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Z ALSMAN te K AMPEN . _ Kerkelijke Berichten en Stukken
dei Medewerkers aan den REDACTEUK, dHr. C. MULDER te KAMPEN —
winnenlatidsche Rmlbladen
Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK: ÏE KAMPEN.
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Eistfezeuden

Namens den Kerkeraad der roepende Kerk,
Dr. B. WIELENGA, Praeses.
',
'
A. v. D. BERG, Sriba.
Irestmaas, 4 Jan. 1900.

Classis Assen.

^

\oden Februari 1900.
Punten voor het Agendum vóór den Isten Februari
by den ondergeteekende in te zenden.

O

„ ,

Classis Gouda.

,

n
*-.1.1. auica voor ueuereiorm.
KeiK

De verffadfirino*
vnn rlo Haoni'
— ,i__. /-n
r>
o
ioi. ACI^CII uer Classis
bouda zal D. V. gehouden worden: Dinsdag 13
i e 6 r : e \ k - d e s morgens ten 9'/ s ure, kerkgebouw
1 uitmarkt.
Stukken voor W.
ffpnfliim
i.
— Ao
" t tiAA**
/ Ou ( n7"^,, . . ï ie
zenden aan Ds. M. Keulemans te Schoonhoven.
n

J. H.

SNIJDERS,

enEf' 3 JÜ" 1,900' M™ gelieve vonltilan
ven voor deze kerk te adresseeren aan

Scriba.

alle

L. HOOBNWEG,

stukken

Scriba.

Namens de Kerk van TFillige-Langerak,
J. RLJNEVELD, Scriba.

alhier de Weieen/T
beroepen tot Herder en Leeraar
eieeiw. heer Ds. E Kropveld te Waddingsveen.
Namens den Kerkeraad,
J. H. SNIJDEKS, Scriba.

Classis Middelburg.
De e.k. vergadering der Classis Middelburg zal
D. V gehouden worden op 13 Februari. Stukken
voor het Agendum gelieve men vóór 28 Jan. te
zenden aan den Actuarius der Classis, den eerstondergeteekende.

deVHfDinEI!' 1 Jan- 190°- De gemeente alhier had br. J.
aan
. verz"tht' taar als voorganger te dienen. Deze heeft
midden .1
1 8kV g, gegeven en werd heden-namiddag in ons
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aao-en vnn
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neere gezegend zal
ziJuer zwakke

°PbollwinS

Namens de oproepende kerk van Koudekerke,
J. ZIJP V. D. M., Frueses.
B. BOONE, Oud., Scriba.
Koudekerke, 8 Jan. 1900.

Namens den Kerlceraad,
TV/T
UT .
.
ti
M. _
Axaflir-jva,
ocrioa.
a ,res ^.er Geref. kerk te Vledder is voortaan aan
mjensleek gem. Vledder.
8

Jaa.
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gemeente
6

Uw"cciue
doorleefde
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ue jongste harer Leeraren, Ds C. \V.
eene beroeping ontvangen van de
kerk t
l/t?1.1Amstel'
ttm'
AC
" " ucsiemming 101 Miaaen-Java Sterk
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dat hier
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H. DIJKSTRA, C'orr.

ürnüde, 9 Jan. 1900.

het

Voor• c,e luw. Zeinlin^ i„
^
^
vti., Friosla.Kl
\ an de Gentsvereemgmg te Dokkum
.
f 18 83
Van br. J. J Kraan te den Haag
.
.
„ 2'
Jonged-Vereeniging te Lutten
.
'
- l'öO
Bijeenvsrzameld door Ds. E. Douma te Rotterdam - 2o'—
bollecte van de Ger gem. te Arnhem
. 24 —
Door J. Wonda gecollecteerd in de kerk te:
„ .
f 16,46 Wezep
f 7 35
Kenkum
. 15)865 Erme]o
_
Harderwijk
. 21,79 Bennekom
. 9 20
VelP
- 9,76
tt
_
P. A. SMILDE, Fennivqm.
tLeerenveen, 8 Jan 1900.
tt

hart

ë^ondt», en ook de gebehouden, gevoelde
wïl. Sï w_ür?e« Se°efend. J aar
Leeraar Wl](le

iet zoo bestuurd, dat onze Leeraar met volle °vi^mo?di4eid
de beroemns: heeft kunnen
'ym<ru"'.Ilem
J
J c gaven en Kracüten
Iro., M"
- ï
i
'
kan blijven wijden aan deze gemeente, waar hij met den oudsten
den r f 1"!
I / ' " 1 0DgezeSend arbeidt Moge de lleere
den hefehjken band en de gemeenschap die er besfaat in kereiaad en gemeente, ook hierdoor nog meer bevorderlijk doen
zijn aan de eer zijns naams.
Namens den Kerkeraad,
J BOSCH OZ , Seer.
KRU1MNGEN. 8 Jan 1900. Gisternamiddag nam onze
geliefde en algemeen beminde Leeraar Ds. J3. v 'd Werff af
scheid van de gemeente, naar aanleiding van Hebreen 13 : 8
en Va
Het kerkgebouw was overvol van belangstellenden
^JP hi t eind sprak een der ouderlingen den Leeraar namens
gemeente en kerkeraad een hartelijk vaarwel toe, en werd de
gemeente verzocht den Leeraar toe te zingen Ps 121 : 4
let was een ernstige dag en ure voor gemeente en Leeraar
ttie zoo nauw aan elkander verbonden waren Er waren vele
banden, die wel nooit verbroken zullen worden; maar die toch
«leer dan ooit, ja tot weenens toe geschud werden. Ue arbeids'Jd was voorzeker kort, doch een rijk gezegende, onder dit
deel van 's Heeren erve De Heere stelle ZEw. nog verder
tot een rijken zegen voor de gemeente van Grootcgast
Hij
schenke ons een heilig stilzwijgen.
Namens den Kerkeraad,
L J FIORUSSI', Scriba
Het adres voor den kerkeraad is: L. J. Florusse te Hansweerd.
KROMMENIE, 9 Jan. 1900. Onze beroepen fierder en
Leeraar, de WEerw. heer Ds. J Kok te Nijmegen, heeft geen
} ijmoedigheid kunnen vinden de gemeente, welke hij tnans
a'ent, te verlaten
Namens den Kerkeraad,
A. DS JONG, VVn Scriba.
VRIJHOEVEN-'s GREVELDUI.V-CAPPELLE, 9 Jan. 1900
Onze geliefde Leeraar, de WEerw heer Ds S. Datema,
ontving eene roeping van de Geref. kerk te Delfshaven
Hoe
houden wij verheugd zijn wanneer wij weldra van ZEerw.
«ochten vernemen, dat hij besloten was om voor gemelde
r°eping te bedanken
Namens den Kerkeraad,
D. N. VAN DER SCHANS, Scriba.

i

Inwendige Zen(li,,t i« Drente.
... Ontvangen in Dec. 1899:
Emmen f 12.50:
<» ^ ^
.
.
Gevonden in 't kerkzakje te
gem
f fi

Zr.1

91
•

An
f!J

' '"V-^ 5
Nijeveen f 2,70.

van. dle te

clccu,öinöïe

Door br

>

wwingeloo
Hoogewind

, UIt wuoorn i u; gut uit Holland voor 't Zon
dagschoolfeest f 10; Zondagschool te Odoorn f 4,13.
Voor al deze ^yavp.n w-o-o-pn "'j
,
gevels uaiitt,. \«t-vyn wenscnen
n
#
allen, die ons werk in het afgeloopen jaar steunden, bij den
iucvcicu
i__ uuze ioenoeicen
, n
,aanvang
^ van 1900 ,vee] h»;i
bij vernieuwing de broeders en zusters aan en honen door hunne
gaven verblijd te worden, dewijl onze behoeften steeds meerder
worden
Namens Deputaten voorn.,
T,.

Dtever, 2 Jan. 1900.

H. A. DIJKSTRA, Secr.-Venn.

Kus volgens Art. 13 O. K. O
Prov. Gelderland.
JNa de laatste onsraaf
in SpntpmVvq>. r,;ivT ;
i.
i
•.
l o
. l l nf
*.ju jiigeKomen a e volgende
Classis Apeldoorn, Barneveld f 10,85, Apeldoorn Bf 13,395
rr>P! f 4, 7S Wlr uM-o^n f fl 99
'
>
Classis Zutphen, Lochem' f C.05, Zutphen f 26.55, Vorden
8 f °'43' Aalten B f 20,88, Aalten A
f i M7e51i
,
1 io,b/, JNeede f 7,50
Classis Arnhem, Westervoort f 3,70, Randwijk f 2,24, gift
uit Arnhem li f 1.
u
» .
f

j0^8318 Harderwijk, Putten f 9,23, door Ds. J. van Mantgem

f
r>iel' Aalat f 2'33' Gel<Jermalsen f 4,40, Herwijnen
i 7,83°, Rossum f 1 £0 w«n f o nx v
n ^
I>
i
R,
i
vuren, i i,io, Z/aitBommel f 8,17, Zuilichem f 2,50, Tiel f 6,47
Met bovenstaande zijn nu al de collecten'over 1899 verantwoord
Het overzicht over de achtereenvolgens le, 2e, 3e en 4e en
aldus ™
gouden in 1899 in de volgende Classes is

CLASSES.
Classis Dordt.
en

Vergadering, Donderdag 1 Febr. e.k Gewone tijd
plaats.

Cl.
U.
CL
Cl.
Cl.

Zutphen f 157,90, f 173,68, f 51,816, nihil, f 383,395
Apeldoorn f 96,155, f 84,845, f 13.395, nihil, f194 395
Arnhem f 218,545. f 221,596, f 12,47, f 2,24, f454 8ó'
Harderwijk f 116,835, f 93,985, f 125, nihil, f 335*,82;
Tiel f 58.13», f 53,34», f 2,33, nihil, f 113,81.
e R07 ak' #ÖAC NI4e/'ü totaal-collecte bedroegen dus: f647,57,
f 627,45, f 205,01, f 2,24, f 1482,27.

Het vorige jaar was er gecollecteerd f 1379,21 ; zoodat het
ediag dit jaar f 103,06 hooger is dan het vorige De kas
heelt üehoe te, dat het zoo doorgaat. Immers de behoeften
breiden zich gestadig uit cn wel dit jaar door het overlijden
ya" s
.
de "aas 0|) 1 Januari heeft de kas dan ook bij
Jang.: na niet aan hare verplichtingen kunnen voldoen
Wie
dus spoedig collecteert, helpt dubbel. T aat het zoo mogen zijn,
dat de eerste coll wordt ingezonden voor 15 Maart en de
tweede voor 15 Juni aanstaande. Ik twijfel niet, of alle kerken
zullen aan dit verzoek gaarne voldoen
R,.
„ ,
H. W. v. VKELEN, Quaesloi
Dieren, 8 Jan. 1900.
Ziiid-Uoiiiind
liïis tot OIKI»-»-,-.ttMininj>- v a i i jon «>-e.
Voor de opb-idm^ tot""
«lo.i Di, „st «les WHOIMS.

Vergadering van de Classis Assen op Binsdar/ den

KOUDEKMiKE. Op 31 Dec. 1899 j.1. maakte onze geachte
ra
r
)s J
Z'jp. tot onze gioote blijdschap aan de gemeente
1,? ® * ' eKend, dat hij voor de roeping naar de Gerei', keik van Mon"dam heelt bedankt. Steile de lleere ZEcrw. veider tot
eenen ïijktn zegen in ons midden, is de wensch en bede van
kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerlceraad,
P. BOONE PZ. Sr., Scriba.

u.t „.i

dttr €'. Mulder.

Stukken voor het Agendum vóór 18 Jan. in te
zenden bij éerstondergeteekende.

29 Dec. 1899. Heden ontvingen we het
ver ij end bericht, dat Ds. G Renting te 's-Gravendeel lut
"eroep naar onze gemeeLte heelt aangenomen. Stelle de lleere
flem tot een rijken zegen en schenke Hij ook de gemeente te
8-t>iavendeel weldra weer etn dienaar des Woords.
Namens den h erkeraad,
H. A. VAN DER MAST, Scriba.

r°em

G i s p e n so r d e
en BSeceusicwcr-

Mtoofd-Itedacleur:

den

o v e r i g e g>Bajf< l o e g e z w n d e n a a n

RlJSWT.lv 9. .Tnr, lonn
alt,:
,
~
ainier is thans aan

I # ff.

stukken

<e HIDIPEK.

PLAATSELIJKE KERKEN.

worden
gemeente

BH.

aiwat

Na de vorige verantwoording zijn bij ondergeteekende voor
bovengenoemde Kas nog ingekomen de volgende collecten:
Gorinchem
f 21,86 Vianen
f 2Langerak
. 432 Berg-Ambacht
- 2,'34»
Noordeloos
. 4.40 Gouda A
- 6 61
\ oorburg
. 10,285
B
. 7*875
s Gravenzaude
- 6,90 Haastrecht
- 3 40
Vl.ard.Dgen A
. 37,20 Krimpen a. d IJsel - 4,Zuid-Beierland
- 9,50 Lekkerkerk
- 1_
Rockanje
. 3,20 Moordrecht
. 2Rozenburf. 3 gg Nieuwerkerka. d. IJsel- 9135
Hoek van Holland - 6,72 Oudewater
. 10 17»
Maasland B
. l4j_ Reeuwijk-Sluiiiwiik - s',50
ïviaas.iuis A
. 18,73 Schoonhoven A
- 6 10
»cortugaal
. 3,50 Schoonhoven li met
®h°on,
,
" 6,805
Willige-Lange rak - 12,24
Botterdam A
- 156,— Waddingsveen
. 16,445
ochiedam li
- 19,60 Zevenhuizen
- 1,81
Met dank aan de genoemde kerken worden deze collecten
vermeld. Van vele kerken u-nrdt
rlo « .ll„„t»
wacht Laat iedere kerk in onze Provincie toch een inzameling
houden voor bovengenoemde Kas Ook, die maar weinig kaS
doen doe toch naar vermogen. I'e Kas heeft tegenover vier
jongelingen verplichtingen op zich genomen en van de kerken
w,1',
verwacht, dat zij h t noodige beschikken om aan die ver
plichtingen te voldoen.
„

.

.

A. Loois,

T

Pernis, 4 Januari 1900.

Penninqw.

Voor liet Prov. Ger. Weeshuis
te Mid<lelliarnis.
In dank ontvangen van de gemeente te :
Ridderkerk
f3,31»,
Brielle
f4.305
Ea voor het Kerstfeest van de Geref. Zondagsschool te Vlaardingen
.
_ 11 QH
Van deze Kerstsrave
-o
,,u tjucjueii
, i..„
N' I
O - en <Up.' wp
" IL
-'«v,
»»1J uil/
eu DOSKOOp
ontvingen waarvan we reeds in een vorige Bazuin melding
mnfl.KT.t>.Tl
Ironrlon ivi'i ,.r» .1... V 4. .1
.
.
. 0
«.ciauuugen en aen iNieuwiaarsdaff
de kinderen eene versnapering geven Wij danken er nogmaals
de gevers voor en hopen dat zij van den Vader der weezen
eene rijke vergelding mogen ontvangen
De Directeur vih Weeshuis,
H. SCHOONEJONGEN Jacobz.
%roor

«le I..w.Zeii«llilsre.. B|jl)eloolp.
u !'wn>,,,!'?I,wba,,t «'«' Limburg
Met hartelijken dank ontvangen :
Jaarlijksche bijdragen (over 1899) van Geref. kerken : Pieferburen f 2, Pernis f 2, Rijnsburg f 2, N.-en Z.-Scharwoude f 2,
schoonhoven B en Willige-l.angeiak f 2, Schraard f 2, Siddeburen f 2, Stcenwijk A f 2, Scheemda f 2,50, Schiedam A f 5
oeharnegoutum f 2,50, Sliedrecht f2,50, Sassenheim f2, Serooskerke i 3,50 Sybrandaburen f 2, Spijk A f 4. SueckA f2,50,
Stadskanaal f 2,o0, Soest f 5, Thesiuge f 2, Tcrneuzen f 10,
r o""n V
f 2,50, Utrecht f 10, Uik f 5, Vreeland
t 2 o0 Varsseveld f 3, Velp A f 2, Voorschoten f2, Vreeswijk
f 4, Wanswerd f 5, Winterswijk f 2, Workum f 2,50 Winschoten f 2 Weesp A f 3, Weesp li f 2,50, Westbroek f 2,
Wolvega f 2, Wommels f 2, Wagenborgen f 1,50, IJlst f 2,
Zuidhorn f 2, Zuidland f 2, Zalk f 2. Zaandam A f 10 Zaan\ 2'i,Zeifst,£ 2'50' ZutfeD f 2' Zierikzee f 3, Zaamslag A
i 2,50, Zwolle f5
°
Voorts ontving ik reeds in het Nieuwe jaar :
Collecte Geref. kerk te Oldebroek
.
f 3 73
Gift van K. J. Kraan — Den Haag
. i'_
Gift van G. v. W. — Dordt
.
'
. JQ'_
Door Ds. W. Kapteijn : Nieuwjaarsgift v/e Zuster - 1 —
Wanneer DU de gaven in 1900 zoo mogen blijven vloeien en
vooral wanneer de kerken, die tot nn toe geene jaarlijksche
bijdrage of collecte schonken, zich nu ook wilden verbinden
tot eene jaarlijksche contribntie, dan kon de arbeid worden
uitgebreid en met kracht voortgezet. ROERMOND BLIJFT KOFFEN

OM HULP!

t,
, _
7
uaamsaon/c, ö Jan. iy(JU.

J

Namens Denutaten..
Permis,

C. C. VOIGT,

Voor «!«• Theoloifiscl.o
Maassluis A (S. C.) f 52,58» Vries
(6 Dec) f 5 35
Randwijk
. 1,65 Zalk
. 4^0
Nagift S. C. uit
Almkerk
(S. C) - 13J8
I'er werd
. 4.07 AnJel
' . 1275
Giften uit Rotterdam A - 7,50 Dussen
. 6 18
Oldeboorn (6 Dec.) - 5,25 Giessen
. ];23
Rottevalle
n
• 5,— Meeuwen
- 2 08
Assen
«
- 21,58 Nienwendijk
- 21,10
Appelscha
- 5,13 Waardhuizen
- 2 10
t}
5orSer
„
- 3,20 Werkendam A
- 13l20
®en
..
ii
• 2,80 Werkendam B
- 2,50
llaulerwijk
„
- 2,65» Katwijk 2e storting
NorS
»
- 1,11»
1899
- 10 —
®oc'eu
n
* 3,58 Giften uit Vlissingen
Smilde A
„
. 11,13»
B (S. C.)
. 16 70
V o o r d e UltlM-eltlliiff.
Door Ds. J. Duursema te Vithuizen CL Warfum de volgende
contributies \an U i t h u i z e n :
I. v. H. f 5, G. A. f 5, O J. B. f 2,50, O. W. f 1, K A.

H- H- f J' n' M- f °.5°. I
11 ' f l n !; , } f
v.d
1 D' f 2,5°' Wed J- 0
B' f 5. P- 1
f 9 -n T 1- ; /
f 2 oO, I. K. f 1, I. v. d. H f 0,50, R. T. f 2,50, Erv K
V. f 1, D D. f 1. G . Z. f 2, S. O B f 2, I. H f 1 P V
f 1, W. S. f 0,50, H. M. f 1, Wed. P. II f ] K K f l'
T- K' f
S- K. f 0,50, 1. 8 f 1 F •
i f 1 V\ï\a f
s. f 1, C. H. f 1, H. B. f 1, O. S. B f 1, R v. f 1 I H
J
A
J
K
W
f
5Ü
r o n 't ;
' T " °> ' E" K f 0,60, Erv L W.'
f2, 11. S f 0,o0, A. V. f 0,25, F. D. f 0,50, A P fl Erv
li. B f 0 50 B. B. f 1, R. li f l, Wed. p. f ].50,G. D.fl,'
• f
1 v. V f 0,50, H. G. f 0.50, B. II f 1 W P
f 0,50, R. B. f 0,50, D. K. f 0,50, I F. B f 1 Wed' A B
F 'f 0 , 0 i ff °/5?;K-F- f °'50' 1
W.ft'so; H.'
1 f 0,o0, Wed. J. J. B f ], J. J. li. f 1, G. S. f 0 50 A
D. f 0,50, A. O. f 0,50, B. D. f 1, 1). Z. f 0 50 E W f 1
W. B. f 0,50, Wed. K. B. f 0,50, E. W. f 0,50 O. T.'f l'
« ei dr L' f l' lf" S f °'50' L A { 1' K- 'tv' f 0,50, K
L v. d. L. f 0,50, P. ï. f 1,
P 7 fiA'n 0,5(,^ U- A f
1. Z. f 1, G. v. Z f 0,50, Wed. M. B. f 1 A S f 1 K
W f 0,50, I. V. f 0,50, A. T f 0,50, P. A. B. f 1, M' N
f 1, extra gift R. T. f 7,50.
Door Ds. II. te Telde, Corr. Classis Zutfen, de volgende
6
contributies:

T lIlt: , W t\D \e r 8 w y k
Correspondent: II. Rietberg. Wed.
J H. Debbink f 1, J. W, Onninkfl,
m
,v'. iJtrakfc f
f
2,5
A
Meinen
w %
\ !
°' '
f
J- 0 te Brinke f 1, J.
W. Gcark.uk f 1, A. C Elink f 0,60, F. W. te Strake f 1,
n 'nTw rDi Gee|^k f h B J' Andriessen fl.G.liolk
t 0,60, B. W. Gijsbers f 1 Joh. Gijsbers f 1, W. te Raa f 3,
a
f 1 l'n a' ï'
„ 'o0' J' B' Weellink f 1,50, H. v. d. Mast
f O M
naPPe™f ' B' A'
f 1, W. S. J. Tenkink
2, Mej. G te Winkel f }, j. Buitenhuis f 5, K. J. Stroes
t 1, A J. A. Andriessen f 1, H. Rietberg f 2,50
, lyeo..
7 G• e, e s t e r c n-G
, e 1 a e 1 n n i- r™-,J.. yii d.
berink. Ds. J. Visser f 2 J H
r o « ,
., y
nuk f 2, G. J. Kolkman f 2, E Gcurkiok f 2,50, G. J. Breu-

m ,
Correspondent: G. J. Winkelman. Ds. A. J.
lenkink f 5 G J. Winkelman f 1, A J. Lenselink f 0.75,
Scholten f 0,50, J. Harmsen f 0,25.
i'
S'
7
?
'
Berenpas f 0,50, D. J. Harmsen f 0,75.
Jaarl Bijdr. te Varsseveld, Correspondent F. Colennmnnnr
I )a Tl
X7„l.i„ r ï n.
,
i .7 '.>
' Mea- 'T J- Colen brand* f 2,
gU,°f f lj G' Messink f 1, 11 Velthorst f 1, Wed
a
ïi
fn M1I ^lb,^ellI1g f !. U J Hechorst f 1, E. J. Rntgers
f n'«n' , \ "1enter f °'6°. D- Westerveld f 0,60, A Gesink
G J. Kemink
f i v' t.
. ,0Shmp f h G H' 13081111111 f
t rl l ,mln t 1' A' Oversteeg f 0,60, G. H Westerveld f 1,
„
^oska"lp
' C VVildenbeest f 1, H. Velthorst f 0,75
H. Westerveld f 0,60, P. Geldermans f 1, W Westerveld f 0,60*
11. Lammers f 1, H. Heyerman f 0,60, B. Westerveld f l'
H. Heus.nkveld f 1, W. Bulsink f 0,50, G. Rademaker f l'
A. Rademaker f 0,25, J. Teunte f 0,42. Gift ineens van H J
ter Jöeest f 1.
N B. De lijsten van de contributies uit Norg, Serooskerke en Classis Axel volgen in 'te.k. nummer"
„
De Penningmeester
Zwolle, 6 Jan. 1900.
van de Theologische School,
Polgictersingel 120.
ijK. H FKANSSKN.

Niemcjaarsgift.
Onder hartelijken dank vermeld ik, als Nieinvjaaisgiit een Aandeel van f 100 in de Kentelooze
-Leenmg ontvangen te hebben van den heer K. J.
Bos te IVildervank.
Br Bos doet dit met den wensch, dat de Theol.
bchool steeds meer en meer in bloei toeneme.
\ inde zijn voorbeeld en ook zijne bede noo- veel
navolging.
8 JAN- ]90°-

DR. H. BAVINCK.

BIBLIOTHEE K.
DER THEOLOGISCHE SCHOOL.
Na ds laatste opgave 23 Mei 1899 ontving ik
i n ü a n k voor de Bibliotheek.
, Vanr dAr ®chrijver' Eenvoudige Geloofswaarheden
door .). M. Kemein, pred. te llochester, N. 1".

V d. S. Twee predikatiën 2 Sam. 23 : 5 door
Dr. J. Owen, vertaald d. H. v. Dijk Sr. B. d. W.
V. d. S. Johannes Mnccovius, Ac. proefschrift a/d
Vrije Ln. door Dr. A. Kuyper Jr.
Van P. Faust te Enkhuizen, Hist. der Eeform.
Ü . v. L . v. Seckendorf, 3 Po. L )ln. 1728.
V. d. S. Negen dogmatische Onderwerpen ver
klaard en verdedigd door T. Bos te Bedum.
Oat. Buma-Bibl. te Leeuwarden, 2e Vervolg.
van dHr. J. Haan, Uitgever te Groningen:
1. Scheuchzers Bijbel der Natuur, 15 So. Bd.
2. Woordenb. v. d. Bijbel d. A. Calmet, 3 Fo. Bd.
• Catechisatie o/d Heid. Cat. P. de Witte.
4. Stapfer Stellige Godgel., 12 8o. Bd.
5. Uren A'd eodsdienst O-FTWIID ,\ F
T
T>»M
14 8o. Bd.
°
" ±IUJ1'
6. Gesch. der Mensehlieirl JJ.
n V4. A-MJ
n:;i,„i
j IT
«JC1
U. IJ .
Muntinghe, 11 8o. Bd.
7. IJ. v. Hamelsveld de Bijbel verdedigd, 8 8o. Bd.
S. Door id. Aardrijksk. d. Bijbels, 6 8o. Dln.
9. H. Blair, Lessen o/d Redekunst, 3 8o. Dln.
10. liet Heilig Offerlam door M. Francken, (niet
kompleet.)
11. N. G. Kist, De Christelijke kerk op Aarde.
12 A. B. v. Meerten, Proeve v. e. Handb. (niet
kompleet.)
13. Huisboek v. Vaderl. huisgezinnen door J. T
Martinet.

, Kampen,
2 Jan. 1900.
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MULDER,
£M

Hun verstand is verduisterd, hun wil
verkeerd, hun conscientie dwalend, en
hunne hartstochten zyn ongeregeld.
Zoo begrijpen zij niet de dingen van

Er zijn andere zonden, waarin wij bij
overrompeling, door onverwachte en hevige
De lang verbeide oratie, bij de over
Executeurs der Dordtsche Nalatenschap
verzoeking vallen. [Dit uoemt.Paulus in
Tegen mijne rede over „het Docto lezen wij :
dracht van het Rectoraat aan de Vrije
den brief aan de Galaten : »door eenige
l^v,,v,hv.i h U
Ho
o. W I on n
renambt," heeft Dr. Kuyper in de
„5o. is door de daarop volgende Universiteit door Prof. Rutgers op 20 n1,^4e t ivuiiiiijviijtv
wau
um
i vr, hmrfP.ll
o
misdaad overvallen' te worden." In
Oct. 1898 uitgeproken, is eindelijk in onder den wil des Heeren. Laten den
Heraut nr. 1149 een paar bedenkin
Nationale Synode van 1581 nader be
zoodanig geval vermaant hij, de geval
paald, dat de gemeenten, nevens de het licht verschenen. Maar het lange stedehouder Gods in hun binnenste lenen te recht te brengen door den
gen ingebracht, die overweging ver
omkoopen door arglistigheid, en- mis geest der zachtmoedigheid, aziende,"
Academiën der Staten, zeiven „Pro- wachten is hier rijkelijk beloond.
dienen. Zij luiden aldus:
De rede zelve is maar 38 bladzijden leiden door bevooroordeeldheid. Geven
fesseurs in de Theologie" zouden aan
zegt hij, »op uzelven, opdat ook gij
lo. In de kerk van Christus is er
groot. En zij schetst in het kort den aan allerlei begeerlijkheden zich over.
stellen, waarom dan ook het ambt
niet verzocht wordt." Er zijn moed
geen plaats voor een ambt, dat vol
van Doctor weer onder de kerkelijke invloed, die door Calvijn zeiven bii zijn Daarom is wedergeboorte van noo.le. willige zonden. Tegen deze heft de
leven geoefend is; io. op de vele Ne Zonder haar geen ingang in het konink
gens Dr. Bavinck zelf, niet van God
diensten wordt opgenomen "
tekst dreigend den vinger op.
derlanders, met wie hij in aanraking rijk der hemelen. Heerlijk is de be
Moedwillig zondigt hij, die zich vol
delijke, doch slechts van kerkelijke
Op bladz. 37 zegt Dr. Kuyper, dat kwam, door persoonlijk verkeer en coilofte
vau
den
God
des
ontiermens:
komen
bewust is wat hij doet, met kennis
instelling is.
het geschil tusschen de Politieken en respondentie; 2o. op de Nederlandsche
»Ik zal u een nieuw hart geven, en zal van zaken zondigt. Wie iemand stoot in
2o. In de kerk van Christus kun de Kerkelijken uitsluitend liep over de natie in het algemeen, door zijne ge eenen nieuwen geest geven in 't bin
het donker, is meer te beklagen dan te
nen er geen ambten zijn, die niet tot vraag, of de Theologische professo schriften ; en 3o. op onderscheidene nenste van u ; en Ik zal het steenen bestraffen, meer ongelukkig dan schul
het wezen van eene plaatselijke kerk ren al of niet in den dienst der kerk kringen van Nederlandsche Gereformeer hart uit uw vleesch wegnemen, en zal dig ; maar wie het doet bij vollen dag,
den, door de voor hen bestemde bijzon u een vleeschen hart geven." (Ezecb.
behooren, maar door de kerken voor zouden worden opgenomen:
met open oogen, geeft van kwaadwildere adviezen.
38
:
26.)
.igheid biyk, is niet te verontschuldigen.
vele kerken saam zijn ingesteld;
„Te dien opzichte toch maintineerMaar deze rede is door een overvloed
Er is ook een oordeel der verharding.
Daarom waren de Joden ten eenenden de Staten, dat de professoren in hun van breede, rijke aanteekeningen uitge
want anders liep men gevaar, om de
Voltrekking van een strafrechterlijk male onverschoonbaar. Immers de Zalig
dienst
en
niet
in
dien
der
kerk
waren,
dijd tot een boekdeel van niet minder vonnis. Niet alsof God hardheid des
Roomsche opvatting van het ambt
maker sprak: »Iudien Ik niet gekomen
als mannen der wetenschap zelfs bo dan 236 bladzijden. En deze aanteeke
in de Gereformeerde kerken over te
harten zou werken, waar zij niet was. ware en tot hen gesproken had, zij
ven de kerk stonden in zaken de leer ningen laten iets zien van den enormen
Evenmin alsof Hij de zondige gesteld hadden geene zonde; maar nu hebben zij
nemen.
rakende; en als „de Theologen der hooge arbeid, die achter de rede verborgen ligt.
heid der ziel zondiger zou maken. God geen voorwendsel voor hunne zonde."
3o. Het is niet goed, om twee
Overheid" jure suo stem in het sy Zij lichten toe en breiden uit de saatnis heilig. Nooit mag de zonde aan
De zonde wordt moedwilliger, wan
nodaal kapittel hadden. Geheel anders gedrongen stof dor oratie en leveren een
zulke heterogene begrippen (ambt
Hem worden toegeschreven.
neer zij niet alleen met bewustheid
dan
de
Gereformeerde
kerk,
die
aan
van Goddelijke en van kerkelijke in
schat van nauwkeurige bijdragen voor
Maar in zijne rechtvaardigheid, en maar met overleg en met bepaalden
de Theologie wel een zelfstandige po de geschiedenis der Reformatie hier te
stelling) met denzelfden naam van
zijne rechtvaardigheid is openbaring toeleg wordt gepleegd. Wanneer de
sitie, maar niet dan in den dienst der lande.
zijner heiligheid, geeft hij den weer zondaar middelen beraamt om zijne
ambt aan te duiden.
kerk wilde vergunnen, en diensvolgens
Over Calvijn zelf wordt hier licht ver
spanneling over; belet Hij hem niet, voort schuldige plannen ten uitvoer te bren
4o. De naam van doctor beteede Theologische professoren aan de spreid, over zijn leven, zijne veelzijdige
te woeden ; onthoudt Hij de middelen gen. Van zulk een overtreier zegt
kent eenvoudig leeraar, en drukt dus
censuur en inspectie der kerk wilde werkzaamheid, zijne prediking, zijne
tot bekeering; weigert Hij door zijn Salomo : »Iu zijn hart zijn verkeerd
onderwerpen,
om
hun
voorts
slechts
iets uit, wat de dienaren desWoords
esegese, zijne katholiciteit, over de uit Geest langer met hein te twisten. Overheden, hij smeedt te allen tijd kwaad;
op die synodes recht van stem te ge gave zijner werken, de beschrijvingen
allen zijn. Maakt men echter toch
geveven aan de begoochelingen des hij werpt twisten in. Jhm David: »riij
ven, die heel de kerk omvatten, d. i. van zijn leven enz. Om hem heen
onderscheid tusschen leeraar en doc
vleesches, de bedriegerijen der wereld, bedenkt onrecht op zijn leger; hij
op de Synode Nationaal
treedt eene gansche groep van personen en de heerschappij van Satan, gaat de
tor, dan verlaat men het erf van het
stelt zich op een weg, die niet goed
En op bladz. 46 en 47 geeft hij het voor ons op, te veel om op te noemen zoodanige een ontzaglijke toekomst
is ; het kwaad verwerpt hij niet."
kerkelijk instituut en treedt op dat
gevoelen der Gereformeerden van en ten deele schier geheel onbekend; tegemoet.
Nog schandelijker wordt het karakter
der wetenschap over. Of, indien men
terwijl bij elk hunner nauwkeurig wordt
En deze strafrechterlijke verharding der zonde, als zij hardnekkig wordt
die dagen aldus weer:
het onder de kerkelijke ambten een
aangewezen en bewezen de invloed, door bezorgt de zondaar zich door zicht elven
vastgehouden.
Deze hardnekkigheid
„met name de Theologische profesCalvijn op hen geoefend. En eindelijk te verharden. Dit deed Farao : »Toen
plaats geeft, dan ontneemt men er
sprak in het autwoord der Joden aan
fessoren bekleeden als Doctoren een
worden daarbij vele en velerlei onder nu Farao zag, dat er verademing was,
mede aan de bedienaren des Woords,
Jeremia: »Wat aangaat het woord, dat
kerkelijk ambt."
werpen ter sprake gebracht, die in be v e r z w a a r d e h i j z i j n h a r t , " E x . 8 : 1 5 ;
gij tot ons gesproken hebt in den naam
„Overmits nu de Theologische fa
wat zij zijn en moeten wezen, nl.
langrijkheid met elkander wedijveren en en wederom : »Doch Farao verzwaarde
des Heeren; wij zullen naar u niet
culteit
steeds
de
kerk
in
haar
geheel
leeraars.
alle op de meest conscientieuse wijze, zijn hart ook ditmaal." Ex. 8 : 32;
hooren, maar wij zullen voorzeker doen
en nooit een deel der kerk dient, of
Men zou uit deze opmerkingen
soms vrij breedvoerig, behandeld worden. en wederom : »Toen Farao zag, dat de
alles, wat uit onzen mond gegaan is."
wil men, wijl het Doctoraat een ge
De rede is door dit alles geworden eene regen en hagel, en de donder ophielden,
kunnen afleiden, dat er over het Doc
Wanneer waarschuwingen en verma
neraal en geen locaal (ik cursiveer)
„Fundgiube" voor historische studie.
zoo verzondigde hij zien verder, en ny ningen, zoowel als de kloppingen van
torenambt en dus over de opleiding
ambt was, zoo konden en mochten
Tot het belangrijkste behoort de aan verzwaarde zijn hart," Ex. 9 : 34.
het geweten (aandrang des Heiligen
ze (de Gereformeerden) dus ook niet
tot den dienst des Woords tusschen
wijzing, dat de Reformatie hier te lande,
Iemand verhardt zijn hart, wanneer Geestes) vruchteloos zijn, dan wordt de
toestaan,
dat
de
professoren
als
memDr. Kuyper en den afgetreden Rector
veel vroeger dan men gewoonlijk meent, hij zich diets maakt, dat er geen God
zonde zwaar in trap en maat, en de
bra corporis „ex lege" zitting kregen
der Theol. School nogal een belang
een Calvinistisch karakter aannam ; dat is ; of zich van alle vrees-verwekkende
strafbaarheid der hardnekkigheid klimt.
in eenige synode provinciaal."
het Calvinisme hier niet uit Frankrijk
rijk verschil van gevoelen bestaat.
Maar de zonde wordt moedwillig in
Zijn eigen gevoelen stemt daar is geïmporteerd, maar vrucht is van den indrukken van Gods Majesteit zoekt
te ontdoen; of zich kant tegen het den hoogsten trap, wanneer God den
Dit is echter maar schijn. In het
mede geheel overeen. Want op bladz. invloed, door Calvijn zeiven uitgeoeiend ; Woord, spottend met de wet, hare
weg des zondaars als met doornen
wezen bestaat er volle overeenstem
64 van het bovengenoemde Tractaat dat de reformatorische werkzaamheid, eischen en bedreigingen ; en in onge bezet en hij nochtans door dezelve
ming. Dr. Bavinck ontwikkelde in
verklaart hij, dat voor de verdere door andere mannen hier te lande ver loof het Evangelie niet achtende, den poogt heen te dringen.
zijne rede slechts denkbeelden, die
De vermetele zondaar zegt als in
ontwikkeling van het kerkelijk Doe richt, wel naast maar niet tegenover die Heere Jezus Christus zei ven verwerpt.
van Calvijn is te stellen. Maar aan de
vroeger alle, en haast in dezelfde beIemand verhardt zijn hart, als hij zijn hart: »WTie is de Heere, dat
toraat ook deze regel dient te gelden: opsomming van wat in dit boekwerk
zijne natuurlijke verdorvenheid vrij spel
woordigeu, door Dr. Kuyper uitge
„dat deze kerkelijke Doctoren voor belangrijk is, zou geen einde komen. geeft, en daarenboven allerlei dekmantels ik Hem zou gehoorzamen ?"
sproken zijn. Het volgende strekke
Hij ontkent het Goddelijk gezag,
hun ambt aangewezen worden door Het eene is nog interessanter dan het voor zijne ongerechtigheid zoekt. Als
ten bewijze:
de kerk, en in hun ambt ingezet, andere. En alles wordt zoo eenvoudig, hij »veracht den rijkdom van 's Heeren loochent Gods alwetendheid, smaadt Gods
Ad lm. Evenals schrijver dezes
hetzij door den kerkeraad, indien ze zoo helder, zoo waar meegedeeld, dat goedertierenheid, en verdraagzaamheid;" rechtvaardigheid en waarheid, en daagt
plaatselijk beroepen zijn, 't zij indien ieder den indruk krijgt: hier hebben wij in steê van er zich door te laten leiden Gods almacht lichtzinnig uit.
in zijne Rectorale oratie, was Dr.
Iedere moedwillige zonde verhardt
ze
voor een kerkelijke kweekschool echte historie en niets dan historie. Aan tot bekeering; »naar zijne hardheid en
Kuyper reeds veel vroeger van mee
het
hart en maakt het minder vatbaar
zyn aangesteld, door de classis of den Schrijver daarom onze oprechte dank onbekeerlijk hart zichzelven toorn als
ning, dat de Goddelijke instelling van
voor
vermaning en bekeering.
synode, die deze kweekschool heeft en aan de minnaars voor geschiedenis een schat vergadert in den dag des
Op den weg der moedwillige zonden
het Doctorenambt naast de drie an
gesticht. Verg. Strikt genomen bl. 210." met deze kostelijke studie onze harte toorns en der openbaring van het
wordt de zondaar trapsgewijze stout
dere ambten niet te bewijzen is. Hij
Ad 3m. De bovengenoemde aan lijke gelukwensch !
rechtvaardig oordeel Gods.'' (Rom. 2 : 4 moediger tegen God, neemt hij toe in
zegt toch in het Tractaat van de Re halingen, welke uit vroegere en latere
BAVINCK.
en 5.) Als hij noch door 's Heeren het kwade, tot ten laatste alle banden
formatie der kerken, bl. 63, 64:
weldaden getroffen, noch door 's Heeren verbroken zijn en zijn hart de onge
litteratuur gemakkelijk te vermeer
„De vraag of er naast het ambt deren zouden zijn, bewijzen genoeg
oordeelerp tot nadenken gebracht, al rechtigheid gieriglijk zoekt te bedrijven.
VEItllillll
van predikant, ouderling en diaken
den arbeid des Heiligen Geestes mis Het dikwerf gewonde geweten spreekt
MV BI % EST NÏI5T.
zaam, dat de Gereformeerden er nooit
nog een vierde ambt, dat van Doctor
kent, gelijk de hardnekkige Joden ten zachter, wordt ongevoelig en ten
„Maar die zijn hart verhardt, zal in
of leeraar in de kerke Gods bestaat, bezwaar in hebben gezien, om ook
tijde van Stefanus. (Hand. 7 : 51.)
het kwaad vallen."
laatste, gelijk de Schrift zich uit
SPREUK. 28 : 14.
is niet uit te maken door verwijzing het kerkelijk Doctorschap een ambt
In dien weg »valt hij in het kwaad;" drukt, als met een brandijzer toegenaar Ef. 4 : 11. Daar toch staat wel te noemen, ook al hielden zij het niet
Er zijn rijke beloften voor de God- d.i. gaat hij van kwaad tot erger, als sehroeid. Dit is de aard der zonde.
onderscheidenlijk, dat de Heere er in denzelfden zin voor een van Gods vreezenden.
van een hellend vlak dalend, en vaak Dit is ook het oordeel Gods.
sommigen gezet heeft tot apostelen
n et de snelheid van een steen, die van
Ook
ontzaglijke
bedreigingen
voor
Waar Gods genade zich tot bekeering
wege ingestelden dienst van eene
en sommigen tot evangelisten, maar
een bergrug rolt. Het kwaad der straf verheerlijkt, zullen zij, die in moed
de verachters van 's Heeren dienst.
plaatselijke
kerk
als
het
ambt
van
dan volgt er: sommigen tot herders en
De Spreuken-schrijver weet hoe groot ontgaat hij niet.
willige zonden geleefd hebben, gewoon
leeraars. Stond er: sommigen tot dienaar des Woords, ouderling en het onderscheid is tusschen de recht
Soms wordt hij hier kenuelijk, lijk eerst langs den weg van diepgaand
herders en sommigen tot leeraars, dan diaken. Zij vreesden hoegenaamd vaardigen en de goddeloozen, tusschen anderen ter waarschuwing, gestraft; berouw en smartelijke benauwdheden
was de zaak beslist. Thans niet. niet, daarmede den Roomschen kant dien wie God dient, en dien die Hem denk aan de tijdgenooten van Noach ; der ziel tot den vrede dei rechtvaar
Onze belijdenis in art. 30 en 31 kent op te gaan. En Dr. Kuyper kende niet dient. Heeft hij gezegd : »welge- aan Farao en zijn volk; en aan zoovele digen komen. Steeds zal het aandenken
dan ook slechts-#Me ambten, en wel
lukzalig is de mensch, die geduriglijk voorbeelden als ons in de Schrift zyn smartelijk blijven. Eu ofschoon ver
wordt in de kerkorde van Dordt, art. die vrees vroeger ook niet.
vreest," aanstonds laat hij er op vol vermeld. En eens breekt de dag des geving in Christus' bloed gevonden
Ad 4m. Voetius werpt in zijn Polit. gen : »Maar die zijn hart verhardt, zal oordeels aan. Wordt bij den dood het
2, van vier diensten gesproken, maar
werd, moet menig gevolg van het
vooreerst moet de kerkorde naar de Eccl. III 411, de vraag op, of de in het kwaad vallen." Zoo verkondigt vonnis voorloopig over de ziel geveld, vroeger bedreven kwaad worden ge
belijdenis, nooit de belijdenis naar de ambtsplichten van de predikanten hij het wel, en het wee.
»wij allen moeten geopenbaard worden dragen.
kerkorde uitgelegd, en ten andere is kunnen verdeeld of gescheiden wor
In den tekst gewaagt hij van zonde voor den rechterstoel van Christus.'' Dan
Och, of alle moedwillige zondaren,
de kerk ook na 1619 niet overgegaan
den worden, zoodat iemand predikant en straf, en van het noodzakelijk ver zal »met vlammend vuur wrake worden die dit lezen, leerden bidden om ver
tot het scheppen van een kerkelijk
gedaan over degenen die God niet kennen, geving voor het verledene, en om be
band tusschen beide.
van eene kerk kan zijn zonder te
Doctorenambt."
De zonde is, het verharden van het en die het Evangelie van onzen Heere waring voor het toekomende.
gesproken. Jezus Christus niet gehoorzaam zijn,
Desniettemin is Dr. Kuyper van preeken, of wel preekt, doch zijne hart. Er wordt figuurlijk
Het vermaak der zonde snelt weg
overige
diensten
door
anderen
waar
Dit
geschiedt
gedurig.
Wanneer
de welke tot straf zullen lijden het eeuwig met arendsvleugelen, maar haar angel
oordeel, dat er in de kerk voor zulk
verderf, van het aangezicht des Heeren,
een Doctorenambt wel terdege plaats nemen laat. En daarop geeft hij een Schrift de schaamteloosheid in den en van de heerlijkheid zijner sterkte." duurt tot in eeuwigheid !
dienst
der
zonde
teekenen
wil,
spreekt
Bidden om voor moedwillige zonden
ontkennend antwoord. Want, zegt hij,
is. Want hij gaat aldus voort :
zij van het verharden van het aange (2 Thess. 1 : 8 en 9.)
bewaard te worden, dat is, broeders
de
predikant
sluit
alle
bovengenoemde
„Op grond hiervan dient erkend,
Wij worden dus door Salomo ge en zusters, onze dure roeping.
zicht : »Zij hebben huune aangezichten
dat het Doctorenambt dusver nog in ambtsplichten in. Ofschoon hem dan harder gemaakt hebben dan eene steen waarschuwd tegen moedwillige zonden.
Die bede moet oprecht zyn. Uit oot
staaf; van wording verkeerde, en eerst ook regeer-ouderlingen tot zijne hulp rots, zij hebben geweigerd zich te beDoor moedwillige zonden verstaan moedig gevoel van onze onbekwaam
allengs door verdere ontwikkeling van zijn toegevoegd bij het toezicht in de keeren." (Jer. 5 : 3.)
wij niet die verkeerdheden, met het heid. Met eene levende hope op Gods
den kerkelijken toestand tot zijn recht
Wil zij de weerspannigheid schetsen, oog waarop gezegd is: »dat er geen genade in Christus. En, laat ons het
regeering der kerk, of diakenen bij
zal kunnen komen. Bij die verdere
zij gewaagt van het verharden van den mensch rechtvaardig is op aarde, die niet vergeten, met het vaste voornemen
ontwikkeling zal dan als regel dienen de verzorging der armen, of doctoren nek : »Zij hebben hunnen nek verhard, goed doet en niet zondigt.'' Volkomene om alle verzoekingen te ontvlieden of
te gelden : lo. dat het kerkelijk Doc bij de uitlegging der Schrift en de om niet te hooren." (Jer. 17 : 23.) heiligheid wordt niet bereikt aan deze te wederstaan.
weerlegging der tegenstanders, of school
torenambt geheel onderscheiden worde
In den tekst wordt het hart genoemd. zijde des grafs ; de godzaligsten over
De Heilige Geest leidt op den rechten
van de universiteitstitels aan gepro meesters en catecheten bij de onder Niet aan 's menschen lichaamsdeel moet treden dikwerf; en »indien wij zeggen, dat weg, maakt teer van conscientie, doet
moveerde personen verleend ; 2o. dat wijzing der jeugd, of troosters bij het gedacht; maar het woord, oneigenlijk wij geene zonde hebben, zoo misleiden wij ons, van opzettelijke zonden afkeerig,
het kerkelijk Doctorschap nooit een
bezoeken van zieken en bedroefden; overgebracht, duidt 's menschen onster onszelven en de waarheid is niet in ons.'' op nauwgezette beoefening der god
bloote titel maar steeds een ambt zij,
Er zijn zonden, bedreven door onwe zaligheid gezet zijn. De Heilige Geest
felijke ziel, zijn redelijken geest aan,
ten doel hebbende om de aanstaande hij mag toch nooit denken, dat hij of wijst naar de krachten, de vermogens tendheid en deze omstandigheid, hoe doet ons het beeld van Christus dragen.
dienaren des Woords op te leiden van al die diensten in volstrekten van de ziel, als verstand, wil enz. heen. groot de misdaad ook in zichzelve Bidden wij om het licht, de leiding,
enz."
zin en geheel ontheven is.
Zijn hart te verharden, is dus, in zijn moge, maakt de misdaad van den den troost en de kracht van dien Geest.
Ad 2m. Zulke kerkelijke Doctoren
Met deze aanhalingen meen ik thans stee van op zijne hoede te zijn, om overtreder te meer deerniswaardig. De
Zoo zal, wel verre dat wij ons hart
konden volgens de vroegere Gerefor te kunnen volstaan. Zij stellen in niet tot het kwade verleid te worden, groote Hoogepriester onzer belijdenis, verharden, Christus meer en meer in
meerden en ook volgens Dr. Kuyper het helderste licht, dat de Rectorale tegen alle waarschuwingen en verma Jezus Christus, voerde deze drangreden ons eene gestalte verkrijgen en ons
ningen in, breidelloos op het verkeerde tot genade voor zijne moordenaars aan: leven openbaring zijn van Diens leven
thans niet alleen door een kerkeraad, oratie over het Doctorenambt in alle
»Vader, vergeef het hun, want zij in ons binnenste. En als wij dan aan
pad voort te gaan.
maar ook door eene classis of synode deelen met het gevoelen van de vroe
Ssdert den afval van het menschelijk weten niet, wat zij doen." Dat niet het einde van onzen tocht door dit
voor den dienst van vele kerken gere Gereformeerden en ook met dat geslacht van God, in het Paradijs, weten was o. a. bij Saulus oorzaak, leven zijn ingegaan in het Vaderhuis
hebben alle kinderen Adams een diep dat zijne zonde niet was „zonde der kinderen Gods, brengen wij eeuwig
saam worden aangesteld. Op bladz. van Dr. Kuyper overeenstemt.
verdorven natuur; een aangeboren hard tegen den Heiligen Geest," zoodat dank en eere toe aan Hem, die door
33 van het thans weer bijzonder
BAVINCK.

HET DOCTORENAMBT.

lezenswaard geschrift van Dr. Kuy

per over de LeidscTie Professoren en de

PROF. RÜTGERS' ORATIE.

heid des harten.

hem barmhartigheid kon geschieden.

zijne genade ons voor verharding des
harten bewaarde ; wederbaarde tot eene
levende hope, door de opstanding van
Jezus Christus uit de dooden, die onze
zonden droeg ï.au het kruis, ons eene
gerechtigheid verwierf, die voor God
geldt, ons tot zich trok door zij11 Geest,
ons telkens opzocht in zijne liefde, ons
voor afval beveiligde, en 11a iedere
overtreding de ervaring schonk »de
offeranden Gods zijn een gebroken geest;
een gebroken en verslagen hart zult Gij,
0 God! niet verachten.
NOTTEX.

BHÏS8
IMÏIM.,•:*.

IV.
DAT WIJ DE KERK VAN
NOODE HEBBEN.
Dat de kerk door de wereld niet ge
waardeerd wordt, is begrijpelijk; vreemd
is het echter, dat zij soms door hare
eigene kinderen wordt geminacht. Deze
verachting der kerk is dikwijls vroom
gekleurd. De wereld is in de kerk,
zegt men ; daarom trekt men zicli van
haar »in een hoeksken met een boeksken" terug. Men kan ze trouwens
missen. Heeft men aan zijn God niet
genoeg? En dat men 'hierin recht
handelt, zie, daarvan verzekert men zich
en anderen op grond van de geestelijke
genietingen, welke men in de eenzaam
heid of in zijn vriendenkring geniet.
Toch kan geen geloovige anders dan
tot zijne schade zich van de Gemeente
terugtrekken. Reeds de natuur leert
ons, dat elk lid bet geheele lichaam
van 1100de heeft.
In
het
bijzonder
heeft
het
zwakkere lid het sterkere noodig.
Daarom heeft Christus ook liet ambt
rn het midden zijuer Gemeente gesteld.
Hi] heeft sommigen gegeven tot herders
en leeraars. Of deed Hij er misseiien
overbodigs door?
iNeen, niet iets dat overbodig is,
^ s een artikel van weelde, maar iets,
t volstrekt onmisbaar is. Wij hebben
mannen noodig, die ons onderwijs
geven en die over ons waken. Staan wij
bij deze gedachten even stil.
Het is noodig, dat wij voortdurend on
derwezen worden. Hoe weinig verstaan
wij nog van de Schriften! Men kent
nog wel teksten, maar weinigen kennen
ze iu het wonderschoone licht, dat de
samenhang er op werpt. En hoeveel
heilige woorden worden op den klank
af verkeerdelijk aangehaald ! Helaas,
men put de waarheid meer uit de
afgeleide bron, de kerkleer, dan uit de
oorspronkelijke bron, de Schrift. Moeten
wij het dan niet waardeeren, dat
jiiistus zijner Gemeente ook Schriftge
leerden gegeven heeft, die den dienst
es
001 ds onderhouden? In hen gaf
•1 ( ® manneii, die, in onderscheiding
van de gewone Christenen, voeling
ouden met het denken van de kerk
j* ei eeuwen, en der Gemeente het licht
oebiengt, dat God aan de algemeene
eik gegeven heeft. Zullen wij hen
voor ons overbodig achten ? Niemand
enoeme zich tot zijn eigen leermeester.
Wok zegge men niet: God leert mij ;
ik heb niemand van noode. God toch
gaat zijne eigene instellingen niet
vooi ij, en leert ons in den van Hem
geordenden weg. Indien gij waant,
dat
TH( nu
n»i i
V7 .
..
uuuiiuaeiiijir leert, zoo maakt
gü uzelven tot profeet; de profeet toch
ontvangt zijn licht rechtstreeks van
God. Maar gij zijt geen profeet; zet
u dan als een nederig discipel aan de
voeten der Schriftgeleerden van het
koninkrijk neder. Dat is de wil van
Christus over u. Indien Hij de disci
pelen geboden heeft, om te hooren
naai de Schriftgeleerden van zijnen
y i omdat zij op den stoel van Mozes
gieten waren, Matth. 25 : 2, hoeveel
te meer zal hij u thans gebieden
om te hooren naar de mede-arbeiders
van den Heiligen Geest!
Het is noodig, dat er voor onze
zielen gewaakt wordt. Voorzeker zijn
WÜ
zelven
de natuurlijk aangewezene
wachters onzer eigene zielen. Maar
«at maakt de door Christus over ons
gestelde ambtelyke wachters niet over°dig. Immers hebben wij meer vijanden
onzer zielen, dan wij weten. Zie rondom
u, haast zouden wij zeggen: zooveel
menschen om u heen, zooveel verzoe
kingen om u heen. Denk aan den van
ongeloof en wereldzin bezwangerden
geest der eeuw, dien gij inademt eer
gij het weet en zonder dat gij het
weet. Denk aan het nameloos groot
getal van booze geesten, die uwe
zaligheid trachten te verhinderen en
te gevaarlijker zijn, omdat zij onzicht
baar zijn. Als gij daarbij in aanmer
king neemt, dat uwe koitzichtigheid groot is, en dat gij eene merk
bare neiging hebt om in slaap te
vallen, dan zult gij te meer Christus'
zorg over u waardeeren. 't Is zoo, Hij
is de Herder der kudde, maar toch
heeft Hij het noodig geacht, dat er
onder Hem herders zouden zijn, om
dag en nacht met Hem over de kudde
de wacht te houden. Durven wij ze
Hem
wedergeven en zeggen: wij

hebben ze niet noodig ? En toch
spreken wij telkenmale zoo, als wij
ons aan onze opzieners onttrekken, en
hunne vermaning verachten, als stond
er niet geschreven: zijt uwen voorgaugeren gehoorzaam, want zij waken
over uwe zielen, als die rekenschap
geven zullen, Hebr. 13 : 17. Wij
moesten ze te meer waardeeren, omdat
in onze gemeentelijke inrichting de
vrije samenkomst gemist wordt, waarin
de leden der apostolische kerk zeiven
elkander vermaanden.
Zij, die zich van het ambt terug
trekken, om zich zeiven, met of zonder
behulp van een door hen zeiven
gekozen broederkring te stichten, doen
dan ook een gevaarlijk werk. Wie zich
onder den dienst des Woords en deivermaning stelt, welken God ingesteld
heeft, laat God voor zich kiezen, wat
het woord zal zijn, dat tot hem
gesproken worden zal. Nu kunnen
wij er zeker van zijn, dat God voor
ons juist het woord kiest, dat voor onze
ziel noodig is. Maar zoo wij zeiven
kiezen, wat deel der Schrift, wat boek
of preek wij zullen lezen, dan zal ons
arglistig hart wel zorgen, dat wij kiezen
wat ons het aangenaamst, en niet wat
ons het nuttigst is. En zoo kan het
zijn, dat wij veel genieten, meer zelfs,
dan onder de geordende middelen der
genade,
maar van genot-middelen,
wordt men niet gevoed. Het kan wel
zijn, dat de Herder ook het dwalend
schaap nog eenig voeder toereikt, opdat
het niet sterve ; want Christus is goed.
Maar groei in de genade wordt er bij
hen, die de middelen der genade
verachten, niet gevonden. Zij blijven
steeds den kinderkens gelijk.
VAN ANDEL.

Politieke Beschouwingen.
Ofschoon de oorlog in Zuid-Afrika in de
laatste dagen geen beslissing van beteekenis
gaf, is men er toch alles behalve tot ten
toestand van stilstand gekomen. Tot recht
verstand der zaken dient men twee dingen
wel onder 't oog te houden. Aan den eenen
kant, dat de Engelschen in de laatste maand
des vorigen jaars zoozeer hadden geleden
door neerlagen aan alle zijden, dat zij bijna
nergens meer tot een kracbtigen aanval in
staat zijn, zonder nadere krachtige verster
kingen. En aan den anderen kant hadden de
Burgers, als gevolg van de toenemende verster
kingen door de Engelschen verkregen, destijds
hunne aanvallende taktiek voorshands omgezet
in een verdedigende, ter bewaring van de
uitnemende positiën door hen tegenover de
Engelschen ingenomen. Overal staan par
tijen wakker en in spanning tegenover el
kander en vooral van de zijde der Burgers,
elke goede gelegenheid aangrijpend om de
Engelschen in ongunstiger positie te brengen.
Vandaar dat in de laatste dagen ten Zui
den van den Vrijstaat bij Stormberg niets
van beteekenis voorviel ; slechts uit verken
ningen bleek de aanwezigheid van partijen.
Alleen een weinig westelijker had Erench
gepoogd de Burgers bij Coiesberg te ver
drijven. Maar met hoeveel Engelsche bluf
hun aanvankelijk avanceeren ook was voor
gesteld, 't resultaat liep, na dagen strijdens,
op niets uit, en wat wij de vorige week
reeds
veronderstelden,
is verwerkelijkt:
Erench is nu zelf op zijn beurt in zoo
danige positie gekomen, dat hij als inge
sloten is en zoo goed als afgesneden van zijn
operatie-basis. Niet alleen spoorwagons met
k ijgs- en levensvooraad voor hem, maar
ook troependeelen der Engelschen vielen,
zelfs nadat ze versterkingen hadden verkre
gen, ten slotte den Boeren in handen.
En terwijl nu de Burgers bij den dag
tegenover hem vermeerderen, kan hij van de
Aar voorshands geen versterkingen meer
verkrijgen, wijl men daar aan de bewaking
van den spoorweg de handen vol heeft.
Allerwege toch wemelt het daar, in de Kaap
kolonie, van Boeren, die de Engelschen ver
laten en tegen hen gaan vechten. Want de
overwinning der Burgers, maar ook het
ellendig bedrijf der Engelschen, om zwarten
tegen de Burgers te wapenen en door hen,
genjK oij JUerdepoort 111 iransvaal, de Bur
gers te doen overvallen en vrouwen en
kinderen weg te sleepen, heeft hen tot dien
overgang ten zeerste geprikkeld.
In ééne week verloor hij meer dan 200
man en 10 officieren !
Ook ten Zuidwesten duurde de poging
van Methuen's troepen om eenig succes te
behalen, maar een oogenblik. Wel werden
enkele in opstand gekomen Burgers bij
Belmont verrast en gedeeltelijk gevangen
genomen, en Douglas meer westelijk, bezet.
Doch reeds den volgenden dag moest Douglas
weer ontruimd worden, en de positiën van
Methuen's leger werden sinds meer en meer
door de Burgers omgeven en beheerscht.
Ook de laatste uitvallen uit Kimberley en
Mafeking werden met groote verliezen voor
de belegerden afgeslagen.
Bij Ladysmith hebben de Burgers sinds
Nieuwjaar de b&schieting der stad met kracht
hervat en Zaterdag het oogenblik gunstig
geacht om nu niet langer uit de verte met
de kanonnen alleen te werken, doch te
trachten, door aanvallend op te treden, den
vijand ook uit de enkele stellingen die hij
nog innam op de hoogten, Caesarkamp en
Wagenberg, vlak bij de stad, te verdrijven.
Daardoor zou dan Ladysmith niet langer
zijn te houden, omdat de plaats in een
open kom tusschen heuvels in ligt, en het
garnizoen zonder dekking ook aan het vijan
delijk geweervuur zou zijn overgeleverd.
Het uitvoerig telegrafisch bericht van
White doet aannemen, dat die aanval niet
den geweuschten uitslag heeft gehad. Wel
hebben de Boeren tot driemaal toe eenige
stellingen van den vijand genomen, doch

evenzoo vaak werden zij, denkelijk door bajonetaanvallen, er uit verdreven. Zij slaagden
er in één punt den geheelen dag zelfs bezet
te houden, maar toen het donker was
geworden, moesten zij het weer opgeven
voor den stormaanval met de bajonet dooi
de Devonshire's onder kolonel Park. Zoo
althans seinde White Zondag.
Maar of werkelijk de poging, om door
een algemeene machtsontwikkeling Ladysmith
op het allernauwst in te sluiten, ongunstig
voor de Boeren is uitgevallen, zal men
eerst zeker kunnen weten, wanneer ook van
hun zijde het rapport van het gevecht be
kend zal zijn, en men gelegenheid zal hebben
beide lezingen met elkaar te vergelijken
Reeds zoo dikwijls heeft zulk een vergelijking
tot verrassende resultaten geleid, dat het
ook nu niet ongeraden is White's verbaal
met een zekere twijfelzucht te lezen. In
alle geval, het schijnt een geweldig harde
kamp geweest te zijn, en Ladysmith is nog
Engelsch. Maar voor hoe lang? Want van
gevangenen gewaagt White niet en evenmin
blijkt uit zijn bericht, dat de Burgers ook
Caesarkamp weer hebben moeten opgeven,
lleeds wordt bericht, dat hij zware kanonnen
zou verloren hebben. Zijn zij inderdaad
nader gekomen, dan zijn de dagen van
Ladysmith geteld. De militaire medewer
kers van de Manchester Guardian en zelfs
van de Times zijn dan ook allesbehalve
gerust. En hoe sterk zich de Boeren bij
Ladysmith gevoelen, blijkt ook hier uit,
dat de aanval van Bulier, om lucht aan
Ladysmith te verschaffen, Zaterdag namiddag
tegen de Tugela ondernomen, niet eens dooi
de Burgers met eenigen ernst werd beant
woord. Alleen toen de Engelschen wat kort
bij Colenso kwamen, gaven zij wat geweer
vuur af!
Het vertrouwen bij de Burgers is dan
ook nog ongeschokt en veeleer versterkt.
Alle brieven getuigen er van, maar ook
't slot van de boods hap van den Vrijstaatschen President aan de Burgers op Nieuw
jaarsdag : «Het volgende jaar zal de Afri
kaander natie zich in vrede en rust ver
heugen. God in zijn oneindige genade geve,
dat de vrede bevestigd zij op een grondslag,
dat de vijand, die ons gedurende een ge
heele eeuw vervolgde en verdrukte, niet
langer in staat zal zijn onschuldig bloed te
vergieten."
Zoo zij het! De aanmatigingen der En
gelschen zijn onverd ragelij k. Zelfs geen
telegrammen om inlichtingen over zieke
dames in Pretoria laten zij door, maat
houden wel het geld ; en terwijl zij zeiven
uit neutrale Staten niet alleen levensvoorraad
maar ook middelen voor den oorlog trekken
voor Z.- Afrika, nemen zij schepen met levens
middelen voor de Burgers in beslag en leggen
zij de handen op de Duitscbe Rijkspostbooten
met ambulances. Zóó nu ook weer de Herzog
met Holl. Belgische ambulances. Wanneer
zal aan al die brutaliteiten door de Mogend
heden eens paal en perk worden gesteld?
Eilacie, onderlinge naijver vooral verhindert
hun. Ten slotte nog dit. Ofschoon wij er wei
nig van verwachten voor Afrika, doet het ons
toch genoegen dat de Engelschen voor de Rus
sen benauwd worden. Men schrijft: „Groote
opmerkzaamheid, bij velen zelfs ontroering,
heelt gewekt de troepenbewegingen van het
Russische leger van Tiflis in Trans
Kaukasie
naar
Kuschk, vlak aan de
grenzen van Afghanistan. Het is opvallend,
dat eerst als een zekere stemming werd
gewekt voor deze troepenbeweging. Het
heette, dat er onlusten in Afghanistan waren
uitgebroken, dat de Emir bedenkelijk ziek
lag, dan weer dat er gespannen verhouding
bestond tusschen de Afghaansche Regeeriug
te Kaboel en het Britscli-fndische bestuur.
Doch geen van al die geruchten zijn gebleken
waarheid te bevatten." Engeland ziet dan
ook in dit optreden een besliste dreiging,
en het is moeielijk deze opvatting niet te
deelen, althans de verplaatsing van de
Russische troepen nabij Britscb-lndië niet als
een ernstige waarschuwing op te vatten.
Het Journal de St Petersburg doet zijn
best dien indruk uit te wissehen door het
voor te stellen alsof bet hier slechts een
//vraagstuk van militaire oefening beeft
gegolden, die tot bevrediging van het
Russische legerbestuur is afgeloopen, een
academische taak," zooals het blad het
noemt.
Toegegeven wordt echter, dat
valsche berichten over den toestand in
Afghanistan aanleiding hebben gegeven het
Kaukazische legerkorps die taak te stellen,
en vervolgens weer gezegd :
«In andere tijden zou de Engelsche
Regeering een dergelijk bericht met onge
rechtvaardigd oorlogsgeschreeuw begeleid
hebben, nu zal zij er alleen leering uit
trekken en begrijpen, dat het snoeven op
haar onbetwiste oppermacht tegenover Rus
land even weinig baat als tegen de beide
Republieken in Zuid-Afrika en zal zij zich
tegenover de Russische Regeering in onder
handelingen plooibaarder toonen dan anders
te verwachten zou zijn geweest. Het spreekt
van zelf, dat het Rusland niet opzettelijk er om
te doen geweest is dien indruk te vestigen,
doch het blijft Engeland overgelaten uit de
zaak de noodige gevolgtrekkingen te maken."
Men ziet. Heel geruststellend is een en
ander voor Engeland niet 1
NOOEDTZIJ.

Buitenlandsclie Kerken.
Amerikaansche toestanden. In vele opzich
ten onderscheidt Amerika zich gunstig boven
Europa wat den algemeen godsdienstigen
toestand betreft. Toch is ook daar veel
afwijking van de waarheid ook in die
kerken, van welke men dit niet verwachten
zou. Volgens eene mededeeling van Prof.
Dosker in nde Hope" staat het met den
Kinderdoop in de Presbyteriaansche kerk
treurig gesteld en wordt ook in de Geref.
kerk hetzelfde verschijnsel gevonden.
Hij verhaalt, dat een Presbyteriaansch
predikant bij zijn afscheidspreek gezegd had,
dat hij in de 4'/ s jaar, die hij deze gemeente
gediend had, 26 volwassenen en 6 kinderen
gedoopt had. Dit is maar één geval van

vele; want in de Amerikaansche kerken is
het vrij algemeen zoo. In een Presbyterium
van bijna 2000 huisgezinnen waren 46
kinderen en 41 volwassenen gedoopt. In
sommige van ue Oostersche Classen der
Geref. kerk, dus in het z.g.n. Engelsche deel,
vindt men soortgelijke verschijnselen. Toch
onderscheidt zich in deze de Geref. kerk gunstig
van de Presbyteriaansche en andere kerken.
Prof. I). voegt er echter bij, dat er eene
kentering te bespeuren is in het Ameri
kaansche huiselijke leven. Er worden meer
kinderen geboren dan vroeger. / ; Het doodelijke Neo-Malthusianisme beerscht niet
zoo algemeen meer als vroeger." Maar
vele Amerikaansche Cbristenen missen reeds
lang de zuivere prediking van Gods
Woord. Zij verstaan Gods verbond niet
meer en daardoor kennen zij de waarde
en beteekenis van den H. Doop niet.
Dit woord heeft de aandacht getrokken
en naar aanleiding daarvan is de opmerking
gemaakt, dat het Hollandsche volk gevaar
loopt, de kennis van Gods verbond te verlie
zen, omdat bij het jongere geslacht eene
neiging naar het Methodisme openbaar
wordt. Eene prediking, die ten doel beeft
een juist en helder inzicht in den weg
des heils te bewerken, vindt bij velen geen
waardeering.
Eene oppervlakkige
voor
stelling der waarheid als maar van Jezus
gesproken wordt, is het wat velen begeeren.
Toch worden er ook op gunstige verschijn
selen gewezen. Prof. 1). zegt, dat er op
meer dan één gebied eene merkbare reactie
komt. Vooreerst inzake de Amerikanisatie.
Het Nederlandsch wordt meer gesproken
dan voor tien jaren. Men begint te begrij
pen, dat men twee talen spreken en
gebruiken kan. Het begint duidelijk te
worden, dat het nog jaren duren zal, eer
de prediking in bet Nederlandsch uitsterft,
en het wordt meer een vereischte, dat de
predikanten onder de Hollandsche neder
zettingen zich van het Hollandse!) en het
Engelsch bedienen kunnen. Deze herleving
van de Nederlandsche taal is eene verster
king van het Nederlandsche element.
In de tweede plaats wordt een terugkeer
tot de oude paden waargenomen, omdat er
meer belangstelling getoond wordt in de
kennis van de Gereformeerde leer; meer
dan vroeger worden degelijke Gerefor
meerde werken gelezen en bestudeerd,
zoowel door ontwikkelde leden als door
predikanten. De beweging op kerkelijk
gebied in Nederland heeft volgens Prof.
D. daarop een grooten invloed gehad.
De geschiedenis van Nederland en van
de Nederlandsche kerken wordt weer grondig
bestudeerd. Tal van belangrijke historische
studiën zijn in de laatste jaren verschenen.
De Engelsche kerken schijnen de herleving
uer ueretormeerde beginselen ook te gevoelen.
Op de vergadering der Congregationalisten te
Boston hebben de Engelsche afgevaardigden
hunne verwondering uitgesproken over het
gehalte der Amerikaansche prediking. De
hoofdwaarheden der H Schrift worden weer
duidelijk onder het volk verkondigd.
Ook wordt uitgesproken, dat de Zondags
school en Jongelingsvereeniging, zooals die
iu Amerika optreden en toegelaten worden,
de kei ken op een dwaalspoor gebracht
hebben, omdat zii de catechisatie, het offi
cieel onderwijs in de waarheid vanwege de
kerk, hebben verdrongen en deze vergade
ringen van kinderen en jongelingen in de
plaats traden van de prediking des Woords.
In Chicago, waar Dowie zijn /.laatste
Sion" en met zijne z.g.n. geloofsgenezing
allerlei dwaze en goddelooze praktijken
uitoefent, is alweer eene nieuwe sekte
gesticht, die zich «Liberal Society" noemt,
en beweert den godsdienst der liefde te
beoefenen. Wie lid van deze vereeniging
wil worden, moet een soort geloofsbelijdenis
onderteekenen. Hierin wordt uitgesproken,
dat zij gelooven in het heelal en zijne
wetten ; dat zij het wijs achten niet te
trachten die wetten te veranderen, maar ze
te onderzoeken en te gehoorzamen, want
door de gehoorzaamheid aan de natuurwetten
vindt men redding van ziekte, armoede enz.
Verder achten zij het hun plicht als zedelijke
wezens in vrede de vernietiging te bewerken
van het bijgeloof en daarvoor de rede te
stellen, die de zekerste gids tot ware
beschaving is. Voorts vertrouwen zij, dat
de eeuwige wetten van het heelal voor hen
zorgen zullen, zooals goed en recht.
Deze menschen maken dus de z.g.n.
natuurwetten tot hun God, en zijn tegelijk
aanbidders van de rede. Zij ontvangen
echter voor hunne rede een vreemd licht
en hebben daardoor vreemde gedachten
van hun God, de natuurwetten, want zij
noemen die wetten eeuwig en gelooven
tegelijk, dat ze veranderen kunnen.
SCHOLTEN.

gingen was hij de ziel, de werkzame leider.
Op alle vergaderingen was hij, zoo immer
mogelijk, aanwezig. Vooral Amsterdam heeft
veel aan zijn evangelisatie-arbeid vanwege
de 'N er. tot Verbreiding der Waarheid te
danken. Wat het Koning-Willemshuis, door
wijlen Ds. Adama van Scheltema opgericht,
was voor de buurt van de Egelantierstraat,
was voor een andere wijk de Elandsstraat,
waar het gebouw der Ver. tot Verbreiding
der Waarheid staat. Vooral op het gebied
van Zending- en Zondagsschool-onderwijs
en de uitgaven daarvoor, heeft de heer
Looman het langdurigst ziine krachten
gewijd en zijne pen gehanteerd.
Den 8 Januari werd het stoffelijk overschot
van den overledene onder vele blijken van
belangstelling op de begraafplaats //Huis de
Vraag" ter aarde besteld. Verschillende
sprekers voerden, zoowel binnenshuis als aan
de geopende groeve, het woord; hoewel de
overledene verzocht had, aan zijn graf zoo
weinig mogelijk te zeggen; gelijk dit ook
bij de lijkbaar, die met een menigte kransen
was gedekt, bekend gemaakt werd Achter
eenvolgens spraken daar o.a. de Leer Muller
namens de Ver. tot Verbreiding der Waarheid,
de heer Heijbrock namens het Java-Comité
en het Comité, voor de Zendings-conferentie,
de heer Beumer namens de Ver. van Gods
dienstonderwijzers, de heer Kieviet namens
Zarfath, de heer Bredee voor de vormschool
van Christelijke Bewaarschool-houderessen,
de heer Fruyt namens oud-leerlingen, de
lieer Hoogenbirk voor de Nederl. Jonge
lingsver, Dr. Barger 11 mens het hoofdbe
stuur der Zondagsschool-vereeniging en den
kerkeraad der Ned Herv. gemeente en de
heer Terpstra namens deZendingsvereeniging.
De broeder des overledenen bedankte, ook
namens de zwaar zieke dochter des huizes,
voor de eer den afgestorvene bewezen.
De heer Looman werd in 1842 geëxa
mineerd te Amsterdam bij de Waalsche
Commissie en kwam daar toen in dienst.
In 1856 begon hij des Zondagsmorgens
godsdienstoefeningen te houden in het
Waalsche Weeshuis. En in 1870 werd hij
Bij belleeraar in de kerken der Nederl.
Hervormde gemeente te Amsterdam.
Zuid-Oosthoek van Friesland.
Het is ons een voorrecht, dat wij het
nieuwe jaar weer zoo mogen beginnen. Wij
wenscben dan ook, bij de intrede van 1900,
al de gevers ja heel het Christendom, een
zeer gelukkig en gezegend jaar toe. Ook
betuigen wij de Redactie van de Bazuin
hartelijk dank, dat de Bazuin in 1900 met
zooveel zwaarder papier verschenen is Dat
het onze Bazuin en hare lezers welga, en
er eenige bonderden abonnees bij mogen
komen, is onze wensch.
In dank ontvangen van Br. F. van de
Ree te Ter Neuzen,, gecollecteerd op het
Zondagsschoolfeest, de kostelijke som van
f 16,17»/ 2 ; door Br. A. Elshout te Lollum,
gevonden iu de kerkcoll. der Geref. kerk,
voor de Zondagsscholen f 5 ; van J. E. te L.
f 1 ; en dau voor de armen in den Z. O. li.
van Friesland, van N. N. te Oudegafl,50;
van de Meisjes-ver. Lydia te Schoonhoven
een mandje nieuwe kleederen, 5 rokjes,
7 jurken, 4 schortjes, 5 paar kousen, 1 baret.
Dan is door Br. Ds. van Wageningen te Ure
terp a. d. Vaart ontvangen van Br. Verschoor
te den Haag, uit zijn Zondagsschoolbus f 3;
van Mej. E. I. B. Jongbloed te Leeuwarden
f 2 ; van N. N. te Kollum f 5. Men heeft
ons hiermede weer zeer verblijd, blijder dan
of wij het voor ons zelf konden behouden ;
wij willen zoo gaarne medewerken, aan de
komst van Gods Koninkrijk in den ZuidOosthoek. Och, wie helpt ons daarin verder,
door ons iets toe te zenden ? Jezus heeft
zoo veelbeteekenend gezegd: die 2 rokken
heeft deele een mede.
Uw aller dankbare Correspondenten
van Jachin,
Ds. G. VAN WAGENINGEN,
Ureterp aan de Vaart.
J. WOUDA, Oranjewoud Heerenveen.
8 Jan. 1900.
DINTELOORD, 20 Dec. 1899. Heden
had de Christelijke Jongedochtersvereeniging
Dorcas, alhier, het voorrecht hare jaarver
gadering te houden, waarin zij aan begunstigsters en begunstigers verslag uitbracht
van haren arbeid in het afgeloopen jaar.
Het bleek ook nu weer, dat zij niet onge
zegend had gearbeid : 74 kleedingstukken
vervaardigde zij om onder de armen te verdeelen. Het aantal leden bedraagt 11, dat
van hen, die de Vereeniging in het vierde
jaar van haar bestaan begunstigden, 38. De
jaarvergadering werd geleid door den Weleerw. heer Ds. J. Offringa. Gode alleen
zij de eer.
Namens h-t Bestunr,
M. de RooiJ, Secretaresse.

Oudejaarsavond overleed te Veendam Ds.
R. H. Fos predikant bij de Gereformeerde
kerk aldaar.
Ds. Vos studeerde aan de Theologische
School te Kampen, werd in 1869 eerst pre
dikant te Vrie3, in 1872 te Ruinervvold en
arbeidde sedert 19 Dec. 1880 te Veendam.
Hier was hij ook voorzitter van de (lom
missie voor de Inwendige Zending der Classis
en deed veel voor die zaak. De gemeente
verliest veel in hem. Trooste de Heere
haar en de Lmilie des overledenen in deze
beproeving.

Een Spaansch Christen klaagde erover,
dat de Fransche Christenen zoo weinig iu
Spanje werken voor het evangelie. Zij toch
zouden beter het Spaansch volkskarakter be
grijpen dan de Engelschen, die zich dermate
aan eigen stelsel en arbeid hechten.

Te Amsterdam overleed op 83-jarigen
leeftijd de heer T. M. Looman, die op
kerkelijk gebied, hoewel nimmer tot predi
kant bevorderd zijnde, als godsdienstonder
wijzer een naam gemaakt heeft, — ook door
het schrijven van boeken waarvan menig
student, godsdienstonderwijzer, ja dienaar
des Woords nut beeft gehad, -— die hem
tot een historisch persoon maakte. Tot op
hoogen leeftijd bleef de heer Looman
werkzaam als voorzitter van de Ver. tot
Verbreiding der Waarheid, van het JavaComité, van de Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging en de Ver. van Gods
dienstonderwijzers. Van al deze vereeni-

Van den predikant George Champlin wordt
verhaald, dat hij gewoon was in zijn predi
katies recht op den man af te gaan, waartoe
hij echter wel talent had en ook humor
bez'gde. Na een dergelijke strenge preek
kwamen eenige hoorders tot hem, zeggende :
//Weet gij niet, dat het niet aangenaam is
voor uw toehoorders, wanneer gij zoo op
den man af preekt?" Doch hij antwoordde,
met iets ondeugends in zijn blik : „Als ik
preek, tracht ik telkens regelrecht op den
duivel te schieten ; maar als er nu iemand
tusschen mij en den duivel gaat staan,
dan loopt deze van zelf gevaar, inplaats
van den booze, gekwetst te worden."

Volgens //le Chrétien Francais" bezitten
de monniken-orden in Frankrijk thans twee
milliarden francs aan onroerende goederen ;
terwijl zij in 1881 nog maar op 800 milhoen
geschat werden. Haar totaal vermogen wordt
op tien milliarden getaxeerd.

De i/Halia Evangelica" meldt, dat een arme
priester eens in geweldigen gemoedsstrijd
was over zijn geloof, zoodat hij zichzelven
naar het leven stond, uitroepende : lk kan
zoo'n leven niet langer uithouden ! Een
fourier, die daarbij was, riep hem echier
toe: Uw leven behoort God toe! Gij
moogt het u niet benemen. Vertrouw u
aan God ! Zie op den Zaligmaker Jezus
en gij zult verlichting vinden ! De priester
schrok van die woorden en hernam ; Het
is waar. Uw spreken doet mij goed. Gij
zijt mijn redengel, hoewel in militair uniform !
En de man ging weldra gelaten en tevreden
heen, na hem nog hartelijk bedankt te
hebben voor zijn heenwijzen op Jezus.
Voor eenige maanden stierf te Ontario,
in Canada, de heer John Livingstone, de
oudere broeder van den bekenden Afrikaanschen reiziger, landopspoorder en zende
ling. Hij geleek op eene treffende wijze
op dezen laatste, Stanley, die den oudsten
broeder wel kende, maar niet den jongste,
ontmoette dezen jongere, toen hij ter zij'ietopsporing naar het midden van Afrika
gezonden was, en herkende dezen terstond
uit zijne gelijkenis met John. Deze Livingstone had voor zestig jaren Engeland
verlaten en had als chemist vati naam
zijn fortuin gemaakt in Amerika.
Er zijn in Londen 14. groote synagogen,
waarvan die van W'hitechapel achtduizend
personen kan bevatten. Men telt er boven
dien een zeer groot aantal kleine synagogen
en réunie-zalen voor families ; in 't geheel
I ö O of 140. De Joodsche bevolking der Engel
sche hoofdstad wordt op 40000 zielen geschat.

ADVERTENTIEN.
Getrouwd:
ANTHONY BRUMMMELKAMP,
Weduwnaar van Jonkvr. ANNA
G E RARDINA WLTTFWAALI, VAN
STOETEWEGEN,
EN
JUD1TH ESSER.
ZEIST,

8 Jan. 1900.
-Ë'enige kennisgeving.

Mevrouw ESSER—H OVY betuigt bW
dezen haar dank voor de vele bewij"
zen van belangstelling ondervonden bij
gelegenheid van het huwelijk harer
Dochter.

V,oor alle bewijzen van deelneming
bij het overlijden van onzen geliefden
Man en Vader, Ds. G. LAMPEN . Emeritus-predikant, betuigen wij onzen welgemeenden dank.
Uil aller naam,
Wed. G. LAMPEN.
SMILDE,

V. D. M.
ARNHEM . 4 Januari 1900.

Pieter Albertus
Wieuwenhuis,

^9

EN

I

BB
rieden overleed, zacht en
kalm, na een langdurig en
smartelijk doch geduldig lijden,
in de blijde hope des eeuwigen
levens, onze geliefde Echtge
noot, Vader, Behuwd-en Groot
vader,

!fM uil hijs terhuijl i m ,
in den ouderdom van 65 jaar
en 3 maanden.
Wij zijn bedroefd, doch niet
als degenen, die geene hope
hebben.
Namens Kinderen, Behuwden Kleinkinderen,
Wed. M. VERKUIJLVAN ANDEL.

Hunne dai'Miare Kinderen.
ZKTTEN,

I ,

IWvoKEWoJ
lïes. Bagelen (Java).

1900

Heden overleed, na een kort
stondig lijden, onze geliefde
Echtgenoot en Broeder
in den ouderdom van bijna 48
jaren.
De hoop en het vertrouwen,
dat hij is ingegaan in de eeuwige
heerlijkheid, lenigt veel ouze
smart.
De bedroefde,
DURKJE H. ALBADA
Wed. G .JAARSMA DJZN.
I. J. H1EMSTRA.
I. D. JAARSMA.
KOTJDUM,

I
iiratmn

5 Januari 1900.

Tegen I Mei G E V R A A G D ,
een bekwame

Bakkersknecht
eu een flinke

WERKMEID,
kunnende melken, beiden Ger. Gods
dienst, hoog loon, bij
A. OOSTENBRINK.
HHEMSE.

AMIKAANJCIIË KACHEL,
zeer geschikt voor groote zaal of kleine
kerk.
Te
bevragen
onder
motto
„MMeliOS" aan den Uitgever van de
Bazuin te KAMPEN.
Bij J. H.
scheen:

KOK

te

KAMP*N ver

ABRAHAM
l l e vader <ler Geloovigeu,

voorgesteld in dertien Medidatiën.
DOOR

Us. IK. Jl, W , KUHOLiPIl.
Prijs ƒ 1 50, geb. in stempelband ƒ 1.90.

HET WONDER

8 Jan. 1900.

Heden overleed in zijnen Heer
en Heiland, na een langdurig
lijden, onze geliefde Echtgenoot,
Zoon, Broeder en Behuwdbroeder,
en der kinderen zorgvolle vader
KOOSIillOftJI,

in den ouderdom van 35 jaar.
Uit aller ?iaam,
Wed. G. ROOSEBOOM—
JoFPBRS.
SMILDE,

DOOR
F . ltKTTKX.
P r Ü s ƒ 0.65, geb. in stempelbd. ƒ 1.—.

Battruida Heslincja,
geb. JONKER , in den ouderdom
van bijna 28 jaren.
P. I. HESLINGA.
ZOUTPANSDRIFT (Z.-A. R.),
2 Nov. '99.

Heden ontsliep in zijn Heere
en Heiland onze geliefde Echtge
noot en Vader, de Weleerw. Heer

H H. VOS,
ia leven predikant bij de Geref.
kerk te Veendam, in den ouder
dom van ruim 60 jaren.
Wfd. R, H. VOSASSIES

E. VOS.
H. VOS

s
m

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van:
FR. O E H N I N G E R ,

Geschiedenis van het Christendom

bericht mij heden, dat er nu 30,000 exempl. van dit boek geplaatst zijn.
in korten tijd dus een enorm succes, en ook te verwachten van een boek
ais dit is.
De Hollandsche bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof. Dr.
JONKER, DS. L. LANDWEER , Dr. H.M. VAN NES.
Kedactie: Het Oosten, de Nederlander, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref.
Kerk, Jongelbigsbode enz. enz. enz.
M. ÖAVIKCK , Dr. A. J. TH

•
^ kostelijke werk, met 125 fraa : e platen versierd en van
ruim oOO bladz. slechts f 3,50 in linnen en f 3,»ü in leder gebonden.

Uitgave van J. M. BREDÈE te Rotterdam.

THANSVAAL-ALBIJII 2
VOORHANDEN,

met het Lied: Kent gij het volk ?
(gratis er in). Prijs 10 Cts., fr. p. p.
14 Cts.
^ *
Verschenen het Portret PAUL Klil GKR
(cab.-form.), 20 Cts.
Verder te zamen:
Album, Plaat
Ladysmiih en Lied 30 Cts , met Portret
50 Cts ; hetzelve in mooie lijst 70 Cts ,
te zamen f 1,—.
Alles fr. per post na toezending van
't bedrag onder 'tmolto Album-pakket.

J. DJE GRUIJTER, Schoonhoven.

OPRUIMING.
1. H. E. DOSKER: Levensschets
van Ds. A. 0. van Kaalte. Een man
krachtig in woorden en werken. Een
der vaders van de Scheiding in Neder'and en Stichter van de Hollandsche
Kolonie in den Sta it Michigan, NoordAmerika. Uit oorspr bronnen bewerkt
(geb) prijs f 2,75 thans
.
f' 1,—
2. C. v. P KOOS DIJ : Theodorus
Beza. Medearbeider en opvolger va')
Calvijn. Met portret en 5 Emblema's
Prijs f 2,40 thans
.
.
f I,—
3. Mr. L. W. KEUOUENIUS:
Prikkelen en nagelen ; met portret.
Prijs f 0,75 (hans
.
.
f 0,40
4. S. VAN VELZEN: Avordstemmen, met portret. Prijs f 1, - thans f 0,50
Zij die de 4 bovenstaande werken
bestellen, ontvangen er fjrntis bij
1 ex. van het fl^edeuk'boek,
uit
gegeven bij gelegenheid van het 25jarig
bestaan van »de Standaard"
1 April 1897.
Na inzending van postwissel volgt
.franco toezending door Jon T DE
LANGE, boekhardelaar te EUMELOO.

TRAKTATEN.
GOEDE BOEKEN

Vanwege

het

Geref. Traktaatgen.

»lippus'' is bij den Uitgever P.

Bij ZALSMAN

te KAMPEN verschijnt:

liet Doctorenambt,
REDE

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

« r . II. B 4 V I 1 C H .

JPrijs 90 ct.
Alle Boekh nemen bestellineen aan.
en na ontvangst van het bedrag wordt
het franco verzonden.

(iCItl.FOIlTOlil) GYMNASIUM,
ie Amsterdam.
Sedert de laatste opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair
OaJerwjjs de volgende giften :
GENEMUIDEN: A. J. L f 1, A. A. d.
J. f 1. Gebr. R. f 2, P. P. It. f 0,65, A
P. H f 0,50, J. P. f 0,35. GA AST: Ds
H. v. b. f 1, 4. K. f 1, K H. f 0,50,
G. D f 1. VVORKUM: H. f 1, J. V. N
f 0,50, L. <J. N. f 1, Wed. H. S. f 1.
SCHAKNEGOÜTUM: J. E. VV. f 2 50 P.
P. T f 1, S. R S. f 0,5i>. BOZUM : L
H. t 1,50, H. T O f 0,50. WINSUM •
K. S. f 1, J. D. f2,50 SAUWERT: Wed.
K L f 2,50, W. B. f 1, J. B. f 1. LOPPERSÜM: W. M. f 1, J. W. t 1. J. J.
P f 1, T. W. f' 1, T. M. f 1. GRONIN
GEN : L\ D. f 2,50, Ds. L. B. f 2,50, Z.
R. f 1, H. W. f 1, D. A. B f 3,50; A. A.
f 1, E. W. Sz. f 1, P. A. f l, J. d. V. f 1
K. B f 1, D. I. f 1, J. T. f 1, W M.fl'
• . d. B f 0,50, Mej. ü. Al. v H. f ], Mei'
S B f 1, Wed. K. B.fl. ZüiDWOLDE:
H. J. B f 2,50, B A. f 2,50, R v. W. f 1
R. S. W f 1, E d. V. f 1, K R. B. f 1,50,
J. J. W. f 2,50, E P. E. f 1. LEEGKERK: A. v. d. R. f 2, T. M. f 1, P.O.
i 0,50, Wed O. v. Z f 2. DOKWERD:
J. N. f 1, E. S. f 1, Mej. E. W. f 1.
SPIJK : B S. f 2, M. D. f' 2.50, W. O*
f 2, T. v. d. I'. f 1. S M f 9. ri« h ivr'
f 1, J O f 1, B. f 1. STEDÜM: w! ü!
i i,öu, J. ö. t 2,50. APPINGEDAM: W
v. d. P. f 1, B B. Kzn f 1, K. A. V. 1 1,
Wed H. V. t 1. OOSTWOLD : Z. J K
i i, a. I l, O. K. Kzn. f 1, J. H. f 1, J
8 Szn. 1, J. M f 1, Gebr. H. f 5, R T
f 2,50. BEDUM: Ds. J. M. S. f 1, H
M f 0,50, A. W. Jr. f 0.50, G. P. f 1.'

MOBACH te BRIUKELKN verschenen en
FUNCKE, Paulus te water
bij alle solide boekhandelaars verkrijg
en te land, gebonden f 3,— thans f 1,90 baar gesteld:
Prijs.
FCNCKE, Zielestrijd en ZieleCXXVII
Diep gezonken —
N. B. Niet vermeld zijn Lier de bij
vrede, gebonden f 3,— thans - 1,90 toch gered
.
.
.
2 ct. dragen, waarover per quitantie wordt be
schikt.
FRANCKEN, Kern der Christ.
CXXVIII. Vijftien maanden
1
leer, gebonden
.
.
- 1,30 in de Kazerne .
.
.
7 /a»
J/ »
JAMES, Geschenk van een
304. Wet en Genade
.
3
Christ vader aan zijne opwas
oOo
Misbruikhet vertrouwen
In dank ontvangen :
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 niet
1
»
Voor de Vereeidging:
J ames, het Huisgezin. Be
306. Waarschijnlijk?ofZEKER! 1
»
Aan CUdiiribiiiicEi:
stuur en vermaningen aan al
307. Waarom heeft God de
Ds. W. G. te A. f 25; door den hetr
deszelfs leden, f 3,60 thans
- 1,80 zonde toegelaten ?
.
.
1
»
Jobs. Kiap te 's-Gravenhage afrekening
JAMES, Gids voor Jongelin
308. De terugkeer naar de Hel 1
»
f 50,50 ; door den heer J Wolfswinkel te
gen, die het ouderlijke huis
309. De dood — eene ver
Schiedam le storting f 155; door Ds. G.
verlaten, f 1,40 thans
.
,60 lossing voor den Christen
1
»
B,>ekenoog'!n te St.-Anna, Parochie f 25Compleete uitgave van de
310. Slechts éene schrede
1
»
door Ds. H. Kuik te Putten f 11; dooi
Officiëeie stukken betreffende
den heer J. Haitkauip te Maasslu^ uit
311. Vooruit is de weg!
1
»
Maasland t 100 (de f 18,50 als uit Ro
den uitgang uit heb Ned. Herv.
312. Hoe brengt gij den Dag
zenburg
verantwoord, kwam uit Schiplui
l/ »
Kerkgenootschap, f 5.—
- 3,
des Heeren door?
.
.
z
den) ; door den bfer W. H. Sliep f85,50;
BOSTON, Vier-voudigen
313. En wat doet gij?
1
»
door den beer Jb. Vinhuizen te Middelstaat, f 2,—
.
.
.
l
314. De waarde van ziekbedstum t 20,50; door deu heer L. Hamersma
v. VELZEN, Feeststoffen,
bekeeringen
1
»
van de halve stuiversver. te Oosterbierum
f 1 . 7 5
.
.
.
.
. i _
i 11,75 ; door den b j er L. IJ. van Veis te
JACOB GROENE WEGEN,
Kuinre f 7,75 ; van Ds. R. van Giffen te
Verschenen :
Lofzangen Israëls
.
.
- —,45
Aa'st f 10 ; door Ds. D. Prins te Oadeua
HET SALON-PORTRET VAN
BEECUER STOWE, Kleine
(S j f 10; dro - den beer O. Brouwer"te'
vossen in 't gezin
.
.
- —,75
Oude, kerk a/d Usel f 119; door den heer
President PAUL K R I G E R .
U. Kuipers te Spiang f 21,50
Vierstemmig Psalmboek, ge
Fraai, goed gelijkend, op stevig car<&KE1 dolleeieu : (voor de Theol.
bonden
.
.
.
- 2,50
ton, naar de nieuwste photo bewerkt. faculteit.)
Men zende postwissel aan ZALSMAN
Prijs slechts 25 Cis. fr. ]>. p.
^ Van de Ger. kerk te Amsterdam f 1 /, colli
te KAMPEN.
In sierlijke lijst (nolenhout met zwart, f 265,58>/ 3 ; van idem te Maa-sluis f'56 88 1 / •
achter glas) 75 Cis., fr. p. p 1)0 < (s. van idem te Hijlaard f 4.50 ; van idem te'
Met korte Levensschets van PAUL DedetiiSvaai t f 21; VH D idem te Vorden
Jaarboekje voor de Gereformeerde Ker
f
t 6 W i c t e , 'swijk (2 halve
ken in Nederland, voor het jaar 1900.
KRIJGER, met platen, te zamt n f 1,—
Te Enkhuizen bij P. van der Sluijs.
f°5 82'
'
/ 3 ' v a n idem te Lutten
in luxe lijst f' . . .
30 cents.
Beide na toezei ding van het bedrag.
Aan Schenkingen:
Een oude bekende, maar ook een aan
De Uitgever,
Door den heer Johs. Krap van de Zongename bekende, die voor de 45ste maal Schoonhoven.
J. I)E «KUIJ't'KR
ddgsseboolvereen. sDe Waarheid zaluvujzijn rondgang maakt en bij het toenemen
maken" 1 9,50; gevonden in de collecte
der jaren blijk geeft van rijper ervaring,
te Amsteidam f 1 ; door Ds. C. L. P. V an
en een goede gids wil zijn op velerlei ge
Schelven te Wageningen van de kinderen
bied, vooral op het terrein van het leven
van schipper A. de Kleiin f 1 • van \r at
der Gereformeerde Kerken.
met of ssonder firma bedrukt, 1 Obligatie fl o/w. 1000 5pCt. Z. Mstahek
Het jaarboekje verdient om velerlei reden
worden dagelijks franco verzonden
in handen te komen van alle leden der voor f 2,23 per ÏOOO, door met coup 1 Januari 1900; door den heer
W. Minderaa ailten Ocevnnden
— ' 1 1 uo tut"
Geref. Kerken en velen buiten haar. Het
ZALSMAN te KAMPEN.
lecten
Ger. kerk te Rotterdam A f 4.
geeft u een volledig beeld van 't kerkelijk
voor het Studiefonds:
leven en laat u zien wat er gedaan wordt
Van den heer M. N. Baert tft V 11KCin rron
op 't gebied van Onderwijs, Zondagscholen,
Bij den Uitgever W. H. ZURICH te
f 8 ; door Mevr. Wed. A. H. de Harto»
Chr. Vereenigingen. enz. Wie den naam
DOKTINCHÈM is verschenen :
van de Zondagsschool van wijlen Dr. A
vergeten is van zijn Afgevaardigde naar de
H. de Hartog f 10.
Tweede Kamer, wordt hier terecht geholpen.
MÜT
S. J. SEEFAT,
net mengelwerk lokt uit. Naast de
100 Vragen en Opgaven.
Hilversum.
P enningmeester.
stichtelijke overdenkingen van Ds. A. v. d.
DOOR
Sluijs, zeer levenswaard, staan niet minder
JOHs. STAAL,
aantrekkelijke stukken in nrnza en nnp^.ip
Aardig is om den frissehen toon en lossen
Hoofd eener Chr. School Ie Aalten.
Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen.
stijl de causerie //Mijn Kerk".
Prijs 15 cent.

Vryu UDiversiteit.

9 Jan 1900.

Heden is te Wageningen. na
langdurige krankheid, zacht en
kalm, in den Heere ontslapen,
de Heer

COLENBRANDER,

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

VEENDAM,

L\ OUDUM,

voor billijken prijs een xeer
groote

Heden overleed tot onze dnpe
droef ne d onze innig geliefde
Echtgenoote, Moeder, Behuwden Grootmoeder
Merkske Esselink —

• MAA

JaDUan

31 Dec. '99.

•
I

TE KOOP

H AARL MEER,

7 Jan. 1900.

Uit aller naam,
B. VAN SCHELVEN.
9 Januari 1900.

Trijntje Koopmans,

hopen D. V. den 10 Febr. a s.
hunue
25-Jarif/e tichlifyi vereeniyhlfl te gedenken.

^

31 Dec. '99.
I

Emeritus - predikai t,
in
den
ouderdom van ruim 85 jaar.

v. d. m. te Poerworedjo

^

•

VEENDAM,

AART VAN SCHELVEN,

Onze geliefde Ouders

4$U

Namens den K er Zeeraad,
A. BOTTEN, Praeses.
H. DRENTH, Scriba.

ARSfllD

ƒ
V
v' oor de zeer talrijke en hartelijke
bewijzen van belangstelling en deelne
ming, ondervonden tijdens de ziekte en
bij het overlijden mijner geliefde Echtgenoote, betuig ik langs dezen weg mijn
wel geineenden dank.
Mede namens mijne Kinderen,
A. VAN DER ZANDEN,

|AJ

R. H. VOS,

Ds.
in leven predikant bij de Geref
kerk te Veendam, in den leeftyd
van ruim 60 jaren. Veel ver
liezen wij in hem, die 19 jaren
lang de gemeente diende; doch
wij wenschen Gode te zwijgen.
Sterke de Heere ons en zijn
dierbare betrekkingen.

Onze gemeente leed heden een
gevoelig verlies, waar het den
Heere behaagde, na een kort
stondige ziekte, een harer diake
nen, Broeder
Gerben Jaarsina IMz.,
door den dood uit haar midden
weg te nemen.
Mocht onze Broeder de ge
meente 18 jaren lang in het
ambt dienen, de Heere heeft
hem nu afgelost van zijn post
en, naar wij vertrouwen, het
loon op zijnen arbeid geschonken.
Moge Hij, die gaf en nam,
de diep bedroefde betrekkingen
troosten, de ledige plaats in de
gemeente vervullen en haar
wakende vinden bij zijne komst
Namens den Kerkeraad,
G. DE WALLE, Voorz.
D. MOLENAAR, Scriba.

voor veel verminderden prijs.

Januari 1900.

V'

Heden ontsliep, zacht en kalm
in zijn Heere en Heiland, onze
geliefde Herder en Leeraar

G ERBEN J AARSMA DJ ZN ,

De Heer en Mevrouw BRUMMELKAMP— ESSEE betuigen bij dezen hun
dunli voer de vele bewijzen van be
langstelling bij nun huwelijk onder
vonden.

^

i

in den ouderdom van 70 jaren.
Zij ging heen in gegronde
hope des eeuwigen levens. Dit
troost ons in onze diepe droef
heid.
GEESTEREN , G. ESSELINK.
ZIEHIKZEE.
G. W. H. ESSELINK,
V D, M.
A. M. ESSELINK —
FILIPPO.
GEESTEREN,
J C. ESSELINK.
F. ESSELINK—
WKSSELS.
GELSELAAR,
Wed. A. KOLKMAN—
ESSELINK.
GEESTEREN , A, J. ESSELINK.
AALTEN,
G. ESSELINK—
HOUWERS.
H. W. G. HOUWERS.
GEESTEREN, G. ESSELINK JR.

en Kleinkinderen.
9 Jan. 1900

NIEÜ WE BRIEFKAARTEN,
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