekt onbekwaam om op de hoog over alle schepselen regeeren zal.
hebben wij toch gedaan, dat wij roet meer
ste levensvragen een bevredigend antwoord
Deze hoop, mijn vriend, doet al het leed in de kerk mogen komen ? Wel, men
te geven. Zoo overtuig ik, langs een om
verzachten, ook in het persoonlijke leven. noemde het een en ander. Neen, zei'de ik
weg, van de noodzakelijkheid eener abso Wij voelen, dat wij afsterven moeten: ons dat is het niet. Als gij het niet zeggen
lute waarheid, en van het bestaan dier zelven en de wereld om ons heen. Het UU1U » uau aai ik uei zeggen : ±ur zijn twee
redenen, waarom wij de kerk uit moeten:
waarheid in de Katholieke, d. i. de Room valt zwaar en wekt menigmaal een hangen
1. Wij zijn Dutch — daarom moeten wij
sche kerk.
strijd. Maar ten slotte verliest het toch de kerk uit. Dat werd mij toegestemd
Enkele Roomschen, die verder zien dan de oude, natuurlijke mensch, en nemen we dat was de reden — Dutch. 2. De andere'
de menigte, beseffen echter het gevaar, dat
het kruis aan met blijdschap, en gaan we reden is jaloezie. De Hollanders hebben
in het liberalisme ook voor hun kerk den dood tegemoet met stillen ernst, we eene overvolle kerk, en de Methodisten
schuilt. Zoo schreef o. a. dezer dagen de tende, dat we met een vijand te doen heb hebben, daarbij vergeleken, maar een hand
vol volks. De Dutch de Amerikanen voor
Limburger Koerier.- »De verliezen, die de ben, maar ook hopende op de genade, die uitgaan ! dat mag niet. Het »basement"
Katholieke kerk in onze eeuw te betreu ons toegebracht is, in de openbaring van is goed genoeg voor de Dvtch, en al kan
ren, de stormen die zij te doorstaan heeft, Jezus Christus.
met meer dan de helft i u het »basement "
die er met in kunnen, moeten maar buiten
dagen ons niet van den kant der Calvinis
Van harte
b ij ven, zij zjjii toch maar Dutch — biduur
ten maar van den kant der liberalen op.
t.t.
behoeven wij uiet te hebben. De Dutch
De zielen, die der Katholieke kerk ontrukt
kunnen toch niet bidden. Zoo zijn wij in
GISPEN.
worden, zijn in de netten van het libera
ballingschap gezet.
Nu hebben wij besloten, om onmiddelijk
lisme en niet in die van het Calvinisme
Mijn mandaat ter Tweede
te beginnen met het bouwen van onze
gevangen. De wetten die onzen godsdienst,
kerk.
Kamer.
onze priesters en kloosterlingen verdruk
A anstaande week zal plan eri bestek ge
ken, de wetten, die onzen kinderen het ge
Enkele Broeders gevoelden behoefte deze reed zijn.
zaak
in
't
publiek
ter
sprake
te
brengen.
loof aan Christus en zijn heilig Evangelie
Wij zijn een arm volk. Velen onzer zijn
Ofschoon niemand hun dat recht zal be nog maar enkele jaren in Amerika. Wie
uit hart en geest uitroeien — die wetten
twisten — doet het toch andere broeders leed,
danken haar ontstaan niet aan den geloo al wure 't slechts met het oog op sommigen helpt dit arm volk een eigen kerk te be
vigen Protestant maar aan 't ongeloovig li buiten onzen kring, die op zoo iets wel komen ? Wij doen een algemeen beroep
QJ> de liefdegiften van onze broeders.

Dat wij ons op de Board beroepen, helpt
ons niet, wart de kas is meer dan leeg.
Wie kan, helpe ons !
Van alle giften zal den gever een kwi
tantie worden gezonden door den Scriba
van den kerkeraad.
Kev. J. W. Warnshuis,
Adres:
Gano,
Cook Co,,
Blinois.
De Roomsche aartsbisschop Kenrick van
St. Louis, in Missouri, broeder van wijl"n
den aartsbisschop van Baltimore, beeft, on
langs het vijftigjarig jubilee zijner orde
ning gevierd. Bij deze gelegenheid heeft
hij zoowel van de zijde der Evangelische
Christenen, als van zijne geloofsgenooteri
talrijke getuigenissen van eerbied en sym
pathie ontvangen. Hij verdient die door
gestrengheid van leven, den liefdadigen
geest, die hem altijd jegens allen heeft be
zield, en in 't bijzonder door het waarlijk
ruime hart, dat hij toonde tegenover de
niet-Roomschen. Men moet den Atl. Oceaan
overgaan naar de Vereen. Staten om
bisschoppen en aartsbisschoppen als hem
te ontmoeten, die n. 1. de Protestanten
niet behandelen als pestbuilen in deze en
als vervloekten in de andere wereld maar
ze ontvangen en ontzien als broeders. De
heer Kenrick is bekend en geacht onder de
Roomschen als onafhankelijk prelaat, van
uitnemende hervormde richting. Op het
Vatikaansche koncilie was hij een der meest
besliste tegenstanders van het leeis nk der
rauselijke onfeilbaarheid. Toen het ge
stemd en geproklameerd was, onderwierp
hij zich, doch mei, de verklaring, dat de
argumenten, die men er voor bezigde niet
steekhoudend waren, en dat dit dogma
iem niet bestaanbaar voorkwam met zekere
w®ge810nde teiten der kelkgeschiedenis.
Vijfentwintig jaar geleden stelde hij voor,
dat al de priesters eener dioceeze, die met
een kerspel belast waren, geroepen zouden
zijn om hun bisschop te kiezen. Onder
andere hervormingen stelde hij de afschaf„'HBO'001 van a^e vrijstellingen of dispenW6^
aHereerst van alle kerk-plnt'
J e toestanden, die deze noodzakelijk
gemaakt hebben. Tengevolge van de zelfstandigheid der
ten Rebben Louisana en andere Staten
machtiging gegeven tot loterijen, waarvan
zy natuurlijk de biljetten plaatsen in de
Staten, die ze niet toestaan. Het Unie
gouvernement, dat dit verontzedelijkende
sPel beteugelen
wilde, heeft nu het ververvoer door middel van de post, van alles
wat op de loterij betrekking heeft, verbo
den.— Om de uitgestrektheid van dit lo
terij-verlies te beoordeelen heeft men slechts
hel rapport van den minister dei poste
rijen te raadplegen. Hij meldt namelijk
op den Staat der inkomsten van zijn de
parteinent een verlies van een millioen
dollars vanaf het tijdstip, dat de posterij
ophield in den dienst der loterij te zijn,—
Volgens de Italia Evangelica heeft de
kollekte te Rome voor den St. Pieters
penning niettegenstaande de dringende aan
sporingen van de pastoors geen duizend
francs bedragen.—
Een mijnwerker te Loison, Pas de Calais,
schreef in een Fransch blad zijn openbare
klachten tegen de drieste stoutheid van den
pastoor. Deze had zijne vrouw bedreigd
van te zullen maken, dat haar kinderen van
den arbeid in, de mijnen zouden weggejaagd
worden door den eigenaar, indien zij niet
op hun tijd de Kommunie deden. Boven
dien was de knaap slechts een paar keeren
alwezig geweest, om buitengewonen arbeid
te doen en wat te verdienen, teneinde zich
geschikte kommunie- kleeding te verschaffen.
De reden van den tegenstand was echter
te zoeken in het feit, dat de vader nu en
dan de Protestantsche vergaderingen be
zocht. Hij las den pastoor dan ook ge
trouw de les met aanhalingen uit het
Nieuwe Testament.—
De Italiaansche Minister van Finantiën
heeft in overleg met den Minister van
-Eeredienst bij het Parlement een wetsont
werp ingediend ter vermeerdering van het
traktement der pastoors van 600 tot 800
ft'ancs.
Het is eene slimme maatregel, —
de Pauselijke bladen zeggen : een sroode,
— die ten do>;l moet hebben om de nationale
politiek en een goed deel der Italiaansche
geestelijkheid te verzoenen. Het gouverne
ment van Humbert wil — zegt een Pauselijk
blad — zich bemind maken bij wat men
noemt de lagere geestelijkheid, om ze te
gen de bisschoppen np te zetten, ja zelfs
tegen de kardinalen en den Paus, die te
onverzoenlijk zijn.—
Een Presbyteriaansch Schotscb prediker
Rev. Mac. Neill, die te Londen spoedig
populair werd, verliet deze stad om in
Schotland terug te keeren. Hij predikte
zijn afscheid voor de gemeente in Regent
Square, in den voormiddagdienst van 20
December. Hiervan wordt in de British
Weekly gezegd, om een denkbeeld van den
Londsclien mist te geven : — De bruine mist
van buiten was de kerk binnengedrongen,
en maakte het zoo donker dat, ondanks het
brandend gas, men moeite had om van de
eene tribune de menschen op de andere
tegenover zich te kennen. —
De Paus heeft de Braziliaansche Bene
dictijnen in den ban gedaan en den inter
nuntius terug geroepen, die hem te Rio
Janeiro vertegenwoordigde, omdat zij niet
geprotesteerd hadden tegen de verwereld
lijking der kerkelijke en geestelijke goede
ren.—
Op het einde der begrootings-diskussie
heeft de Pransche Kamer een artikel 85
aangenomen, bevattende de bepaling: »Te
beginnen den 1 Januari 1893, zullen de
rekeningen en budgetten der kerkvoogdij
en en konsistoriën onderworpen zijn aan
alle regels van andere publieke instellin
gen.—
Men hoopt, dat de Wei eldten toonstelling
te Chicago zoo min des Zondags zal open
gesteld worden ais de Tentoonstelling le
Philadelphia in 1876 bij het eeuwfeest deiOnaf hankelijkheid.
C. M.

Opium.
Onder het motto »Uit den Opiumpoel"
schrijft de Loco notie f het volgende : Ter
terechtzitting van den Raad van Justitie
te bemarang, 2e kamer, werd jongstleden
/Saterdag behandeld het appel, ingesteld
door den Javaan Pak Bamrau alias Bad
jing, tegen een vonnis van den Landraad
te Rembang, waarbij hij ter zake van opr
um-overtreding werd veroordeeld tot twee
jaren dwangarbeid buiten den ketting en
drie boeten, te zamen tot een bedrag van
f 84100.
Voor den appellant trad als verdediger
op, de advocaat Mr. Andries, aan wiens
pleidooi wij o. a. het navolgende ontleenen
»De animositeit, waarmede men in Rem
bang tegen dezen appellant, die voor een
opiumsmokkelaar wordt gehouden, optr d
gaat zoo ver, dat men ook thans weder
evenals in een vorige zaak, welke ik de
eer had voor dezen Raad te behandelen
geweigerd heeft den notaris in de gevan
genis toe te laten, om een procuratie op
den verdediger te passeeren. Weder werd
aan den Procureur-Generaal getelegrafeerd
welke den resident om inlichtingen vroeg
waarop werd geantwoord, dat de beklaagde
den notaris niet had laten roepen en geen
volmacht op eenen advocaat wilde passee'
ren. hen uitvlucht eenerzijds en een on
juiste voorstelling anderzijds! Want het
spreekt van zelf, dat een beklaagde, die
oncu-r strenge bewaking in de gevangenis
wordt gehouden, onmogelijk eenen notaris
kan laten roepen en dat natuurlijk zijn
familieleden zich, zoowel tot den notaris
als tot den verdediger hadden gewend. En
dat een veroordeelde Javaan, die reeds uit
eigen beweging in appel is gegaan, zich
niet van de hulp van een advocaat zou
willen bedienen, is te onwaarschijnlijk om
waar te kunnen zijn en was in casu ook
niet waar, daar appellant uitdrukkelijk aan
den cipier der gevangenis had verklaard
.1 - L 1 "
•*
F
•! •
I 1
1 ,
(ïcii
in) z,yn
iaumie
naa verzoent
een aa"I
vocaat te Semarang te raadplegen.
Het gevolg is echter geweest, dat de
notaris te Rembang tot tweemalen toe
zich te vergeefs naar de gevangenis heeft
begeven, dat hij telkens ongeveer een uur
heeft moeten wachten, onverrichter zake is
moeten terugkeeren en dat deze appellant
van het hem brj de wet toegekend voor
recht is verstoken geworden, om een vol
macht op zijn raadsman te passeeren.
Deze omstandigheid, welke niet uit de
stukken kan binken, meende ik voorop te
moeten stellen, omdat zij een bewijs te
meer is voor de vooringenomenheid tegen
dezen appellant, van welke in de stukken
de duidelijkste bewijzen wel aanwezig zijn.
Het sterkst komt dit uit, wanneer wii
in de stukken nagaan, het onderzoek, dat
heett plaats gehad naar de getuigenis deipersonen, die op hun vroegere verkl mn
gen ten laste van beklaagde zijn terugge
komen.
Er zijn getuigen in deze zaak, die terterechtzitting op hun verklaringen terug
komen. De tweede en derde getuigen ge
ven met reden op, dat zij bij het voorloopig onderzoek valschelijk tegen den verdacnte hebben getuigd en dat ZIJ dit uit
vrees voor den Kegent hebben gedaan ; de
overigen, dat zij door den hoofdgetuige
Saridjojo zijn opgestookt om de schuld op
den beklaagde te werpen. Niettemin wordt
bij het onderzoek slechts zeer vluchtig
over die veranderde verklaringen gehan
deld. Men loopt er overheen, alsot men
slechts noode die getuigen op hun bezwarende verklaringen ziet terugkomen.
In dit geding moeten twee hoofdmo
menten worden onderscheiden, en wel :
1° dat, als in elke Rembangsche opium
zaak, de voornaamste getuigen de eigen
lijke bedrijvers van de overtreding ziin :
2° dat die getuigen om zich zelf vrij te
pleiten, zich verstaan, om zooveel mogelijk
de schuld op den beklaagde te werpen.
En hier kan men duidelijker dan ooit
het verderfelijke, het immoreele van he
systeem zien, dat sedert eenigen tijd hier
heerscht, waarin men zich vooral in Rem
bang nog zoo gaarne sterk gevoelt, duch
waartegen deze Raad reeds door verschil
lende recente beslissingen een heilzame
reactie teweegbrengt; ik bedoel het systeem
om een veroordeeling uit te spreken op
de getuigenis van de werkelijke daders of
althans van mededaders.
Een grafzerk op de Kali Besar.
De Engelsche predikant King, die met
den heer Ldwin Freshheld een a-tal jaren
geleden Java bezocht, geelt in de Transactions of the Asiatic Society of Japan,
eene beschrijving van een door hem ge
vonden grafzerk:
»Loopecde langs de Kali Besar te Ba
tavia trokken eenige grafzerken, die als
plaveisel dienst deden, onze aandacht; ze
droegen alle Hollandscbe namen, behalve
een, die aan de nagedachtenis van een
Christen-Japanner was gewijd.
»Wij, dio pas van Japan kwamen, von
den dit belangrijk genoeg om er navraag
naar te doen en bleek ons, dat vroeger,
niet ver van de plek, waar de zerken nu
lagen, eene begraafplaats was geweest,
waarvan de steenen opgeruimd, toen de
stad zich uitbreidde, als straatbekleeding
waren gebruikt.
»Men stond ons toe de zerk naar een
meer passende plaats over te brengen, on
der voorwaarde haar door eeu anderen steen
te vervangen. Zij ligt nu op het erf van
een Engelsche kerk te Parapat tan.
»Het is bekend, boe in 1624 duizende
Japansche Christenen zijn uitgeweken naar
China, Pormosa en de Philippijnen. Wij
mogen aannemen, dat enkelen ook naar
Java zijn getogen, want het is waarschijn
lijk, dat de bedoelde zerk bestemd is ge
weest om de nagedachtenis van iemand,
die om het geloof in bannelingschap ging,
te eeren.
De steen draagt het volgende opschrift:
Bovenaan 5 Chineesche letterteekens, en

daaronder:

i

Hier rust d'Eersame
Michiel T' Sobe
Christen Japander
Gebooren tot
Nangasacki den
XV Augusto A 1605
Obijt den XIX April A 1605.
Tot zoover de heer King.
De bedoelde zerk lag vroeger voor het
kantoor nu geoccupeerd door de firma J.
Peet en Co., de plaats waar indertijd de
Portugeesche kerk stond. Men vindt daar
in de buurt nog verscheidene kerken en
ook grafkelders.

I n g e z o n d e n .
Amsterdam 7/12 —'91.
Hooggeachte Redacteur!

gen, zullen genoemde broeders des Vrij
dags tot 12 uur 30 minuten, in hun
beurtschip aan de Kuipershaven te Dord
recht ; en des Dinsdags tot 1 uur 30 aan
het Haringvliet N. Z. te Rotterdam, zich
disponibel stellen om ladingen, hoe klein
of groot ook, van genoemde artikelen to
ontvangen.
Van enkele plaatsen werd mij' om een
ton gevraagd ; aan die vrienden antwoor
den wij bij dezen, dat door mij alleen ton
nen geleverd worden aan den algemeenen
agent te Amsterdam. Ieder plaatselijke
heiper zal, naar mijne bescheiden meening,
tot 1892 wel een plaatsje ot voorwerp
kunnen vinden om in te sparen ; te sparen
totdat het der moeite en kosten waard is
om naar Amsterdam gezonden te worden.
Verlangend zien wij uit naar die hon
derden, die zich als helpers, uit liefde voor
den Heer der Zending kunnen aanmel
den, om in hunne steden en dorpen, de
anders meestal verloren gaande dingen
bijeen te rapen.
Uw goud of uw zilver vragen wij niet,
alleen uwe liefde en gebed; uwe toewij
ding in het kleine; onze Heiland gaat
ook het kleine niet voorbjj ; de dunne ha
ren van uw hoofd worden door Hem ge
teld, geen een derzelve valt zonder den
wil des hemelschen Vaders op de aarde;
en wij, zouden wij, wanneer wij zjjne teedere zorgen in het kleine, en zijne onbegrij
pelijke liefde in het eeuwig groote mogen
opmerken ; voor zijne heilige zaak, de zaak
der Christelijke Zending, met name op
Soemba, het der moeite niet waardig keu
ren, in het waarlijk geringe Hem te dienen?
Die een Heiland als onzen Heiland haat,
wil zeker ook niets «oor Hem doen, maar
elk die maar iets van zijne teedare liefde
gevoelde, zijne smarten en tranen bezag,
zijne erbarmingen der genade voelde wer
ken in het rechtvaardig verloren harte,
blijve ook nu niet terug om eene enkele
spanne moeite te besteden ten dienste van
zijn heerlijk Koninkrijk.
D. G. v. D. HOORN.
Oudshoorn a/d. Rhijn.

Als trouw lezer van uw blad las ik ver
leden week natuurlijk ook het ingezonden
stukje, van eenige reizigers. Zij meenen,
dat eene gelegenheid tot nachtverbljjf zoo
als de Chr. Jongel. Vereen. Excelsior
Keizersgracht 207 ter dezer stede dit biedt,
elders velen welkom zal wezen en noodigen bestuurders van Te Huizen voor Mili
tairen uit, in overweging te nemen, zoo mo
(de Opwekker.)
gelijk aan zulk een »Te Huis" dusdanige
gelegenheid te verbinden.
Naar mijn bescheiden meening zijn die
Mevr. Keek, weduwe van de:i Zendeling
reizigers aan beter adres, indien zij zich
Mabolela, legateerde aan de Zendingskom
wenden tot de C. J. Vereenigingen, ten
missie te Parijs 5000 francs, voor de va
eerste, omdat burgers toch niet bij voor
derlijke zorg, waarmede de Zendelingen
keur onder militairen toeven, ten tweede
behandeld worden.
omdnt in menige stad afdeelingen van het
Nederl. Jongelingen Verbond in het bezit
zijn van een eigen gebouw. Doch dit kan
Den 14 Jan. vierde de jongedochtersik in het midden laten. Wat ik zeggen
vereeniging Dorcas te Langerak haar eerste
wilde, indien uwe mij bekende welwillend
jaarfeest.
heid mij daarvoor althans gelegenheid geeft,
Ds. P. Koopmans opende de samenkomst,,
is dit: indien besturen, welke dan ook,
die door vele belangstellenden was be
onze ervaring kennen, zullen zij zich nog
zocht, naar aanleiding van het Schriftwoord :
wer eens oeaenKen voor zij aan dien wensch
»Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden."
gehoor geven. Indien wij ooit zijn teleur
Daarna werden de verslagen uitgebracht
gesteld, dan is het in de hoop, dat Excel
door de Penningmeesteresse en Secretaresse,
sior in dezen velen welkom zou zijn. Versta
waaruit bleek dat het ledental van tien tot
mjj wel. Jaar en dag klaagde men, dat
dertien toegenomen was en de vereeniging
er in Amsterdam niets in dien geest te
zich in een bloeienden staat bevindt.
vinden was. Daarom en niet allereerst
Verscheidene toespraken werden er ge
om er veel voordeel van te trekken, wilde
houden, nu en dan dooi lied en psalmge
Excelsior eenige kamers tot dat doel in
zang afgewisseld, terwijl het publiek blijk
richten. En wat is nu de ervaring van
baar behagen schepte in de flink voorge
bijna zes jaren ? Dat er weken voorbgdragen samenspraken door de leden der
gaan, waarin wij geen drie gasten zien.
vereeniging.
't Is waar bij gelegenheid van Patrimoniums
verg idering, Sociaal Congres, gedenkdag
der V. U. enz. is het getal kamers veel
Scheurkalenders iu de Kazerne.
te klein, maar z. s. reizicers zien wii linncrst,
zelden, niettegenstaande er nog nooit een
Door Ds de Visser, Amersfoort: s;evouden
geweest is, ot hij betuigde het uitstekend
iu de collecte
f 1,50
Door H. van Haeringen Gz , Dedemsvaart:
gehad te hebben.
collecte op het Jaarfeest der Jougelingsv. - 3,—
indien men nu nagaat, dat er wel geen
Bemoedigend niet waar, dat nu twee weken at-hP.S. Is het der moeite waardig, dan
nacht over Amsterd a.m '/al HalPn waarin
ter elkander uit garnizoensplaatsen ons iets werd
zal br. Oudheusden voor Amsterdam den
geen
Christelijke
mannen
hp.rhprcrino'
zoe
gezonden ; dat bewijst, dat men het Zendingswerk
begeerden afval aan de huizen afhalen.
ken en men let dan op de volgende vooronder de soldaten waardeert, en men gaarne wil,
Vooral rekenen wij op H.H. Drogisten,
UOCICU'
uie ten verbiyt in Excelsior geert,
dat up den ingeslagen weg voort worde gegaan. Geve
de Heere, dat we daartoe in ruime mate iD staat
Apothekers, Wijnhandelaren en Comestidan ^mag men mij gerust achter „velen wel
wordeu gesteld.
blesverkoopers.
kom
een ? plaatsen. Het wèl ingerichte
E, KKOFVELD.
gebouw van Excelsior ligt op hoogstens
N.B. Van het bestuur der Vereeniging:
lo minuten afstand van hpt. flonfraal Sta.
«Boodschap zijn heil van dag tot dag" te
tion en dan ook van de aanlegplaats veler
's lieeren Loo en een goed
uuutoii, iu ue nauijiieiu van den Dam dus 's Gravenhage, ontvingen we nog de mede
werk.
biina in het centrum dm- «stad
A* deeling, dat de heeren: W. van Leeuwen,
Sumatrastraat 162, G. van Leeuwen, Hel
leestafel
liggen
zoowel
Bazuin
en
Heraut
Dezer dagen zag het licht een :
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merstraat 150, Franken, Van Dijkstraat
itib
otniaeisoLaa
en
Jy.v.
cl.
Dag
enz.,
adresHandboek voor de Opvoeding en
115 en A. Verschoor, Van Brakelstraat
boek, tijdschriften enz. enz.
de Verpleging van Idioten. Vrij
Vrooliik helder Vfirlifiht. is hp.pl hpf, CTP. 64, allen te 's Gravenhage, zich mede met
naar het Hoogduitsch van Dr.
de ontvangst willen belasten.
bouw,
de vertrekken zijn, ieder afzonderH. Sengelmann, Directeur der Al De broeders en zusters zullen begrijpen,
lijk, keurit; neties ingericht,. Het onthiit
sterdorfer Gestichten, door F.
dat verdere mededeelingen enz. in de Ba
is,
durf
ik
zeggen,
royaler
dan
elders.
Bn
Kortlang J.Ezn., Directeur van bet
zuin niet kunnen worden opgenomen. Het
voor dit alles geeft men f 1,25 of f 1,50.
Gesticht tot 1 jpvoeding en Ver
»Mosterdzaadje" is daarvoor de aangewe
Bedenkt
men
daarbij,
dat
men
meermalen
pleging van Idioten »'s Heeren
zen plaats.
Loo" te Ermelo. K. Le Cointre, gelegenheid heeft flinke sprekers te hooren
REP.
zoowel van de Chr. Gero-f. TTat-*? T.ntii alc
Middelburg 1891.
Ned. Geref. gezindten, dan zal iedereen
lien goed werk heeft de heer Kortlang
toch zeggen, dut het rnoeielijk beter kan.
Militair Tehuis le 's Bosch.
gedaan door bovengenoemd boek van Dr. Toch is er meer. Dikwerf heeft men mij
Sengelmann voor ons Christelijk publiek te
Ontfangen :
verzekerd aangenaam getroffen te zijn ge
vertalen. En wil allereerst omdat het hier
weest door de ontmoeting Van ViPSP.haa-M®
Van A. v. d. Willik, boomkweegeldt de belangen van de »armsten onder
ker te BoskooD
f 3.RS
jongelui, die, ofschoon zij op kerkelijk gede armen" bij de Nederlandsche Christe
uieu aiie mogelijke verscheidenheid verte Door Ds. Eskes te Spijk, gecoll.
door de Jong.-ver.
.
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nen te bepleiten ; njet door propaganda
genwoordigen, zoo joviaal met elkaar om
geschriften uit te geven maar door zulk een
Van de Meisjes vereeniging te Urk - 5,'—
gaan, terwiil men zich verbaast, dat er van
degelijk werk te vertalen als het Hand deze gelegenheid tot logies zoo weinig ge- Van H. v. Haeringen Gz. te Deboek van Dr. Sengelmann. Wij zijn in de
aemsvaart, bijeenverzameld op
uruiii gemaaKt wordt. Men zegt dan, het
laatste jaren volkomen overtuigd van de is noa niet ffenoeff bekend. Dnph ib- wraarr
de Jongel.-ver.
.
. S,
noodzakelijkheid eener krankzinnigen-ver
Hartelijk dank voor deze gaven!
wat moeten wij meer doen dan in Bazuin,
pleging in Christelijken geest.
Maar
Namens het Bestuur,
wagemnger en Maranatha adverteerenJ?
of ieder
Nederlandscb
Christen
ook
Wij zullen er mede moptpn fmVinnrlün rnont
Js. VAN DER LINDEN.
overtuigd is, dat het zijn plicht is mede op den duur kost het ons te veel en ma's Bosch, 18 Jan. '92.
te werkrn tot eene verpleging van «Idio Ken wij geen rekening.
ten ?" Wij twijtelen er aan, maar we twij
ieder kan uitrekenen, dat, HA 1-iplinnrlnli-p
felen er niet aan of, als eenmaal dit Hand
In dank ontvangen voor het Militair
meubeleering van elk vertrek minstens
Tehuis f 5,60 van de Chr. Jongel.-Vereeboek gelezen is, een ieder overtuigd is, f 125, — kost. Waar zal men dan moed
niging te N.-Pekela.
dat niets verzuimd mag worden ter onder
hebben iets tot stand te brengen, waarvan
steuning van hen, die zich het lot van
H. VAN OLST,
men in deze groote stad geen noemens
die arme schepselen aangetrokken hebben, waard voordeel heett.
Penningm.
Kampen, 19 Jan. '92.
die leven doch het zich grootendeels niet
Misschien zeut,
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bewusi zijn, die veelal hunne wenschen en
moet ook gelegenheid tot middagmaal gebehoeften niet duidelijk kunnen maken en
vou. -Lfuoii wie weet wat reizen is, weet
staan op een trap van ontwikkeling, die ook dat
ADVKKTKNTJLN.
men
in p.pnp ermnto
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hen in weinig onderscheidt van dieren. daar zyn middagmaal gebruikt, waar men
Maar kan men nu voor een Idioot wel
s middags in de buurt is. Bovendien de
meer doen dan hem zorgvuldig verjilegen, hem exploitatie-kosten worden dan 700 pnm'm
Ooor 's Heeren goedheid werden,
eten en drinken geven, hem reinigen en
hoog, dat de geheele zaak verlies geeft.
wij heden verblijd door de geboorte
zorgen, dat hem geen ongeluk overkomt ? ZJOO ziet u, mijnheer de redacteur, dat de
van een welgeschapen ZOOM.
Wie zoo vraagt, leze dit Handboek, en leze
praktijk dikwerf iets and PT*8 t.A 7.1 on crpofh
P. BERGSMA.
daarin eens een tafel van werkzaamheden
dan wat de theorie voor bijna zeker houdt.
K. BERGSMAuit het een of ander gesticht. Nu zal een
Geloof inij met verschuldigde hoogachting
ander zeggen, ik ben tegen al die gestich
DE MEBR.
en dank voor de plaatsing dezer regelen.
ARUM, 17 Jan. 1892.
ten ; ik zie niet in, waarom een idioot niet
Uw Dv.
even goed in een huisgezin kan verpleegd
J. Pu. MARMELSTEIN.
worden ? Misschien zal hij wel zijne mee
Wegens plaatsgebrek eerst nu opgenomen.
ning wijzigen, als hij gelezen heeft, wat er
Red.
Door Gods goedheid werden wjj
voor eene verpleging en opvoeding van
heden verblijd door de voorspoedige
idioten, wil men eenig resultaat verwach
Brokken
ten, noodig is.
geboorte van een welgeschapen ZOOJH.
Het Handboek bevat eerst een Theorioud tin, gebruikte capsules ten behoeve
L. ORANJE
tisch gedeelte, waarin het wezen, de licha
voor de Zending op Soemba, worden in
en Echtgenoote.
melijke en geestelijke verschijnselen en de ontvangst genomen door br. P. OudheusMIDDELBURG, 20 Januari 1892.
oorzaken van het idiotisme besproken worden. den, Frederikstraat te Amsterdam, die te
Hierop volgt het Historisch gedeelte, waar vens bereid is om van alle plaatselijke
in de geschiedenis
van het idiotis verzamelaars of verzamelaarsters, de zen
me en zijne verpleging medegedeeld en, dingen te ontvangen.
Voor de vele blijken van belang
voor wie er meer van weten wil. in 16
Op Amsterdam is bijna van alle plaat stelling, ontvangen
bij 't herdenken
bladzijden de litteratuur over dit onder
sen in Nederland, directe gelegenheid per
ouzer Veertigjarige licht ver
werp aangegeven wordt, terwijl in hel
beurtschipper of stoomboot, en daarom is eeniging, betuigen wij onzen hartelaatste, practische gedeelte tot in de klein
die stad de beste standplaats voor den al- 1ijken OAJ1K.
ste bijzonderheden beschreven wordt, aan gemeenen agent.
E. H. BOOIJ.
welke eischen eene goede verpleging moet
Voor Domburg heeft zich als plaatse
T. BOOIJ—
voldoen.
lijke verzamelaar aangemeld : de WEw.
II
RV
T » 11
-1
N
Eene
mededeeling slechts ten slotte.
Nuis.
«eer us. rs. u. van den Hoorn.
HOOGEVEJEN.
In Duitschland bestaan 33 gestichten voor
Voor Alphen en Oudshoorn de zusters
idioten, in Nederland twee. Zouden er in
van den Hoorn.
Nederland niet meer idioten zijn ? Wii
Voor Boskoop, Mej. Johanna den Ouden.
wenschten wel, dat het zoo ware.
Voor Uithoorn, br. A. van Hilten.
Voor de vele blijken van deelne
Een ieder, die gaarne weten wil, wat
Voor Vrijhoeven-Kapel, br. L. Metzke.
ming, ondervonden bij het overigden
voor de »armsten onder de armen" gedaan
Voor Oude Wetering Mei. H. M. T.
onzer geliefde Dochter, Zuster en Be
wordt en moet gedaan worden, lez•• dit Kimme!.
huwdzuster GERRITDINA VAN DER SLUIS,
Handboek en hij zal spoedig behooren tot
Voor Alblasserdam de Gebrs. de Haan
degenen, die het g. sticht tot Opvoeding en
betuigen wij bij dezen onzen dank.
beurtschippers OD Dordrecht en RNTTM-.
Verpleging van Idioten, »'s Heeren Loo" dam; en omdat wij voor Dordrecht en
Uit aller naam,
te Ermelo, ondersteunen.
voor «otterdam nog geene plaatselijke ont
J. VAN DER SLUIS Az.
W.
vangers of ontvangsters wisten te verkrij
ZWOLLE, 15 Jan. 1892.

V,

öör de vele treffende bewijzen
van deelneming, ondervonden bij liet,
overlijden zijner dierbare Ecbtgenoote
en zjjner trouwe Dienstmaagd, betuigt
de ondergeteekende, mede namens zijne
kinderen, hartelijken dank.
A. S. ENTINGH,
Predikant.
ROTTERDAM, 18 Jan. 1892.

(jevoelig voor de vele bewijzen v;m
deelneming, betoond bij liet overlijden
van onze innig geliefde Echtgenoot^
,en Moeder ELIZABETH BERKMAN,
op 1 Januari 1892, betuigen wij onzen
hartelijken dank.
W. FREEN.
M. KORVINKFREEH.
DORDTRECHT,
L. KOR VINK.
20 Januari 1892.

Door dezen volbreng ik den
treurigen plicht, om met diep
gevoelde smart des harten het
overlijden bekend te maken
mijner innig geliefde Echtgenoote

Maria Elissahet MJtsch
op 12 December, in den ouder
dom van ruim zes en dertig
jaren, mij nalatende vijf kin
dertjes, tillen te jong om dit
zwaar verlies te beseffen. De
eenige troost voor mij in deze
zware beproeving voor mijn diep
bedroefd hart is, dat zij, steu
nende op de borggerechtigheid
van haren Heer en Heiland,
Dien zy van kindsaf mocht
liefhebben, zalig en blijmoedig
de eeuwige rust mocht ingaan.
Uw diepbedroefde Vriend
en Broeder in onzen dier
baren Heiland,
R, J. HORSTMAN,
Zendeling.
PEKALONGAN,

12 Dec. 1891.

Onverwacht ontsliep heden
zacht en kalm, te Eefde onder
Gorssel, na een langdurig lij
den, mijne innig geliefde Zus
ter

JOUAWNA MARIA
UIETEIUM,
Wed. van den Heer W.
SLEIJSTER,
in den ouderdom van ruim 78
jaar.
H. A. HIET1NK.
ZUTPHEN, 8 Januari 1892.

Tot onze smart nam de Heere,
na een kortstondig lijden, van
ons weg onzen geliefden Vader
en Behuwd vader

in den hoogen ouderdom van
84 jaar, waarvan ik ruim 36
jaar met hem in den echt. verbondeu was.
Mede namens kinderen en behuwdkindereu,
Wed. G. KIEVIT—

in

den ouderdom van 87 jaar.
Dit troost ons, dat zijn heen
gaan was in vrede.
LAMMERT MULDER.
JANNA MULOER.
TRIJNTJE MULDERV. D. WOUDE

JANSEN.

11 ARLINGEN,

14 Januari 1892.

mm TIIADKN,

VKOUWGJIE IIOOGEZAI»,

in den ouderdom van 53 jaar,
hartelijk geliefde Echtgenoot
van il ARM ME EDEN DORP,
die, wanneer hij niet het over
lijden van Moeder in kennis
zal zijn gesteld, daar hij zich
op de groo!e wateren bevindt,
diep bedroefd zal zijn, gelijk
wij het zijn, die in haar eeu
zorgdragende Moeder verliezen.
Zij de Heere, die gaf en naar
wij hopen, tot zich nam, Vader
en ons tot troost en sterkte.
Namens Vader, Broeder en
Zusters,
S. MEE DEN DORP.

in den ouderdom van ongeveer
60 jaar, ons door den dood
ontnomen.
Ons verlies is groot, edoch
we moeten dankbaar zijn haar
zoolang gehad te hebben. Zij
beleefde wat zij beleed. Op haar
krankbed getuigde zij : » De Heer
is mijn Herder."'
De Heere geve ons genade
in zijn wil te berusten.
Uit aller naam,
K DAM.
VROOMHOOP, 14 Jan. 1892.

Jan Groot,
Oud-Ouderling der Gemeente.
Vanaf de stichting der Ge
meente heeft onze overleden
Broeder met veel ijver en toe
wijding de Gemeente gediend,
tot [een slepende kwaal hem
hierin verhinderde» hoewel hij
haar in gebed en stoffelijke
gave bleef steunen.
Met weemoed staren wg onzen
broeder na, om de ledige plaats
die daardoor ontstond; maar
ook met dankbaarheid aan God
voor den zegen dien wij in hem
mochten ontvangen. Hjj ge
niet thans de rust, waarnaar
hij zoo vaak heilbegeerig nitzag.
De gedachtenis dezes recht
vaardigen zal tot zegening zijn.
Namens den Kerkeraad der
Chr. Geref. Gemeeente
te Wormerveer,
J. GORIS, Praes.
K. BAAS, Scriba.

HT EEW MERM W A AR»If. ROEM !

»VELG « K W I § § E KES-

TISEKEilEHf."

Re getuigenissen voor het
Christendom of hei geschre
ven en levende Woord van
ftiod d oor
ARTU. T. 1*1ERSOW,
Predt. te PHILADELPHIA.
Prijs f 1,25; gehouden f 1.60.
Dit

MEEDEN,

Heden overleed tot onze diepe
droefheid ons geliefd jongste

ïra niüieiy,

telijk Zondagsblad voor hei
huisgezin.
Dit blad, zoo groot als de Bazuin,
kost maar f 0,S7V 3 per 3 m. fr. per
post. Het bevat uitnemende Zoudagslectuur voor het huisgezin en beveelt
zich door inhoud en prijs ten zeerste
aan.
Proefnummers gratis verkrijgbaar bij
«BAH IIAAM,
Groningen

J. VERSLOOT.
AMSTELVEEN',

17 Jan. 1892.

H. H. VAN ARK,
in den ouderdom van 75 jaren.
J. M. VAN ARK —

Op het alleronverwachts werd
een lid onzer Vereeniging,

Antje Bouwman,

Jabob Joliannes Verdries
en der kinderen liefhebbende
Vader, werd mij heden door
den dood ontrukt, in den ouder
dom van bijna ">2 jaar en 7
maanden.
Zwaar valt mij dit verlies,
doch de Heere, die geen reken
schap geeft van zijne daden,
geve mij onderworpenheid aan
zijnen wil, om dezen zwaren
slag te dragen.
Ook mede namens mijne Kin
deren en Behuwdkinderen,
Wed. J. J. VERDRIES
geb. VAN VUGT.
GOUDA, 15 Januari 1892.

Tot onze innige droefheid
ontsliep heden, na een lijden
van slechts vier weken, in den
ouderdom van 79 jaar en 3
maanden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- e i
Grootmoeder

Elisabeth Konings

A. KONINGS.
A. M. VAN ANDELKONINGS.

H. B. VAN ANDEL.
JOH. VAN ANDEL.
A. P. VAN ANDEL.
HEUSDEN,

15 Januari 1892.

ring

verschenen de
van

Eerste afleve

„DE MACEDONIËR."
Algemeen Zendingstijdschrift,
ONDER REDACTIE VAN

II. I I I J H § T I { A.
Jaarlijks 8 afleveringen van 33—48 blz.
druks.

••rijs per jaargang ƒ 3. Men verzniuie niet met dit zoo gun
stig bekende en zeer goedkoope Zen
dingstijdschrift kennis te maken.
Leiden.
D. DONNER.

Namens de Jougedocbt.-vereen.,
G. BOLWIJN, Presidente.
V EENDAM,
19 Jan. 1892.

V,

Wie helpt ons?
Voor eenige weken werd te NwDordrecht een Chr. Jong -ver. opge
richt, onder den naam van EbenHaëzer. Omdat ze zeer arm is, heeft
Broeder Ensink te Nd -Barge de somma
van tien gulden gegeven. Doch wil
de Chr. Jong.-ver haar doel bereiken,
zoo heeft ze geld en boeken noodig;
dus, wie helpt ons? Ook de kleinste
gave zal in dank worden ontvangen.
Namens het Bestuur,
R. KROL, President.
19 Jan. '92. T. HELDRING, Scriba.
Aan de Chr. School te ANDIJK wordt
zoo spoedig mogelijk gevraagd

een Onderwijzer.

GEB. DE BRUIN.

zooals zij leefde,
verzekerdheid des
zij heenging naar
Heiland en Zalig
Christus, Wien te
leven was.

Is

uit ons midden weggerukt dooi
den dood, in den jeugdigen
leeftijd van 26 jaren.
Weemoedig staren wjj haar
na, doch de hoop. dat haar
einde vrede was, lenigt onze
droefheid. Sterke de Heere de
bedroetdo betrekkingen en make
Hij
deze
ernstige roepstem
dienstbaar tot ons wezenlijk en
eeuwig heil.

Mijn hartelijk geliefde Echt
genoot

Zij stierf,
in de volle
geloofs, dat
haren lieven
maker Jezus
dienen haar

llü «ROMSOKR KERKBODE

Orgaan voor de Geref. Kerken in de
stad en provincie Groningen. Chris

Namens Behuwd- en Klein
kindereu,

Heden overleed tot mijne
diepe droefheid mijne geliefde
Echtgenoot, de Heer

de

Bij ondergeteekeude verschijnt eiken
Zaterdag

in den ouderdom van 42 jaren.
De Heere schenke mij kracht
om u>et onderworpenheid aan
zijn wil, die vaderlijke kastij
ding te dragen.

A Igemeerie kennisgeving.

van

GRONINGEN.

C E E L I A,

BRANDT.
ZIGWAART , 14 Jan. '92.

uitgaaf

soliden Boekhandelaar (ook ter in
zage) te bekomen.
UBg:
De volledige catalogus
van alle onze uitgaven (eene groote
verscheidenheid) is steeds aloill ver
krijgbaar.

Heden in den vroegen mor
gen overleed zeer zacht en kalm
in haar Heer en Heiland, na
eene ongesteldheid van wei
nige dagen, tot mijn bittere
smart, mijne eenig overgeble
vene en geliefde dochter

in den leeftijd van 10 maanden.
De belofte van Gods verbond
is ous ten troost.
P. KOSTER.
J. 11. KOSTER-

werk, eene

WEEZEN INRICHTING te NEERBIWCH , pas verschenen, is bij eiken

16 Jan. '92.

UTRECHT.

Den 12den Januari 1892 ont
sliep te Zaandam, in zijn Heer
en Heiland, onze geliefde Broe
der

Een jongeling, ongeveer 2 jaar in
't vak werkzaam, zag zich met Mei of
eerder, gaarne verplaatst in een nette
e n d r u k k e z a a k a l s IJEERMJIIVGISEMENRE. Gunstige getuig
schriften staan hem ten dienste.
Franco br. ouder letter K. aan den
Uitgever dezer te Winterswijk.

Heden overleed na een kort
stondige ziekte, tot onze diepe
droefheid, onze zeer geliefde
Moeder

Tot onze diepe droefheid werd,
na eene kortstondige ziekte,
onze zeergeliefde Echtgenoote,
Moeder en Behuwdmoeder

14 Jan. 1892.

TH. DIRKSEN—GREBEL.
HARDERWIJK , 8 Jan. 1892.

Manufacturen.

DEN HELDER,

9 Jan. 1892.

GEELKERKEN.

Heden overleed, na een lang
durig doch geduldig lijden, in
den ouderdom van 73 jaar, ten
huize van den Heer M. J
BAST , te Eelde onder Gorsel,
onze geliefde Tante
JOIEA.VVt JMAItlA
IIIKTIüIi,
Weduwe van den Heer WARNERUS SLEIJSTER.
Was het hier haar lust den
Heere te dienen, nu heeft zij
haar wensch ten volle verkre
gen.
W. DIRKSEN Hzn.

Wordt gevraagd tegen het einde van
A p r i l ,
een
M E E S T E R MN ECU T, Chr. Geïef «.1 Ned.
Gert-f., vo'komen op de hoogte van zijn
vak, om hij eetie weduwe op een dorp
in de Pr. Friesl. aan het hoofd eener
zaak te staan.
Kennis met het Barbiersvak strekt
tot aanbeveling.
Inlichtingen worden op franco aan
vrage gegeven door Ds J. C. BAL
HUIZEN te Scharnegoutum.

CUHMULIS Kli.VIT,

Bouke Mulder

Hoe is 'tmogelijk!

SCHOENMAKERS.

Heden overleed, na een smar
telijk lijden van negen weken,
in zijn Heer en Heiland, mijn
geliefde Echtgenoot

Salaris f 525.— Adres aan den Secr.
der Schoolcommissie J. PAUST.

^

Parketvloeren van af f 1.20 per
vierkante meter
g

I

A. DEKKER,

f

® Speciaalhandel in Parketvloeren
S
en Muurtegels,
^

1
©
C6

Harlingen. |
8
O

"S Engelsch Portland Cement merk ^
» Olifant"

anwege het Gerei. Traktaatgen.
»Filippus" is verschenen :
No.
145.
We «brandende
vraag" (op gekleurd papier, met
plaatje) Prijs l / 3 ct
No. 146. Een enkel woordje
V2 Ct.

No. 147. »i)aar had ik nu iu
het minst niet op gerekend !"
1 ct.
No. 148. » Waaraan heb ik
dat nu verdiend ? 1 ct.
No. 149. Zijt gij gelukkig ?
1 ct.
No. 150. Een woord aan onze
werkgevers : 1 ct.
No. 151. Xe laat! (op gekleurd
pap. met pl.) 1 / 3 ct.

Voor éen gulden
V. A IKOEI J, Van Adam tot Abra
ham. 174 bladz.
f 1,25.
HE COC14, Gereform. Kerkregeering. Handboek voor Leeraars en
Kerkeraadsledeu. 148 bladz. 75 cent.
TEGENGIFT tegen het vroeger
en
hedendaagsch Remonstrantisme.
117 bladz.
60 cent.
Ol» 't HOLT, De Evangelische
Gezangen den oorlog.
25 cent.
HE «ROUGE, Eene stem uit de
de Geref Kerk in Amerika. 50 cent.
Wie een postwissel van f 1, — zendt
aan ZALSMAN te Kampen, ontvangt
bovenstaande 5 boeken, ter waarde van
f 3.35, franco thuis.

f
TEN KATIS,

1,50.

Stichtelijk

Huisboek, 4e dr.

253 bladz. (de 1ste druk kostte f 3,60)
VAN ANKKL, Jezus' leer 248 bladz. » 1 ,50
MA< DIJKF,

Herinneringen

uan Betlianië,

256 bladz.

f 0,90

JAMES,

Gids voor Jongelingen die het
ouderlijk huis verlaten 183 bladz. f 1 ,40
v K'Ool.lKN. Schels van de opvoeding in
de school voor ( krist, onderwijs 181

bladz.
f 1,00
Deze 5 fonkelnieuwe boeken,
op ontvangst, van postwissel groot
f fl.50, franco thuis.
Hoe is 't mogelijk ?
Toch is 't waar !
Slechts eeu klein getal alleen ver
krijgbaar bij ZALSMAN te KAMPEN.
Men wachte niet te lang.

Vrp Universiteit.
Een recht verblijdend verschijnsel op het
gebied van het Hooger Onderwijs mag,
met ootmoedigen dank aan God, genoemd
worden, de vraag naar Gymnasiaal onder
wijs op den grondslag van Gods Woord.
Dat heeft in den laatsten tijd wederom
Waarlijk het Amsterdamsch Gereformeerd
Gymnasium bewezen, dat zich sinds zijn
oprichting in onverwachten bloei heeft mog-'ii verheugen. Bestond aanvankelijk bij
dezen en genen eenige vrees, dat de op
richting van deze tweede school aan den
bloei der eerste afbreuk zou doen — deze
vrees is gelukkig reeds lang beschaamd
geworden. Het Zettensch gymnasium heeft
niet geleden, en het Amsterdamsch gym
nasium heeft dezer dagen zijn eigen ge
bouw betrokken, dat het wakkere bestuur
heeft gesticht op de Keizersgracht bij de
Leidschestraat, dus in het midden der stad,
en dat in alle opzichten aan de eischen
voldoet. En zoo moge de tijd niet meer
verre zijn, dat ook in het Noorden des
lands een dergelijke school in den Naam
des Heeren geopend worde.
Al gaat deze arbeid ni«t direct uit van
de Vereeniging voor Hooger Ouderwijs op
Gereformeerden Grondslag, hij staat er
toch in het allernauwste verband meê. Het
is één arbeid, één zelfde strijd (gelijk ook
ten slotte het geheele Christelijke onder
was één Hi-beid is); maar uog meer
dan dit. Het gymnasium bereidt de stu
denten voor, die onz* Universiteit zullen
bezoeken, en daar in denzeltden geest, ver
der worden opgeleid: terwijl'omgekeerd
onze Universiteit de kweekplaats is voor
bet onderwijzend personeel der Gymnasia.
De
Heere stelle deze voorbereidende!
scholen tot een rijken zeg.'n, en bekrachtige de mannen, die zich dezen heerlijken
arbeid tot levenstaak hebben gekozen en
die, op welke wijze dan ook, medewerken
aan de instandhouding, ontwikkeling en
bloei daarvan. Wij hebben aan deze man
nen veel t.' danken. Vergeten wg ze voor
den Troon der genade niet.
W. HOVY.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging :
Aan Legaten : door Notaris A.
H. Drijfhout vau Hooff te Amersfoort, van
wijlen Vrouwe A. E. de Bree Visser f 500 ;
aan contl'iblltiëll : door den heer
P. van Dritl te Bergschenhoek : uit Bleiswijk f 40,50, uit Bergschenboek f 52. uit
Berkel f 14 samen f 106,50; door den
heer K. Floor te Wons f' 63; door den
beer G. Knottenbelt te Barneveld f89,50;
door den heer G. de Lugt te Scheveningen
f 50 ; door den beer P. Baymond te Axel
f 43 ; door di-n heer G. ter Meulen te Eefdö
t 32,50; door den beer A. Pijl Jzn.teAlblasserdam f 12: aan collecten ï
van de Ned. Geref. kerk te Hilversum
f 23,957a ! vaD idem te Dieren f38,48 ; van
idem te Delft, met bijgiften f 86,50 ; van
idem te Velsen f 51,01%; aan schen
kingen : door den heer R. de Ruiter te
Harlingen, van U. H. te A. f' 0,50; dooi
den heer B. B. Terpstra, van de Chr.
Jongel -vereen, te Anjum f 5 ; door den
heer K. Floor te Wons, van mej. N. N..
f 5; door Ds. S. Sleeswijk Visser te Rijsoord, gevonden in de collecte der Ned„
Ger. kerk f 10.

Voor de
teit :

Medische facili

Door Mej. Gez. van der Pauwert, vau
de 2%-Cts.-vereen, te Maassluis f 4,50 ;;
door Ds. C. W. J. van Lummel te Delft:
f 1,25 ; door den heer Rr. de Ruiter te
Harlingen, gevonden bij de collecte der
Ned. Ger. Kerk f 10; door Ds. C. B. Bavinck, collecte der Chr. Ger. Gem. te Hazerswoude f 11.

Voor het Studiefonds:
Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog in'geltO»
men: door den heer Rr. de Ruiter Van
N. N. f 5, gevonden in 't zakje
Ger. kerk f 5 en f 5, samen f 15 . <}001.
Ds. F. W. J. Wolf, colli-ete van de' Ned.
Ger. kerk te Axel f 10 ; 'jonr Mej. Gez.
van der Pauwert, van d,e 2%-Cents-vereeniging te Maassluis f 30; bij gelegen
heid eener lede door Dr. Bavinck gehou
den voor Hooger Ooderwjjs, na aftrek der
onkosten f 22,27%; door den heer K.
B ikker te Hear-Hugowaard, van N. N.
f 2,50 ; halfjaarlijksche Prébende door Br
v. d. B. v. V. f 39 20; door J. M. te £
opbrengst van verkochte scheurkalenders
f 10 en voor het laten lezen van de Stan
daard f 0,50; door P. A. P.
D„ van
de halvestuiversveieeniging f 11,34%.
S. J. SEEFAT, Penning

meesler.

fl ilversum.
Snelpersdruk vau £atsm;j.u te Kampen.

