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VOORLOOPIGE HERINNERING!
Xoiulag over 8 (lagen Pinkstercollecte voor de Zending onder
Bleidenen en Mohammedanen.

heiden, 21

dat het door vliet Kerkblad" de kerken worde
bekend gemaakt.
Namens den Kerkeraad voornoemd,
A. DEKKERS, Voorzitter.
H. VAN DIJK, Scriba.

J. li. 1».

Mei '95.

BERICHTEN VAN CLASSES.
Classis Haarlem.

BERICHTEN
VAN PLAATSELIJKE KERKEN.
KRIM, 12 Mei '95. Werd de gemeente verontrust, doordat
onze geachtc Herder en Leeraar bekend maakte eene roeping
te hebben ontvangen naar Boornbergum, verblijdend zou het
ons zijn, als de Koning der kerk het hart van zijnen dienst
knecht bewerkte, dat hij blijmoedig kon zeggen: ik blijfbiju.
Namens den Kerkeraad,
H. VAN DE BHLT, Scriba.
KATWIJK a/d RIJN, 17 Mei 1895. Wij ontvingen het
voor ons teleurstellend bericht van den Weleerw. Heer Ds.
W. Dooïn van
Gravenhage, dat ZEerw. voor de roeping
onzer gemeente bedankte.
Namens den Kerkeraad,
W. VOOYS Scriba.
VALTHERMORND, 18 Mei '95. De Heere heeft aan ons
welgedaan, dies zijn wij verblijd. Wij mochten de tijding ont
vangen van den Eerw. Herder en Leeraar, Ds. E. Bosman
van Waardhuizen, dat hij onze roeping wenscht op te volgen.
Krone de Heere dit genomen besluit met zijne hooge goedkeu
ring, en brenge Hij zijn dienstknecht eerlang in welstand in
ons midden.
Namens den Kerkeraad,
J. DE JONGE, Scriba
NOORDWIJK a/ZEE, 19 Mei '95. Heden maakte onze
geachte Leeraar l)s. A. H. Op 't Holt de gemeente bekend,
een roeping ontvangen te hebben van de gemeente te Vijfhui
zen, Haarlemmermeer. Dat de Heere hem in dezen licht en
wijsheid moge schenken, om eene Hem welbehagelijke keuze
te doen, mocht het zijn om in 's Heeren gunst bij ons te
blijven.
Namens den Kerkeraad,
K. PASSCHIER, Scriba.
MILDAM, 20 Mei 1895. Het adres der Ger. kerk is niet
meer Ede Reida te Oudeschoot, maar Ede Ileida te Mildam, Schoterland.
Uit naam des Kerkeraads,
S. PAULUS, Scriba.
SIDDEBUREN, 20 Mei '95. Uit het gestelde drietal pre
dikanten is voor onze gemeente gisteren ca de middaggods
dienstoefening met meerderheid van stemmen door de ge
rechtigden gekozen Ds. D. Vrieling, predikant te Scheemda.
Namens den Kerkeraad,
J. M. SMIT, Scriba.
VOORSCHOTEN, 22 Mei 1895. Na ongeveer een jaar va
cant te zijn geweest, mochten wij het genoegen hebben, dat
het herderlijke werk weer onder ons werd opgenomen door
onzen begeerden Leeraar, den Welerw. Heer Ds. H. Alting
van Westbroek. Hij werd tot zijL dienstwerk ingeleid door
den Weleerw. Heer Ds. Thijs van Sassenheim. Stelle de
Heere hem ook hier tot een rijken zegen.
Namens den Kerkeraad,
C. EGGINK, Scriba.
WAARDHUIZEN c. a., 20 Mei '95. Gisteren maakte onze
geachte Leeraar Ds. E Bosman de gemeente bekend, dat ZEerw.
de roeping naar Valthermond, onder biddend opzien tot den
Heere en in de overtuiging, dat het zijn wil is, heeft aange
nomen. Dat op dit besluit de hooge goedkeuring des Heeren
moge rusten, is onze hartelijke wensch en bede.
Namens den Kerkeraad,
A. NIEUWENHVIZEN, Scriba.
's GRAVENHAGE, 20 Mei 1895. Onze geachte Herder en
Leeraar Ds. W. Doorn, heeft na rijp beraad besloten, voor het
beroep naar Katwijk a/d Rijn te bedanken. De banden tusschen
Leeraar en gemeente bleken te sterk te zijn, dan dat zij kon
den verbroken worden. Stelle de Koning der kerk hem ver
der nog tot rijken zegen alhier en schenke Hij aan de teleur
gestelde gemeente den man zijns raads.
Namens den Kerkeraad der Geref Gemeente A,
J. VAN GOLVERDINGE, Scriba.

L. S.
De kerkeraad der Geref. kerk te Buitenpost heeit
in zijne vergadering van den 3en Mei 1895 besloten :
dat personen, die öf op eigen verantwoording, of
op last en ten behoeve van eenige corporatie, in
genoemde kerk wenschen te collecteeren, hiervan
uiterlijk drie weken te voren kennis moeten geven
aan het adres van den kerkeraad, met opgave van
alle bescheiden omtrent hunne personen en doel tot
het inwinnen van inlichtingen noodig;
dat elke collectant zich bij den voorzitter des
kerkeraads heeft te vervoegen tot het ontvangen
van een bewijs, waarbij hem vrijheid verleend wordt,
om in de kerk voornoemd, te collecteeren ;
dat van dit besluit op gewone wijze na de gods
dienstoefening op den e. k. Zondag afkondiging zal
gedaan worden;

De Classis Haarlem vergadert D. V. den 11 Juni
a. s. te Haarlem, kerk Ged. O. Gr , op gewonen
tijd.
De kerkeraden dezer Classis worden verzocht pun
ten voor het agendum tijdig in te zenden aan het
adres van den ondergeteekende.
Namens de Geref. kerken te Haarlem,
R. MULDER.
21 Mei 1895.

Classe 's-Gravenhage.
Vergadering op Dinsdag 21 Mei 1895, Bazarlaan
te V Gravenhage, voorm. 9 uur.
Praeses Ds. de
Scriba Ds. Doorn.

Jonge.

Assessor

Ds. Eisma.

AGENDUM.
Opening.
2. Credentialen.
3. Notulen.
4. Rapporten.
5. Werkzaamheden voor de Prov. Synode.
6. Van de kerk te Voorburg:
a. De Classe bepale de volgende Zendingsver
gadering.
b. Zij brenge in die vei'gadering de vraag ter
bespreking : Mag volgens Gereformeerde beginselen
de beroeping van een Dienaar des Woords tot plan
ting der kerk onder Heidenen en Mohammedanen
door een aanbieding van den dienaar zeiven worden
vervangen ?
7. Omvraag Art. 41.
8. Sluiting.
Namens de Kerkeraden te 's-Gravenhage,
1.

W. DOORN.
J. C. SIKKEL.

15 Mei 1895.

Classis Zutphen.
AGENDUM
voor de vergadering, te houden Donderdag
6 Juni, aanvangende voorm. 11 uur te Vorden.
1. Opening.
2. Lastbrieven.
3. Lezing der notulen en der ingekomen stukken.
4. Rapporten (motie Nieboer).
5. Regelingswijziging (art. 17 )
6. Regeling der vacatuur-beurten
7. Omvraag, art. 41 D. K. O.
8. Behandeling van ingekomen stukken :
a. Silvolde en Genderingen : Verzoek van den
kerkeraad.
b. G. Wolheimer, Doesborgh: Klacht.
c. J. A. Smedes, Zutphen: Protest.
9. Afrekening met den Quaestor.
10. Zoo noodig, toepassing van art. 43 D. K. O.
11. Tijd en plaats der volgende vergadering.
12. Lezing der korte notulen, en sluiting.
M. SIPKES, Actuarius.
Winterswijk.

VERSLAGEN
DER VERG. VAN CLASSES.
Kort Verslag van de Classis
Gorinehem,
gehouden

den 2den Mei 1895.

Ds. Mulder is praeses en opent de vergadering
op gebruikelijke wijze, Ds. Engelberts assessor en
Ds. Smit scriba.
Al de gemeenten der Classe zijn door hare af
gevaardigden vertegenwoordigd.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Na de behandeling van eenige vragen en protes
ten gaat de vergadering over tot de benoeming van
deputaten naar de Prov. Synode. Benoemd worden
de predikanten : primi van Andel en Mulder, se
cundi Engelberts en Smit, de Ouderlingen : primi
W. H. Swets en A. W. Mulder, secundi B. Bik
ker en A. Sizoo.
De Classe heelt geene andere zaken voor de Prov.
Syn. dan het rapport inzake den heer M. H. A. v.
d. Valk en benoemt tot het opstellen van dit schrif
telijk rapport eene commissie, bestaande uit de B.B.
van Andel, Mulder, Swets, Bikker en P. Tromp.

Het onderzoek volsens art. 41 D.
niets bijzonders.
Vacat.urebeuiten sereeeld.
Giessendam (B),
Ds.
Hardinxveld,
»
Laugerak,
»
Lexmond,
»
Meerke k,
»
Noordeloos,
»

K. O. brengt

Oudewater
Smilde A

Smits.
van Andel.
Kapteijn.
Engelberts.
Raman.
Mulder.
Engelberts.

Namens de Ulasst,
J. SMIT,

Kort Verslag der Classis Meppel,
gehouden 7 Mei 1895.
De praeses der vorige vergadering, Ds T. Noor
dewier, opent op gebruikelijk wijze deze samen
komst.
Alle kerken der Classis zijn vertegenwoordigd ;
alleen Ds. A. J. Abels is door ziekte verhinderd.
Bij de rondvraag naar art. 41 D. Iv. deden zich
een paar vragen voor. Hoogeveen B. vroeg n. 1.,
o.f de Classis den doop als wettig keurde, toege
diend aan een zijner kinderen in 't Herv. kerkge
nootschap, maar later bij hem ingeboekt. In de
kerk aldaar was er bezwaar tegen ingebracht. De
Classis is 't in dezen met den kerkeraad eens.
De kerkeraad van Holl. Veld vroeg, hoe hij moest
doen als er van tuchtoefening sprake was, daar.
herderloos als die kerk is, hij 't haast niet aan
durfde. De Classis adviseerde om den consulent te
raadplegen.
In de kerk te Hoogeveen rees een geschil tus
schen 2 broeders inzake de dingen des le?ftochts.
De Classis nam in dezen een besluit, dat bij wederzijdsche aanname tot eeheele verzoening kan
leiden.
Besloten werd om ter Prov. Syn te brengen een
voorstel aangaande de geestelijke bearbeiding van
Drente.
Tot afgevaardigden naar de Prov. Synode wer
den verkozen de Leeraren H. v. d. Veen en P. D.
de Groot primi, J. Groenewegen en T. Noordewier
secundi; de Ouderlingen G. A. Bosch en J. Stagger primi, G Geerligs en B. Brasz secundi.
Nadat nog eenige huishoudelijke zaken geregeld
waren sluit de praeses, Ds, de Groot, de vergade
ring, voorgaande in dankgebed, terwijl na afloop
der vergadering een meer algemeene samenkomst
werd gehouden, zie Kerkblad 15 Febr. '95.
De Scriba der Classis,
T. NOORDEWIER.

.

Uitbreiding der Theol. School.

Ontvangen voor «Ie Kas ten dienste
van Km Pr., Pred. Wed. -en Weezen.
Prov. Utrecht.
Ie Coll.
Baaro brugge
f 12,60
Kreukelen
9,53
Kamerik
5,635
Kockengen
14,77
Loenen
6,—
Maarssen
2,44»
Mijdrecht
16,97
Nigtevecht
10,50
Tienhoven
11 50
Vinkeveen
5,90»
Vreeland
8,24
Wilnis
8,76
O v e r i js e 1
le Coll.
Ambt-Vollenhove A
4,41
Stad-Vollenhove
3,85
32,85»
Zwolle B
2e Coll.
Hasselt
9,82
Langeslag
6,41»

Voor liet huisgezin in Argentinië.
Sedert de laatste opgave hebben we nog bijdragen ontvan
gen uit: Kral'ngei». ten Post, vVagenborgen, Gaastmetr, Huttem, Zaandam (ViukensU'aat) Zevenbuizen, Hollandscheveld,
Nnnspeet, Brouwershaven, Hijlaard, Suawoude, Oenkerk, Wirdum, Een, Dalfsen, Velp A., Vorden, Akkerwoude, Dokkum
B, Koudekerks, Nieuw Helvoet, Bolsward B.
Ook voor deze bijdragen ziju we zeer dankbaar, vooral voor
de milde gave uit Zaandam. Toch zijn wij er nog niet, gelijk
men uit ons vorig schrijven kau afleiden. En daarom, ge
meenten die nog niets zondt, och helpt ook een handje, dan
zijn we er gauw. Wij vragen niet veel van elk; één gulden
kan men toch licht missen. Nog één goede stoot en wij kun
nen aan het huisgezin, dat reikhalzend naar verlossing uitziet,
melden : Gode de eer, alles is in orde.
Namens den Kerkeraad,
W. I'KRA, Voorzitter.
liallum, 21 Mei '95.

Zeeland.
le Coll.
Arneinuiden
Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke
St. Laurens
Meliskerke
Middelburg A
Middelburg B
Middelburg C
Oost-Kapelle
Serooskerke A
Serooskerke B
O. en W. Souburg
Veer?
Vlissingen A

Prov. kas voor Hnlpbeh. kerken
in Overijssel.
f 30,29''
.
.
.
4 13®
.
.
.
- 4 33
De Penningmeester,
SCHKPS, V. O. M.

Wat ontving ik weinig sedert de laatste opgave in het
begin van Pjbruari
Alleen maar:
Uit Burum (Cl Kollum)
.
.
f 4,30
en uit Oosterbierum (Cl. Franeker)
.
- 13,17»
Kome er spoedig meer in 1
Namens Classic. Deputaten,
J. HANIA PZN.,
Prov. Penningm.
Oosterbierum, 20 Mei 1895.

Ontvangen' voor de rriieol. Soliool.
Gouda A
Haastrecht

Van de Gemeente te :
f 9,78» Zuidland
- 2,50 Gorinehem

f 5,58
- 36,59»

-

2,03
3,90
1,79
11,10'

10,61»
1,70
5,—
19,77»
12,75»
27,72»
- 4,10»
- 12,12»

-

8,24'

- 10,—
- 11,20»

- 18,48

vlissingen B
f 16,71
Vrouwenpolder
- 1,18»
Axel
- 14,55
Z u i d-Il o 11 a n d.
le Coll.
Alblasserdam A
- 8,55»
Alblasserdam B
- 13,05»
Bolnes
- 3,75
Dordrecht A
- 32,—
Dordrecht O
- 10,12
Giesen-Nieuwkerk
- 2,17»
Giesen-Oudkerk
- 10,—
's-Gravendeel
- 6,—
Ileerjansdam
8,25
lleinenoord
6,75
Hendrik Ido Ambacht - 4,50
Nienwlekkerland
11,59
Molenaarsgraaf
2,—
Ottoland
4,98
Puttershoek
6,-Ridderkerk
4,50
Rijsoord
7,12
Sliedrecht
19,49
Westmaas
3Zwijndrecht
21,—
Asperen
4,58*
Giesendam A
9,21
Gorinehem
30,46
Hardingsveld
3,50
Langerak
4,73
Leerdam A
10,—
Lsksmond
9,60
Noordeloos
3,86
Schoonrewoerd
11,98
Vianen
4,30
Voorschoten
9,76
Katwijk a/d Zee
15,—
Noordwijk a/d Zee
7,05
2e Coll.
llillegom
- 12,85
G. J. BRUGSMA,
Algemeene Penningmeester.

Schrans bij Leeuwarden, 18 Mei 1895.
Outvaiijyon voor de Zending.

Deventer, 17 Mei '95.

Kas voor minverinofffiiuln
te>i (Provincie Friesland).

-,

Aan belanghebbenden wordt door dezen bekend
gemaakt, dat door 't vertrek van Ds. $iertsema naar
Drachten, de betrekking van Class. Coll. Correspon
dent in de Class. Kollum is vacant geworden en
dat in zijne plaats is benoemd
Ds. J. BOOTMSA te Kollwn.
De kerkeraden in voornoemde Class alsmede de
Class. Coll. Correspondenten in de andere Class
nzer kerk. gelieven hiervan nota te nemen.
De Algem. Thes. v/d Uitbr. d. Th. S.,
J. NEDERHOED.
Middelstum, 20 Mei 1895.

ONTVANGSTEN.

.
.

8,65'
8,78»
2 04
2,88

Giesendam A
• 9,70
Leerdam A
- 8,—
Noordeloos
- 4,975
Smilde B
Lexmond
• 10,17
Gasselter Nijeveen
- 8,86' Vianen
- 3,85
Roden
- 3.60 Hardinxveld
- 2.46
Een
- 2,25 Asperen
- 3,72»
Haulerwijk
- 3,45' Dordrecht A
- 28,—
Borger
- 1,04 Dordrecht O
- 15,24
Vries
- 4,40 Zwijndrecht
- 16,04
Barneveld
- 10,— liijsoord (>/„ coll)
- 6,54»
Voorthuizen
- 6,80 Nieuw-Lekkerland
- 0,—
Apeldoorn B
- 15,31 lleinenoord
- 6,80
Briel'e
- 4,03» Alblasserdam A
- 6, - 6
Hellevoetsluis
- 3,52 Alblasserdam B
- 12,50
Middelharnis
- 8,85 Ileerjansdam
- 8,35
Nieuwbelvoet
- 1,20 's Gravendeel
- 5,50
Ooltgensplaat
- l,29s Sliedr. cht
- 22,36»
Oostvoorne
- 1,14 Westmaas
- 2,50
Ouddorp
- 1,—
Bolnes
- 2,83
Rockanje
- 1,65 Ridderkerk
5,—
Rozenburg
- 4,51 Hendrik Ido-Ambacht- 6,25
Stad aan 't Ha
Molenaarsgraaf
1,40
ringvliet
Giesen Oudkerk
2,—
Stellendam
- 3,59» Gieseu Nieuwkerk
2,18
Vlaardin^en B
- 15,76 Ottoland
2,75
Nimi.nkrn
Zuid-Beijerland
2,- 4,25
L,
In de vorige opgave stond Harderwijk moet zijn Harderwijk B.
1
'
T,
o.
LNiiUEKiioBiD,
renmngmeesler.
Middelstum, 20 Mei 1895.

Vianen,
Geiiindigd met dankzegging door den Scriba.

Coll. van Zwartsluis
ld. Langeslag
.
.
ld. Ambt-Vollenhove A.

-

Norg

I

Door Ds. Dam, v/d Jongel.-vereen. ,,Wees een ze
gen" te Westergeest
f 5,—
Door Ds. Moolhuizen, uit 't busje van J. II. Tijmes
t e B e i l e n
.
.
.
.
. 1 5 , 3 8 »
Door W. Voogt JJzn , v/d 2 centsver. te Hoogvliet - 9,80
Door Ds. Bos, v/d Jonged - vereen, te Bednm
- 10,—
Door Ds. Krohue, gev. in 'tkerkz. te Zeltkamp
- 1,—
Door Ds. Hoeksema, v/d Jongel.-vtreen. en v/d
Jonged.-vereen, te Zevenhuizen (Gron )
- 7,75
Vau de Chr. Jong.-vereen. te Stroobos
.
. 8,25
Van de Chr. Jongel.-vereen, te Borger
- 1
Door Ds. te Velde, gt coll. op 't feest der Jonged.vereen, te Varsseveld
.
.
- 2,95
Door A. Vermeij, v/d 2 centsver. te Dubbeldam
- 5,—
Van G. Kuiper Hz te Zwartsluis
.
- 3 36
B. DE MOEN, Penningm.
Doesborgh. 18 Mei 1895.

Voortzetting hiervan in 't, e. v. Jür.
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met zichzelven den eisch der heiliging
en wij zgne kinderen.
zal er weinig reden zijn om op hen te
in de richting van het socialisme zijn zal.
der Koningen : de overdenking van
te stellen, hij dringt er ook bij de CoNOTTEN.
toornen, maar des te meer grond om ons
in ae wereld van hpHdAnUn
n,iU,nU
zijne hoogheid zou ons ten schrik
rinthiërs op aan, dat zij zich beijveren
V.MUHVU i o tyuitOüU"
z
eiven
18
worden, vanwege onze menigvuldige
om den prijs der heerlijkheid deelach
iana ook een groote mogendheid. Vandaar
veroordeelen, vanwege al ons
tig te worden.
zonden. Niet »Heere Zebaoth": het
ook dat nergens het snm a i; 0 ™ Q
zondig onverstand.
"3".
begrip van zijne macht zou ons doen
Daartoe ontleent hij bljjkens vs. 24:
Hoe zij van alles notie nemen, blijkt
geerig optreedt als in Duitschland. IQ
l*aultis e n Coriulhe.
sidderen, met bet oog op de bedreigin
H eet gijlieden niet, dat die in de loop
o. a. uit het feit, dat zij ook de keurings
Uuitschiand spot men met Domela NieuLIL
gen vcor de overtreders zijner wet.
baan loopen, allen wel loopen, maar dat
commissie van kinderboeken en boeken voor
wenhuis, maar kan Bebel uren lang den
Niet »Rechter der gansche aarde": de
ém den prijs ontvangt ? Loopt alzoo,
I Cor. 9 : 23 —25.
jongelieden ter sprake brachten in de
Rijksdag tot luisteren dwingen.
conscientie zou ons aanklagen en ont
dat gij dien moogt verkrijgen, — een beeld
Thans gaat de apostel tot eene
Maasbode. De Nederlander nam daarvan
Ook in ons land neemt het staatssocia
stellen. Maar, gij dan bidt aldus:
aan het Grieksche leven ontleend. Alle
nieuwe gedachte over : 't is deze. dat
iets
over, een echt staaltje van Roomsche
lisme
in
diepte
van
gedachte
en
invloed
* Onze Vader, die in de hemelen zijt." men zoowel om eigene zaligheid, als
twee jaren werden bü Corinthe de zoo
hoogheid en — onkunde van de Gerefortoe. Zeer gematigde geesten hoort men,
De Vadernaam, — dieper kon zijne om de zaligheid des naasten, gehouden genaamde Isthmische spelen gevierd.
m e e r d e grondstellingen inzake de tucht op
met de grootste kalmte, de noodzakeliikMajesteit niet buigen, hooger zijne
Heel het volk woonde ze bij. De
is, zichzelven te verloochenen. Als men
l-'Ji
i
°
1,4.1
r vö- rttooms
»
. . . 1 . Z •l
lielda niet stijgec. Grooter bewjjs van
ueiu oereneneeren, van een betere verdee' ;uen
en ook indezen
strijder, die als overwinnaar uitgeroe
zjju recht steeds gelden laat, is eigen
a " e e n a a n, wat voor oogen is, teekenen een
de nederbuigende liefde Gods kon ons
ling der aaidsche goederen, en de daarpen werd, werd heel Griekenland door
zieleheil zoowel in gevaar als het zievereerd.
c a i 'icatuur
niet worden gegeven. De engelen be
mede in verband staande en daaruit volvan het beeld, waarin wel een
leheil des naasten.
zingen haar in hun rusteloos lied ; de
trek
Va" 'ie':
De
spelen
bestonden
uit
den
wed
gende
gelijkmaking
van
het
levenslot
der
beeld voorkomt, maar het
Paulus begint in vs. 23 met zich
geloovigen aanbidden haar, naarmate
loop, het worstelen, het vuistgevecht,
menschen.
beeiü z e it kennen zy niet, althans niet de
zelven, als hij zegt: En dat doe ik om
zij haar verstaan. Ach, welk een les
het werpen met de werpschijf, het
des evangelies wil, opdat ik httzel.»*
Nu hebben we in Nederland
dif
heeren van de Maasbode.
— y u u i .
voor hen, die vaak hunne gebeden besprirgen,
het werpen met dè lans
ni.
i
mede deelachtig zou loorden. Ze<men
ue
Op de vergadering voor deze zaak te
vuusoeiijKe gedichte, zoowel wat
gii nen met eene opeenstapeling van de
Van deze haalt Paulus alleen den wed
nl hij : als ik om des svangelies wil
i
1
.
1•
i . ™
Amsterdam gehouden, had de heer Wormbetreft
de
leerstellingen
als
de
toepassing
omzagiijKste namen, die slechts de ge
loop en het vuistgevecht aan.
handel, gelijk ik te voren omschrevon
ser de vraag gesteld: Wie zal keuren ?
op het leven, in de brcede rjjen van het
woonte en vermeende rechtzinnigheid
Eerst spreekt hy over den wedloop.
heb, dan doe ik dit om zelf mede de
Hiervan zeide de Maasbode: »Met deze
volk
nog
diepe
woiteleo
heeft,
zoowei
bii
bun op de lippen brengt. O, ik weet
Bij den man, die naast anderen, naar
zaligheid deelachtig te worden, waartoe
Vfaag
zet*t3
de Koornschen als de Protestanten. Ik
de heer Wormser de geheelo
het, er ontbreekt dikwerf veel vrij
net wn aan net einde der baan loopt,
ik anderen tracht te brengen. Onwil
Keiuoi
nier,
dat
er
in
eenig
land
der
W
P
vergauermg
vasi m e t de predikanten in
moedigheid, om zich onder Gods kinom
eer
dan
allen
het
wit
te
bereiken,'
lekeurig vragen wii. na den annaiai
cluis-" •••••..?
dtren (e scharen ; er kan verdenking
' eld beter of liever vromer en ernstiger
»Een sehipper, een
zoo te hooien spreken, of hy dan, in 1 ten einde den prjjs te behalen, vergelijkt

Stichtelijke Lectuur.

H

n

v

Schriftbeschouwing.

I Roomschen

wonen, dan in

dat gedeelte I

tul'")0er> die

geen enkel bewijs van roeping

kan
, a u 0 V 6 1 'leggen en nimmer gestudeerd heeft,
ezit, a]g de
Schrift moet
mnftf, nifo-plAcrrl
de Schrift
uitgelegd wnv.
worden, even VBRI nf oron rrraivitr# ninort nlö rlr»
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het toe, met volkomen vrijheid, een
^ijheid welke door geen enkel Protestant
kunnen gewraakt worden, zou hij zich
e gen den predikant op den kansel kunner
^zetten, hem in zijn aangezicht weder
ziet alle Roomschen zijn zoo onbekend
leer van de sleutelen des hemelr üks,
het gezag der publieke belijdenisuften en de handhaving van de beleden
^ai-heden in de Gereformeerde kerk, als
6 schrijver van bovenstaande woorden.
a a r toch kunt gij zonder schroom gelooV®D>
dat zulke spottaal er bij de menigte
^gaat a ls klokspjjs. Die menigte kent
echts gezag, en maakt geen onderscheid
u sschen het
ware en valsche gezag, tus
schen de vrijheid van een Christenmensch
® n de losbandigheid van het modernisme,
d
zich ten onrechte met den naam van
1 0 testantisme tooit.
a>6^

Onlangs

verscheen bij den heer W. M.

e yi

te Utrecht een kleine brochure onder
titel: »De overgang van Roomsche
ettelijken in Frankrijk tot hel Protestan«swe."
deze
van

bladzijden komt een verslag
VOOl'
: :
«en aiueu eener vereeiugiug
°or I n w e n d i g e Zending in Frankrijk, die
^ l e ten doel stelt, Roomsche geestelijken,
10
hun kerk verlaten en tot het Protesa ntism
overgaan, voort te helpen. Bee
a n gwekkende bijzonderheden worden daarin
Medegedeeld, 0. a. het vermoeden, dat er
°nder de Parjjsche huurkoetsiers vele gee z e n priesteis zijn.
bedoelde vereeniging biedt hulp'
z "lke priesteis op te leiden tot predikant,
v °or de school, den handel, of iets anders
daartoe zij geschiktheid bezitten.
1. .
7N
r> V ~ .
neer JUS. tl. J. Schouten, JNed. Herv
A
± euikant te Ommeren bij Tiel, oppert het
Sökbeeld, om ook in Nederland zulk een
van Inwendige Zending te doen ontP^uiten, terwijl de heeien predikanten:
•

van den Brink te Maarsen, P. Groote
Utrecht, N. de Jonge em. te Utrecht.
• B. ter Haar Romeny te Middelburg,
Snijder te Gorinchem, S. D. van Veen
e Groningen, P. J. [Vouters op Rozenburg,
e

• H. Wiersma te Amsterdam, zich beeid
hebben verklaard, met Ds. Schouten
ln
de commissie zitting te nemen en
gelden voor dit doel in ontvangst te ne
Men. Als grondslag der vereeniging is
gesteld : -»Ret geloof in Jezus Christus als
Ven eenigen en volkomen Zaligmaker, Die
overgeleverd is om onze zonden en opgewekt
® onzo rechtvaardiqmakinq."
Ook deze vereeniging bewijst weder, hoe
ver men van de practijk der Gereformeerde
Vaderen is afgeweken, die het ambt der
•Roomsche kerkedienaais en hun recht om
het Woord Gods te prediken en de sacra
menten te bedienen erkenden, en alleen er
°P stonden, dat men hen tot den dienst in
^e Gereformeerde kerken niet zou toelaten,
zonder voldoende bewijzen van hunne kenin de leer en hunne rechtzinnigheid,
10
verband met de bekwaamheid voor
de Gereformeerde prediking.
Zoo ver mij bekend is, waren, reeds in
1618, overgangen van Roomsche geestelij
ken tot de Gereformeerde kerk hoogst
zeldzaam. In de nieuwere tijden kwam
het in 't geheel niet meer voor. Een eniele priester werd Protestant, hield op
Roomsch te zijn, maar werd ook niet, Ge
reformeerd.
In de Ned. Herv. gemeente te Leiden
Schijnt tegenwoordig nog al veel beweging
te zijn. De moderne predikant Dr. Hagen,
die daar 35 jaar het moderne Christen
dom heeft gepredikt, en nu op het punt
staat emeritus te worden, is door zijn
Kohlbruggiaanschen collega Oberman aan
geklaagd wegens onrechtzinnigheid in de
leer, met aame de leer der voldoeniug.
Zoo ziet ge alweder, dat men niet kan
Zeggen: dit of dat is onmogelijk. Dr.
Hagen had zeker niet gedacht, dat hem op
zijn ouden dag zoo iets nog zou overko
men. En ook had niemand kunnen gelooVen, dat van eene zijde, die altijd tegen
» Werkheiligheid" getuigde, en immer be
weerde: »God moet het doen," men nog
iets zou »ter hand nemen," dat men altijd
beschouwd als »God het werk uit de hand
nemen om het zelf te doen," den vloek des
Heeien slingerend naar het hoofd van al
len, die naar een anderen regel wandelden.
Het geval is voor Dr. Hagen onaange
naam, doch het zal wel goed affoopen.
T. t.

GISPEN.

VOl.B*V\OOl»IV
Gerelornicerde Zieken
verzorging.
De belangstelling in dezen arbeid en ook
ln de Vereeniging, die zich de bevorde
ring daarvan ten doel heeft gesteld, be
gint zachtjes aan toe te nemen. De vol
gende Agenda der a. s. Alg. Verg. is geWichtig geuceg, om alle Afdeelingen en

Corporaties (Kerkeraden, Diakonieën, Ver
een. enz.) te dringen, naar haar recht en
roeping, een of meer AFGEVAARDIGDEN te
zenden.
Gaare geven wij aan deze Agenda een
plaats in de »Volksnooden."
ACU ja, er zijn veie Kranten onder ons
volk ; en de nooden der kranken, in eigen
huis en in ziekenhuizen, zijn ze niet vela
en groot ?
Lezer, gedenk ook gij deze Vereen, en
hare aanst. Verg in uwe gebeden.
2de Algemeene Vergadering van de Ver
eeniging ter bevordering van Geref. Zieken
verzorging in Nederland, te houden te
Utrecht, Dinsdag 4 Juni 1895, ten 12 ure,
in het Militaire Tehuis, Wed.
AGENDA
1. Opening door den Voorzitter.
2. Verslag van den Secretaris.
3. Verslag van den Penningmeester.
4. Rapport in zake Opleiding van zie
kenverzorgers en verzorgsters, en voorstel
van het Bestuur :
de Vereeniging beginne deze Opleiding
in samenwerking met de plaatseljjke Ver
eeniging te Amsterdam..
5. Rapport o»er het verband tusschen
de Afdeelingen en de Kerkeraden. (Zie
hierachter.)
6. Voo;st'-llen en wenken.
a. De contributie van Corporaties wor
de gesteld op tien gulden.
b. De Vereeniging trachte sprekers in
haar belang te doen optreden.
c. Het Bestuur benoeme zooveel moge
lijk Correspondenten en geve hun eene dui
delijke instructie.
d. Het Be>t. bezorge een ontwerpregleme»t voor de Afdeelingen en Corporaties.
e. Wat kan er gedaan worden ora de
oplichting van Afdeelingen te bavorderen?
7. Benoeming van een vast Bestuur.
We zenden van deze Agenda een ex.
aan al de leden, en 2 ex. aan Afdeelingen
en Corporaties.
De onlangs aan de Geref. Kerkeraden
gezonden circulaire en ook bet opwekkei d
woord in de bladen, is niet vruchteloos
geweest. Onderscheidene Kerkeraden heb
ben hun belangstelling betuigd en som
mige hebben ook een jaarlijksciie kollekte
of gift toegezegd. In de hoop, hierdoor
de belangstelling in de Veieemging en bizouder in de a. s. Algemeene Vergadering
op te wekken, zenden wij een ex. ook aan
die Kerkeraden, welke tot nog niet hebben
geantwoord. Aller hulp heeft de Vereeni
ging noodig. Komt, broeders, helpt ons.
De Algemeene Vergdering is toeganke
lijk

voor allen, die met de beginselen der

Vereeniging instemmen en belang stellen
in haren arbeid. Alle leden mogen deel
nemen aan de besprekingen. Alle aige
vaardigden nebben stemrecht.
Wie met de Statuten kennis wil maken
vrage die aan bij dea Secretaris.
Wij bevelen de Algemeene Vergadering
aan in de gebeden van allen, die het goede
zoeken voor de kranken. iHZOuderheid

verzoeken wij de voorbede dor Gemeenten
in de openbare godienstoefeningen, vooratgaande

aan

de

Algemeene

Vergadering

Moge de Heilige Geest, Wiens uitstorting
op alle vteesch wij dan gedenken, allerwege de christelijke barmhartigheid doen
opwaken !

Namens het voorloopig Bestuur,
Kampen,
* L. LINDEBOOM, Voorzitter.
Driebergen,
G. J. BARGER, Secretaris.
Amsterdam. > W. HOVY, Penningmeester.
HET VOORSTEL
in zake een verband tusschen de Afdee
lingen en de lierkeradea, luidt aldus:
ART. 1. Volgens Art. 7 der Statuten
van de Vereeniging, stellen de Afdeelingen
zien,

voor

de geestelijke ziide van haren

arbeid en van hare Stichtingen, onder toe
zicht van den Gere). Kerkeraad, waar de
Atdeeling gevestigd is.
Dit toezicht wordt geregeld in overeen
stemming met de Statuten. De Afd. ver
zoekt den Kerkeiaad, in overleg met haar,
de regeling van dit toezicht vast te stellen.
ABT. 2. Onder het toezicht is begre
pen : de vaststelling en wijziging van het
huishoudelijk reglement der Afdeeimg, wat
ae geestelijke zijde van haren arbeid en
van hare Stichtingen betreft; de benoe
ming van geneesheeren, verzorgeis en ver
zorgsters ; de nomineering van Bestuursle
den. Alleen personen die van Gerefor
meerde belijdenis zijn, kunnen voor de ver
zorging der kranken worden aangesteld.
JJe üerkeraad zal in de geestelijke zorg
voor de kranken en de dienende broeders
en zusters voorzien, de Afdeeling steeds
met zijne voorlichting dienen en bij noodige hulp voor de kranken der Gemeente
gebruik maken van de verzorgers en van
de Stichtingen der Afdeelingen, en naar
vermogen de belangstelling der Gemeente
in haar bevorderen.
AKT. 3. De Kerkeraad oefent voortdu
rend toezicht door eene Commissie, door
hem te benoemen. Deze Commissie heeft
het recht, de Stichtingen der Afdeeling
te bezoeken en de vergaderingen der Af
deelingen bij te wonen en advies te geven.
ART. 4. L>e (Jomtmssie brengt hare op
merkingen ter kennis van het Bestuur der
Afdeeling. Bij blijvend verschil van ge
voelen met het Bestuur, brengt de Com
missie de zaak bij den Kerkeraad. Mocht
de Kerkeraad zelf bezwaar hebben en hou
den tegen den arbeid der Afdeeling, dan
wordt het Bestuur der Vereeniging daar
mede in kennis gesteld.
ABT. 5. Uit verband is ten allen tilde
van weerszijden opzegbaar, met opgave
van redenen.
N. B. Ook wij vestigen zeer de aan
dacht oj> deze vergadering. liet geldt
hier belangen niet voor ééne plaats, maar
voor liet gimsvhe land ; een werk van
Christelijke barmhartigheid, dat met na
druk een voortzetting is der werken van
Hem, die onze krankheden op ziek heeft
genomen.
BAK.-RKD.

Ruitenlandsche

Kerken.

Zuid-Afrika. Art 27 D. K. vindt te
genwoordig in de Buitenlandsche kerken,
die niet alleen de Belijdenisschriften deiGereformeerde kerk in Nederland als de
hare hebben erkend, maar ook de Dordsche Kerkorde voor de regeering der keik
hebben aanvaard, veel tegenspraak. On
langs wezen wij er op, dat in Oost Fries
land dit artikel reeds veranderd is, nn la
zen wij in het Kerkblad van de Geref.
kerk in Zuid-Afrika een stuk van Ds. (?)
D. C. P. Coetsee Jr. waarin de schrijver
zegt, dat hij de bepaling, dat kerkeraads'leden twee jaar zullen dienen, in strijd acht
met Gods Woord en de belijdenis. Met
de Geloofsbelijdenis in de hand begrijpt hij
niet, hoe men er toe gekomen is »om ker
keraden te vernommeren." Voor hem is
vasthouden aan Art. 27 op zy zetten van
Gods Woord, en afwijken van de waarheid,
zoodat hij tot deze krasse uitdrukking
komt: »indien het halve deel der kerkera
den alle twee jaren zal aftreden, dan zijn
zij toch niet opzieners maar huurlingen."
Hij zond dit stuk bij de Redactie van
het Kerkblad in, omdat de Synode van het
vorige jaar op handhaving van dit aitikel
had aangedrongen. Dit acht hij verkeerd ;
de Geref. kerk van Z.-Afrika had 266 jaar
zonder dat artikel geleefd, omdat het niet
in Gods Woord geboden is.—
F.ngeland. De losmaking der kerk van
den staat komt in Engeland ter sprake.
Niemand minder dan Lord Roseboiy heeft
ten gunste van dio zaak in Glasgow en
Card ff twee redevoeringen gehouden. In
Wales, waar de kerkelyke misstanden het
grootst moeten zijn, zou die vrijmaking der
kerk moeten beginnen, om daarna ook vooi
het overige Engeland en Schotland tot
stard gebracht te woiden. Een desbetref
fend voorstel voor Wales is door Lord Rosebeiy reeds in het Lagerhuis ingediend
hetwelk ook is aangenomen. Dit is wel
een eerste schrede, maar het zal de vraag
zyn, ot de zaak vooreerst verder zal ko
men, omdat het Hooaerhuis. waarin veli
adelijke bisschoppen zitting hebben, er zich

! 's Pausen wensch,' dat de Oostersche en
vv estersche kerk weer vereenigd worden,
zelfs een droom noemt, verwacht natuur
lijk van den terugkeer van de verlorene,
ionen der Anglicaansche kerk tot den
Roomschen opperpriester niets. Wel heeft
die kerk zich te veel naar de Roomsche
vormen geschikt, maar zij is nog eene Protestantsche, zij volhardt nog bij hare beIjjdenis van het souverein gezag dtir H.
Schrift in godsdienstige zaken en van de
zaligheid door het geloof zonder de wer
ken ; zij verwerpt de leer van Rome in
zake het vagevuur, de vergeving van zon
den, de vereering dar beelden en reliquieën, het coelibaat, de aanroeping der
heiligen enz. ; zij gebruikt in haar eeredienst de volkstaal. Zoolang de Paus in
die dingen geen consessie doet, zal zijn
plan niet gelukken ; daarbij zullen de En
gelsche Protestanten het »No Popery"
(weg met het Pausdom) handhaven.
Hoewel wij ook niet denken, dat de
vereeniging van Anglicaansche en Roomsche
kerken zoo spoedig zal jjlaats hebben, toch
is de zwenking naar Rome duidelijk en
doet een overgang van velen naar Rome
vermoeden. De Ref. Kirchenzeitung en
t Eclaireur verwachten nog te veel van het
bestaan der 39 geloofsartikelen ; de Paus
behoeft werkelijk niet Gereformeerd te
worden om ziju doel te bereiken. Het
gaat met de Anglicaansche kerk als met
de ^ Ned. Herv. kerk ; formeel is de belij
denis niet afgeschaft, mdar feitelijk is zjj
een doode letter. Met den ieitelij ken toe
stand moeten wij rekenen en die doet vree
zen, dat Rome een goede buit uit de An
glicaansche kerk in den schoot zal vallen,
en velen het voorbeeld der kardinalen
Newman en Mauning volgen zullen.
CCH0LTI2N.
Men heeft berekeud, dat 500 talen en
tongvallen in Afrika nog niet beschreven
zijn. Van Abyssinië tot Senegambië schat
men de bevolking op 90 millioen menschan, die 100 talen spreken, waarin het
woord Gods nog nooit overgezet is. De
Arabieren brengen er bun Koran wel in,
maar de Christenen niet hun Bijbel.

legen verzetten zal.

De Lngelsche staatskerk wordt eene ver
nollnv,
' J geuoema,
-l van welke geene
v«:i C i1 ^iuubuöiu
kracht meer uitgaat. Het volk heeft zg
vei waaiiOOSd en

van

zich vervreemd, en

de gunst van den adel en van de rijken
gezocht,. Naarmate zij door die verwereldlijking geestelijk armer werd, zocht zij hare
kracht in uitwendige ceremoniën en nain
den vormendienst van Tïnnifl nver
Wol
hebben de betere elementen, die nog in
haar overgebleven waren, zich daartegen
verzet, maar de meerderheid had voor die
protesten geen oor, en komt Rome steeds
nader. Een menigte beslist Roomsche ue
bruiken heeft men binnengehaald tot mon
niken- en nonnenorden toe.
Wordt de Engelsche kerk van den staat
losgemaakt en daarmede de financieele baud
verbroken, dan verwacht men, dat de ver
schillende partijen, die nu nog door de
zilveren koord verbonden blnven, uit elkan

der zullen gaan.

Rome, wel wetend, dat

het in troebel water goed visschen is, ver

heugt zich reeds in dit vooruitzicht. Haar
macht, die in de laatste jaren in de aris
tocratische kringen reeds merkelijk is toe
genomen, zal er door winnen.

Wij zullen echter al de veronderstellin
gen, die nu reeds met het oog op de be
weging tegen het beginsel van staatskerk
gemaakt worden, laten voor hetgeen zij
zijn, omdat wij nog moeilijk aanuemen
kunnen, d,it deze kwestie in Engeland
spoedig opgelost zal zyn. De ïdóe van
staatskerk is te zeer ingeroest en bij te
velen een lievelingsidée om haar spoedig
los te laten
Omdat het in Engeland wel zijn zal als
in JNederland, schijnt ons net vermoeden
niet ongegrond, dat het groote kerkelijke
lichaam uiteenspatten zal, als de baud met
den staat verbroken wordt; het zou bij
ons met de Ned. Herv. kerk evenzoo gaan,
want hoewel velen in gemoede meenen,
dat edeler drijtveeren dan het staatsgeld
hen doen blijven in de z. g. n. vaderlar.dsche kerk, toch is het zeker, dat het staats
geld als een zilveren band het vermolmd
gebint van een staatskerk samenhoudt en
vcor instorting bewaart.
De Encycliek, die de Paus vooreenigen
tijd aan het Engelsche volk gezonden heeft,
en waarin hij aandringt op vereeniging
aller Christenen, wat natuurlijk in zijn
mond beteekent aansluiting aan do Room
sche kerk, wordt in en buiten Engeland
besproken. Daar gelaten, wat zijn schrijven
al of niet zal uitwerken, dit kan L°o XIII
reeds eenige voldoening geven, dat men
van zijn brief notitie genomen heeft, en
dat zegt voor een gevangen man al heel
wat.
Wanneer dit stuk uit eigen hoofd en
pen

van den grijsaard gevloeid is, is het

een bewijs, dat het verblijf in de gevan
genis hem nog niet versuft. Als een echte
oliticus weet hij de woorden te gebruiken
om zijn gedachten te verbergen. Hij be
straft het Engelse'ne volk niet, dat het
zich zoolang aan zijn herdersstaf onttrokken
heeft en wijst met op de ellende, die daar
uit is voortgevloeid, maar bij prijst bel
volk om de kracht, die het op elk gebied
ontwikkeld heeft; hij doet dit zoo, dat hij
wil doen gevoelen van hoeveel zegen dit
voor de mensehheid worden zal, als aile
Christenen zich vereenigen en vooral het
Eogelseh volk in bond met Rome samen
werkt.
De Aartsbisschop van Cauterburv zegt
naar aanleiding van dit schrijven, dat de
vereeniging der Anglicaansche en Room
sche kerken niet mogelijk is, tenzij de Paus
de 39 Geloofsartikelen der Engelsche kerk
overneemt.
»I)e Refor. Kirchenzeitunq" acht die ver
eeniging alleen dan denkbaar als de Paus
Gereformeerd wordt.
De Redacteur van v'l'Eclaireur", die

Cnder de Indische vorsten van Radjeput
heerscht sinds lange tijden de gewoonte,
dat e;n meisje, eenmaal getrouwd ziinde.
nooit bare familie mag weerzien; zij is
dan voor de verwanten dood. Na het
huwelijk der dochter van den Rajah Ramomgn is eenter deze gewoonte afgeschaft,
na raadpleging dei opperhoofden.
De
nieuw gehuwde zal de vrijheid hebben
hare ouders te bezoeken.
t.
De Prov. Groninger Zendingsdag
zal D.V. gehouden worden te Grootegast
Woensdag 5 Juni.
Onderwerpen en sprekers :
1. Zij heeft gedaan wat zij Icon, door
Ds. D. Vrieling te Scheemda.
2. Esser als Straatprediker door Ds. H.
Bulder te Ten Post.
3. Mededeclingen uit den evangelisatiearbeid in de provincie Groningen, door Ds.
A. Verburg te Bellingwolde.
4. Hoe Midden-Java om arbeiders roept
door Ds. H. Dijkstra te Smilde.
5. Slotrede door Ds. H. J. Kouwenhoven te Groningen.
Vergadering voormiddag van 10 — 1
uur, 's namiddags van 3 — 6 uur ; slot
rede 6 l /' 3 uur.
Gemeenschappelijke maaltijd è, f 1,—- de
persoon.
Aangifte tot deelname is noodzakelijk
vo >r Dinsdag bjj Ds. E. v. d. Berekamp.
Voor rijden van het station Visvliet na
aankomst van de eerste treinen uit Gronin
gen en Leeuwarden zal zoo veel mogelijk
gezorgd worden, indien men hiervoor aan
vraagt bij Ds. E. v. d. Berekamp. Zon
der aanvrage is er geen gelegenheid om te
rijden.
Namens de Commissie,
R H. Vos, Voorz.
H. SCHOLTEN, Secr.

derel. Zondagsschool verveeniging :
„JIACHII."
De ondergeteekende bericht bii dezen. dat.
ds Algemeene Vernaderma dit iaar D. V
zal gehouden worden op Donderdag 1
augustus, ue plaats en alle verdere byzonderheden zullen intijds op de Agenda
worden vermeld.
Vragen en voorstellen worden bii den
ondergeteekende ingewacht vóór 1 Juli.
lil ueiiieuL levens, dat er voor arme
Zondagsscholen nog een partijtje tractaatjps gratis beschikbaar is. Men vrage aan
by den ondergeteekende vóór 15 Juni met
opgave van net getal, dat men wenscht te
ontvangen.
De Secretaris,
S. J. VAN WIJCK.
Heerenveen, Mei '95.
BRUINISSE.
vreugde

voor

9
de

Mei was een daor van
vrienden van her, Olie.

onderwijs alhier. Do Chr. School vierde het
feest van haar vijfentwintigjarig bestaan.
Reeds den avond te voren was het feest in
de Geref. kerk alhier inerfilfiid itnnr Do
Klercq van Huizen, die inzonderheid het
middel is geweest in Gods goede hand
over ons, dat deze school is tot stand ge
komen, Dat het voor ZEerw. een zaak
van groota blijdschap was den dag met
ons te mogen vieren, sprak hij niet alleen
openlijk uit in genoemden Dienst des
Woords, die was ingeleid door Ds. van
Bueren, en op den dag vau het feest, maar
bleek vooral uit zijn uitnemende en opge
wekte toespraken, die ons het luide ver
kondigden, dat Ds. Klercq in die 25 jaren
niet is veranderd, maar is gebleven een
man met een warm hart voor het Chr.
onderwijs.
De dag van het fee^t werd met de kin.

deren, vele genoodigden en belangstellen
den gevierd. Een treffend en allervrien
delijkst aanzien boden eenerzijds de net en
smaakvol versierde lokalen en anderzijds
de vroolijke gezichten, die reeds wisten,
wat het feest hun brengen zou,
De voorzitter, de heer D. v. d. Berg Sr.
opende precies twee uur de vergadering en
sprak daarna in flinke woorden over Gods
goedeitierenheden over ons, den strijd die
2o jaren was gestreden en het voorrecht
dei school geschonken in onzen hoofdon
derwijzer, den heer Bastmeijer.
Treffende woorden van gelukwenschen
en sympathie werden daarna gesproken
door onzen hoofdonderwijzer, Ds. Siemense
van Oosterland, die, hoewel reeds diep in
de zeventig, nog met jeugdig vuur de zaak
van het Chr. onderwijs besprak, Ds. Bokina
en Ds. van Bueren van Bruinisse en Ds.
Klercq. Deze toespraken werden afge
wisseld door het zingen van toepasselijke
liedeien en liet uitdeelen van versnaperin
gen aan de kinderen.
Ds.^ Klercq sloot ons onvergetelijk sa
menzijn met dankzegging. Allen keerden
daarna dankbaar en voldaan huiswaarts.
Een flinke
collecte van een kleine vijftig
gulden bewees de waarlijk gemeende be
langstelling in dit feest.
Namens het Bestuur der School,
D. VAN IJEN BEUG, WZ., Secretaris.
Bruinisse, Mei '95.

Chr. School II» 11 Ier wijk.
Sinds ik verantwoording deed, ontving
ik nog Gift i/d coll. M. f 2,50 : S. N. te
l 2 , ' 3 - E. den H. f 1, - ; Coll. Zanggez.
u
' r ' S' den H" f 1 ' ~ ' d o o r J- w v. H. B. te Z. f 0,50; W. v. E. te Z. f 5 ;
door Ds. W. te M.
£•
1 CA
Ci
rr
„ >-)- '
J/U CUii.
3 ' 5 0 ;
D i a c o n i e N ff 3,25
o £ VV.
Ir Tl
S"
r
V. te N. L. f 1,—
. d. Wal
;

v

L. f 1 ; Hendrik en Frans R. f 5 : Van
I. de B. en A. B. door K. L. f 4 50.
A. E. v. B. door P. G. v. B. 'te S. B.
1,- -; door Ds. v. d. V. tv R. gift in
kerkzakj'i f 2,50 : door Ds. v. d V te
R. i/d coll. f 2,50 ; D. v. D. te L. gevon
den i/d coll f 1 , - ; J.A.B. ie M. f8,75;
Met het reeds verantwoorde kon ik; nu
270 naar Haulerwijk zenden.— Men
kocht reeds grond en is vol hope.
De nood is er groot, maar kapitaal is
er weinig.
Hulp van buiten wordt ont
vangen, mits men eerst een gebouw kan
zetten.^ Wie helpt nog meer ? — Allen
hartelijk dank, die mij hunne gaven zon
den.
Elke gave is welkom.
C. M. W. P UT.
Ezinge, Mei '95.
31 ilitïlii- T e h u i s t e
Ontvangen van C. J. E. G. te E f 5 • Marinus de Koning te Genderen van de Jongel. Ver. .
. 5 ; 78
Wij werden door deze gaven ten zeerste
veiblijd. \ ooral ook Jongelingsvereenigingen toonen belangstelling in ons Tehuis.
Wij bevelen onszelven voor meerdere gif
ten dringend aan
Onze kas blijft aldoor
in behoeftigen toestand, ja de behoeften
worden gaandeweg grooter. Make de Heere,
die mild is, veel milde gevers.
Namens het Bestuur,
's-Bosch, 20 Mei '95. J. M. MULDER.

I n g e z o n d e n .
SIDDEBDREN, 20 Mei 1895.
WelEtrw. Heeren !
Vooi 14 jaren heeft onze diakonie twee
meisjes, oud 2 en 7 jaar, naar de Weesin
richting te Neerbosch gezonden ter ver
pleging en opvoeding. —- Voor 5 a 6 we
ken hebben we die op onzen aandrang
terug ontvangen.- Ze zijn natuurlijk als
beboerende tot onze Ger. kerk en met
jaarlijksche ondersteuning van die kerk
daarheen gezonden, en volgens het Burger
lijk vertiekpapier als beh Onrpnrta fnt- ^ ^
Ned. Herv. kerk teruggekomen, terwijl
nar onr).
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lidmaat dier kerk belijdenis heeft gedaan.
. a uu/,tüieie met ö weezen van de
Ger. Gem. te Garrelsweer geschied.— Zou
het niet dringend noodig zijn, dat de Ger.
kerken in Nedenland gewaarschuwd worden : wel toe te zien, waar ze hare arme
weezen ter verpleging en opvoeding zendt.—
Gaarne had de kerkeraad hier iets over
in onze kerkelijke bladen.—
Namens den Kerkeraad,
J. H. SMIT, Scriba.

ISocIt aankondiging.
Grieisch-Theologiso/i Woordenboek hoofdóakeajK, van ae Uua~L/'irisielijke Letterkunde, door J. Al. S. Baljon, predikant
te Almeloo. Ie stuk. Utrecht, Kemmk
en Zoon, 1895.
In den laatsten tijd is de klacht geuit,
dat de studie der theologie bier te lande
in geen bloeienden toestand verkeert. Wat
daarvan zij, worde in het midden gelaten.
Maar in elk geval spant de ijverige en
kundige predikant van de Ned. Herv. ge
meente te Almeloo al zijne krachten in,
om deie beschuldiging onwaar te maken.
Thans heeft hij een werk ter hand geno
men, dat schier een heel menschenleven
in beslag zou kunnen nemen. Hij biedt
het eerste gedeelte aan van eene vertaling
van het Biblisch-Theologisches Wörterbuch
der Iseutestamentliehen Giücitctt van Dr.
H. Cremer. Nu ware dit op zichzelf nog
zeer goed te doet». Maar Dr. Baljon laat
het daarbij niet. Vooreerst geelt hij geene
letterlijke veitaling, maar eene zelfstandige
bewerking van het Woordenboek van Dr.
Cremer. Hij bekort het en vult het aan ;
hij wil niet, gelijk Cremer, de voornaamste
maar alle woorden des N. T. er in opne
men. Vervolgens heeft hij ook de Grieksche vertaling van het O. Test. in dea

kring van zijn onderzoek getrokken en wil
qok aan de belangrijkste woorden van deze
Aai
an familie, Vrienden en Beken
vertaling eene plaats inruimen. En einde den betuigen wij onzen hartelijken
lijk heeft hij een niet onbelangrijk materi
(lillik voor de belangstelling in onze
aal voor zijn Woordenboek verzameld uit
de kerkvaders en andere Christelijke schrij 45-jarige Echtverecniging.
J ASSIES SE.
vers uit den ouden Christeljjken tijd.
H. J. ASSIES —
De taak is grootseh genoeg. Maar de
RADEMAKER..
vraag kan rijzen, of ze uitvoerbaar is. De
EKN BIJ NORG,
Schrijver erkent in de voorrede zelf, dat
er eigenlijk een afzonderlijk woordenboek
20 Mei '95.
verschjjnen moet voor de Septuaginta, voor
het N. Testament en voor de Grieksche
kerkvaders. En dat is ook zonder twijfel
De
'e ondersreteekenden betuigen hun
het geval. Het N. Testament neemt eene nen hartelijken DANK, voor de vele
eigene en zelfstandige plaats in. Het geeft
blijken van belangstelling, bij gelegen
aan de begrippen een beteekenis, die in
het O. Testament wel voorbereid wordt en heid van hun 50-jarige ICchtverbij de kerkvaders wel een theologisch ka eeniging, zoowel van hier als van
rakter ontvangt, maar toch alleen in het elders ontvangen.
N. Test. haar religieus-ethische diepte ver
L. VAN ESCH
krijgt. Bij een woerd als hagios bijv. moet
en Echtgenoote.
het gebruik in alle drie groepen van lit
SPRANG, 21 Mei 1895.
teratuur afzonderlijk worden nagegaan en
weergegeven. De titel, dien Dr. Baljon aan
Daukbetniging 1 .
zijn werk geeft, wekt daarom ook on
De gezamenlijke werklieden
willekeurig bedenkingen. De bijvoeging
»grieksch-theologisch" laat aan düideïjjk- van de firma W. G. Boele Senior
lieid te wenschen over ; »hoofdzakelijk" is wenschen door deze hunne bij
een r.eer rekbaar en »Oud-christ. letter
zondere voldoening uit te spre
kunde" een te veel omvattend begrip.
ken over den aangenamen feest
In een courantartikel is het niet doen
avond van Zaterdag 1.1. in de
lijk, na te gaan, in hoever Dr. Baljon aan
Buiten-Societeit te Zwolle. Zij
zijn voornemen uitvoering heeft gegeven en
op welke wijze iirj zich van zrjne taak betuigen, ook uit naam der
heeft gekweten. Bovendien is het bespre vrouwen, hun hartelijken dank
ken van een woordenboek zeer lastig, wijl aan hunne geachte patroons,
ieder woord afzonderlijk moet nagegaan de Heeren W. G. BOELE en
worden. Daarom slechts een paar opmer W. v. d. MUELEN, voor dit
kingen, om den schrijver bewijs te geven genot, hun bij gelegenheid van
van de waime belangstelling in zijn arbeid. het aangaan der Vennootschap
Dr. Cremer haalt de teksten des N. T. bereid.
voor een gedeelte woordelijk aan en spaart
Namens het geheele personeel,
den lezer de moeite van bet naslaan. Het
D. LÉMMERMAN.
komt mij voor, dat deze goede gewoonte
W. EENSCHOTEN.
door Dr. Baljon al te dikwert wordt ver
B KUIPERS.
zuimd. vervolgens duidt Dr. Cremer de
hoofdbeteekenis van een woord met gespaKampen, 21 Mei 1895.
tiëerde letters aan ; ook dit gebruik ver
dient m, i. navolging. Voorts heeft Prof.
Cremer een werk geleverd, waarvan de
W) Den 7 Mei m np.lifpri onze /
groots verdienste algemeen wordt erkend ;
^geliefde Ouders
i
maar toch neemt dit niet weg, dat hij nage
werkt mag en moet worden. Dr Baljon
geeft den indruk, alsof hij al te nauw aan
den tekst van Cremer zich aansluit, ofschoon
EN
hij dien niet alleen vertalen maar ook be
werken wil. Slechts eeoe enkele maal,
bl. 56, maakt Dr. Baljon zolf eene aanmer
hunne 35-jarige Ëclitverking. En toch zijn er tal van begiippen,
ceniging
herdenken.
zooals heilig, rechtvaardig, leven, waarheid
enz. waarvan de akten des onderzoeks nog
G»ile de eere!
lang niet gesloten zijn. Zoo zijn er meer
Hunne dankbare Kinderen,
aanmerkingen te maken, ook op de nauw
WESSEL COELINGH. f
keurigheid van vertaling en uitdrukking;
bl. 18 regel 11—12 van boven is bijv. het
GRIETMA COELINGH. \
tegenovergestelde gezegd van wat bedoeld
is en moet het woordeke in veranderd
worden in buiten. Maar deze opmerkingen
doen niets at van den lof, die aan den
schrijver voor dezen zijn belangrijken ar
beid rechtmatig mag worden toegekend.
1855. Eben-Haëzer. 1895.
Hoeveel afleveringen er van dit werk
Den 20 Mei mochten onze
verschijnen zullen, wordt niet gezegd. Maar
geliefde
ouders
r
en
de prijs per vel van IVV2 < t is zeker
niet hoog gerekend. Moge het den bekwa
men schrijver gegeven zijn, om binnen
niet al te veel jaren de voltooiing van zjjn
EN
werk te aanschouwen, en drage het bij tot
meerdere kennis van de Schriften des
H
N. Testaments.
hunne 40-jarige EchtverKampen.
H. BAVINCK.
ecniging gedenken.
Hu »ne Kinderen en Bthuwdkinderen.
L KEU WARDEN, 1895.
Ondertrouwd:
J. DE KONING,

Uitgave van J. H. BOS te KAMPEN :

GEREFORMEERDS DOGMATIEK
Di.

H. BAVINCK

bonden.

S^jxxacoexsoooex^
ff
D. Y. hopen onze geliefde ,i
M Ouders, Oom en lante

H HENDRIK JACOBUS LIPS
EN
MARIA ROBBEMOND

K

30 Mei a. s. hunne 30-jarige H
Eehtverecniging te lier-J f
deuken.
"U
Uu'ine dankbare Kinderen
m Neef,
A. J. LIPS.
J. H. J. LIPS.
W. A. ROBBEMOND CZN.
BREDA,

14 Mei 1895.
SKi*,sTr®irs:)«'s,0Tr "4r"hir®T«sf®T«f

Het. behaagde den Heere van
leven en dood, tot onze diepe
droefheid van ons weg te nemen,
onzen innig geliefden
Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, den II eer

Bastiaan van Andel Gz. f

Hoofd eener Chr. tckool te Mijdrecht

EN

F. E. LAMPEN,
vtm Kruiningen

Huwelijksvoltrekking D. V. 30 Mei 1895.
Ondertrouwd:
EBENIUS WOLTHUIS
EN

MARIA DAM.
MIDDELSTUM, /
16 Mei 1895.
WESTEROEEST,

Getrouwd:
WILLEM KARSEMEIJER
JANSZOON
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HENRICUS JANS
WEEBER
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GRIETJE EGBERTS
ZIJLSTRA

DE BIE.
G. VAN ANDEL BZN.
E. P. VAN ANDEL.
M. VAN ANDEL—
VAN ANDEL.
'S-BOSCH,

2 Mei 1895.

I

Volstrekt eenige en algemeen#
kennisgeving.

EN

CORNELIA VLUG,
die tevens, mede uit naam van hunne
wederzijdsche bloedverwanten, dank
zeggen voor de vele blijken van be
langstelling, bij de voltrekking van hun
huwelijk ondervonden.

Den 25en Mei a. s. hopen onze <
1 Lj-iA £» Uuders

P. KAPTEYN,

OUD-LOOSDRECHT,

W.

22 Mei 1895.

J.

onze smart.
Mede namens Broeder, Zuster
en verdere Familie,
M. REITSMA.
Nuis, 18 Mei 1895.
Algemeene kennisgeving aan
Familie en Bekenden.

na een smartelijk lijden van
veertien dagen, van mijne zijde
weggerukt, mij nalatende vier
nog jeugdige kinderen. Wij
hopen Gode te zwijgen en Hij
trooste mij in dit zoo smarte
lijk verlies.
H. DOGGER.

veertig-jarige Echtvereeniging te herdenken.
/ \

.1 -

1

TT

JJ

HILVERSUM,

18 Mei 1895.

Soli lleo 1

D<'oor

s Heereü goeaneia bevallen
een welgeschapen ZOON, K.
RITZEMA, geliefde Echtgenoot# van
J. BUIKEMA, Pred.

van

Inria '
Dinsdag 28 Mei hopen onae
geliefde Ouders

Onze lieve

Adriana Lijntje,
den 7den dezer ons geschonken,
werd heden van ons genomen.
Wij zijn bedroefd, doch wen
schen Gode te zwijgen.
P. ORANJE.
M. H. ORANJE—
LITTOOIJ

L. P. de With

MIDDELHARNIS,

STADSMUSSELICANAAL,

EN

19 Mei 1895.

20 Mei 1895.

G. B. Hazenberg

Bevallen van een levenloos

GETJE

AAIKÈ;

Echtgenoote
van
O

G.

JON

ANKMA, geliefde

H. NIJDAM.
HARDINGEN, 20 Mei '95.

hunne 25-jarige Echivereeiligiug te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen
en Behuwdkinderen.
MARUM (Gron )

tlandel in iPianiuo's en Aiu.
Orgels,
«E PIC01*E1C, Kampen.

ÏSuime kenxe, laqe prijssen,
veeljarige garantie. Catalo
gen, alsmede teekenin4/en
voor kerkorgels, gratis en
franco.
Reparaties en stemmingen aan

ROELOF MITSUI,
weduwnaar van HILLIGJE STAM,
in den ouderdom van 48 jaren.
Het vertrouwen, dat hij thans
bi] Jezus is lenigt eenigermate

17 Mei 1895.

vnzen aanu aan aen neere,
die
onze Ouders zoo lan <*
spaarde.
Hunne dankbare kinderen. M\
AMSTELVEEN, Mei '95.

Kerkorgelfabriek.

Zeldzaam aanbod!

hunne
De Heere verblijdde ons hedenavond
door de geboorte van een flinken
«DONGEN.
A. J. H. FLöRKE.
M. FLöRKE—
VAN BrctrsitKOM.

De Wieligs GezondheidsbeddGD. zijn de vo'n'deeligste en gezondste.
Zacht als dons, broeien ze niet, en
worden tevens zeer aanbevolen voor lij
ders aan hoofdpijn, rheumatiek, zenu
wen, enz. Tal van getuigschriften voor
handen van Prof. Kooijker, Prof van
Bell en anderen. Voor Nederland alleen
verkrijgbaar bij Mej. A. FOLKERTS, Brei
inr. de i Zeeuw" thans Leeuwarderstraat
2e huis rechts. P. S. Tevens ruim voor
zien van allerlei gebreide goederen, ga
rens, Jaegerartikelen enz.

Een UIUAIOIIGEL in nette
kast, waarop 53 van de meest bekende
Psalmen zonder eenige ninziekkennis kunnen gespeeld worden,gekost
hebbend I 60«—, thans a I 250
aangeboden bij G. ELSHOVE, AMERIK.ORGELMAGAZIJN, den Haa,g. '

AMSTERDAM,

KONING

Onbekenden na toezending van post
wissel ot verreken-pakket.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze geliefde Vader

Pred. bij de Geref. kerk.
EN

d ƒ 3. <f».ï per kilo, franco
Mj minstens 4 kilo.

bovenstaande Instrument en, zeer
en blijvend solied.

HELENA ENGELINA
VAN BIJSTER VELT,

)XXXXXX%

prima ROOMBOTER

billijk

Heden werd, tot mijn en
mijner kinderen droefheid, mijn
innig geliefde Echtgenoote

0 herdenken heden met een danta1 I baar hart den dag, waarop zij
H voor 35 jaren in den Eeliit
werden verbonden.
Hunne 10 dankbare kinderen.

NEEDE (Gelderland), verzendt hare

A. VAN ANDEL -

EN

W
|sj

„DE BERKEL"

in den ouderdom van 63 jaren

H

oogst solide, goedkoop en
eerlijk van toon zijn de orgels.

te BUITENPOST
¥16AAGT een halfwas

Schoenmak ersknech f,
om terstond in dienst te treden.

DOOR

€. SS. SPUKftEON.
Prijs
i n g e n a a i d f 0,65,
prachtig gebonden f 0.95.
. Eén der schoonste werkjes, welke
ooit uit Spurgeon's pen vloeiden.
Verkrijgbaar bij eiken soliden Boek
handelaar en bil den Uitsrever
J. <J. VAN SCHENK BRILL,
DOESBURG.

Zooals den vrienden reeds bekend is,
werd voor de aanstaande jaarlijksche alge
meene vergadering voor ditmaal 's-Gravenhage aangewezen als de plaats, waar die
zal gehouden worden. Waren wij vóór
drie jaren in het Noorden des lands ("te
Groningen), vóór twee jaar te Arnhem en
verleden jaar te Utrecht, en dus in het
Oosten en het Midden des lands, zoo moest,
dunkt ons, thans het Westen gekozen wor
den. Eene regelingscommissie is, door de
bereidwilligheid der broederen, gemakke
lijk kunnen worden gevonden, en het is
deze, welke de plaatsen der onderscheidene
samenkomsten voor Ure des Gebeds, ver
gadering, meeting, maaltijd bestemt. Dit
is dus in goede handen.
Het is mij aangenaam te kunnen mededeeien, dat Ds. W. H. Gispen van hier zich
bereid heelt verklaard, als voorganger bij
de Ure des Gebeds op te treden ; dat de lei
ding der algemeene vergadering is opge
dragen aan Prof. Kuyper ; dat in genoemde
vergadering de heer Dr. Den Houter van
Maassluis eene bespreking zal inleiden over
»de medische faculteit," terwijl het debat
over de ten vorigen jare door Prof. Geesink ingeleide vraag omtrent de al- ot nietwensohelijkheid van de aanstelling van lec
toren (welk debat wegens tijdsgebrek toen
achterwege moeten blijven) daarna zal
worden gevoerd.
Om van laatstgenoemde zaak wéér goed
op de hoogte te komen, leze men het in
teressante referaat van Prof. Geesink na,
hetwelk in het jaarver&lag is afgedrukt.
Dit jaarverslag zal den vrienden intijds
vóór de jaarvergadering worden toegezon
den.
Voor de meeting in den namiddag heeft
zich Prof. Fabius bereid verklaard, welk
een onderwerp zal inleiden( dat later zal
bekend worden gemaakt.
Het is mij recht aangenaam te kunnen
mededeelen, dat de student S. Tromp met
goed gevolg het candidaats-examen in de
Godgeleerdheid heeft afgelegd. Moge ook
deze vriend, naarmate de tijd nadert, waarop
hij zijn doel zal hebben bereikt, in toene
mende mate het hooge gewicht gevoelen
van het ambt dat bij koos, om den Heere
daarin te dienen met al de hem geschon
ken gaven en krachten van verstand en
hart.
W. HOVY.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:
Aan Contribufiën:
Door het Loc. comité te Zaandam
f 140; door Dr. A. J. W. Monnik te
Volden f 79.

Aan Collecten :

(Voor de Theol. faculteit) van de Geref.
R P E C D A A D - r ? s
kork te Britsum, f 5 ; van idem te Hij" i. w w n n i\ i
laard, f 4,45 ; van idem te Beetgum, f7,30 ;
ORGELHANDEL. DAMRAK 22, AMSTERDAMvan idem te Hallum, f 13,20 ; van idem te
XI ) orgels zijn m onze magazijnen
Wirdum, f 4,24 ; van idem te St. Jacobi
geexposeerd vanat t 55.—
Parochie, f
; van idem te Garijp
Men kome zien of vrage Catalogi.
f 9,10; van idem te Marrnm f 10,30 ; van
idem te St. Anna Parochie 1 6,50 ; van
idem te Suawoude f 4,86; van idem te
Stiens f 3,55 ; van idem te Boxum f 7,70 ;
van idem te Hijum f 2; van idem te
St. Anna Parochie A f 7,1972 ; van idem
Ter u i t d e e 1 i n g aan kinderen op te Bergum f 3,75; van idem te Oenkerk
Zondagsscholen worden aanbevolen, de f 7,50 ; ] van idem te Haastrecht en Oude
water ( /2 coll.) f 11,50; van idem te Beilen f 6,84 ; van idem te Buiksloot f 4,16V2 ;
van idem te Nieuwendam f 3,447a 5 van
over de Bijbelsche Geschiedenis.
idem te Monnikendam f 5,64; van idem
100 Ex. 60 Ct ; 200 Ex. a 50 Ct.; te Zunderdorp t 2,25 ; vaa idem te Pur300 Ex. a 40 Ct.
merend f 4,84; van idem te Oostzaan
f 1,33 ; van idem te Holysloot f 2,221/s ;
xan idem te Marken f 15,8572; van idem
over de Bijbelsche Geschiedenis O. & N. te Landsmeer f 7,30 ; van idem te Edam
f 3,2672 ; van idem te Lemmer t 10,75 ;
Test. a 1 Cent.
van idem te Donkerbroek f 3,7072» van
Bij toezending van het bedrag wor
idem
te Duurswoude f 1,6572 5 van idem te
den ze f r a n c o verzonden door ZALSLippenhuizen f 1,60; van idem te TerwisMAN te Kampen.
pel i 1,50; van idem te Wolvega f 5,68;
van idem te Milaam f 2,121/2; van idem
te Oldeboorn f 4,077s ! van idem te
IS v e r s c h e n e n e n a l o m v e r k r i j g Hoornsterzwaag f 0,65 ; van idem te Idsbaar
kerihuizen f 7,66 ; van idem te Knijpe
f 4,30; van idem te Jonre f 11,6272! van
idem te Dwingelo t 6,27 ; van idem te
Westerbork f 3,05^/g ; van idem te Hijken
Tot vaststelling van wankelende en f 2,93; van idem te Diever f 2 ; van idem
te Vledder f l,777g ; van idem te Blokzijl
geruststelling van bezwaarde gemoede
(72 coll.) f 2,50; vaa idem te Delft A
ren. Openbaar gemaakt
(7a coll.) f 31,35.

PINKSTERFEEST!

TRAKTAATJES 1KT PLAATJES
Gekleurde Prenten

PARTICULIERE RRIEF
OVER DEN KINDERDOOP.
DOOR

L. C. F. VAN KAMP,
Fredikant te Ileemse.

F. ZWART

Do Bijbel en de Courant,

Vrije Universiteit.

De STOtoViZ f f # l iÊj f ' I K R I E K

firma R E I N D E R S & B O S

T. Kiugma

H

door H. M. VAN DER VEGT.
Ger. pred. te Heerde.
Prijs l 0,3©.
Tegen ii zending van 't bedrag franco
toezending.
ZWOLLE H. J. VAN DHR VEGT HMz.
Verschenen:

Uitgaven van G. PH Z ALSMAN Ie Iv a m nen:
Dr. H. BAVINCK,
De algemeene genade. 70 ct.
De Katholiciteit van Christendom en kerk. 70 ct.
P. BIESTERVELD, Het hooge belang der ambtelijke vakken. 60 ct.
T. BOS,
Rede en toespraken bij de Installatie van Ds. P. Biesterveld. 30 ct
M. NOORDTZIJ,
De leer van Jezus en de Apostelen. 50 ct.
S. v. VELZEN,
De vrijmoedigheid die vereischt wordt in den Dienaar
des Woords. 40 ct.
Ontboezeming bij het gedenken aan 50-jarige Evangelie
bediening. 30 ct
D. K. WIELENGA, Het karakter der Kerkgeschiedenis. 50 ct

*

ADVERTENTIEN.

Benevens eenige gedachten over

»'WEDERGEBOORTE en DOOP"

DRIE BIEELEM, samen ongeveer IO© vel oï 0600 blad
zijden druks. Prijs f 0,15 per vel, dus ongeveer f 85,— compleet
ingenaaid, gebonden in drie halflederen banden f Ï.Jfl meer.
" < i e e r s t e a e e l i s v e r s c h e n e n f 5,fo innen, ƒ 6". ge-

Antiena Kerssies

H

Iu overweging genomen.

DOOR,

Al bert uoelingh

H. Schaafsma

Zooeven verscheen.

Mgt een voorwoord van
Ds. W. H. GISPEN.

Prijs 25 ets.
Wordt
franco toegezonden na
ontvangst van 't bedrag door den Uit
gever
D. DONNER,
te LEIDEN.

Aan Schenkingen:
Door den heer J. Noback te Blokzijl van
J. N.f 1.

Voor de Medische faculteit:
Van G. M. med. student te Haarlem
f 7,50.
S. J. SEEFAT,
Hilversum.
Penningmeester.
Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen.

