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Acht en veertigste Jaargang.

(Eerste Kwartaal.)

Mo. 1.

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland."
(rÏTen voordeele van de The»lt>s;i.>iche §cb';»l te Itampeo.)
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Namens den Kerkeraad,
J. P. VAN IIEBP, Scriba.
KKU1N1NGEN, 1 Januari 1900. De Eerw. Heer H. W.
Lainan, (andidaat tot den H. dienst aan de Theol. School te
Kampen, heeft het beroep naar deze gemeente aangenomen.

Namens den Kerkeraad,

JAC. VEELARE, Scriba.

„
»
„

CLASSES.
Classe Woerden.

Met hartelijken dank ontvangen :
Jaarlijksche bijdiagen van Geref kerken (vervolg:) Enkhuizen
^ziDSe f 2, Eugwierum f 2, Ee bij l)okkum
. lr| , £™eloo f B, Geesteren-Gelselaar f 2, 's-Gravenhage A
' S -Giavenzande 1' 2, Gorinchem 1' 10, 's-Gravendeel f 2,
lesen am f 2, Gasselter-Nijeveen f 2, Goënga f 2, Goea f 5,
. 'ylc SWeei' f 5, Gaastineer t' 2, lleerjansdam i' 2, Hoogkerk
>
oek v. Holland f 2, llarmelen f 2, Hoogvliet f 2,
"°fuen ' 4, Herwijnen f 2, Heerenveen f 5, Halium f 4,
f 2&' iV11
Hoofddorp f 4, Ilantum 1' 2, Haamstede
f' r>'
^
Jdskcnhuizen f 2, Jerseke f 2,50, Katendreeht
ïipHani?111^11 ' 10, Katwijk aan Zee f 3, Koekengen i'2 Kami o T n
Kolluni B f 5, Koudekerke f 3, Kuilenburg
Lochen" r'? ' ^-50, Leens f 5, Longerhouw-Schettens f 2,
jj.- i i i| , ' Marken f 2, Marum (Gron,) f 2, Meppel f 5,
f 2 ^UIg.,A '
Middelburg B f 3, Maasland f 2, Midwolde
Wi °n
™dani f 2, Mildarn f 2, Marrum (Fr.) f 2, Nes
O,,,;™» J 5. Kiezijl f 2,50, Nieuwdorp f 2, Otstburg f 2,
Ou-kl. '
Oude-Pekela f 2, Overtoom f 5, Ommen f3,
bjer "°fn. f 5> Opperdoes f 2, Ouderkerk a/d A f 5, Oosterwold f oOppenbuizen f 2,50, Oude, Wetering 12,50, Oost1 "!>60> Oostkapelle ^Z) 13, Oldeboorn f2,50, Oldebroek
f 2

f a'ln

(Wordt vervolgd).

U1_ i
Boor br.
II. ueKKer:
Dekker: Verzameld N. A. te Koermond
voor lioermond
f 3,75
p f' ,?
Roermond
.
.
.
te Roermond
pf, ,u satlelebus
bnsje
Eoermond
.
.
.
- 1,—
rfr
Je te
culle
r;nn
r ion Cul)
ecte
cte Geref kerk, Arnhem B
.
- 2,77
Glft
bllt Geref.
Geref. kerk, Tienboven .....
.
.
4,50.
J' C"

C' V°IGT'

VenningM

-

^ "<>t- «Ie Tlieolotfiselio !"»«• !.<>«,1
c

De volgende collecten en giften :
Arnemuiden f 3,56 3e Va c. Vrouwenpolder f

Aan
de Lezers yan DE BAZUIN.
Met dit eerste nummer van den
Acht-en-veerstigsten Jaargang gaat de
leiding van de Bazuin in de handen
van een nieuwen Hoofdredacteur over.
In de bijna halve eeuw van haar
bestaan heeft zij verschillende lots
wisselingen ondergaan.
Zij werd indertijd, in het jaar 1853,
opgericht door de predikanten C. G.
de Moen en A. BrummelJcamp en door
dezen welwillend aan de Theol.
School, die den 6en Dec. 1854 ge
opend werd, ten geschenke aange
boden.
Vanzelf kwam de Bazuin daardoor
Aot de Theol. School in een nauw
rband te staan. Haar orgaan was
—M niet, maar zij voelde zich als van
hare geboorte af aan tot verdediging
harer rechten en tot behartiging harer
belangen geroepen en verplicht.

v

1,21
0.78
6,00»
6,815
1,86
3,40^
9,425
6,925
17,09
4,80
5,325

•/. e Ilijlaard
- 5 55
Zuidhora (6 Dec.)
- 11 17
Krabbendijke (6 üee) - s',—
Gasselter-Nijeveen
(6 Deo.)
. 8—
Harderwijk (S. C.)
- 3o'Bunschoten A (6 Dec.) - 31,12
Leiden A
- 25,25
1lal voluivers ver te
O^sterbierum
- 11,75
Groningen A (6 Dec.) - 93,59
Nvs en Wierum
- 7 02
7,215 Silvolde-Gendringen
8,27
(S. C.)
. 2.70
9, — Barchem (S. C)
. 4,52
5,25

nliuis f J' C EnsinS f 2, Job. Emm.lot
f 9?n L • T . i'r
f 2,50 Mej Folk.rs f 1, C. D. Folkers f 1,50, Jan de Goede
S/n2, Wed J- de Grave f '-50- J- Hooi»e„,a
f 9 kn n 1f 2,50 Hes inga f 1, J Hiskes f 1, N. v. Huizen f 1, S. B
Hershof f 1 \V 'i Hubheling f 0,50, M. Heemstra f 1, P
Heshnga f 1 50 Mej. C. v. Hemmen f 2, J. Homkes f 1, A
Hu'zmg f 0,50, W. L. Huizinga f 1, J. Haaa f 2,50, Wed.

f'ff r o A ' ,
?u,zin?a ' 2' J- Jonker f 1, A F. Jonkw
: A' JonIilloff f !. ï1 Jeltes f 2,50, J. Kort f 1 W
T
>' i in®
.m
' - Koniug f i.50, w. Klei fl, B. Kremer
1 1.50, J^ Klamer f 2. J. Kampirga f 1, A. Klunder f 2 50
J. Kajan f 1, K. Kooi ƒ 1, T. Kwant f 1, Mej. G. Kajan fl
w pajpnr- ' Ds' H J' Konweohoven f 1, 11 Kuik f l,5o'
1DSel' f 2>5°. B- V. d. Laan f 2, W. J,ettiuga f3
r 'T
J. Letünga i 2, K. Lettinga f 1,50, A. Monsma f 0,50. 1''
Muntstra f 1, D. W. Meinema f 4, G. Meijering f 2,50, K.
f 1 s6n u
Molder f 2,50, H Meinema f 5, II. Modderaar
f 1,0°. H. Mulder f 1,50, Medema Trientje f 1, J. Noordhof
an(
T
n
•
^ ^
Oosterveld Rolina f 0,50, A. Pot f 1
J*
Piket f 1.> -,1 —
A ^Puplmnn f 1 M,n' iwacuuuuiu lc i\
a
lleitsema f 0 50, 1. l?oelfsema f 0,50, L>. llijpstra f 1, II.
f T

2 32 5

Uitïji-oirti.ijf.

B I. Lindeboom f 50, J. F. van de Wekrin°- f 2 50 G
den Neijsel f 2 G O Harrenstein f 5, W van der liend
t A50, P. Pouwels f 2.o0, Mar Bieebaart f 2,50, Prof F L
Kutgers f 2,50, J. II. llaust f 5, B. J. Blankenberg f 2,50,
J^s. B. van Schelven f 5, J Baihuizen f 2,50, Ds W. li
Gispen f 2,50, J. H. Voskuil f 2,50, Ds. H. W. van Loon f 1
J. Buhrman f 2,50, Mq. H C. Vrind f 5, B. van Commenee'
'l' l)r- A- kuyper te Amsterdam voor de Schoolkas f 10
Door Ds. T. Bos te Bedum, Corr. Classis Groningen, de
volgende contributies:
G r o n i n g e n A : F, J . Albracht f 2,50, H. Albracht f 1,
H. Alles f 2.50 "•
A Af^ K uwii.
T^V, xiiiuaii
AT
r- ïviei A. jj.
i^ o,
Albracht 1 J, J. Brouwer f 1. II RnVlfPr f o ka ii
f i ii n i, . „
i
ii uiiosmu
C- BiJlenga CJz. f 1, Th. JBulthuiVf 1.
L '
H°ihKulsJ
Boelens f 2,50, W. Bekkering f 1, 11. Bus
f i ivj
o
Boersma f 7'50» A- Berkmeijer f 5,"j. C. Bijlenga
f o' m6Ju
f 2,50' J' BiJleI1Sa f '•
Ltl/ii
Bronse.na 10.50,
T
Boekhoid f 2 50, La Crois f 0,50, P. Doornbos f 1, Dijkhuis
Jantje f 0,50, Dijkhuis Jacoba f 0,50, J. Dijkema f 2,50. 11
v" Dalcn
f °.3°. E v. Dijken f 0.50, P
ir-t
{ , V,
v.
" l j k ™ ,°'5f0'oA- D e e l f 1. G. v. Dijk f 1, B. v. Eerden f l .
W. Eiseller f 2, A J. Evenhuis f 1, lt. M. Everts f 1, Wed.

«1,. lHWlZeu<iiii{r«>i U|jIiolr'o 1 j>
^<><>R<l-tSr{iI>siiit «MI liliuburjï.

V

Domburg
Gapmge
.
Grijpskerke Koudekerke St. Laurens Meliskerke .Middelburg Ai!
>i
'Oost-Kapelle Serooskerke O.- en W.Souburg
.
Vhssmgun A «
BVeere
-

Door br. J. Bührmann te Amsterdam de volgende contri
buties uit A m s t e r d a m :

ONTVANGSTEN

q j,
3e
i/.
e
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v r a c h t v r ij te adresseert aan den

Binr.enlandsche Ruilblalen, Inzenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUF, DR H. BAVINCK TE KAMPEN. —

KAM.PE N.

Voor «ïo

Vergadering Donderdag 11 Jan. e.lc. Aanvang
9 1 2 uur, te Alfen a d Rijn.
Agendum gewoon.
Namens de roepende Kerk van Ter Aar,
W. J. VAN STKAATEN, Saiba.
K. B. Y.AÏT DLFMEN, Consulent

Jan. 1900.

en^ Bestellingen

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.

»»

TERJSEUZEN, 27 Dec. Tot onze blijdschap heeft onze
geachte 1 eeraar, Ds. II. W. de Jong, ook voor de roeping naar
Ierseke bedankt

^onk, 1

A Iverteritiën

UITGEVRK 'J. PH. Li \xsMAN te RAMPEN. - Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan den REDACTEUR , dHr. O. MULDER te KAMPEN. -

G. PH. ZALSIHIAN,

iwmeu gelieve voorlaan, ai wat
##. ##, GUpen voor de
ICeuactie ontving, (Itiailblarien, Intezendeu stukken en Kccensiewcrken) toe te zenden aan den Uoofd-Mtedactenr:
•»r. II. inVINCK tc HAIUI'KK.
Al het overige blijft toegezonden aan dUr €. Mulder.

1,1

ï^agg. I : 4, Is het boor ulieben tod be tijd/ öat gti tooont
ïu UÜJC geludfbe fjur,en, en ;aï bit Fjt'.i# taoe^t
3511 ï

Vrijdag 5 Januari 1900.

M

' •»; 1iVTuinK 1 A' vve(i- JL<eits f 3, Mej B. Keits
7r; )ted- Ken,ing f !' Mevr. Douairière de Savornin
Lohman f 5, Mej. J. C Stam f 1,50, J. Sluiier f 1, P. Swit-

T

De redactie werd van 1855 af
beurtelings om het jaar door een der
Docenten aan de School waargeno
men. En sedert den len Pebr. 1856
werden aan den titel de woorden
toegevoegd: Ten voordeele van de
Theologische School te Kampen.
Deze wroorden, die sedert altijd
hunne plaats aan het hoofd van dit
blad hebben behouden, drukken nog
de financiëele
bestemming uit van
de Bazuin en leggen voortdurend
tusschen haar en de School een engen
band.
Maar in de redactie kwam wijzi
ging. In 1875 werd Docent Brummelkamp van eenige colleges aan de
School ontheven en bij den voortduur
met de leiding der Bazuin belast.
Velen herinneren zich nog, hoe
onder zijne zorg de Bazuin eene plaats
der eere innam onder de Christelijke
bladen, die toentertijd werden uit
gegeven. Brummelkamp had voor de
pers eene eigenaardige gave. Hij

ters f 1, H Svveina f 1, Strooboer f 0,50. P Schuil f 1,
Stcenema I' 2.50, A Sluiter f 1, J. Tesser f 1,50, G. Tonkens
f 1, Mej M. Uhl f 1. P de Vries f 1, A. Visser f 3 , l)
Veldman f 2, W. de Vries Pz, f 0,50, P v. Velden f 1, J
v d Veen f 1.50, W. K. de Vries f 1, li. Vos f 1, P Vorenkamp f 1, L Venema f I, J. Vorenkamj) 11,.J H. \ els f 0,50,
H. \Tels f 2, 11 de Vries 1' 1, K, Werkman f 1, S. v d
Worft' f 1, H Wolters f 1, E P. Wi^boldus f 3, II. Wristers
f 2,50, H. Wind f 1 P. Wiersum f 10, I)s J. Westerhuis f 1,
Wed Wetsinga f 2,50, M Zuidhoff f 1, E v. d Zee f 2, G.
v. d Zee t' 2.50, A. Zwart f 2,50, P. Emmelot f 0,50.
T en Boer (cjllecte) f 20.
T h e s i n g e (collecte) f 20.
Sauwerd (collecte) f 5.
K i e l w i n d ew e e r: K te Velde f 5
H o o g k e r k : O. v Zanten f 5.
A d u a r d : J . P Wieringa f 2,50, K. Schipper f 2.
E z i n g e : K e r k e r a a d f 1 0 , Tl. llitsema f2, M E Wieringa
f 5, L)s P Bouman f 1.
B e d u m B: D s . J . M . S t r o e s f 1 , J . W i g b o l d u s f l , M e j
Wed. Ilopma f 1, T v. Dijken f 1.
S a p p e m e e i : II Bouman f 2, Mej. A. Mulder f 2, J.
Blaak f 1, A Boswijk f 1, li. Bos f i, S. Bakker f 1, H.
Bontkes f 1, Th. Bontkes f 1, W. Bontkes f 1, I) llidsesfl,
Wed. Kuiper f 2. J. SI uitjes f 1, II Kievering f 1, F. Boswijk
f 1.50, .1. Bouman f 1. G. Vegter f 1, de Rapper f 1, A.
llulsebos f 1, II. Boswijk f 1,50, J. de Graat' 1'0,50, G. Bieze
f 0,50, A Vonk 1' 0,50, Wed K. O. Bouwman f 0,50, A.
Faber f 1, J Blaauw f 1, F. v Dam f 1, E B f 1, J.
Drent, f 0,50, M Groinewold f 0.50, I;. Oudman f 0,50.
Z u i d b r o e k : Kerkeraad f 10.
B e d u m A : M Velthuis f 4, K. Ualkema f 0,50, L
Kranenborg f 1, II Ubbens f 3.50, K. Huizenga f 0.50, .ïoh.
Up.>M>oing;h f 1,50, F. Sandei's I' 2. S Kremer f 1 fsn T
Wieiinga f 2, K Velthuis f 2,50, !1. Ridderbus f 1, II.
Rei'sema f 1, P Haverkamp f 2,50, W. Bronsema f 1 11
Geert se ma f 1, Wed. Mendelts f 1, II. Wolthuis f 1, Joh
Bolhuis f 2.50, Wed. A. Lanting f 1, II Smit f 1, J C.
A\irtz f 2,50, J, Gioothof f 0,50, A. Kamphuis f 1, K v d.
15trjf f 0,50, K. Klooster 1' 1, K. Schuiling f 0,50, Wed.
Boersma f I, J. Tilma 1' 5, W. Austh«»ff f 1, L. llarkema f 1,
J Bakker f I, W. Dijkema f I, Mej. Wed. ,J. S. Wiersema
f 10, M v d. Beek i' 1, P Wierenga f 1, J Bolt f 1. II.
Hut f 1, J . llospers f 2,50, G. Glandee f 1, H Zuidema f 3 ,
Wed. II. Oudmau f 5, F v Maar f 1. \\ ed Eisinga f 2, j!
Wijpkema f I, Wed Zijlemi f 1, II. Bijwolt 1 1, S. G.
Wiersema f 2,50, J llitsema f 2.50, J. Boer f 1, A Zi]l f 5,
G. \i. Wiersum f 1, II Haverkamp f 3, S. Buurma f 2,50,
E Tillema f 0,50 k. Heersema f 1, H S. Groeneveld f2,50,
"Wed Kuipers f 2,50, J v. Dijken f 0,50, L. Eisen^a f 2.50,
Wed. J üudman f 4, Wed J. Oosterhof f 4, A. Bouwman
t 0,5'"', J. Bol hu s t I, A van Dam 1 1. L. Bouwkamp f 0,50,
K Bouwman f 2,50, K Wieringa f 1, K. Bolt f 1,50, D.
Rutgeis f 1, R Veldman fl, P. Kruisen^a f 2,50, H. Zuidema
f 1,50, llolthoff f 2, E. v. d Molen f 0,50. A Schuiling f 1,
A te Velde f 2, S. P. Winter f 2, T Bos f 2,50, Gebr!
Ila\et-kamp f 2,50, P. Doornbos f 1, II. Bronsema f 0,50.
Verschillende kleinere giften door <cn collecte f 15,17.
Groningen B: Collecte f 12,33.

De Fenningmeeslrr
Zwolle, 30 Dec 1899.

van de Theologische School,
Dit. II. FÜAASSKN.

Poigietersingel 120.

IS B.
De door den Penningmeester toegezonden opgavtn
van IJs. J Duur sema en Ds. II. ie Velde konden nu niet
geplaatst worden—RV.D

Nieuwjaarsgift.
Heden ontving ik, nog als ,,Waarnemend Penning
meester" der Tlieol. School, van den heer Jan Pejipivk te Amsterdam bij den aanvang van dit nieuwe
jaar de kapitale gift van drie Aandeelen in de llenreiooze ijeening, samen ueüragende driehonderd gulden.

was geheel de man van het oogen
blik. Streng logische redeneering,
afgetrokken bespiegeling, dor betoog
vielen gaüschelijk niet in zijn smaak.
De oprechtheid der duif was hem
veel meer eigen dan de voorzichtig
heid der slang. Maar helder van
blik en vlug in zijn oordeel, wTas hij
terstond tot spreken en handelen ge
reed. Zonder lang te wikken of te
wegen, verwonderde hij velen menig
maal door de juistheid en de klaar
heid van zijn inzicht.
De Bazuin ondervond den invloed
daarvan. Het was, alsof de fierheid
van Brummelhamps gestalte, de vlug
heid van zijn gang, de levendigheid
zijner bewegingen, het edele van
zijne vormen, de liefelijkheid en
vreedzaamheid zijner vei "hijning
;n
zich afspiegelden in taal en &
inhoud en vorm van de stukkei,
van zijne hand in het weekblad
voordeele van de Theol. School wer
den opgenomen.

Br. J. Peppink schenkt deze in zijne hartelijke blijd
schap, dat de Heere de Theol. School nog doet staan
tot op dezen dag, met den wenscli dat ze moge
blijven tot in late geslachten ter verheerlijking van
's lleeren naam in zijne Kerk.
Onder hartelijke dankbetuiging en verdere aanbe
veling der Theol. School, zal ik gaarne deze Aan
deelen doen toekomen aan den Penningmeester Br.
H. Franssen te Zwolle.
C. MULDER.

Kampen, 2 Jac. 1900.
Voor <lo Zemtins:.
\ an

den hl*. .T. lïeukhof te Velp voor 't lezen v/h

Moste dzaad

f

g

Van den kerkeraad te Wijckel
. 1 '30
Door Ds. Duursema in 't kerkz te Uithuizen
- 2^50
Door J Aarts, v/d Zondagssch. Ger. kerk t Blokzijl - 18^73
Door B. G. v. Berge, uit 't busje van A E. v.
Berge te 's-Ilertogenbosch
„ 2
Dool' Mej A. G. Thomassen, v/d Velpsche Meisjes
ver. „Johanna"
. 5
Arau T. J. Oldenhuis te Biernm voor de Heidenbode- l] —
Door idem, v.e Zondagavondgez.
. 4 45
Door P. Mos, v/d Jonged.-ver „Dorcas" te Dedemsvaa;t
. 82o
Door Dr. llama, gev. in de eoll. te Steenwijk
- 1,—
Door P. Boone te Koudekerke voor de Heidenbode - 14,
\ an Mej C. J. E. Gosenson te Dieren, voor idem - 1,—
Dooi' A. v. d. Hoek, uit de Zend-busjes te NieuwHelievoet
_ ^
Door 11. J. Mensonides, v/d kind. der Zondagssch.
te Opprnhuizen ca.
- 2 08
Door Mej. M. Offringa, '/2 jaarl opbr. der Zend.busjes te Groningen
- 30
Door Mej. Lion Cachet, voor de Ileidenbode:
Van den heel' IS W. te Rotterdam f 1, door Mej.
.1. v. Dijk te Rotterdam contrib. f 33,85; v/d
kerkeraad te Hemelum f 2,16; door J. A. de
Haan van J A de Haan, W A. de Haan, W.
K. Toering en Jan Zandberg te Eernewoude f 4
te zamen
- 41 01
Door Hoofdonderw. Scholtens v/d schoolkind, te
N.-Pekela
- 1 50
Door Ds. Donner hetgeen volgt:
Van A. Gruijs te Zaandam
. g _
Door J. Muller, van de Chr. Zang-Ver. Halleluja
te Ezinge
. 4
Van Mevr de wed. L. Tobi te Delft
- a/_
Van den hr. J. Speelman te Haamstede, rest.

Mosterds.

_

0 52

Door Mej. M. van 't Huil, te Arnhem, van een
Zondagavondgezelschap
. 23 75
Van Mej de wed, II. J. Bosch, te Apeldoorn
- 3,—
Door Mej. F. Dürge. v/d Ger Jonged.-ver. „Onder
zoekt de Schriften" te Assen
- 3 10
D..or Ds. J. van Goor te Harlingen v/d Dameskrans, „Wees een zegen," aldaar
. 15,68
Uit de catech.-bus van Ds. Holster te Leiden
- 5,
Door den hr. J. Iïose van de Zend.-ver. „Ora et
Labora" v/d le Chr. Ger. gemeente te Paterson
- 99,75
B. DÈ MOEN, Quaestor.
Buesborgh\ 23 Dec. 1899.
V001- <lo ZoiMlinjf onder <io Joden.
Met harte!ij keu dank ontvangen door bemiddeling
van Ds^ Kropveld van D. N. Verschoor, 's-Graven°
hage uit de Zondagsschoolbus der Vereeniging
„Zoekt uw heil" aldaar
.
.
,
f 2 50
Met vriendelijke aanbeveling,
Rotterdam,
"
jj K00PS
31 December 1899.
Oost-Molenstraat 5.

Maar God nam hem weg, dezen
Vader der Scheiding, dezen held des
geloofs, dezen getrouwen getuige.
Juichende ontsliep hij den 2en Juni
1888 in zijn Heiland en Heere. En
de redactie der Bazuin ging over in
d e handen van Ds. (risnpn pn hiPAf
tot den aanwing van dit laatste, of
eerste, jaar der eeuw aan zijne zorge
toebetrouwd.
Doch hoe waren in weinige jaren
de tijden veranderd! In kerk en
school, in maatschappij en staat nam
alles eene andere gedaante aan.
Allerlei problemen kwamen er aan
de orde, zoowel van practischen als
van theoretischen aard. En gevaren
dreigden er van verschillende kan
ten. Om het scheepke veilig te stu
ren door de klippen heen, was een
man noodig. die wijsheid aan voorzicntigneid paarde en vrede met
waarheid verbond.
En zulk een man werd in Ds.
Gispen gevonden. Wars van een-

rvi i /-I i
ii.
^.juiguuru,
nel ni] ioeurceiings
naar
den eenen en naar den anderen kant
zijne stem waarschuwend tegen alle
overdrijving uitgaan. Begiftigd met
iets van dien fijnen geest, die onder
den naam van humor bekend staaf,
zag hij in de wijsheid der menschen
nog. altijd iets van hunne dwaasheid
en ijdelheid doorgluren en speurde
zijn oog in der menschen dwaasheid
nog altijd een trek van hoogere wijs
heid. Daarom behoorde hij nooit ge
heel tot de eene of tot de andere
partij. \Y aar een ander de lichtzijde
zag, merkte hij de schaduwzijde op;
en als menigeen niets dan gebreken
ontdekte, schiep hij er behagen in,
om de deugden in het licht te stel
len. Hij zag de dingen, de vraag
stukken en personen anders dan ieder
ander. Hij had eene eigene visie en
gaf die in zijne »Brieven aan een
Vriend te Jeruzalem" weer. En
daarom waren deze zoo, geliefd en
werden zij zoo gretig gelezen. Zij

door de ervaring op gevoelige wijze hij zou van onze zijde niet wijken.
D E R O E P E R.
hadden eene frischheid en oorspron de taak vergemakkelijkt.Immers staat
gestaafd.
Onverwachts, maar altoos op Gods
kelijkheid, welke iedereen boeide, ook den H.-Redacteur de Heer C. Mul
Met 1 Januari dezes jaars heeft het
Hoeveel veranderingen nemen wij bij wenk, treedt hij toe, om, trots angstdengene, die er soms de dupe van was. der terzijde, die in dienstvaardigheid weekblad de Boeper opgehouden te be den mensch waar. Eerst een hulpbe
geschrei en jammerklacht, het leven te
Verrassend waren zij ieder oogen- nimmer tekort schiet, allerlei zorgen staan.
hoevend kind, door het oog der moeder benemen. Een kranke gaat hij soms
Klinkende namen zijn onder de Gere bewaakt, op den arm der moeder ge
blik, omdat zij de indrukken vertolk voor de uitgave steeds gaarne op
voorbij, en den gezonde raapt hij weg;
formeerden in deze eeuw zeer geliefd dragen ; dan een jongeling, verlangend
een grijze blijft nog gespaard, waar
ten van een door en door persoon zich neemt en nu ook weer zijne hulp,
geweest. Het kostte hun menigmaal uitziende naar den mannelijken leeftijd;
een kindeke sterft; de uit ernstige
lijk, individueel karakter.
zijn raad en daad met groote bereid ook zooveel moeite, om gehoor te vinden.
vervolgens een man, met zorgen des krankte herstelde landt vaak door middel
Ook voor dezen H.-Redacteur van de willigheid heeft toegezegd.
Ds. Joffers te 's-Gravenhage beproefde levens beladen ; eindelijk een grijsaard, van eene lichte ongesteldheid in de
Bazuin is thans de ruste aangebroken.
Voorts is de H.-Redacteur van de eerst de aandacht te trekken, door in bukkende naar het graf. In den bloei eeuwigheid aan. Krijgsknechten en
Zij lijkt hem zelf begeerlijk toe, en Bazuin door een staf van medewer 1851 een weekblad, uit te geven onder des levens heeft liij wellicht reeds geen zeelieden, beveiligd op het slagveld
enkele vezel meer aan het lichaam, des doods en op onstuimige wateren,
onzerzijds zij ze hem van harte ge kers omringd, die verreweg het groot den naam van de Stem.
Maar de toon, dien hij daarmede aan
gund. Maar wij nemen van hem als ste deel van hare kolommen week sloeg, scheen al te zacht. Althans in die er aan was, toen hij als zuigeling zijn plotseling in de ouderlijke woning,
in het wiegje rustte.
of in de veilige haven naar de eeuwig
Eedacteur geen afscheid, zonder hem aan week met hunne pennevruchten 1855 nam hij de redactie op zich van
In het n annelijke gelaat is moeilijk heid geroepen.
uit naam van de Curatoren der Theol. vullen, allen voor hun eigen stukken een blad, genaamd de Trompet van dat des kinds, en in den grijsaard
Weldra is het onze beurt. Weldra
School, van de medewerkers en lezers de volle verantwoordelijkheid dragen, 's-Gravenhage, geblazen in Staat en Kerk. geenszins de speelmakker der jeugd verlaten wij het zichtbare, om den
Dat geluid klonk velen weer al te te herkennen.
van de Bazuin openlijk dank te zeg en alzoo den arbeid van den Redac
donkeren doodsweg te betreden. Uit
schel in de ooren en werd daarom in
Het verstand ontwikkelt zich en de armen onzer dierbaren gerukt, wor
gen voor de getrouwe diensten, die teur aanmerkelijk verlichten.
1857 afgewisseld met de Wachterstem. krimpt weder in. De genegenheden
den wij uit onze woning verbannen.
hij door dezen zijnen arbeid den ker
En eindelijk is de Redacteur zelf
Toen Stem en Wachterstem beide ver wisselen elkander af, Nu eens wordt
ken bewezen heeft; voor de inspan gelijk hij vertrouwen mag, aan de stomd waren, b3gon in 1865 de Wek met ijver verdedigd, wat een wijle Al konden wij ons geld op blinkende
stapels tellen, al had men ons bijna
ning en toewijding, die hij zich ge lezers van de Bazuin niet onbekend. stem haar geluid te laten hooren. En vroeger met ernst werd bestreden ; be vergood en op handen gedragen, al
troost, voor de aangename uren. die Eene lange introductie meent hij niet dit klonk lange jaren zoo krachtig en mind, wat eertijds werd geschuwd. hadden wij uitgemunt door vorming en
hij vooral door zijne Brieven aan de noodig te hebben. Met vreugde des liefelijk, dat zelfs de Bazuin ei een tijd Plannen worden gevormd en losgelaten. o
gaven,7 het baat ons niet. Onze ziel
lang voor onder moest doen. Zij werd
lezers verschaft heeft. Met leed harten en met dank aan God heeft dan ook aangeheven door mannen als Het geluk wordt beurtelings in de kent haar lot. Ons lichaam rust in
meest verschillende voorwerpen gezocht. het graf, strekt den wormen ten prooi.
wezen zien wij hem ook als Schrijver hij indertijd de vereeniging der ker Donner, Dianier en Felix, wier namen
Helaas, die zoo veranderlijke mensch Betrekkingen en vrienden schreien om
dezer Brieven heengaan. Zoo gaarne ken begroet, die uit de Scheiding van een goeden klank hadden in de Christ. vergeet, is geneigd te vergeten, dat
ons gemis; menigeen heeft misschien
hadden wij gezien, dat hij, als Re 1834 en uit de Doleantie van 1886 Geref. kerk van die dagen.
zyn verblijf op aarde kort is en zijn een goed woord over ons veil; maar
Toen deze Wekstem in 1882 haar leven een reis naar de eeuwigheid.
dacteur aftredende, toch deze Brieven geboren zijn. Met blijdschap verneemt
weldra zijn wij vergeten onder de men
einde naderde, kondigde de uitgever ter
Zelfs de grijze vleit zich nog lang schen. Vergeten onder de menschen,
voortgezet had. Maar de geachte hij telkens, dat de ineensmelting deistond de verschijning van de Roepstem te zullen leven, wijl hij zich sterk ge maar niet bij God. In het boek, dat
Briefschrijver meende anders te moe plaatselijke kerken voortgaat, en de aan, onder redactie van de Brs. van
voelt; anderen hooger leeftijd bereikten; voor zijn aangezicht ligt, staat ook
ten beslissen. Wij hebben dit besluit onderscheidingen van A en B weg Andel, Engelberls en Kropveld.
en hij sproot uit een geslacht door onze levensgeschiedenis, staan ook onze
Deze maakte in 1836 voor de Roeper lioogen ouderdom bekend. De kranke daden te lezen. Ons leven hier staat
te eerbiedigen, doch hopen, dat hij vallen.
/
plaats.
En thans ziet ook deze krach meent, ondanks de bezorgdheid zijner in verband, in het nauwste verband
nog menigmaal iets op het hart moge
Op dezen grondslag moet voortge
tigste
van
alle stemmen zich tot zwij- betrekkingen, het ernstige gelaat van den met ons leven ginds. En daarom, hoe
hebben, hetwelk tot spreken en schrij bouwd worden, ook met betrekking
gr-.n genoopt.
geneesheer en het toenemen der kwaal, korter ons leven is, des te ernstiger
ven hem dringt en dat hij daarvoor tot de opleiding van de toekomstige
Zoo gaat de heerlijkheid der wereld dat hij zal worden opgericht; anderen de roepstem: «Bereidt uw huis, want
dan eene plaats begeere in de Bazuin. dienaren des Woords, welke thans de voorbij. Niemand zal aan de Roeper, waren ernstiger krank ; liy zeil was
gij gaat sterven."
Hare kolommen blijven voor zijn broederen nog verdeeld houdt. Ook hetzij hij met haar richting instemde meermalen den dood nabij; en ofschoon
Den dood te tarten is ijzingwekkend
woord ten allen tijde geopend.
in deze zaak zal er allengs meerdere of niet, den lof onthouden, dat zij een hij in gezonde dagen aan de almacht lichtzinnig. Belsasar heeft het gedaan,
Met het oog op de geschiedenis van overeenstemming komen, als het be kloek en moedig getuige was voor de des Heeren weinig dacht, thans streelt maar de dood trad zijn feestzaal binnen.
hij zich met de gedachte aan haar, die Den dood te vergeten is ijdel; hij
de Bazuin, en op hare vroegere lei langrijke vraagstuk maar van alle vrijheid van kerk en school.
Haar geluid was niet altijd even liefe terugvoeren kan van den oever dei- komt daarom toch nader en nader.
ders had de thans optredende H.-Re zijden in het licht gesteld en onder lijk en zacht, maar het was zeker, eer
eeuwigheid. Het hoofd des gezins acht Voor den dood bereid, met het denk
dacteur redenen genoeg kunnen vin de oogen der kerken gebracht wordt. lijk, oprecht en vond bij velen weer zich te onmisbaar dan dat hij zou
beeld »sterven" verzoend te wezen, dat
den, om de door Curatoren op hem uit Er is geen reden, om te dezen aan klank
kunnen sterven; en het is, alsof hij, moet ons Yoorrecht zyn. En is dat
Thans rust ook zij, en haar ruste zij aan den dood niet denkende, kan maken, voorrecht het onze, dan is er Evangelie
gebrachte benoeming onder dankbe zien te vreezen, wel, om met het oog
zoet!
Zij kan terugzien op eene ge dat deze ook hem vergat. De jonge in Mozes' woord : »Wij vliegen daar
tuiging voor de eer beleefdelijk van op het verleden te hopen en te ver
trouwe plichtsvervulling en met voldoe ling gedraagt zich alsof hij een ver
heen !"
de hand te wijzen. Valsche nederig trouwen. De Heere gaf ons reeds
ning er aan denken, dat mede door haar bond met den dood had gesloten, en
Wij vliegen daarheen. Al vliegend
heid behoeft volstrekt niet te baat zooveel; Hij zal ook dit mindere ons getuigenis de vrijheid van ke k en school jaren levens hem waren verzekerd.
moeten wij worden voorbereid voor
genomen te worden, om tegen het niet onthouden, indien wij het van aan velen dierbaar geworden is.
Wie, zoo mogen wij vragen, wie beseft, de eeuwigheid ; het ééne noodige leeren
In het laatste, nummer worden de dat ieder uur zijn sterfuur wezen kan; zoeken; geweld leeren doen op het
opvolgen van Brummelkamp en Gis Hem begeeren in Christus' naam.
pen in den persarbeid op te zaen.
Voor die eenheid, welke in kerk en lezers van de Roeper door den Hoofd wie gelooft het, zelfs als gevreesde Koninkrijk der hemelen.
Onderzoeken wij ons, waar wij heen
En wat hem er meer van terug had opleiding zoo dringend noodzakelijk redacteur opgewekt, om hunne inteeke- ziekten honderden menschenlevens af
ning op de Bazuin over te brengen. maaien ? Maar de dwaasheid, waardoor vliegen. Naar de diepten des doods,
kunnen houden, is die persarbeid is en naar vermogen ook door de Mogen zij daaraan in het belang van de
de gedachte aan den dood verbannen of naar de bergtoppen des levens ?
zelve. Wie rust en stilte en vrede Bazuin zal bevorderd worden, is het Theol. Schooi gehoor geven !
en de koning der verschrikking zeer Kennen wij Jezus Christus? Is het
begeert, moet zich niet werpen in echter geenszins vereischt, dat allen
verre geacht wordt, kan de waarheid vluchten naar Hem, naar zijn bloed,
BAVINCK.
van Mozes' woord niet te niete doen : het smeeken om zijn Geest ons niet
den stroom van het zenuwachtige, hetzelfde denken en oordeelen en het
»Wij vliegen daarheen!"
vreemd ? Hij is de Overwinnaar des
gejaagde, overspannene persleven. bovendien nog zeggen op dezelfde
Hoe kort was de tijd, die achter ons doods, en wie in Hem gelooft, zal
DE
VLUCU
T
IUIIKIU
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De reusachtige ontwikkeling van de wijs. Er zijn vele soorten van stem
ligt, Gaan wij met onze gedachten leven, al ware hij ook gestorven. Hij
pers in deze eeuw heeft haar wel men in de wereld en geene derzelve
ONS» LKVKI.
terug, het verledene is als een droom. is gisteren en heden en tot in deitot eene macht gemaakt, maar tot is zonder stem. God heeft in de
Mozes, die in Psalm 90 bad om Hoe kort is het geleden, dat wij als eeuwigheid dezelfde; een vriend van
eene macht zoowel ten kwade als eenheid de verscheidenheid lief. En
levensernst, bij het diep besef van 's levens kinderen steentjes zochten en met tollenaren en zondaren. Zijne ver
ten goede ; zij heeft eene buitenge ook in de gemeente worden aan de vluchtigheid, zegt: »Wij vliegen daar schelpjes speelden, toen knikkers onze diensten zijn oneindig. Zijne roepstem
woon zware verantwoordelijkheid ge leden verschillende gaven des Geestes heen". Dat is : ons leven gaat haastig schat en dryftollen onze vreugde waren; is welmeenend. Maar daar staat ge
als knapen stoeiden en op de school schreven : »Hoe zullen wij ontvlieden,
legd op de schouders van hem, die geschonken, opdat zij deze ten nutte voorbij; eer wij er aan denken, hebben
banken z,aten ; als jongelingen allerlei indien wij op zulk eene groote zalig
wij
het
einde
van
onze
loopbaau
be
aan haar arbeid zijne krachten geheel en ter zaligheid van elkander gewilreikt. Het woord, door vliegen ver verwachtingen van de toekomst koes heid geen acht geven.'' En hoe zullen
of gedeeltelijk wijdt.
liglijk en met vreugde zouden aan taald, wordt in de Schrift gebruikt om terden ; in het huwlijk traden, onzen wij ontvlieden, die den Zone Gods ver
En als dan de toestanden, waarin leggen.
een ongemeen snelle beweging aan te eerstgeborene aan het hart drukten ; treden en het bloed des Nieuwen
de pers optreedt, van kritieken aard
De Bazuin heeft van meet af dit duiden. Dichterlijk zegt de Psalmist hoe ijlings ging het leven met zooveel Testaments onrein geacht hebben ?
Zoek dan Jezus en zijn heil. Wie
zijn; als er zooveel verdeeldheid is standpunt ingenomen. Zij laat aller ergens van God: »Hij voer op eenen lief en leed daarheen. De jaren schijnen
maanden, de maanden weken, de weken Hem kiest, is voor eeuwig gelukkig.
Cherub
en
vloog
;
ja,
Hij
vloog
snellijk
ook onder broeders en zonen van lei stemmen hooren, die uit de Gere
dagen, de dagen uren te zijn. Hoe- Wie Hem verwerpt, zal het zich
hetzelfde huis; als er zooveel gevaar formeerde kerken opkomen. Zij is op de vleugelen des winds." In de velen zijn reeds van onze zijde wegge
eeuwig beklagen ; straks zal geen tijd
prophetische gezichten komen de engelen
bestaat, om wantrouwen te voeden, geen persoonlijk blad. Redacteur en
dikwerf voor als vliegende. Ook wordt nomen. Makkers onzer jeugd en vrien meer zijn.
bedoelingen te miskennen, door woor medewerkers verschillen waarschijn van de menschen gezegd, dat zij vliegen. den van lateren leeftijd zijn ons voor
NOTTEN.
den te kwetsen; en als daarbij de lijk onderling in niet onbelangrijke Van de Chaldeën wordt gezegd, dat gegaan. Dierbare ouders, broeders en
zusters zijn ons ontvallen. Wij hebben
zwakheid van eigen moed en de klein punten; en ook voor anderen blijft hunne ruiters »zouden vliegen als een
wellicht gestaan bij het lijk van een •Ilü GÜMËEXSCIIAI» »EK
arend,
zich
spoedende
om
te
eten."
heid van eigen kracht beseft en het zij, voorzoover dit mogelijk is, ruimte
echtgenoot,
op het graf eener geliefde
LLKILIGKI.
(Hab. 1 : 8). Om aan te duiden met
woord der Schrift bedacht wordt, dat beschikbaar stellen.
gade,
of
kinderkens
moeten
afstaan
aan
welk een spoed de volkeren zich eens
III
wie in woorden niet struikelt, een
Te midden van de andere bladen, die zullen keeren tot en vereenigen met den dood.
NIET
ALLES
ISRAËL, WAT
Ja, wie de kortheid van het leven
volmaakt man is — dan is er over er in de Ge eformeerde kerken ver de kerk, wordt er gevraagd: »Wie
ISRAËL
HEET.
vloedige reden, om zich van den schijnen, zal dus de Bazuin ongetwij zijn dezen, die daar komen gevlogen uit de gedachte zich stelt, wandele
de
kerkhoven
rond,
late
zich
door
de
Laat het ons geene oorzaak van
arbeid voor de pers te onthouden en feld een eigen toon, en naar wij hopen, als een wolk en als duiven tot hare
cijfers der grafzerken overtuigen ! Er ergenis geven, dat er in de Gemeente
vensters
?"
(Jes.
60
:
8).
Zoo
lezen
in stilheid sterkte te zoeken.
een zeker geluid laten hooren. Maar wij van het «vliegen der vogels'' en zyn stemmen uit de graven, waar gevonden worden, die slechts uiterlijkmet
Maar er kunnen omstandigheden dat deert niet, mits de eere Gods
»der pijlen." Het is derhalve duidelijk, jongen en ouden rusten, maar voor haar verbonden zyn. Vreemd toch is
zijn, die, ons persoonlijk voor ons voor allen het hoogste zij en de broe dat Mozes zeggen wil: »zoo snel als eenen steen, die een leeltyd noemt van zulk een verschijnsel niet. Waren er
zeiven, afgedacht van anderer oor derlijke liefde blijve. Eenvormigheid een vogel de lucht doorklieft, ja zoo een halve eeuw, liggen er twee, die niet velen in de Corinthische gemeente,
snel als een pijl liet gespannen koord van dertig en vier die van twintig en omtrent welke de Apostel in twijfel
deel, de vrijheid ontnemen, om ons is ook in de kerken een vloek.
minder jaren spreken; hij ga op de was, en vreesde hij niet aan vele
verlaat, gaat ons leven daarheen."
terug te trekken en den plicht op
Zonder veel te beloven, aanvaardt
straten,
en zie de rouwklagers rond Galatiërs vergeefs gearbeid te hebben ?
En deze bewering van den ouden
leggen, om te doen wat onze hand de H.-Redacteur dezen zijn nieuwen
gaan
;
hij
vrage naar woningen, waar Teekent het veel goeds, dat Petrus
Godsman staat niet op zichzelve.
vindt om te doen. De Bazuin is van arbeid. Hij beveelt zichzelf in de liefde
De lijder der oudheid spreekt van kranken en stervenden zijn, en bedenke, het tijd acht om het oordeel van het
haar ontstaan af te nauw met de van medewerkers en lezers aan. Hij het getal onzer maanden. Op eene dat elke minuut van vijftig menschen Huis Gods te laten beginnen? Spreekt
Theologische School verbonden ge hoopt, dat het aantal inteekenaren andere plaats rekende hij onzen leeftyd op deze wereld de laatste adem aan Johannes in zijne brieven niet van
hunne bleeke lippen ontvlucht.
lieden, die van de gemeente uitgegaan
weest, dan dat zij, die aan deze toenemen zal, en hij mag deze hoop slechts bij dagen, die spoedig en onge
Al deze stemmen, hoe vereenigen zij waren, omdat zij niet waarlijk tot haar
merkt
voorbij
snellen.
»De
mensch,"
School arbeiden, voor haar lot onver vrijmoedig uitspreken, omdat de ver
zegt hij, »van eene vrouw geboren, is zich met de krankheen, waarmede wij behoorden ? Was er naar Jezus' eigen
schillig zouden mogen zijn. Zij heeft meerdering van het getal abonnemen
kort van dagen en zat van onrust." zelf van tijd tot tijd worden bezocht, getuigenis geen Sardes, waar slechts
een te schoon verleden achter zich, ten buiten zijn persoonlijk belang David noemt het leven »een hand lichte en voorbijgaande, ernstige en bij enkele, echte Christenen werden
zij vertegenwoordigt een te merk omgaat en geheel ten voordeele komt breed." En de Schrift vergelijkt onze meer blij vende, om ons te verzekeren ; gevonden; geen Laodicea, waar zelfs
waardig stuk in de historie der Neder- van de Theologische School, welke dagen bij »het gras," bij »eene bloem »Wij vliegen daarheen." Wy zijn overal van geen enkele melding wordt gemaakt ?
in gevaren des doods. Wie begint te Zullen wij dan groote dingen verwach
landsche kerk, zij is draagster van de Gereformeerde kerken op hare des velds," bij »een damp, die voor leven, begint ook te sterven. Elke
ten, wij, die aan den vooravond van
een tijd gezien wordt en daarna ver
eene te edele traditie, dan dat de laatste Synode eenparig gehandhaafd
dag
des
levens
is
een
uitstel
van
het
den
dag des gerichts leven ? Wij weten
dwijnt."
nieuwe Redacteur, toen hij er toe en bevestigd hebben. En voorts sta
Indien ééne waarheid zichtbaar op vonnis des doods. De dood omringt immers, dat de onreine vaten vermeer
geroepen werd, haar zijne diensten bij dezen en bij allen anderen arbeid den voorgrond gesteld wordt, beide in ons van stap tot stap. Hij vergezelt deren naarmate het huis, waarin zij
weigeren mocht. En zoo heeft hij zijne en ons aller hulpe in den Naam Oud- en Nieuw-Testament, dan is het ons naar het kantoor, en naar den dienst doen, in grootte toeneemt, en
akker, zit aan onze zijde aan den disch, dat de stroom in gelijke mate onreine
althans tijdelijk, zoolang deze arbeid des Heeren, die hemel en aarde ge deze, dat er tusschen ons en den dood
niet meer is dan ééne schrede. God en ligt naast ons op het leger. In stoffen opneemt, als hij zich van
hem geen hindernis in den weg legt maakt heeft.
is niet karig met lessen der vergan het feestgewoel, en in de eenzaamheid zijne bron verwijdert.
voor de vervulling der taak, die in
II. Bavinck.
Dit verschijnsel ontneemt aan de
kelijkheid. De Schrift biedt ons, op is liij. Geen grendelen sluiten hem
de eerste plaats op zijne schouders
Mjjdzij na bladzij, leeringen en waar buiten, geen macht doet hem beven. Gemeente de heerlijke titels niet, welke
Kampen,
rust, met de leiding van dit week
schuwingen aan, die ons het verblijf Al maakten wij ons op om een verre de Schrift haar geeft. Het is met deze
Jan. 1900.
op aarde uit het rechte oogpunt willen reis te ondernemen, hij scheept zich titels ten volle bestaanbaar. Laat ons
blad ten voordeele van de Theolo
leeren beschouwen. En wat ons de met ons in, landde met ons aan. Ja, de moeite nemen, zulks van nabij te bezien.
gische School zich belast.
Oudtijds hoorden tot het huisgezin
Schrift zoo nadrukkelijk predikt, wordt al was onze snelheid die des adelaars,
Er is daarbij, wat moed geeft en

ook slaven. Zoolang deze jong waren, ; op uitbreiding van handelsterrein, van bept
kon de vreemde hen moeilijk van de of van machtsinvloed, zich niet storend aan
rccht en gerechtigheid, maar al wat klein
kinderen des huizes, tusschen welke
is en per ongeluk in den weg staat dreigend,
zij opgroeiden, onderscheiden. Eerst verdringend, verpletterend, zoo 't moet (?).
later kwam het onderscheid gaandeweg
Overleg en conferentie, bemiddeling en
uit, en eerst bij de dceling der erfenis scheidsgerecht, o goden der negentiende
kwam het ten volle aan het licht. Zoo eeuw, wat hebt gij anders gebracht dan
zijn er ook slaven in het Huis Gods ; vertooning van eensgezindheid, recht en vrede?
En wat dunkt u van den zedelijken kant,
zij zijn door Christus ten dienste van
het huis gekocht, 1 Petr. 2:1. Zelfs van de hoogere, de godsdienstige zijde deihebben zij, evenals de slaven der oud dingen P l)e vraag slechts te stellen, is ge
heid in hunne huizen, in dit Huis soms noeg om terstond tot het besef te komen,
dat klacht en beschaming het smartelijk ant
groote posten en gewichtige bedie
woord moet zijn.
ningen ; men denke slechts aan de
Eu dat alles ondanks den velen arbeid in
valsche leeraars, van welke Petrus ter betere richting, den hei-levenden invloed van
aangehaalde plaats zegt, dat zij den het beslist bijbelsch Christendom, door God
Heer verloochenen, die hen gekocht in zijn oneindige goedheid als tegenwicht
heeft. Zal nu een kind zijns vaders geschonken.
Wie weet of Hij niet in zijn ondoorgron
huis verlaten, omdat er slaven in zijn?
delijke
wijsheid de scherpe tegenstelling van
In ons lichaam zijn soms uitwassen.
Deze schijnen bij het lichaam te ideaal en werkelijkheid, ook op het gebied
van liet politieke volkeren-leven, wil gebrui
behooren, omdat zij er uitgegroeid zijn, ken om tot toenemend inzicht te brengen,
en er hunne kracht aan ontleenen, dat de moderne tijdgeest noch ware wijsheid,
nochtans hooren zij tot het lichaam noch waarachtig geluk kan aanbrengen. Zelfs
niet. Zullen wij ons lichaam daarom de meest ongemotiveerde en onrechtvaardige
van ons werpen ? Wij mogen er over oorlog als die van het machtige en trotsche
Hagen, dat zij ons in onze bewegingen Engeland tegen de zwakke, maar op God
hinderlijk zijn en onze sierlijkheid van vertrouwende Zuid-Afrikaansche Republieken,
van ons nemen, toch wachten wij kalm brengt daartoe het zijne aan. En dat niet
den tijd af, dat de heelmeester ze van slechts negatief, voorzooverre hij aan den
triuinf van de beginselen van waarheid en
ons wegneemt. Zullen wij ons dan
recht door den revolutie-geest doet twijfelen,
aan de Gemeente onttrekken, om de maar vooral positief, doordien hij in zijn
onbekeerden in haar midden ? Ook gelukkig veiloop treffend doet zien, dat het
liet geestelijk lichaam van Christus Calvinistisch geloof in den almachtigen God
toch is in zijn tegenwoordigen staat, nog niet zoo belachelijk is als het velen wel
nog een ouverheerlijkt lichaam. Er toescheen, en dat er waarlijk, hoog boven
groeien nog uitwassen als planten om het door de zonde vervalschte volkerenheen, die eerst in den grooten dag leven, een rechtvaardig en almachtig God
des gerichts er van weggenomen wor troont, die den verdrukten recht doet en
den trotschen doet struikelen en vallen !
den. Tot zoolang draagt Christus deze
In dat wel gegrond besef gaan wij dan
onvolkomenheid zijns lichaams ; zullen ook als goede Christenen, met goeden moed,
wij dan in verdraagzaamheid bij Hem voort, er op vertrouwende, dat God regeert
achterstaan ?
en Zijne almacht zal toonen !
Tempel Gods ja, als wij de Gemeente
En wat bijzonderheden betreft, het nauw
zóó hooren noemen, verwachten wij aangevangen jaar bracht ons weinig nieuws;
onwillekeurig iets heiligs zonder weder zelfs niet uit Zuid-Afrika.
Hoe de staat vau zaken is in Natal bij
ga te zullen vinden. Vergeet echter
de
Tugela, leert het volgende Engelsche be
niet, dat de Tempel nog niet voltooid
richt ons duidelijk genoeg, „De troepenbe
is ; zijne muren worden nog pas opge
wegingen, welke geen succes hadden, werden
trokken. Zoolang het met zijn bouw gisteren naeht (den 30steu Dec.) onder zeer
niet verder gevorderd is, moet men donker en stormachtig weer van uit het
het oog van een bouwmeester hebben, kamp te Frère ondernomen. De troepen
om in dit geraamte bij voorbaat, den werden doornat en algemeen neerslachtig."
tempel zelven in zijne schoonheid te En op 1 Jan. wordt gemeld : „De moeielijkkunnen zien. Wat is er vooralsnog heden, waartegenover Bulier zich geplaatst
niet veel met den Tempel verbonden, ziet, zijn door de gedwongen werkeloosheid
dat er niet bij behoort, en er toch sinds het laatste gevecht onmetelijk gewor
den. Hij heeft nu voor zich een serie vau
niet van weggenomen kan worden, om
verschanste en versterkte heuvels, die over
dat het tot den bouw van het Huis een afstand van 16 mijlen langs de Tugela
noodig is. Zie dat grove, onaanzienlijke loopeti.
steigerwerk om den Tempel heen; het
Deze heuvels wemelen van vijanden, die
belet u ,jctl eigenlijken Tempel te posities van groote sterkte innemen en zijn
zien. Maar wacht slechts een weinig. bezaaid met kanonnen, geposteerd bij alle
Als de Tempel voltooid is, wordt het beken.
De Tugela is thans in vollen was. Onder
steigerwerk afgebroken; zoo zal Christus
op zijnen dag de kerk zuiveren van deze omstandigheid zal de komende veld
allen, die slechts gediend hebben, met slag zeker de hardnekkigste en meest op
merkenswaardige van geheel den veldtocht
hun gaven of met hunne zonden, om
zijn.
zijn raad aan haar te vervullen. Wat
De scheepskanonnen gaan voort het front
wilt gij dan, o dwaas! die het steiger der Boeren te beschieten en hun flmken
werk afbreken zoudt vóór den tijd ? worden door de Engelschen afgepatrouilleerd.
De Boeren beschoten den geheelen dag
Laat het den bouwmeester over, en
sterk Ladysmith en houden hunne positiën
doe gij uw werk, niet het zijne.
Toch zijn er steeds menschen ge ten zuiden van de Tugela op den Hlaugwanaweest en zullen er steeds menschen berg nog steeds vast. „Ten westen breiden
blijven, die eene kerk op aarde zoeken, zij ze tot in de nabijheid van ons kamp
uit" . . . .
öit louter wedergeborenen en heiligen
Van moed en vertrouwen getuigt dit be
saamgesteld. Laten zij hooren naar wat richt geenszins. Aan de westzijde van Trans
een oud, beproefd Christen op zekeren vaal en Vrijstaat kwam haast geen verande
tijd zeide, toen men op de gebreken ring. Kolonel Pilcher joeg een klein korps
der kerk wees. »Indien de gemeente Kaapsche Boeren bij Belmond uiteen, maakte
zóó heilig was," antwoordde hij, »als 40 gevangenen en bezette Douglas in Griquagij van haar eischt, zou ik mij niet land-west. Maar bij Mafeking leden de Britten
tot haar durven voegen; maar nu zij een nederlaag tot een verlies van over de
100 man, bij de poging om een fort der
een Bethesda is, durf ik er ook voor
Boeren te overrompelen. Voorts blijft Kimmij eene plaats in vragen.'' Eene ge berley belegerd en Methuen met zijn leger
meente van blinkende heiligen ! Wie machteloos.
onzer zou den moed hebben on er
Eenigszins anders staat het in 't zuiden
toegang toe te vragen ? Men klopt van den Vrijstaat. Daar zou generaal French
bij Rensberg op 1 Jan. den Boeren „een
eer aan de deur van eene hut dan aan
de poort van een paleis. O, mochten volkomen neerlaag" hebben toegebracht. Het
wij wat nederiger zijn; wij zouden bericht sprak van „een heftig artilleriegevecht,"
van „een prachtig uitgevoerde omtrekkende
strenger eischen aan ons zelven stellen
dan aan de Gemeente Gods. Dan zou beweging" aan den rechtervleugel der
Burgers, waardoor zij „in wanorde moesten
het ons wonderlijk gaan toeschijnen, vluchten en Colesberg (een stad in de Kaap
dat wij zelven in Gods Huis mogen kolonie) prijsgeven."
wonen. Het is genade om zich de
IJ et wil ons voorkomen, dat wij hier met
minste plaats in den hemel onwaardig een brutaal sterk opgeblazen bericht te doen
te achten. Maar nog grooter genade hebben over een overigens meesterlijke, tac
is het, om zich de minste plaats on tische beweging der Engelschen aldaar,
waardig te keuren op aarde. En alleen waarvoor de Boeren uit den weg gingen
dit laatste is een afdoend kenmerk in verband met hun eigen basis aan de Oranje
rivier. Want indien er van „een volkomen
onzer nederigheid.
neerlaag" sprake mocht zijn, zouden French en
VAN ANDEL.

Politieke Beschouwingen.
Het kan niet gezegd worden, dat, bij een
terugblik over 1899, liet resultaat voor den
modernen tijdgeest juist verheffend is.
Ictegendeel: 't is, zoo er oogen zijn om
te zien, diep beschamend.
Welke heerlijke verwachtingen van bevrij
ding en verlichting, recht en gerechtigheid,
overeenstemming en vrede waren er niet in
klimmende mate verwekt, met de verheven
idealen van de vredes-conferentie tot schit
terend middelpunt ?
Maar, eilacie, wat bittere ironie ten ant
woord !
De wetgevingen, bijna overal uitgebreid
en verscherpt in sterk centraliseerende rich
ting, zoodat het staatsgeweld meer en meer
het particulier leven en initiatief onderdrukt
De belastingen allerwege verzwaard en tot
een verbazende hoogte opgevoerd vooroorlogs
uitgaven, zoodat de volkeren worden uitgeput.
De groote Mogendheden, uit pure zelf
zucht haast, met toenemenden list, bedacht

't Ministerie van Oorlog wel duidelijker ge
sproken hebben, en de andere berichten wel
van dooden en gewonden etc. gemeld hebben.
Doch noch vau het eene, noch van het
andere is bier sprake. En bovendien, Coles
berg kwam Dinsdag nog niet in 't bezit der
Engelschen ; de strijd bleef voortduren en
kon, in verband met de bewegingen der
Vvijstaters, wel eens uitloopen op een neer
laag van French. Ook moesten de Engel
schen berichten, dat zij enkele mijlen
oostelijker, bij Dordrecht, tegenover de
Vrijstaters zich niet konden handhaven en
zelfs tot ontzet van een kleine 100 man
moesten oprukken ; of dit ontzet gelukte,
meldden zij echter niet. Bovendien vielen
de Burgers Woensdag hier ook Moltenoaan
door Gatacre bezet; met welken uitslag is
nog onbekend.
Houdt men bij een en ander onder het
oog, dat berichten van de zijde der Repu
blieken vooralsnog geheel ontbreken, dan
dunkt mij is er alle reden om goedsmoeds
te zijn, ondanks alle snorkerij en brutaliteit
van de zijde der Engelschen, die zelfs zoo
stout zijn, dat zij een Duitsche Rijkspostboot

van de Hamburgerlijn, vlak voor Lorenco
Marqués inpalmen, onder voorwendsel van
contrabande te vervoeren.
Reeds moet de Duitsche Regeering zich
met dit zaakje bemoeien. Maar alvorens
het scheidsgerecht te Durban uitspraak heeft
gedaan — zijn passagiers en goederen weêr
eenigen tijd aan de Transvaal onthouden.
Men moet maar durven !
NOORDTZIJ.

Builenlandselie Kerken.
Engeland en het Mohammedanisme. Voor
eenige maanden deelden wij mede, dat door
Lord Kitcherner, den man, die door zijne
overwinningen in Noord-Oost-Afrika van
zich deed spreken, het plan gemaakt was
te Karthoem een Mohammedaanscli Semi
narie, of College, op te richten, dat naar
Gordon genoemd zou worden. Dit plan
is werkelijkheid geworden, zoodat de „Gor
don Memorial College" bestaat.
Om de schande, dat de regeering van eene
Christelijke natie eene school ter verbreiding
van de leer en beginselen vau den Valscheti
Profeet in het leven roept, te bedekken,
werd beweerd, dat eene Mohammedaansche
inrichting meer leerlingen zou trekken dan
eene Christelijke, en dat de beschaving er
door zou worden bevorderd, waardoor de
invloed van deu Islam zou worden gebroken.
Dat deze redeneering slechts diende om
den tegenstand, die zich tegen deze
gedachte openbaarde ie verminderen, en
met bedrog het Christelijk bewustzijn onder
het yolk te verzwakken, wordt nu reeds
bevestigd door hetgeen vanwege de Engel
sche regeering in West-Afrika gedaan wordt.
Wij lezen daarvan in list November-nummer
van utlie Missonary Review" het volgende.
Eene zonderlinge beweging openbaart
zich, die meer dan het schijnt van invloed
zal zijn op de toekomst der Zending. De
stichting van de Gordon College te Kar
thoem, die in menig opzicht ten minste
negatief den Islam steunt, werd nu gevolgd
door wat ons toeschijnt, eene positieve
verheffing van geheel het Mohammedaansch
stelsel in West-Afrika te zijn. Den 7en
Augustu werd te Freetown in Siërra Leone
eene Mohammedaansche school geopend voor
300 kinderen onder bescherming van deu
Gouverneur, Majoor Nathan. Onder hen,
die de opening bijwoonden, was ook Dr.
E. W. Blijden, een vurigei begunstiger
van het Moslemsch gelool.
Al de ceremoniën bij. de opening schijnen
eene nieuwe afwijking aan te duiden. Een
gebed werd gedaan in het Arabisch door
Alfa Omaru, den Iman van de moskee
(opziener van den Mohammedaanschen tem
pel ;) deze hield ook eene kor e toespraak,
waarin hij de geschiedenis naging van de
uitwerking vau het onderwijs onder de
volgelingen van den Profeet in Siërra
Leone. Hij stelde de jaren 1839—'41, toen
de aanhangers van den Islam vervolgd en
de moskeeën door een volksoploop verwoest
werden, omdat het Mohammedaansch geloof
een gevaar geacht werd voor de kolonie,
tegenover de meer verlichte en liberale
staatkunde vau de volgende halve eeuw,
toen het Britsen gouvernement aan de volge
lingen van den Profeet bescherming en
vrijheid gegeven had. Hij wees op het
feest van de Lesser Bairam in 1872, toeu
de Gouverneur Sir Joliu Pope Henessy met
een detachement soldaten tegenwoordig was,
en op ae handelwijze van den Gouverneur
Sir Samuel Rowe, zeven jaar later, toen hij
in het gouvernementshuis bij gelegenheid
van een dergelijk feest 700 Mohammedanen
ontving. Daarbij had, twaali jaar later, de
Gouverneur Hay een schoon stuk grond
met ruime gebouwen aan de Mohamme
danen afgestaan vcor de belangen van het
onderwijs, met een toez?gging voor de betaling
der onderwijzers. Dit waren belangrijke
stappen tot bevordering vau den Islam in
West-Afrika, en de tegenwoordige lagere
school was de eerste schrede tot een College.
Majoor Nathan legde in zijn antwoord
nadruk op de voordeelen van het onderwijs
vooral in het lezen van het Engelsch, om
alzoo jongelingen klaar te maken voor het
bestuur van de kolonie, om Mohammedaansche
rechters voot Indië en evenzoo overheids
personen voor Egypte te vormen. Hij raadde
hun aan om dadelijk zich goed toe te
leggen op de kennis van het Arabisch met
het doel, om de werkelijke verdiensten van
het Mohammedanisme te leereu. Als zij
den Koran verstonden, voegde hij er bij,
zouden zij zien, dat hun godsdienst hun
voorschreef, hoe zij moeten leven, en geen
godsdienst van toovermiddelen en snuiste
rijen is. Verstonden zij het Engelsch, dan
zouden de letterkunde en wetenschap deiblanken voor hen toegankelijk zijn ; en met
Arabisch zouden zij niet alleen in staat zijn
den Koran te lezen, maar ook de „Mahamat"
van El Hariri, bij sommigen hunner reeds
bekend, en de „ Alif Lailat vva Laalali," wier
vertaling het Engelsche volk met genoegen
leest.
Eindelijk drong Majoor Nathan
er bij hen op aan, niet te rusten, voordat zij
in Siërra Leone een Mohammedaansche
College hadden, van waar kennis en weten
schap zou uitgaan over geheel West-Afrika.
De Redactie van bovengenoemd tijdschrift
voegt hieraan toe, dat het misschien niet
zoo spoedig zulk eene uitwerking zal hebben,
maar dat toch één ding zeker is n.1.: dat
officieele goedkeuring en ondersteuning
gegeven wordt aan de Arabische taal en
den Koran. Britsche invloed zal onge
twijfeld veel vergroot worden in Noord- en
West-Afrika ouder de millioenen Moham
medanen, die in dat deel van het Donkere
Werelddeel wemelen. Maar de vraag is, of
zulk een staatkundige invloed niet te duur
gekocht is door de goedkeuring te geven
aan den godsdienst van Mohammed. En
als deze en dergelijke handelingen van de
politiek strekken moeten voor Zending onder
de Mohammedanen, dan is het niet te
betwijfelen, dat als onder de leiding van
eene z. g. n. Protestantsche natie zulk eene
bescherming van deu Islam gevolgd wordt,
de Christelijke Zending ongerijmd word

gemaakt. Wij zien geen reden, waarom
andere naties, die in staatkundigen en
socialen invloed met Engeland zoeken te
wedijveren, niet een zelfden weg zullen
volgen. Zou Frankrijk niet evenzoo de
Arabieren van Algerije en België de Ara
bieren aan den Kongo zoeken te winnen ?
Anderen hebben gezegd, dat het een vreemd
verschijnsel is, dat de Westersclie volken
in het ge'oof, dat zij vóór eenige eeuwen
door de Kruistochten trachtten te onder
drukken, nu het volk zoeken te onder
wijzen. Het wordt eene ernstige vraag,
wat er van de Christelijke Zending worden
zal, als eene staatkunde als die van Majoor
Nathan de overhand krijgt.
Wij voegen er bij, dat die staatkunde al
lang de overhand gehad heeft. Engeland
wil de Zending der Christelijke kerk bevor
deren, als er maar voordeel voor den handel
en uitbreiding vau grondgebied uit voort
komen kan. Indien dit er mede te winnen
is, wil het evengoed het Mohammedanisme,
het Boeddhisme, of wat valsche godsdienst
het ook zij, bevorderen. Engelands koloniale
politiek wordt ganscli en al door heerschzucht
en hebzucht geleid. De geschiedenis bewijst
dit volkomen. De bloedige verwikkelingen
in Zuid-Afrika doen dit opnieuw zien Daar
trad men ook op met de bewering, dat zij
de inboorlingen tegen de Hoeren wilden
beschermen en daarom verdrukten zij de
laatsten en konden onder dat voorwendsel
gelegenheid vinden, hun land te rooven.
Generaal Joubert heeft dit in zijn open
brief aan Koningin Victoria uit de geschie
denis aangetoond. Moge de Heere aan
dezen oorlog zulk een einde geven, dat het
Engelsche volk het zien kan, dat deze
ongerechtigheid bezocht wordt en dat het
voor goed onmogelijk wordt, die praktijken
in Zuid-Afrika althans voort te zetten. Wij
bidden ook daarom, dat de Zuid-Afrikaners
in dezen oorlog overwinnaars wovden.
SCHOLTEN.

Te Tokio is een Japanscli „Leven van
Jezus" verschenen, dat geschreven is door
een doctor in de letteren van de Keizerlijke
Universiteit. Hij zegt erin, dat hij geen
Christen is, en louter de geschiedenis wil
laten spreken, llij verhaalt de hoofdmo
menten uit het leven van den Heiland, ook
de wonderen, zonder opmerking of tegen
werping. Na de Opstanding en Hemelvaart
beschreven te hebben, besluit de schrijver
in deze bewoordingen : „Zoo zijn de feiten,
die door de groote meerderheid der Wes
tersclie bewoners omtrent Jezus Christus
aangenomen en geloofd worden. Ik heb
ze hier verhaald zonder daardoor het Chris
tendom te willen verspreiden, alleen om
mijn landgenooten er mede in kennis te
stellen. Ik besluit met de woorden van
een Joodsch geleerde betreffende dezen
godsdienst; woorden die gesproken zijn in
omstandigheden, overeenkomende met die,
zooals zij hedendaags in Japan bestaan: „Gij
Israëlietische mannen ! Ziet voor u toe, wat
gij aangaande deze menschen doen zult;"
de raad van Gamaliël in Hand. 5 : 35-39.
Dit boek is in netten vorm en goedkoop
te verkrijgen. De zendelingen zeggen, dat
het door
duizenden
personen gelezen
wordt, die anders niet voor Evangelische
uitgaven te bereiken zijn.
Onlangs kwam, volgens de „Chrétien
Beige" de stoomboot „Padre Satrustegui"
van de Philipp : nen te Barcelona aan met
382 soldaten en 300 monniken. Het schip
mocht echter zijn passagiers niet aau wal
zetten, omdat er monniken bij waren. Te
Valencia gekomen, mochten de soldaten wel
doch slechts blootshoofds aan wal gaans
ten bewijze dat zij geen geschoren sehedell
hadden. De monniken werden toen op
een onbekend punt der kust neergezet,
vanwaar velen zich vermomd naar Lerida
begaven.— Ziedaar het dankbare vaderland.

Dr. T. L. Cuyler verhaalde eens: „Op
een kouden winteravond deed ik mijn eerste
bezoek bij een rijken koopman in New-York.
Toen ik zou heengaan en de wind de buiten
deur weer dicht sloeg, riep ik : ,,W T at een
verschrikkelijke nacht voor de armen !" Hij
ging toen naar binnen en kwam spoedig
terug met een rolletje bankbiljetten, zeg
gende : „Geef biervan aan uw armste men
schen." Eenige dagen naderhand deelde ik
hem de dankbaarheid dier arme lieden mede
en vroeg hem : „Hoe een man, die zoo
edelmoedig was voor zijns gelijken, hard
vochtig genoeg kon zijn, om zijn hart aan
den Zaligmaker te weigeren ?" Dit gezegde
ging hem in de ziel. Hij liet mij weldra
uituoodigen om met hem te komen spreken,
en hij gaf zich aldra aan Jezus over. Sedert
werd hij een der nuttigste Christenen. Hij
zeide mij later, dat ik de eerste was in
twintig jaren, die tot hem over zijne eigene
ziel gesproken had. Eén uur herderlijk
werk heeft dus meer voor dien man gedaan
dan de prediking van een gansch leven."
Het aantal gevangen of verbannen Stundisten bedraagt reeds duizenden, meldt men ;
al schijnt het tusschenbeide stiller te zijn.
Zelfs onder deze vervolgden wordt men de
ketterjacht gewoon, of men troost zich met
de gedachte, dat hierdoor het evangelie moet
verbreid worden.
In een bericht in „De Volksvriend" van
Oranje-city werd gemeld, dat de gevierde
Admiraal Dewey uit Presbyteriaansche ouders
is geboren. Hij zelf is echter Episcopaal.
En nu is hij gehuwd met Mrs. Hazen,
eene strenge Roomsche, in de Roomsche
St. Paulskerk te Washington.

tOp den 2den Kerstdag overleed onver
wachts de Weleerw. heer, l)s. D. C. P.
Sluijter, predikant bij de Geref. kerk aan
den Overtoom, in tien betrekkelijk jeugdigen
leeftijd van 37 jaren
Niettegenstaande het
ongustige weder nam een groot aantal belang
stellenden aan de begrafenis op „Zorgvliet"
deel. Ds. H. W. van Loon, de ouderling
J. J. Arends, Ds. J. D. v. d. Velden en de
heer van Opstal spraken aan de groeve. Ds.
F. W. Sluijter van Maassluis bedankte na
mens de weduwe en verdere familie voor
de betoonde liefde, aan den overledene en
de verwanten, in deze droevige omstandig
heden.
De onderwerpen door liet hoofdbestuur
der Ev. Alliantie voor de week van Vereenigd Gebed voorgesteld zijn voor Zondag
7 Januari: Prediking over de volheid van
het lichaam van Christus. Maandag 8 Jan.;
Schuldbelijdenis en Dankzegging. Dinsdag
9 Jan. : De Algemeene Kerk. Woensdag
10 Jan. : De volkeren en hunne Overheden.
Donderdag 11 Jan. : Huisgezinnen en
Scholen.
Vrijdag 12 Jan. : Uitwendige
Zending.
Zaterdag 13 Jan. : Inwendige
Zending en Zending onder Israël. Zondag
14 Jan.: Prediking over de léden van
Christus.
Scheurkalenders in de Kazerne.
Door D. N. Verschoor, den Haag : Uit
de Zondagsschoolbus der Vereeniging „Zoekt
uw heil"
.
. . .
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Met dankzegging voor deze bijdrage, als
mede voor alles wat we in 1899 hebben
ontvangen, bieden we bij de wisseling van
het jaar allen vrienden van het Godsrijk
onzen biddenden heilgroet aan.
Geve de Heere, dat het pas begonnen jaar
voor leger en vloot, ja voor geheel ons
vaderland ten rijken zegen zij!
E. KROPVELD.
Waddingsveen, 1 Jan. 1900.
Waarschuwing, Kootwijks scholen.
•. i

„ 'llie Miauonary Record" van de Vereen.
Presb. kerk in Schotland schreef in haar
December-ur. het volgende over de diplo
matiek inzake Samoa. — „De overeenkomst
waarbij Brittanië zich teruggetrokken heeft
vau haar aandeel in het gouvernement van
Samoa, schijnt een wijze en goede schikkingte zijn om tweedracht in Samoa te beëindigen
en om aanleidingen tot twist elders weg te
nemen. Maar wij moeten onze diepe sym
pathie uitspreken met het Londensch Zen
dingsgenootschap, nu het weer een ander
arbeidsveld, dat het door het evangelie van
barbarisme tot beschaving en handel gebracht
heeft, van ouder den Britschen invloed moet
zien gaan. Dat Genootschap hervormde
Tahiti, om liet door Frankrijk te zieu be
zet en geannexeerd. Het kreeg voet in
Madagascar, en wrocht met groote kosten
een grootsch werk, om dat eiland tot eene
Fransche kolonie te zien maken. De ge
volgen vau liet planten der Fransche vlag
en het invoeren der Fransche taal in deze
beide eilanden waren, dat de Londensche
vereeniging zijn werk moest overdoen aan
het Parijsche Zendingsgenootschap, 't welk
al hare krachten inspant om dat werk nog
meer te doen bloeien. Zonder twijfel heeft
Samoa zijn intellectueele en moreele zoowel
als zijn commercieele ontwikkeling aan het
Londensch Genootschap te danken, doch
daar de nieuwe schikking Samoa onder de
Protestantsche vlag van Duitschland plaatst,
hopen wij, dat in dit geval da verandering
geen onaatigenamen invloed op het werk
van dat Genootschap zal hebben."
De heer Moody ontving op zijn verjaardag
te Northfield. een geschenk van zes duizend
pond sterling. Hij heeft ze echter terstond
gegeven voor den bouw van een nieuwe
kapel, bij welker inwijding tien duizend
personen tegenwoordig waren. In zijne rede
prees hij de N.-Amerikaansche volksvertegen
woordigers en vooral Prez. Mac-Kinley om
hun Christelijkheid. — Volgens later bericht
is de heer Moody in de voorlaatste week
van December '99 overleden.

Het Bestuur maakt bij dezen bekend, dat
de Heer G. Boeter, die tot op lieden voor
Kootwijks scholen collecteerde, is ontslageii.
Het Bestuur verzoekt de vrienden van het
Christelijk onderwijs, geen giften voor Koot
wijks scholen af te geven, dan
ons mede
bestuurslid H Dekker te Kootwijk, die alleen
tegen vergoeding van reiskosten voor de
scholen werkt, of aan den heer Jan van
Kasteel te Epe, daartoe door het Bestuur
gemachtigd.
Aan eiken gever wordt desverlangd quitantie gezonden. Vriendelijk verzoeken wij de
vrienden onze scholen door hunne giften te
steunen.
Het Bestuur voornoemd,
A. JANSEN, Voorzitter.
D. HÜLLEMAN, Penningmeester.
Januari 1900.
Il»ekn;tuli»u digi tig.
Gelouterd. Door Guido Filius. Met
illustraliën van Willem Steelink. Bóekhttiidel voorheen Höveker en Wormser. Am
sterdam, — Pretoria.
Als onze indruk juist is, komt de strekking
van het verhaal hierop neer, dat een edel
humanisme en verjongd en gelouterd Calvi
nisme huwen. In den persoon van Aarnaud
Riethoven en Jonkvrouw Pauline van Duerstede krijgen deze twee elkander, pag. 265.
Het verhaal bsgint te Utrecht in denjare
1866, het cholera-jaar, loopt over een paar
buitenplaatsen aan de Bildt naar deu Haa^,
en eindigt op de Heerengracht te Amster
dam ongeveer in 1892.
Tal van personen, uit den kleinen burger
stand en uit de hoogere kringen, treden
meer sprekend dan handelend op. Vooral
sommige vrouwen-figuren zijn fijn geteekend.
Van de mannen-figuren is de advocaat Riet
hoven de voortreffelijkste, en in liet algeméén
is de conversatie in de hoogere kringen le
vendiger en natuurlijker weergegeven dan
die van de kleine luyden. Gijs de Zuurman,
Juft'. Barre, vrouw Galter zijn geen typen
die den geest der L'trechtsche Afgescheiden
gemeente vertegenwoordigen.

Kenners en litterarisclie fijnproevers zullen
zeker wel aanmerkingeu op dit verbaal heb
ben als kunstproduct. Wij moeten ons be
perken tot een eenvoudige aankondiging, die
tevens een hartelijke aanbeveling is. In
sommige opzichten is Gelouterd een tegen
hanger van Vragensmoede. In Vragensmoede
gaat het jonge Calvinisme in twijfel en allerlei
akeligheden onder. In Gelouterd komt het
er boven op, gelouterd door het lijden, ver
jongd en vernieuwd door beter inzicht, rui
mer blik, gezonder Schriftkennis en kerkelijk
leven, en door kennis en waardeering van
de gemeene gratie.
Gelouterd moet en zal gelezen worden.
We bevelen het daartoe dringend aan, en
voegen er den wenscli bij, dat de arbeid
van dezen auteur er veel toe moge bijdragen
om het Holland der 20ste eeuw te bevolken
met Calvinisten als Aarnoud, Riethoven en
Dirck Boeckel.
De illustraties van Willem Steelink zijn,
als altijd, schoon.
Onze Christelijke feestdagen.
G. F. Callenbach.

Heden ontsliep zacht en kalm
in haren Heer en Heiland onze
geliefde Moeder

G RIETJE B ORGMAN—
SCHAVER.

Was zij in de beschouwing
van den hemelschen Landman
eene rijpe garve voor zijne
korenschuur hierboven, ook zij
gevoelde zich rijp voor de eeu
wigheid. Vandaar haar heimwee
naar den hemel in 't laatst van
haar hier zijn, haar verlangend
uitzien naar ontbinding, en haar
roemen van den dag hoven
alle andere dagen, waarop zij
zou heengaan.
Hoewel diep bedroefd zwijgen
wij Gode, die haar, na een
leven van bange worsteling,
doet triurapheeren over al hare
vijanden.
Bijna had zij den ouderdom
van 70 jaren bereikt, toen de
gevreesde vijand, de kanker,
eene einde maakte aan haar
voor ons zoo dierbaar leven.
G. BRANDER-

Nijker/c.

Dit boek is in de Kerkelijke Courant, be
houdens aanmerking op enkele dogmatische
vlekjes, die het nog ontsieren, warm aanbe
volen on geprezen.
Wij kunnen er uit leeren, wat er, heden
ten dage, door „niet modernen en niet rechtzinnigen" aan de schare geleerd wordt, en
hoe zwevend en onbevredigend een dogmatieklooze prediking is.

BOKGMAN.

R. BRANDER.
G. WIERENGA—

Lgnas Prinsloo of volharding bekroond.
Ben verhaal door C. W. H. van der Post.
Geïtlustreerd door Willem Steelink. Boek
handel voorheen Höveker en Wormser, Am
sterdam en Pretoria.
Dit verhaal is een vervolg op Piet Uys.
Ignas Prinsloo is in hoofdzaak historisch.
Toch heeft de schrijver ook zijn verbeelding
laten werken om zoo het aangename met het
nuttige te vereenigen.
In deze dagen, nu alle oogen gericht zijn
naar de Zuid-Afrikaansche Republieken, zal
dit verhaal, dat een vervolg is op Piet Uys
zeker veel gelezen worden. Het is dit waard.
Het boeit, het is -- met écn wcord — het
is een voortreffelijk boek.
Gods leidingen in mijne levensgeschiedenis.
Boor Otto Funcke. Boekhandel voorheen
Höveker en Wormser. Amsterdam-Pretoria.
Een stuk levensgeschiedenis van een schrij
ver als Funcke kan niet nalaten belangstel
ling te wekken. We twijfelen dan ook niet
aan het succes van deze uitgave.
Houdt aan in het gebed voor Transvaal!
Predikatie, uitgesproken op Woensdag 30
November 1899, in d'n bidstond der Geref.
kerken te Leiden A, B, C. Door li. J. W.
Rudolph, dienaar des Woords te Leiden.
Kampen, J. H. Kok, 1899.
Deze predikatie handelt over het gebed
van Hiskia, Jes. 37 : 14—20. Zij is uit
gegeven ten voordeele der Zuid-Afrikaansche
vereeniging. Vinde zij vele lezers.
GISPEN.

T. OOSTERHOFBORGMAN,

E. WIERINGA.
E. OOSTERHOF.
L. W. BORGMAN.
A. BORGMAN.
W. BORGMAN.
S. BORGMAN—
S EVEN SM A
GRAND RAPIDS,

Mich. U.S. of A..
15 Dec. '99.
AIgemeene kennisgeving.

O

Het behaagde den lleere vau
leven en dood, onverwacht, mid
den in zijn arbeid, uit ons mid
den en uit het midden der ge
meente weg te nemen, in de
volle verzekerdheid der hope,
onzen beminden en hooggeachten Leeraar
11$. HBirk Cornelis
Petrus Sluijter,
in leven lierder en Leeraar der
Gerefurmeprde kerk vau Over
toom, in den ouderdom van 37
jaren.
Des Heeren doen is enkel
majesteit.
Namens den Kerkerand,,
G. S. BAK H U1JZEN,
Praeses h. t.
J . J . ARENDS,

Scriba h. t.
AMSTERDAM,

26 December 1899.

lieden overleed m zijn lieer
en Heiland, onze geliefde Echt
genoot, Vader, Behuwd- in
Grootvader, de heer

C.

VAN

LUISTEREN,

in den ouderdom van 53 jaren.
Wed. G. VAN LUNTERBN—
VEEN.

O. G. VAN LÜNTEliEN.
S. VAN LÜNTEliEN BRU.NSTING.

Heden ontsliep in zijnen lieer
en Heiland onze geliefde Man,
Vader en Behuwdvad'-r

Door Gods goedheid werden we heden
verblijd met de voorspoedige geboorte
van een welgeschapen ZOOIV.
J. THOLEN, v. D M.
C. G. TiïOLEN VAN RENNES.

in den ouderdom van G1 jaren
en 7 maand n.
Wed. JAC. ISRAËL —
DE RKGT.

en Kinderen.
KOLIJNSPLAAT,

28 December 1899.

2 Jan. 1900.

Heden trof ons een gevoelige
slag. Onze geliefde Vader en
Behuwd-vader

Ondergeteekende betuigt, mede na
mens de Familie, haren MPJÊlWMi voor
de deelnemif g bij het overlijden van
haren geliefden Echtgenoot ondervor d 11
WED

J . VAN STRAALENDK VLIEG.

BODEGHAVEN,

2 Jan. 1900.

•
I

Uen 31en Oct. j 1 is in haren
Heiland ontslapen mijne zoo
teeder beminde Echtgenoote

Batlruida Heslinga,
geb. JONKER , in den ouderdom
van bijna 28 jaren.
P. I. IJESLINGA
ZOUTPANSDUIFT (Z.-A. I?.),

2 Nov. '99.

•
I

Er biedt zich aan tegen 1 fehVof terstond

een bakkersknecht
oud 19 jaar. Adres aan den Boekh.
ZALSMAN te KAMPEN, letter M'*•

MAGA ZIJN
VAN

Heerenkleeding
en Uniformen.

T. DE JONGE,
werd ons, na eene ongesteldheid
van ruim 1 / s jaar, door den
dood ontnomen, in den ouderdom
van ruim 67 jaar De gedachte
echter, dat bij is liaengegaan
naar den Hemel, is ons tot
troost te midden van onze
diepe rouw en smart.
J. db JONGE.
J. DE JONGE—
M EEDENMA.
T. DE JONGE.
H. DE JONGE—
MEEDENMA.

A. D T 'i JONG15.
D. DE JONGE.
STEDUM,

29 Dec. 1899.

%.
IS.

Steeds voorradig groote keuze in de

BESTEKKEN met TEEKENINGEN per s'el, bi verkrijgen a f 2,50
ten kantore vau de architecten, Muurstruat no. 1, te Groningen, alwaar tevens
INLICHTINGEN zijn te bekomen, dagelijks, des morgens van 11 — 12 en 's avonds
van 57,-67, uur.
AANWIJZING IN LOCO Maandag 8 Jlanuari 5000, 's middags
12 uur.
Samenkomst bij den logementhouder PRENGER te Wagenborgen.
Jaarboekje voor de Gereformeerde Ker-

ïERHMGIMi
CIIMSTMIJKK iilBLIOTIIÉM
tfi Niikork
gevestigd te
iMjjKerK.

( In'/t 1 )

J. SCUELTElNS,
OUDESTRAAT,

KAMPEN.

TE KOOP
voor billijken irijs een xeer
groote

A1UAAN» KACHEL,
zeer geschikt voor groote zaal of kleine
kerk.
Te
beviagen
onder motto
..Helios" aan den Uitgever \an de
Bazuin te KAMPEN.

BILLIJKST ADRES
io»r

PIANINO'S,
Huis- en Kerkorgels.
J. PROPER
te K3MFEW.

Verhuren, ruilen, reparee
r t n e n stemmen.
V I I I AVI I.RKI It

BEDDEN FABRIEK
opgericht 1899, levert franco: No 1
het nieuwe reelnmehed. beslaan
de uit 2 persoons veerenbed, inh. 50
pobd veereu : 30 pond in 'tbed, 1 peluw
8 jiond en 4 kussens elk 3 pond, van
ondoordringbare linnentijk, 1 wollen of
fantas e deken, 1 gewatteerde en een
moltondeken, overtrek voor bed en
peluw, voor f 35,—•
No. 2. Een extra 2 persoons bed,
inhoudende 40 pond veeren, 24 pond
in 'tbed, 1 pe'.uw 6 pond, 4 kussens,
elk 2 1 / s poi d, 1 wollen of fanta-ie
deken, I gewatteerde en 1 molton deken,
overtrek voor bed en prluw ; ook alles
te zamen voor t' 35, —.
Wie nu een van deze koopt, ontvangt
voor f2,— 2 matrassen toe.
V E E K E M a 30, 35, 40, 45, 50,
60, 70, 80, 100, 120 cent het pond.
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Met aanbevelii g,
l/ie. Markt, Mteenwijk.
PS
Kapokbedden en veeren tot in
de fijnste soorten \oorradig, rembours,
vrijziebt en monsters gratis.

Nlïii WE BRIEFKAARTEN,

met

of ssonder firma
bedrukt,
worden dagelijks franco verzonden
voor f 2,25 per ÏOOO, door
ZALSMAN te KAMPJCN.

Bij 1». IIOHHEIK te
is verschenen :

JL

M

P

YAN

LENNEP; DR

LI

M.

VAN ^JNTS; L)R. JOH. W . r«NT,
s.
J . E. SCHPÖIIER ; PLOF. DR J . J . P.
VALETON JR .

• 13 vel = 208 bladzijden
Prijs ƒ 1.50 ingen. ; / 1.90 geb.
De contributie voor
eeniging is / 5,— per
elk lid minstens 100
vangt. Zij betulen dus

leden d r verjaar, waarvoor
vel druks oritslechts / 0,05

Reformatie in de Nederlanden
VOOR ZOOVEEL DIE DOOR IIEMZELVEN IS UITGEOEFEND,
DOOR

Dr. F. L. RUTGERS.
Prijs f 2,75.

C. H. SPURCËOIU.
104 leerredenen van

C. H. SPURGEON,
gebonden in 2 prachtige banden.
Prijs J ÏO
voor J'3,90.
Vranco verkrijgbaar bij J WRISTERS, Uoekh. llaverstr, UTKECIIT

VOOR DEN

MEESTBIEDENDE
te Knop 1 Ex. BAVINCK, Dog
matiek, 3 dln.
Adres: ZALSMAN, KAMPEN.

,

o u d e b e k e n d e > m a a r o o k e e n ««»*
bekende>
die voor de 4Bgte maal

fj" , r o n d « maakt en bij het toenemen
der jaren blijk geeft van rijper ervaring,
e n e e n g o e d e g i d s w l j zi j n o p v e ] e r ] e i g e .
v o o r a l °P b e t terrein vau het leven
Gere f o r m e e r d e Kerken.
Het jaarboekje verdient om velerlei reden
in handen te komen van alle leden der
Geref. K e r k e n e n v e l e n buitenhaar. H e t
geeft u e e n vonedjg beeld van 't kerkelijk
leven en laat u zien wat er gedaan wordt
°P
gebied van Onderwijs, Zondagscholen,
Clir - ^ereenigingen. enz.
Wie den naam
van
Afgevaardigde naar de
iweeae Kamer, wordt hier terecht geholpen.
K
1
HET

MENGELWERK

LOKT

UIT

N AAST

DO

stichtelijke overdenkingen van Ds. A. v. d.
Sluijs, zeer levenswaard, staan niet minder
aantrekkelijke stukken in proza en poëzie.
Aardig is om den frissellen toon en lossen
^ijl de causerie „Mijn Kerk".
ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen:
dc livaugeliën
VAN

IHiTHtUS,
MRMSwLIXAS,
MATTilttS, IABKOS
bnUKAS,

Kw'oê
zich thans bij zijn boekhandelaar of
bij den uitgevor ais lid laat inschrijven
ontvangt onmiddellijk
dl. 1. SCIIKÖ)ER: Op Jezus zien,
dl. II. MANN : Domineestypen,
dl. III. Onze Christelijke, feestdagen,
en de volgende deelen geregeld bij ver•
schijning.
'
Het uitvoerig prospectus wordt op
aanvrage onmiddellijk toegezonden d^or
den uitgever.
G. F. CALLENBACH
te N IJ KERK.

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt:

Het Docioreuainbt.
HKDK

bij de overdracht van
het Rectoraat aan de Theol.
üchool te Kampen,
op 6 DEC.
DOOR

Ur. II. U A f l l C H .

Prijs 90 ft.
Alle Boekh nemen bestellingen aan,
en na ontvangst vau het bediag wordt
heb franco verzonden.

in onderlinge overeenstemming
gebracht en verklaard
DOOR
DOOR

JOUAVMEH
JOU JJVJWES

ï .Ëij
ffJ
I
t
tM
M.l,V.
Opnieuw uit het Latijn vertaald onder
loezicht
toezicht van wijlen Prof. A. BRUMMELKAMP, in leven Leeraar aan de
Theol. School.

Tweede druk.
vernieu
Dit belangrijk werk, dat bij vernieuwing zooveel liefhebbers vond, is nu
drie deelen, samen
compleet in drie
1460 bladz groot 8o, nette druk, en
1469
alom verkrijgbaar voor J' ti.OO. ge
bonden in heel lini en band f & 9 $0.

Alle ISoekh. nemen hestel
lingen aan.
Bij J. II.
scheen:

KOK

te

KAMPJ-N

ver

ABRAHAM
He vader d e r Geloovigen,
voorgesteld in dertien Medidatiën.
DOOR

El*. IC. «E, W ,
Prijs ƒ 1 50, geb. in stempelband ƒ 1.90.

HET WONDER
DOOR

*\ MtETTEJV.
Prijs ƒ 0.65, geb. in stempelbd. ƒ 1.—.

Goedkoop Aanbod.
J.

CALVIJN,

Verklaring op het
boek
uni
forme soliede prachtige linnen banden

IV. Testament en van het
der M'salnten, gebonden in 10
gg

<

J. CALVIJN, Verklating van het
boek der Psalmen , 1900 bladz. ge
bonden in 2 soliede linnen banden

f *o,~.
Aangeboden door J. WR1STERS,
Boekh. If averstraat, UTRECHT.

Leiden

OP DE

,,

de) .

„
. . .
,
Ovei denkingeil dooi.
Dit. J . R. CALLENBACH ; DR. J.
GKAMKR ; DR. J . H. GERRI.TSEN; DR.
F. VAN GHEEL GILOKMÉ.ESTER ; DH. A.
J . TH. JONKER; DS G. J A. JONKER ;
u
n
ii n/r
n
T
DR.

r™ ff

8 0 -'-

bietl >

( ihn.st^ 111K A
VJlU i ö l t l l j l i ü
rran

Uitrustingen v o o r Indië.

£

(jemme

Heden verscheen als Sde deel van
J
o
•
den en jaaigaug.

nieuwste slo ffen.

CALVIJNS INVLOED

ZAAMSLAG,

architecten I t . en CR. I I O E K Z E M J I K.zn.,
te Groningen, wenschen, namens het BESTUUR van de VEREEN.
TOT CHR. LIEFDADIGHEID, te Wagenborgen, op
17 Januari BOOO, des namiddags om twee uur, in het
7EHUIS", Lutkenieuwstraatje te Groningen,
a a n t e b e s t e d e n :
In twee pereeelen en in massa :
Het bouwen van een B B aviljoen voor 91 personen.
Het sloopeu van eene EËelmizing met Schuren en
het bouwen van eene (Behuizing met Schuur enz.,
alles te Wagenborgen, l'rov. kroningen.

fiy
^
§ 6 » ^
'CYoensditg
»MlLl'lAIR

DEN HAM,

31 Dec. 1899.

J. KETEL Hz.,

27 December 1899

AANBESTEDING.

J . MEIJER.
G. J . T. MEIJER—
KLUM PER.

HAAHLEM,

JACüB ISRAËL,

'ADVfiKTHNTIEN.

JAKOBUS,
na eene ongesteldheid van enkele
dao-eii, tot zich te nemen 111
den ouderdom van 8 jaar en
lU'/j maand.

BORGMAN.

Dogmatische onderwerpen, belangrijk voor
de fundamenteele paedagogiek, naar Br.
Bavinck's Geref, Dogmatiek, bewerkt door
W. Heins, Hoofd der Clir. School te 01debroek, Kampen. J. H. Bos. 1899.
Te lang hebben we verzuimd de aandacht op
deze studie te vestigen. Zij bevat, door
gaans met de eigen woorden van Dr. Bavinck zeiven, een breedvoerig uittreksel uit
diens Dogmatiek over den mensch, de reli
gie, de openbaring, de H. Schrift, bet geloof,
de zonde, het verbond der genade, deszelfs
Middelaar en weldaden, en over waarnemen
en denken.
Het is een kostelijke kern uit de Dogma
tiek, niet alleen voor onderwijzers, maar voor
ontwikkelde gemeenteleden, die zich in de
kennis der Goddelijke waarheid wenschen te
oefenen, gelijk de voorgeslachten dit gewoon
waren te doen in den tijd van Brakel, Otveti,
a Marck, Francken enz. De Latijnsche termen
zijn, aan den voet, in het Nederlandse!)
vertaald. Ook aan predikanten, die niet in
het bezit zijn der groote Dogmatiek, is deze
kern aan te bevelen. Het eenige wat we
betreuren, is, dat bijna alle teksten, welke in
grooten getale in Dr. B.'s Dogmatiek aan
gehaald worden, zijn weggelaten.

Heden behaagde het den
Beere van leven en dood onzen
geliefden

TRAKTATEN.
Vanwege

het Geief. Traktaatgen.
is bij deu Uitgever P.
MOUAOU te BRIUKI.LEN verschenen en
bij alle solide boekliandelanrs verkrijg
baar gesteld:
Prijs.
CXXVIl
Diep gezonken —
toch gered
. . .
2 ct.
CXXVI1I. Vijft'eu maanden
in de Kazerne .
.
.
77a»
304. Wet en Genade
.
7a *
305 Misbruik het vertrouwen
n i e t .
.
.
.
.
1
»
306. Waarschijnlijk? ofZEKEn! 1
»
307. Waarom heelt Goi de
zonde toegelaten ?
.
.
1 »
308. De terugkeer naar de Hel 1, »
300. De dood — eene ver
lossing voor den Christen
1 »
310. Slecbts éene schrede
1
»
311. Vooruit is de weg!
1 »
312. Hoe brengt gij den Dag
des Heeren door?
.
.
313. En wat doet gij?
1 »
314. De waarde van ziekbedbekeeringen
1 »

lippus"

Vryo Universiteit.
In dank ontvangen :
Vuor de Vereei.igiiig :
Aan Cttnirihuiliëu :
Door den lieer T. Kuiper te Hilveisum
f 1 ; door den heer J. de Haan te Zeven
bergen f 34; door den lieer P. Potma te
Buitenpost t 146,25 ; door den beer G.
Siouwdain te Oldeb oek f' 60 ; door den
heet R. van Hartwjjk te Rossum f 37,50;
door den heer Jn. van Zanten uit Zeist
f 258,50; door den beer D. J. Fokker te
Ureukelen (1898) f 33 ; door den heer A.
G. van Detb te Brussel f 181.
Aan Culiecten : (voor de Theol.
faculteit.)
Van de Geref. ke k te Locbem f 1,96;
van idem (e Bennekom f 9,20 ; van idem
te Ainetnuiden (halve coll) i 3,56; van
idem te Domburg f 1,20'/g ; vau idem te
Gapinge f 0,78 ; v»n idem te Giijpskerke
f 6; van idem te Koudekerke f 6,81 ; van
idem te St Laurens f 1,86; van idem te
Meliskeike f 3,40; van idem to Middel
burg A f 9,427a; v a n i d e t t l te Middelburg
B 1 6.92; van idem te Middelburg C
f 17,087a - . V j n idem te Oo t-Kapelle
f 4,79Y2; van idem te Serooskerke f 5,327 a ;
vau idem te O.- en W.-Souburg f7,2D/ 3 ;
van idem te Vlissingen A f 8,27; van ideiD
te Vlissirg^n B f 9 ; van idem te Veere
1 5,^5 ; van idem te Vrouwenpolder f 2,327 3 ;
vau idem te Bergentheim f 2,50 ; van idem
te Vroomshoop f 7,12 1 / 3 ; van idem te
Hardecb rg f 8,72 en f 10,74.

lan schenkingen:
Van H. D. te P. f 25; door Ds. S.
Tromp te Hijlatrd gevonden in d« collecte
f 1 ; door den heer A. G. van Deth te
Brussel 1 4,65.
S. J . SEEFAT,

Hilversum.

Penningmeester.

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen.

