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G. PH. ZALSMAN,
KAMPEN.

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
CUR. HANDELINGEN 1900.
Door den Uitgever J. II. Kok te Kampen
zijn de „ H a n d . d e r L X s t e V e r g . v a n
Cur. d er Th. S c h." aan de Kerken, Cur.,
Clans. Corr. en verdere gewone adressen verzonden.
Wie onverhoopt geen exemplaar mocht ontvan
gen hebben, gelieve zich hiertoe aan te melden bij
dHr. C. M u l d e r te K a m p e n .
L. NEIJENS, Scriba.
Amsterdam, 21 Augs. 1900.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
ADMISSIE-EXA.MEN.
Het Admissie-examen voor de Th. Scb. zal
D. V. gehouden worden Donderdag 20 Septr.

a. s. voorms. ten 9 ure.
Men melde zich (mondelijk óf schriftelijk) aan
bij den heer J. Jansen, Pedel der Theol. School.
Het Programma der vereischten voor de toe
lating tot de School wordt, op aanvrage, toege
zonden door den Secretaris van het College van
Hoogleeraren, Prof. Dr. H. Bavinck.
Voor hen, die het diploma ontvingen van bet
Gereformeerd Gymnasium te Kampen, loopt het
onderzoek alleen over de beweegredenen, die ge
leid hebben tot de keuze van liet ambt van
dienaar des Woords.
De Cursus 1900/1 wordt Vrijdag 21 Septr.
a. s. geopend 's avonds ten 8 ure, met den ge
wonen Krans.
Inschrijving van Studenten heeft dienzelfden
dag plaats, des nams. ten 6 ure; in de Aula
door den Rector en op vertoon der Kwitantie
voor het Collegegeld Ie Semester.
P. BIESTERVELD, Rector.

PLAATSELIJKE KERKEN.
HEUSDEN. Het adres der Geref. kerk te Heusden is sedert
Maart niet meer aan den heer D. Ochtman, maarden Eerw. heer
K. de Geus Alen wordt verzocht, hiervan nota te nemen.
Namens den Kerkeraad,
A. H. HANSEN, Scriba,
Het adres van de Ger. kerk te Drieborg gemeente Beerta
is niet meer, zooals in 't Handboekje staat, B. Heemeyer, maar:
E DRKSSELHUIS.
Stukken aan deze kerk gericht, worden daarom verwacht aan
,dit adres.
ZUID-BEIJERLAND, 11 Aug 1900. Heden mochten we
van den Eerw heer J. O. Dagevos, Candidaat tot den H.
dienst tc Utrecht, het voor ons zoo zeer verblijdend bericht ont
vangen, dat hij met volle vrijmoedigheid onze roeping wenscht
•op te volgen. Ruste 's Heeren zegen op dit besluit, opdat ook
jhierin zijn naam worde verheerlijkt.
Namens den Kerkeraad,
J. TROOST.

O. en W.-SOUBURG, 13 Aug. 1900. Gisteren maakte onze
geliefde Leeraar, Ds. C. B. Schoemakers, bij den aanvang van
den morgendienst bekend, dat hij na ernstig beraad en biddend
overleg tot het besluit was gekomen, om de roeping van Groningens kerk A op hem uitgebracht, op te volgen
De
Heere schenke ons in zijnen wil te berusten. Daar Hij in
hem ons veel gaf en de gemeente onder zijnten arbeid gezegend
is, zal zijn gemis diep gevoeld worden.
Namens den Kerkeraad,
K. ALLAABT, Scriba.

DE JEZUÏETEN
OVER

DEN DOOD VAN CALVIJN.
Yan algemeene bekendheid is de Roomsche laster, dat Luther door zelfmoord
een einde aan zijn leven zou hebben
gemaakt. In de laatste jaren is daar•over in Duitschland veel te doen geweest;
•en het einde was, dat de valschheid
•der beschuldiging ook door sommige
Roomschen openlijk is erkend.
Minder bekend is, dat soortgelijk
gerucht door de Roomschen ook ten
opzichte van den dood van Calvijn is
verspreid. In allerlei bijzonderheden
hebben zij weten te verhalen, dat
Calvijn in wanhoop gestorven is aan
eene schandelijke ziekte, die het gevolg
van zijne onzedelijke levenswijze was.

HELMOND, 15 Aug. 1900 Heden werd het nieuwe kerkje
van de Ger. gemeente alhier voor 't eerst in gebruik genomen
en onder aanroeping van den naam des Heeren plechtig toege
wijd. Als eerste spreker trad Ds. H. J. Binnema van Tilburg
op, die naar Ps. 103 : 2 tot de gemeente en vele belangstel
lenden sprak ZEw gaf ook een historisch overzicht van den
verkoop van het oude kerkgebouw, waardoor de kleine gemeente
van een grooten schuldenlast óiitheven werd en herinnerde hoe,
na vele bezwaren, een nieuw terrein gevonden werd, waarop
dit nieuwe bedehuis verrijzen kon. Voorts wekte hij de gem.
op tot dankbaarheid aan den Heere, die haar thans, ook door de
liefde van velen, een eigen kerkgebouw gegeven had Ds. VV.
Kapteijn van Breda wees ons vervolgens naar aanleiding van
1 Petr. 2 : 6 op het groote voorrecht, dat de gemeente zelve
rust op den eenigen hoeksteen, die in Sion gelegd is, Jezus
Christus onzen Heere
Namens den Kerkeraad,
J. LINKS, Scriba.
BUliUM, 19 Aug. 1900. Heden maakte onze geachte Leeraar,
de Weleerw. heer B. Boorda, de gemeente bekend, eene roeping
te hebben ontvangen van de Ger. kerk te Waddingsveen.
Namens den Kerkeraad,
K. RADEMA, Scriba.
ZOUTKAMP, 19 Aug. 1900. Hedenvoormiddag na .de
godsdienstoefening maakte onze geachte Leeraar Ds. C. H. ¥. Krohne
de gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van
de Ger. gemeente te tlijum. Geve de Heere hem licht en wijs
heid om in dezen te doen naar zijn welbehagen. Mocht het ons
stemmen tot blijdschap, zoo wel buiten als binnen de gemeente,
door van hem te hooren : ik kan u niet verlaten, ik blijf bij u.
Namens den Kerkeraad,
LOUWE HUIZENGA, Oud. Scriba.
LANDSMEER, 19 Aug. 1900. Hedenavond trad onze ge
achte Leeraar Ds. Beijer voor ons op, ter herdenking van ons
40-jarig bestaan als Ger. kerk alhier; naar aanleiding daarvan
predikte ZEw. uit Ef. 2 : 19 tot 22, en schetste in zijn
toepassing de weldaden des Heeren alhier betoond in dit tijd
vak. Begonnen met 9 leden, is zij nu gewassen tot ruim 200.
En niet alleen dit, maar onder de leiding des Leeraars mocht
het ook gelukken om hier een school met den Bijbel
tot stand te brengen, terwijl heden kerk en school zich in een
bloeienden toestand mogen verheugen. Alzoo mogen wij wel
zeggen : loof den Heere mijne ziel en vergeet gcene van zijne
weldaden.
Namens den Kerkeraad,
D. GOEDE Sz, Scriba.
MARRUM, 19 Aug. 1900. Hedenmorgen aan het einde
van dienst des Woords, maakte onze algemeen geachte Leeraar
S. H. Groeneveld de gemeente bekend, na ernstige en biddende
overweging de roeping van de Geref. kerk te Winsum (Gr.) te
hebben aangenomen. Wij hadden, onzen Leeraar lief en hem
gaarne willen behouden. Doch geloovende, dat hij gehandeld
heeft in volle overtuiging des harten, door den Koning der kerk
geroepen te zijn om zijn werk hier neder te leggen om het
elders op te nemen, wensehen wij, dat het kerkeraad en ge
meente gegrven worde te berusten in den wil van onzen God,
die ons zijne dienaars uit zijne hand ter leen schenkt, tot den
tijd door Hem bepaald, om ze dan aan anderen te leenen
Namens den Kerkeraad,
T. BOUMA.
SLIEDRECHT, 20 Aug. 1900 Met blijdschap en dank
baarheid aan den Heere maakt de kerkeraad alhier bekend, dat
Ds. J. v. d. Berg bedankt heeft voor het beroep naar Hallum.
Namens den Kerkeraad,
PH. JÜCH, Scriba.
GO CDA A, 20 Aug. 1900. Met meerderheid van stemmen
werd heden uit een te voren door den kerkeraad gemaakt drie
tal, — de Weleerw. heeren Ds. Kapteijn van Breda, Ds. Sap
van Wiïdum en Ds. Roorda van Scharnegoutuin, — tot Herder
en Leeraar gekozen Ds. Sap van Wirdum.
Namens den Kerkeraad,
J. v. OËL, Scriba.
's- GRAVEN DEEL, 20 Aug. 1900. Tot Herder en Leeraar
dezer gemeente, werd gisteren met algemeene stemmen beroepen

Dit verhaal, dat op alle mogelijke
wijzen door de Roomsche pers onder
het volk werd en nog wordt verbreid,
trok de aandacht van Professor E. Doumergue, den ook hier te lande reeds zoo
gunstig bekenden biograaf van Calvijn.
Hij voelde zich opgewekt, om dit Room
sche gerucht eens zoo nauwkeurig
mogelijk in zijn oorsprong op te sporen
en in zijne ontwikkeling na te gaan.
Het kostte hem heel wat moeite. Er
moest heel wat tijd en arbeid aan
besteed worden. De bibliotheken van
Parijs en Londen stelden hem teleur.
Maar vooral in Flolland vond hij, wat
hij zocht. De bibliotheken in den Haag,
Rotterdam, Gent, Straatsburg, Halle,
en vooral ook de, zooals Prof. Doumergue zegt, onuitputtelijke biblio
theek van Prof. Rutgers te Amsterdam
stelden hem in staat, om den Room
schen laster op het spoor te komen.

de Eerw. heer W. T. v. Dam, Candidaa^ te Bolnes. Geve God,
dat wij spoedig mogen hooren: ,3Ik kom tot u" is de wensch.
en bede van kerkeraad en gemeente.
Namens den Keikeraad,
L. K
Cz., Scriba

OOIJ

ENSCHEDÉ, 22 Aug. 1900. De Raad der Geref.
kerk te Enschedé heeft, met het oog op eventueele
correspondentie, de eer en het genoegen aan dè zus
terkerken ttr berichten, dat sedert Februari dezes jaars
er geeue Geref. kerk A of B te Enschedé meer be
staat
K. NIEBOER, Scriba.
Bs. E. Th. Ploos van Amstel, Em. pred. te Am
sterdam Ruijschstraat 61, verzoekt ons te melden, dat
ZEerw. ondanks de tijdelijke werkzaamheid, die hij
voor het Javanen Tehuis heeft gehad, nog steeds
beschikbaar is voor den dienst des Woords in de
Ger. kerken. — EED.

CL ASSEN.
Classis Beilen.

Westeremden
Woldendorp
't Zand
Vianen
Oostwold
Schoonhoven
Brussel
Westbroek en Achttienhoven
Heteren
Scharnegoutum
den Ham
Heemse A
AugustinusgaSurhuizum

•
-

6,40
„
Ureterp
1,375
„ Surhuisterveen
5
18,78
„ Oudega (Sm)
3,80
„ Boornbergum
17,06 Hollandscheveld
8,78 Iïoogeveen
20,— Meppel
Nijeveen
9,125 Ruinerwold
2,15 Zuidwolde
13,68 Westerlee
14,25 Wommels
15,265 Zuidlaren
Ezinge
2,55

-

1,46
2,75
2,74
1,825
6,ll5
34,24
39,90
7,96
25,60
4,165
4.035
9,—
3,66
11,41

Voor <le Uitbreiding.
Door Ds. P. A Lanting te Nieuwendam van een
gezellig avondje bij een bruidspartij
f 3,5 35
Door br. J. Bührmami te Amsterdam Corr. Cl. Amsterdam, de
contr. uit Amsterdam van Mej. A. M. Brand f 5, van Mej.
R. f 2.
Be Penningmeester
Zwolle, 18 Ang. 1900,
van de Theologische School,
Potgietersingel 120.
DE. H. FBANSSEN.

Voor <te Zending onder <ïo Joden.

De Classis .Beilen, bijgestaan door de Deputaten
voor Art. 49 X. O., heelt tegen 1 Sept. 1900 aan
jOs. J. Moolhuizen, predikant te Beilen, die wegens
ouderdom en zwakte des lichaams zijn emeritaat had
aangevraagd, dit eervol verleend.
Dit emeritaat is zonder financieele bezwaren voor
de kerken, tenzij ZEerw. later behoefte mocht
hebben. Geve de Heere dezen 73-jarigen broeder,
na ruim 45 dienstjaren, nog een tijd lang eene aan
gename rust in zijn ouderdom.
Namens de Classis Beilen,
H. A. DIJKSTRA, Act.
Beilen, 14 Aug. 1200.

In hartelijken dank ontvangen:
Door lik. Dekker namens de Meisjes-vereeniging
„ Martha" .....
f 1,50
Blijde met bovenstaande gift, blijft de onder^eteekende zich
voortdurend aanbevelen voor verdere bijdrage. Het is noodig,
dat er voortdurend liefdegaven komen, want er zijn vele uit
gaven om den arbeid onder het oude bondsvolk voort te zetten.
Men "vergete toch dit zendingswerk niet. De blindheid der
Joden is zoo groot.
Rotterdam,
N KOOPS,
21—8—1900.
O.-Molenstraat 5.

Voor de Zending o. Heïd. en Moli.
Door Ds. Petersen, uit 't busje van Anna v. d.
Werff te O.-Pekela
.
.
.
f 2 05
Door Ds. Postema .te Warffum, van N. N. .
- 3,—
Boesborgh,
B. BE MOEN,
18 Aug. 1900.
Quaestor.

ONTVANGSTEN.
BIBLIOTHEEK:

V o o r c m K e r k g e b o u w teTt-rwlsj>e!.
Van de Ger gem.
Blokzijl
Boornbergnm
Tzum
Vriezenveen
Van de Kerkelijke

te
f 6,435 Sleen
- 5,175 Appingadam
- 2,00 Lochem
- 1,50
kas te den [laag
.
1'. A. SM'LDE,
Heerenveen, 20 Aug 1900.

DER THEOLOGISCHE SCHOOL.
f iQO
- 7_50
. l'oo
- 10 00
Penn.

Voor de luw. "ZU-ixlinj; en ISybelcolp.
i«* INlii'afotui t en Liuihurg.
Met hartelijken dank ontvangea :
Collecte Gerei', k. Bergen op Zoom, door Ds. Binnema f 9,80
Gilt van de .longedochters Ver. „Maïtha" te Zaan
dam, door den heer Dekker
.
.
. 2,50
Vau N. N. door N. N. te G
.
.
. io,—
Aanbevelend,
Namens Deputaten.
J. C. C. VOIGT, Benningm.
Raamsdonk, 20 Ang. 1900.
V .»«»*• «Ie
Appingedam
Bierum
Delfzijl
Garrelsweer
Loppersum
't Schild
Schildwolde
Siddeburen
Spijk A
Stedum
Ten Post

Tlieo otfiwslie .*"»« liool.
f
-

Het resultaat van zijn nauwkeurig
onderzoek legde hij neer in een klein
maar allerbelangrijkst boekje, 128 blad
zijden groot, getiteld TJne poignée de Faux
(Een handvol bedrog,) en bij de Uitgevers
Bridel en Cie te Lausanne voor den
geringen prijs van één franc verkrijgbaar.
Eerst toont de Hoogleeraar Doumergue
daarin met weinige woorden aan, dat
de laster aangaande Calvijns dood niet
op zichzelf staat, maar deel uitmaakt
van heel een Jezuïetisch stelsel van
lasteringen, dat tegen den Hervormer
van Genève is uitgedacht.
Maar het gerucht aangaande de ontzet
tende wijze, waarop Calvijn gestorven
is, spant daarin toch de kroon.
Nu hebben wij van het sterven van
Calvijn een nauwkeurig en zeer betrouw
baar verhaal van de hand van Beza, den
trouwen leerling en vriend van Calvijn.
Daaruit weten wij, dat de ziekte van

17,255
18,22
23,79'
18,125
6,45
4,215
8,10
6,15
22,65

Eestrum
Gerkesklooster
Kollum A
.Kooten
Oostermeer
Twijzel
Westergeest
'/s c- Drachten
„
Drogeham A -

12,62 5

„

n

16,47

„

Rottevalle

B
-

0,55
7,50
5,89
0,70
1,25
1,26
4,—
6,36
3,64
3,075
2,20

Sedert de opgave van 2 Januari 1.1. is voor de
Bibliotheek in dank ontvangen.
V. d. Sclir. Efeze 2 : 19—22. Leerrede bij ge
legenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe
kerkgebouw te Hattem, door Dr. H. Bouwman.
V. d. S. Het Huisbezoek door F. Biesterveld,
Hoogl. a. d. Th. Sch.
V. d. S. Frant;ois Turrettini sa vie et ses oeuvres et le Consensus. Dissertation a 1' Université de
Lausanne, par Gerrit Keizer, Cand. en Theologie.
V. d. S. De Jongelingsvereeniging en de Kerk,
door F. Biesterveld.
Catalogus van eene Bibliotheek over Armwezen,
toebehoorende aan de Evangelisch-Luthersche Diaco
nie te Amsterdam.
V. d. S. Jacques le Fèvre d' Etaples voorganger
van Calvijn, door C. van Froosdij.
Van een onbekenden gever eenige Heraut-nrs. en
een 20-tal brochures.
V. d. S. Het Tolstoyisme en de leer van het
Niet-wederstaan, door G. Wisse Jr.
Yan Ds. J. Ph. Sluyter te Boskoop: Handschrift eener
predikatie w te Nootdorp op 24 Eebr 1745 zijnde
beiedag des morgens en als de 7de ter gelegentheijt
van de sterfte van het Runtvee. Text Jona 1 : 6."
C. MULDER, Bibl.

Calvijn, van den 2den Mei af tot den
27en Mei, zijn sterfdag, toe, één aanhou
dend gebed was, niettegenstaande hij
voortdurend door pijn gekweld werd.
Zijne stem werd door het asthma ver
stikt ; zijne oogen, die ten einds toe
helder en schitterend bleven, waren ten
hemel geslagen, en heel zijn gelaat
toonde, dat hij vurig en als het ware
met zijne gansche ziel bad.
Dikwijls had hij de woorden van Ps. 39 op
de lippen : ik zwijg, Heere, want Gij hebt
het gedaan. Een ander maal zeide hij met
Hiskia : ik zucht als eene duif; of riep hij
uit: Heere, Gij verbrijzelt mij, maar het
is mij genoeg, dat uwe hand het doet.
Yelen begeerden hem nog eenmaal
vóór z\jn dood te zien. Maar de aandrang
was zoo groot, dat daaraan geen gevolg
kon worden gegeven. En Calvijn, die
zeer kortademig was en behoefte had aan
rust, verzocht, dat men zich tevreden zou

stellen, om voor hem te bidden tot God.
Op Zaterdag, den 27en Mei 1564,
's avonds te acht ure, ontsliep Calvijn,
in vollen vrede, met helder bewustzijn;
hij scheen meer ingeslapen dan gestorven
te zijn. De dood werd spoedig in heel
de stad bekend en de droefheid was
algemeen. Ook toen wilden velen hem
voor het laatst nog eens zien, en onder
hen vele vreemden, die reeds te voren
van elders waren overgekomen. Eerst
werden zij toegelaten; maar toen de
nieuwsgierigheid al te groot werd, werd
er een einde aan gemaakt. Den volgenden
dag, een Zondag, 's morgens te acht
ure, werd het lijk van Calviin in een
doodkleed gewikkeld en in eene eenvou
dige, houten kist gelegd; en des namid
dags te twee ure werd het naar Calvijns
eigen wensch, op de gewone wijze,
zonder eenigen praal, grafwaarts gedra
gen. Zelf had Calvijn ook bevolen,

dat geen gedenksteen zijn graf versieren
zou. En zoo is geschied. Zoo als Calvijn
leefde, zoo is hij gestorven.
Dit is het eenvoudige, onopgesmukte,
alleszins geloofwaardig verhaal, dat Beza
van Calvijns sterven ons heeft nagelaten.
Maar natuurlijk konden de Roomschen
niet gelooven, dat een aartsketter en
zoo heftig bestrijder van hun kerk als
Calvijn zulk een heerlijk en zalig
uiteinde zou hebben gehad.
Enkele dagen na zijn dood werden,
niet in Genève maar in Lyon, niet
onder de vrienden maar onder de
bitterste vijanden van Galvijn, over
zijn sterven de schandelijkste geruchten
verspreid. Maar men wist toen nog,
dat het geruchten waren, die ook
ontkend en tegengesproken werden.
Iets later wist een Karthuizer monnik,
schrijver van eene algemeene geschie
denis van 1500 tot 1574, te verhalen,
dat Calvijn aan eene luisziekte gestorven
was en de losbandigste van alle Geneefsche burgers was geweest.
In 1577 maakte de afvallige Bolsec
het nog erger en schreef, dat Calvijn
bezocht was met eene ziekte, waar
mede God naar zijn rechtvaardig oordeel
zijne vijanden straft. Heel zijn lichaam
was opgegeten dooi' luizen en wormen.
Hij stierf in wanhoop, vloekende en de
duivelen aanroepende.
Maar dat waren alles geruchten, die
geheel onbewezen waren en op geen
enkel getuigenis berustten. Er diende
een schijn van bewij3 voor zulke grove
lasteringen gevonden te worden. Dat
wisten de Jezuïeten eraan te geven in
het jaar 1586.
Twee jaren tevoren n. 1. in 1584
ging een Waalsch predikant te Dordrecht,
later te Brugge, Jan Haren geheeten,
tot de Roomsche kerk terug en kwam in
het gezelschap der Jezuïeten te Antwerpen.
Daar .schreef hij in eene brochure,
die in 1586 verscheen, dat Galvijn in
wanhoop gestorven was, gekweld door
vele vuile ziekten, waarmede God in
zijne wet de rebellen bedreigt. En dat
kon hij, zoo voegt hij eraan toe, als
waarheid bevestigen, omdat hij toenter
tijd in Genève aanwezig en ooggetuige
van Calvijns sterven was
Daarmede hadden de Jezuïeten het
bewijs, dat zij voor het goddeloos en
schrikkelijk uiteinde van Calvijn van
noode hadden. Wie kon er nu nog aan
twijfelen ? Het werd bevestigd door
iemand, die er zelf bij was geweest en
het met eigen oogen had gezien.
Maar Prof. Doumergue heeft de waarde
van dit getuigenis van Jan Haren eens
zeer nauwkeurig onderzocht. En wat
blijkt n u ?
Ten eerste: Jan Haren heeft dit
getuigenis afgelegd, niet toen hij nog
tot de Gereformeerde kerk behoorde, maar
nadat hij tot het Roomsche geloof was
teruggekeerd en door de Jezuïeten te
Antwerpen was opgenomen, bij gelegen
heid dat hij op bepaald verzoek in het
openbaar in de zaal van het Jezuïeten
college rekenschap gaf van de redenen,
waarom hij zich wederom bij de Room
sche kerk voegde.
Ten tweede : het pamflet, waarin dit
verhaal van Jan Haren over Calvijns
dood voorkomt, is niet van de hand van
Jan Haren. Reeds Franciscus Junius,
die terstond tegen dit pamflet opkwam,
merkte op, dat de schrijver daarin meer
malen vaa Jan Haren in den derden
persoon sprak. Het is duidelijk het
werk van de Jezuïeten, die van Jan
Haren eu vi;n zijn gesprekken gebruik
hebben gemaakt en op die manier de
schandelijke verhalen over Calvijns dood
met zijn getuigenis dekten.
Ten derde: weliswaar heeft Jan
Haren te Genève gestudeerd. Maar
bovengenoemde Fr. Junius, die er tegelijk
met hem was en hem daar persoonlijk
kende, getuigt, dat Jan Hdren volstrekt
niet bij h§t sterven van Calvijn tegen
woordig is geweest.
En eindelijk ten vierde : deze zelfde
Jan Haren keerde later, vol berouw,
weer tot de Gereformeerde belijdenis
terug. En toen gaf hij eene nieuwe
verhandeling uit, waarin hij openlijk
zeide : indien iemand eenige boeken heeft,
die men vroeger onder mijn naam in
verschillende talen heeft laten drukken,
boeken, die vol zijn van leugens en valsche onderstellingen, danverzoek ik, dat
men ze tot asch verbrande.
Dat blijft er bij nauwkeurig onderzoek
van het weefsel van leugens over, het
welk van Roomsche zijde gespannen is
om den persoon, het leven en het
sterven van Calvijn.
Drie, vier eeuwen, zoo zegt Prof. Dou
mergue ten slotte, als zijn Fransche
hart aan het woord komt, zijn de ver
dedigers van het Roomsche geloof al
bezig, om allerlei lasteringen in Frank
rijk te verbreiden over de personen en
het werk der Hervorming. Daarmede
voedt en bederft men het hart en ver
stand van het Fransche volk. Dit maakt
het onderwijs van de priesters in de
seminariën uit. Dat wordt in honderden
en nogmaals honderden brochures onder
de oogen van het publiek gebracht.
Geestelijkheid, burgerij en volk van
Frankrijk kunnen wel niet anders dan

gelooven, dat de stichters van het Pro
testantisme eene bende bandieten en
zedelijke monsters zijn.
Het lot van het Protestantisme, zoo
eindigt hij dan, is één met dat van ons
vaderland. Beide worden door de leugen
met den dood bedreigd; beide hebben
voor hun bestaan en leven de waarheid
van noode. *
Er volgen dan in het boekje van Prof.
Doumergue nog verscheidene aanhang
sels, die ook hoogst belangrijk zijn en
op menig punt tegenover Roomsche
geschiedvervalsching de waarheid aan
het licht brengen.
Maar wij laten dit aan de lezers over,
die, naar wij hopen, vele zullen zijn.
Ons was het thans alleen om de hoofd
zaak te doen.
Aan Prof. Doumergue met onzen
broedergroet de hartelijke dank voor dit
schitterend eereherstel van Calvijn.
BAVINCK.
XIlL»I,LIJII»K\.
„Mijne zoadc maakte ik U bekend, en mijne
ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide:
Ik zal belijdenis van mijne overtredingen
doen voor den Heere "
Ps 32 : 5a.

De mensch is veranderlijk, tot veran
dering geneigd. Ongestadig. IN heel
zijn leven wordt dit openbaar. Gods
kinderen kunnen niet rusten in de mate
der verkregen kennis en godzaligheid,
maar wenschen op te wassen in de
genade. De vermaning daartoe wordt
ook nadrukkelijk tot ben gebracht.
De ongeloovigen gaan dikwerf op den
weg der zonde van kwaad tot erger,
en worden vergeleken bij »een voorge
dreven zee, die niet rusten kan, maar
slijk en modder opwerpt."
Gelukkig de mensch, die door de
wederbarende en vernieuwende kracht
des Heiligen Geestes, de werken deiduisternis aflegt, en dé wapenen des
lichts aandoet, en alzoo een gansch
andere levenskeuze en levenskracht
toont dan vroeger. Deze verandering
is allernoodzakelijkst. Wij zien haar
bij Zacheüs. Bij den moordenaar aan
het kruis. Niet minder bij Paulus, die
van een wolf in een lam veranderde.
Deze verandering is een geheele omkee
ring. Een terugkeer op ingeslagen weg.
Tot zulk een terugkeer komt het
bij den Christen dikwerf. Zijn oude
natuur speelt hem parten; de wereld
verleidt hem; Satan vervoert hem. Zoo
geraakt hij, helaas soms tot afdolen
op verkeerde paden. Maar als zijne
voeten zijn uitgegleden," doet genade
hem opstaan , en keert hij zich tot God,
dien hij vergat. Wij zien dit bij Petrus.
Maar niet minder bij David. Hij had
zwaar gezondigd. Zich niet slechts aan
overspel, maar zelfs aan doodslag
schuldig gemaakt. Daarenboven bleef
hij geruimen tijd ongevoelig. Het scheen,
alsof het niet tot een recht belijden
voor zijn God komen kon. Maar er
kwam in zijne gestalte eene gezegende
verandering: » Mijne zonde maakte ik
U bekend, en mijne ongerechtigheid
bedekte ik niet. Ik zeide : ik zal belij
denis van mijne overtredingen doen
voor den Heere; en Gij vergaaft de
ongerechtigheid mijner zonde." Davids
kostelijk besluit, werd heerlijk bekroond.
Het was hem uitermate benauwd.
Wij zagen het vroeger. Maar de oogen
gingen hem open, voor de oorzaak
zijner ellende. De ijskorst, die als om
zijn hart was, smolt. De droefheid
naar God werd geboren. Tot hiertoe
had hij gezucht, gekermd, ja gebruld
vanwege zijne smart, door het schuldig
geweten en het gevoel van Gods toorn,
maar nu begon hij te doen, wat hij
van den beginne af had moeten doen.
Hij legde zich bloot voor den Heere.
De oorzaak, de schuldige oorzaak zijner
smarten werd hem ontdekt en bracht
hij voor God. Dat was ook het doel
van Gods slaande hand. Wij zien dit
in de Schrift allerwegen. Wie, onder
des Heeren bezoeking, voortgaat in
zijn zondigen weg, zich niet vernedert,
verhardt zich schrikkelijk en komt
eenmaal om. Wie wijs is, onderzoekt
zijne wegen, en leert met David in
diepen ootmoed tot God van zijne zonde
spreken, «belijdenis van overtreding
doen." Uit de diepte des harten heet
hel : „Heere, ik heb gezondigd
of:
„Wees mij arm zondaar genadig!"
Deze belijdenis is dringend noodza
kelijk , en uiterst heilzaam. Reeds
Salomo zegt in zijn Spreukenboek:
»Wie zijne overtreding bedekt, zal niet
voorspoedig zijn; maar die ze bekent
en laat, zal barmhartigheid verkrij
gen;" en Johannes verzekert: »Indien
wij onze zonden belijden; Hij (God)
is getrouw en rechtvaardig, dat Hij
ons de zonde vergeve, en ons reinige
van alle ongerechtigheid.'' Waarlijk
beleden zonden, zijn vergeven zonden.
Dat ondervond David. Hij deed be
lijdenis van zijne zonden.
Hij zocht geen voorwendsel. Veront
schuldigde zich niet. Schoof de schuld
niet op een ander ; neen, hij deed belij
denis van zijne zonden. De zonden van
anderen uit te spreken, en zijne eigene
niet te zien, is het werk van Farizeën,
tot wie Jezus zeide: »Gij zij t het, die

uzelven rechtvaardigt voor de nienschen, maar God kent uwe harten;
want dat hoog is onder de menschen,
is een gruwel voor God."
David was in de. gestalte van den
tollenaar in de gelijkenis van den
Zaligmaker. Hij denkt zelfsthans niet aan
de zonden van anderen. Hij zegt zelfs
niet, zichzelven insluitende, »onze over
tredingen." Neen, hoe gemakkelijk de
mensch van nature ook van het bijzon
dere tot het algemeene vervalt; van
het: »ik ben een zondaar," tot het:
»wij zijn allen zondarenen met
hoeveel moeite hij ook van het: »wij
zijl? allen zondaren," tot het: »ik ben
een zondaar'' terugkeert, — als genade de
hoogten des harten slecht, en dit was bij
David het geval, wordt het: »Ik zal
belijdenis doen van mijne overtredingen."
Hij legde deze belijdenis voor den
Heere af. Hij maakte Hem zijne zonden
bekend. Niemand zegge, het is niet
noodig onze zonden God te belijden,
ze Hem te ontdekken, want Hij kent
ze en beter dan wij, Hij, die van
verre onze gedachten verstaat, d.i. lang
voor ze opkwamen in ons hart.
Want al is het waar, dat God alle
dingen weet, dat er niets voor Hem ver
borgen is, wij hebben onze ongerechtig
heden voor Hem te belijden, omdat Hij
het wil. De zonde te belijden, behoort
tot de aanroeping zijns Naams. Van
vernedering des harten kan geen sprake
zijn, dan in den weg der schuldbelijdenis.
De dichter wist dan ook wel, wat
hij deed. Hij ging met voorbedachten
rade te werk. »ïk zeide, ik zal belij
denis van mijne overtredingen doen
voor den Heere." »Ik zeide," d.i. ik
dacht, ik besloot bij mijzelven.
Wij zien hier, hoe getrouw de Heilige
Geest is. Heeft Hij den zondaar opge
wekt tot een nieuw leven, Hij blijft
zijn Leidsman en Leeraar en Trooster,
en houdt met zijn ontdekkend werk
niet op. Van den doolweg brengt Hij
weer. Uit den slaap schudt Hij wakker.
Bedekselen der schande rukt Hij weg.
Hoogten des harten slecht Hij. En
in den geest der nederigen, in het hart
der verbrijzelden stort Hij bij vernieu
wing levensvreugde uit. Niet slechts
begint Hij het goede werk in den
zondaar, maar Hjj volbrengt het ook.
Uit den staat der genade valt niemand
uit. »Het vaste fundament Gods staat,
hebbende dezen zegel, de Heere kent
ze, die de zijnen zijn." Ze zijn als in
zijn handen gegraveerd. Ze leven in
zijn hart. Ofschoon bergen weken en
heuvelen wankelden, zou zijne goeder
tierenheid van hen niet wijken.
Ook wordt ons hier herinnerd, dat
het niet genoeg is goede voornemens
te koesteren, maar dat het op de beoe
fening aankomt. David nam zich voor,
zijne zonden te belijden en Hij deed
het. Trouwens, wie den Heere vreest,
is van bloot uitwendig belijden afkeerig.
't Is waar, hij klaagt er over, dat hij
niet is, die hij behoorde te zijn, die hij
wenscht te zijn ; ja, zegt, met het oog
op zijn verdorven aard, waartegen hij
heel zijn leven te strijden heeft, »ik
weet, dat in mij, dat is, in mijn vleesch,
geen goed woont; want het willen is
wel bij mij, maar het goede te doen,
dat vind ik niet. Want het goede, dat
ik wil, doe ik niét, maar het kwade,
dat ik niet wil, dat doe ik." En
wederom: »Zoo vind ik dan deze wet
in mij, als ik het goede wil doen, dat
het kwade mij bijligt. Want ik heb
een vermaak in de wet Gods, naar den
inwendigen mensch. Maar ik zie eene
andere wet in mijne leden, welke strijdt
tegen de wet m^ns gemoeds, en mij
gevangen neemt onder de wet der
zonde, die in mijne leden is. Ik ellendig
mensch ! wie zal mij verlossen uit het
lichaam dezes doods
. Doch deze strijd
toont bekeering ten goede.
(Slot volgt.) ,
NOTTEN.

Politieke Beschouwingen.
Reeds verleden week Vrijdag was Peking
de hoofdstad van China in de macht van de
legers der Mogendheden. Heel gemakkelijk
ging de inneming echter niet; vooral de
Japanneezen hadden moeite om een deipoorten te openen, hetgeen dan ook niet
zonder groote verliezen gepaard ging. Ge
makkelijker ging het voor de Engelschen en
de Amerikanen met een andere poort. Vele
Chineezen werden gedood. Maar hoe het
nu eigenlijk met de Regeering daar staat,
en of' er nu onderhandelingen zullen wor
den aangeknoopt, dan wel dat de strijd nog
wordt voortgezet, ligt nog tamelijk in het
donker. Dinsdag werd in Londen een en
ander openbaar gemaakt, dat wij hier geven :
De Chineesche gezant hier bevestigt de
vlucht van den Keizer en de Keizerin, maar
weigert zich uit te laten over de vredeson
derhandelingen waarbij Li-hoeng-tsjang als
bemiddelaar zou dienen. Geen nadere bizonderheden uit Peking hebben Sjanghai of
Tiëntsin bereikt. Inderdaad schijnt het ver
keer tusschen Peking en Tiëntsin geheel
gestremd te zijn ten gevolge van de over
stroomingen. Het kan echter wel, dat de
Chineezen de gemeenschap hebben afgesneden,
immers de correspondent van de „Standard"
seinde den 8en uit Tiëntsin, dat Chineesche
troepen en Boksers bij Tiëntsin den spoorweg
van daar naar Takoe en de wegen naar

Peking bleven~ bedreigen. Japansche kon
vooien waren op weg naar Peking aange
vallen. Waarschijnlijk zijn dus de telegram
men uit Kobe juist, die melden, dat de
toestand van de bondgenooten alles-behalve
veilig is, nadat zij zoogenaamd de stad
hebben ingenomen. Dat verklaart ook het
dringend verzoek naar Takoe om verster
king.
Volgens den correspondent van de „Times"
te Shanghai wisselt Li dagelijks telegrammen
met Petersburg. De Russische vlag alleen,
wappert boven Njoe-tsjwang, waar de Rus
sische consul tot burgerlijk commissaris is
benoemd, terwijl de Russische banken de
tolgelden innen. Bijgevolg is het niet vèrwonderlijk, als men verneemt, dat Rusland
over Mantsjoerije afzonderlijk met China wil
onderhandelen. Volgens den correspondent
van de „Daily Mail" te Jokohama wantrouwt
Japan de Russische plannen evenzeer als de
Duitsche. De Japansche regeering zegt in
een officieuse kennisgeving aan de pers, dat
zij van China geen buitensporige schadever
goeding zal eischen en zich verzetten zal
tegen iedere poging van de Europeesche
mogendheden om China te verbrokkelen.
De maatregelen die Japan zou nemen, waar
onder een leening van 20 millioen pond,
zouden ten doel hebben, de plannen van
Rusland en Duitschland, om zicti op kosten
van China te vergrooten, tegen te gaan.
Een Japansch oorlogschip is naar Sjanghai
vertrokken om troepen aan wal te zetten.
Men ziet, ook onder de Mogendheden
heersclit nog allesbehalve samenstemming.
Als het een weinig wil, gaan ze nog onder
elkander kibbelen over hetgeen de één wel
gaarne zou willen inpalmen, maar door den
ander niet wordt gegund. Daarom zal nu ook
Japan troepen in het Jangtse-gebied brengen
om, zoo noodig, op de Engelschen toe te zien.
Maar tegenover Rusland zal het niet zoo
gemakkelijk gaan. Het zit eenmaal in het
Noorden van China eu wie het daaruit ver
wijdert, moet knap zijn.
In de Transvaal blijven de zaken in 't al
gemeen goed staan voor de Burgers. Wat
reeds de vorige week tamelijk zeker was,
dat de dappere de Wet zijne vervolgers zou
ontkomen en zich met de la Rey vereenigen,
is thans volkomen zeker, wijl door Roberts
zelf bevestigd. Doch zeer eigenaardig onder
den term : ik vrees dat . . . Het is een
bijdrage te meer voor de wijze, waarop zelf
een man als Roberts der Engelschen mis
lukkingen eu neerlagen zoekt te bedekken.
Komen er echter berichten door (al is 't wat
laat!) van de audere zijde, dan ziet men,
dat de werkelijkheid veel minder gunstig is
voor de Engelschen, dan wij wisten en en
kele dagen daarna komen de verlieslijsten
daarop het stempel der waarheid zetten en
tevens aan 't licht brengen, dat zij op nog
veel meer plaatsen klop kregen; dan bekend
is gemaakt. Blijkbaar is het op dit oogenblik huune bedoeling, zich vooral ten Noord
en .Noord-Westen van Pretoria te beveiligen
tegen de la Rey en — de Wet. Onder
Kitchener trachten zij de la Rey terug te
dringen en voor een deel moet hun dat in
Megalie's bergen gelukt zijn, zoodat een
Burger-commando zelfs een paar gehavende
kanonnen, een paar wagens en zeven man
verloor, volgens het officieele bericht. In
het Oosten van Pretoria waclit L. Botha
blijkbaar Buller en Freiich in de bergpassen
af'. Wagen zij het derwaarts op te klimmen,
dan zal zeker hunne poging bloedig afge
slagen worden. Daar vooral ligt men van
de zijde der Burgers op de loer.
Of de Wet zich ook daarheen begeven
zal, wordt wel door sommigen beweerd,
maar door anderen betwijfeld. Indien zij
gezamelijk Buller c. s. konden terugdringen
naar de Vaal en alzoo den weg banen voor
een vereeniging van de Wet met Olivier in
den Vrijstaat — om daar opnieuw den strijd
voort te zetten, dat zou zeker den toestand
van Roberts in Pretoria nog hachelijker
maken, dan hij thans is. Want dat Olivier
met een paar duizend man zich daar blij kt
te kunnen handhaven, doet zien, hoezeer de
macht der Engelschen uitgeput raakt. Ook
hun verweer rondom Pretoria-Johanuesburg
legt hetzelfde getuigenis af.
Intusschen gaat Roberts voort zijn drakonische maatregelen te verscherpen. Al
wat geen echte Transvaler is, wordt uit het
land gestuurd, eu zijne jongste proclamatie
maakt de positie voor de Burgers nog on
houdbaarder. In hoofdzaak komt zijn bevel
hierop neer, dat voortaan in streken, die
door de Engelsche troepen bezet zijn, alle
burgers als krijgsgevangenen beschouwd en
weggevoerd zullen worden, met uitzondering
van wie al den onzijdigheidseed hebben af
gelegd. Deze zullen, in geval zij dien eed
breken, gestraft worden met den dood of
gevangenisstraf' of boete. Hoeven, die ver
kenners van de Boeren herbergen, zijn onder
hevig aan verwoesting. Wie de Engelsche
overheid niet mededeelt, dat er Boeren op
zijn plaats zijn, wordt beschouwd als met
den vijand te heulen. Passen worden niet
meer uitgereikt!
„Ziedaar, zegt de A. Rotterdammer, de
nieuwe politiek van Lord Roberts. Al wie
zich dus voortaan overgeeft of krijgsgevangen
wordt gemaakt of eenvoudig op zijn plaats
of op de dorpen in hechtenis wordt genomen,
gaat naar St. Helena of Ceylon of misschien
naar een ander eiland. Engeland heeft de
keus ; misschien gaan zij wel koning Prempeh en koning Asibi, de Asjantijnen, die nu
naar de Seychefen worden gebracht, gezel
schap houden. Men begrijpt, dat die alge
meene deportatie ook de burgers van den
Vrijstaat geldt.
* Het zal er toe komen, gelijk president
Kruger en president Steyn en andere leiders
dsr republikeinen gezegd hebben, dat het
verzet eerst zal ophouden met den laatsten
Boer. Engeland zal dan triomfeeren over
de vrouwen en kinderen van Transvaal eu
den Vrijstaat. Intusschen, de goede kant
van de proclamatie is, dat zij den kop van
den Boer stijven zal. Het zal nu ook uit
wezen met hun grootmoedige politiek."
Maar welke afschuwelijke, met alle recht
strijdende handelingen men zich ook in Zuid-

Afrika veroorlooft — de andere Mogend
heden do?n er het zwijgen toe, eu, naar het
schijnt, wordt zelfs van de zijde Ouzer Re
geering geen poging gedaan door diploma
tieke middelen om dergelijke wederrechtelijke
handelingen aan Nederlanders gepleegd verder
te voorkomen. Doch laat ons alsnog hopen,
dat zij meer deed dan wij weten.
Op reis.
NOOBDTZIJ.

BIJ HERKIEZING OOK HER
NIEUWDE PUBLIEKE
BEVESTIGING?
II.
Zooveel werd ons dus reeds duidelijk, dat
onze Kerkenorde, die volgens Art. 27 moge
lijkheid laat van continuatie, ook na twee
jarigen diensttijd, niet rept zelfs van een
vernieuwde bevestiging van hen, die in hunne
bediening worden gecontinueerd.
Zij, die pleiten voor een zoodanige her
nieuwde publieke bevestiging, vinden voor dit
hun streven geen grond, ook maar in eën
enkele bepaling van de Kerkenorde zelve.
De Kerkenorde met hare bepalingen laat
hen in dezen „in den steek". Dat is zoo
duidelijk, dat liet zelfs voor geen tegenspraak
vatbaar is.
Wij hebben dan ook nu in de tweede
plaats te onderzoeken, of er soms ook gronden
of motieven zijn, ontleend aan de algemeene
beginselen.
Als van zelve rijst dan de vraag: is de
dienst of' het ambt van Ouderling en Diaken
misschien van zoodardgen aard, dat vernieuwde
bevestiging „met openbare gebeden en stipu„latiën" bij herkiezing en dus bij continuatie
van dienst noodzakelijk is ? Bekieeden Ouder
lingen en Diakenen een dienst, die krachtens
zijn aard en natuur binnen of met een be
paalden termijn exspireert of' ten einde loopt,
gelijk b.v. dit het geval is met Leden van
Tweede Kamer en Gemeenteraad of ook met
Leden van het Bestuur eeuer Vereeniging?
Deze allen ontvangen, zooals bekend is, een
opdracht van volk of vereeniging voor een
bepaalden tijd, overeenkomstig den aard der
taak, hun opgedragen en toevertrouwd.
Al wie een zoodanige opvatting van aari'
en wezen van den dienst van O. en D. zijp.
toegedaan, moeten wel voor vernieuwde stipulatiën zijn na exspiratie van den diensttijd,
evenzeer als Leden van Eerste en Tweede
Kamer en van den Gemeenteraad bij her
kiezing vernieuwde stipulatiën onder eed oi'
belofte hebben te doen.
Voor zulk een opvatting bestaat echter
geen enkel bewijs. Integendeel.
En in onze Confessie èr. in onze Kerken
orde Art. 2 worden naar den Woorde Gods
Ouderlingschap en Diakenschap gecoördineerd
geplaatst naast het ambt of den dienst van
de bediening des Woords.
Bij de Gereformeerden is „de aftreding"
zelve na een bepaalden termijn dan ook nooit
een zaak van princiep, maar slechts een zaak
van practijk en van utiliteit geweest.
Het ambt, de dienst zelf brengt naar zijn
aard en wezen volgens hen de noodzakelijk
heid van zulk een aftreding of ook beurt
wisseling niet meè. Dat blijkt al aanstonds
uit Art. 27 1). K. O. zelf: Anders toch
had daar nooit opening kunnen gegeven
worden voor continuatie in de bediening na
tweejarigen diensttijd.
Op de tegenwerping van Grotius eu andere
Remonstranten, dat de Presbyters in de
Geref. kerk hun ambt bij jaren tellen, dat
ze zijn annales, biennes of ook triennes, (ambte
lijk mannen van één, twee of ook driejaren)
toont Voetius aan (Pol. Eccl. Tom. III p.
466), dat dit bij de Gereformeerden geen
zaak van beginsel is ; dat zelfs in de Geref.
kerk te Londen (de Ned. Vluchtelingen-kerk)
de Ouderlingen perpetui, of levenslang in hun
dienst wareu, gelijk ook (zoo voegt hij er bij)
in de Geref. kerk te Groningen heden nog.
Dus een continuatie van dienst zonder her
kiezing c. a.
Zelfs laat hij er op volgen: „Ook de
„onzen bekennen, dat ze wel zouden willen,
„dat overal mannen voorhanden waren, die
„voortdurend dit ambt (munus) zouden kunnen
„waarnemen."
Aan deze principiëele verklaring voegt hij
dan toe : „Nu evenwel eenmaal deze ge„woonte (n.1. die van aftreding) is ingevoerd,
„zie ik geen gewichtige rede, dat wij zeer
„naar verandering zouden staan."
Van vernieuwde stipulatiën na een zekeren
diensttijd kan bij continuatie in den dienst,
met beginselen als deze over wezen en
karakter van dien dienst, geen sprake zijn.
Zij, die daarop staan, spreken bewust of'
onbewust uit Collegialistische beginselen,
waarbij de dienst (munus) van Ouderling en
Diaken verlaagd wordt tot een opdracht of
mandaat, welke als van zelve met een bepaal
den termijn vervalt.
Dit door ons besproken onderscheid komt
ook zelfs uit op politiek terrein. De Leden
van Eerste en Tweede Kamer b.v. en van
Gemeenteraden bekieeden als zoodanig geen
ambt, geen dienst. Zij hebben een mandaat
of opdracht te vervullen, voor een bepaalden
tijd, daartoe door het volk verkozen.
Wanneer die termijn verstreken is, en zij
dus naar den aard van hun mandaat aftre
den, moeten bij herkiezing als van zelve ook
de stipulatiën met eed of belofte hernieuwd
worden. Dit geschiedt trouwens dan ook.
Daarentegen gaat het b.v. bij herbenoeming
van een Burgemeester, en dus bij continuatie
in zijn ambt, geheel anders toe. Ook hij
wordt, zooals bekend is, voor een bepaald
aantal jaren door de Hooge Regeering be
noemd. Bij herbenoeming of continuatie in
zijn ambt hebben er echter geen nieuwe stipu
latiën plaats. Hij wordt eenvoudig gecontinueeerd, waarbij de oorspronkelijke stipu
latiën van eed oi' belofte geacht worden van
kracht te blijven.
Het verschil van handelwijze in dezen zit
in het verschil tusschen mandaat of opdracht
en ambt of dienst (munus) in den eigentlijken
zin des woords.
Wie dus het ambt of den dienst van
Ouderling of Diaken als een wezenlijk ambt
of dienst beschouwt, door den Koning der
kerk ingesteld, en waartoe men van dien

Koning zeiven, zij het ook door de gemeente,
e, gemeenten komen samen in 35 Classes en
ffi uitdrukking gegeven werd van haar dïep
De^ zes Fransche Bijbel-colporteurs ]inn
wordt geroepen, en niet maar als een volks
VERSLAG VAN DE PROVINCIALE
s- 4 particuliere Synoden; terwijl zij in 1850
'0
medegevoel met de lijdende Broeders in
Algerië en Tunis verkochten in één jaar
ar
mandaat of volksopdracht of als een gewone
DIACONALE CONFERENTIE
ie telde 2 particuliere Synoden, 24 Classes, 292
'2 Zuid-Afrika en waarin verzekerd werd, dat 1400 exemplaren. In de provincie Constanbestuursfunctie, mag met dit streven naar
ir gemeenten met 293 predikanten. Eveneens
^
van de Geref. Kerken in Zuid-Holland
is de Geref. kerk vurig bidt, dat hun recht tine worden 200 Arabische Bijbels per maand
vernieuwde stipulatiën of vernieuwde bevestiging
ig
was het getal Avondmaalgangers in die 50
gehouden te Schiedam
'0
wedervare.
verkocht.
bij herkiezing of bij continuatie iu de bedie
;jaren van 33,553 tot 109,899 geklommen.
op Woensdag 13 Juni 1900
n.
Rev. Dr. J. H. Karsten werd benoemd tot
t_
ning niet meegaan.
Voor de Binnenl. Zending werd toen op_
in het kerkgebouw aan de Plantage
?- afgevaardigde naar de Synode der Geref.
Wel verre, dat dit streven eenigen grond
d gebracht 5,095 doll. en thans 90,054 doll..;; kerk in Kaapkolonie.
(Lange Niemvstraat).
Gereformeerd Traktaatzou hebben in aard en wezen van den be
voor de. Buitenl. Zending toen 9,606 doll.
"•
SCHOLTEN.
(Vervolg van No.. 33).
Genootschap
sproken dienst, gaat het er veeleer tegen inn
thans 155,943 doll. Het getal Catechisani„
» F I L I I ' P 1 ] !*".
Alsnu komt aan de orde de behandeling
en verlaagt het dien dienst tot een bloot
it ten bedroeg 35,128 en dat der ZondagsMen meldt van de echtgenoote van admi
Uit Surinam.e.
van vraag 6, ingezonden door Boskoop :
mandaat of opdracht, in strijd met de orde
!- scholieren 124,248.
raal Dewey, dat zij door geboorte en opvoeDeelden we onlangs meê, dat we goed
id
//Ligt het op den weg van de Diaconie
ningen des Heeren op het gebied zijnerr
Deze cijfers toonen een vooruitgang inr
,
'
ding
tot de Presbyteriaansche kerk behoorde.
nieuws uit Paramaribo hadden ontvangen
m
schoolgeld voor minvermogende kinderen
heilige kerk.
l.edental en offervaardigheid. Was in dit
1
met de belofte er later op terug te komen,
a,
te betalen ?"
Ook van uit dit oogpunt ontbreekt duss opzicht het rapport gunstig, niet zoo gunstig Later voegde zij zich; bij de Episcopaalsche
«j
kerk; toen werd zij Theosophisch; vervolgens
het is ons een aangename taak thans ons
is
Deze zaak is volgens de toelichting van
alle grond en motief voor dit streven.
luidde het, waar het den geestelijken toestand
werd zij Roomsch. (Hun huwelijk werd,
voornemen te kunnen volvoeren.
den afgevaardigde niet voldoende helder
Of zou misschien grond en motief nog inï
der kerk besprak. Het verslag in „de Hope"
als gemeld is, door een Roomsch priester
Zooals den vrienden van „Filippus" bekend
d
voor de Diaconie. Er is te Boskoop een
iets anders schuilen en wel in aard en wezen>i zegt er het volgende van :
ingezegend.) Thans is z*j echter weer Epis- is, hebben we de zending van Scheurkalen
i- Suppletiefonds, maar dat is voor minvervan de stipulatiën zelve, 't Is mogelijk, maarr
//Bemoedigende statistiek.
copaalsch geworden, dat haar man ook is; ders naar Suriname moeten staken, omdat
it
mogenden. Nu willen enkele broeders, dat
al aanstonds niet waarschijnlijk.
/.Echter, de Commissie was eenparig in
en zij steunt nu het plan, om te Washington ons in de laatste tijden geen bericht van
n
dit fonds behalve voor minvermogenden
In een slot-artikel zij daaraan nog eeni de overtuiging, dat er o zooveel is in de praceene Episcopaalsche Kathedraal te stichten. ontvangst meer was geworden.
ook voor onvermogenden betaalt.
Het
korte bespreking gewijd.
tijk onzer gemeenten, dat dient t e stemmen
n
Een en ander vermeerderde de populariteit
Hoewel wij geen de minste reden haddenn
Suppletiefonds is hiertoe niet bereid; het
D. K. WIELENGA.
tot verootmoediging en onderzoek, tot belij
van den admiraal niet.
om aan de goede trouw van den persoon,
i, is niet opgericht, om onvermogende kinderen
denis en bekeeiing.
aan wien wij de Kalenders gezonden hadden,i, school te laten gaan, maar om in de beNogmaals wijzen wij op de aanstaande
//De „tijdgeest" wordt gehuldigd en inge
Na tien maanden onderzoek en studie ook maar een oogenblik te twijfelen, achtten
u
hoefte te voorzien, waar de ouders tekort
dronken, de Geest des Heeren te veel geCENTRALE
hebben de aartsbisschoppen van Canterbury
wij het tjeh niet raadzaam, zoo maar, zonderr
komen. Nu vraagt Boskoop, of deze zaak
bluscht
en
bedroefd.
PASTORALE CONFERENTIE.
en York zich tegen de ritualistische practijk
dat we wisten of de Kalenders de bestem
van de Diaconie moet uitgaan of van het
„Het ontbreekt o. a. aan heiliging van den
van vele geestelijken verklaard, om een deel
De Centrale Pastorale Conferentie zal dit' „Dag des Heeren", aan waarneming van den
ming bereikten, door te blijven zenden. Err Suppletiefonds; wat is de weg?
van het geconsacreerde brood en wijn bij het
kon toch verandering van woonplaats of ookk
jaar, zoo de Heere wil, gehouden worden op3 huiselijken godsdienst, van het geregeld lezen
De Voorzitter meent, dat de bespreking
avondmaal te bewaren, en dit later buiten de overlijden of iets anders plaats gehad hebben,i,
Donderdag 30 Augustus
van dit punt zeer kort kan zijn. Het is
van den Bijbel en wat dies meer zij."
kerk aan zieken en stervenden toe te dienen.
tengevolge waarvan de soldaten van het huni
te Zwolle in de Plantage-kerk.
vroeger al behandeld. Hij herinnert, hoe de
Onze aandacht werd getrokken door het
toegedachte verstoken bleven.
De Conferentie zal des voormiddags le 10)
Conferentie van Den Haag besloot, dat de
groot verschil tusschen het getal Catechi
Voor de rechtbank van Stroudsburgh in
Toch wilden we zoo gaarne ook hun hett
uur aanvangen en des avonds te 5 uur ein
Diaconie het schoolgeld moet betalen voor
santen en Zondagsscholieren.
Tegenover
Evangelie des kruises doen prediken ; wes
digen. De Pauze zal gehouden wordeni
onvermogende ouders; ook voor minvermo35 duizend Catechisanten staan 124 duizendj Pennsylvanië werd den predikant Dixon
door een brouwer, wiens fabriek door den
halve wij ten vorigen jare in onze circulaire3 genden, maar voor onvermogende ouders zeker.
tusschen 1 en 2 uur en niet langer dan s / 4 uurf
Zondagsscholleren.
Zulk eene verhouding
"7. bliksem vernield werd, de eisrh gesteld om
ons bereid verklaarden, dat indien iemand1
duren.
De afgevaardigde van Rotterdam A ver
moest er in een Geref. kerk niet zrju. Of
hem 50000 dollars te betalen. En wel, ons een vertrouwd adres zou kunnen op
De volgende belangrijke onderwerpen zul de Commissie hierop ook gewezen en de
zekert, dat deze toelichting niet volkomen
omdat hij publiek op den kansel den vloek
geven, wij dan ten volle genegen waren denï
len worden ingeleid :
juist is. De vraag is door Rotterdam A op
Synode de aandacht van de kerkeraden opJ
des hemels had ingeroepen over deze
weg naar Suriname te heropenen. En zie !! de Conferentie te 's-ILage gebracht, is daar
1. Het liooge belang der Exegese voor deze zaak gevestigd heeft, zegt het verslag
| brouwerij van den eischer.
weldra werden we daartoe in de gelegenheid1 uitvoerig behandeld en in de conclusie is
de Bediening des Woords, door Ds. A. niet. Wij veronderstellen dit wel, omdat het
gesteld.
Doorn, van Praneker.
daar uitgemaakt, dat schoolgeld niet behoort
niet dan tot verzwakking der kerk kan lei
De lieer Georges Cadbury te Birmingham,
Van geachte zijde werd ons een adress
2. De beteekenis der Confessie (Belijde den, dat de Zondagsschool voor een groot
tot de diaconale ondersteuning.
wereldbekend door zijn chocolaad-fabriek ,
van een heer te Paramaribp, die Meester
nis) voor het kerkelijk samenleven, door Prof. deel de Catechisatie vervangt. Vooral in
De afgevaardigde van ' s Hage zegt, dat
'
werkte vroeger zelf 14 uren per dag om
is in de Rechten, aan de hand gedaan;;
L. Lindeboom.
het eensdeels waar is, wat br. Ketelaar
Amerika is de Zondagsschool een zekere
met wien we ons in correspondentie stelden,, zegt. De zaak: kwam toen. ter sprake met
3. Het gezag der Dordtsche Kerkenorde, macht in de gemeente, die haar op den duur zoo ver te komen. Zijn grootste zorg was
de welstand van de 2400 bedienden en
eu die weldra zien bereid verklaarde dei
door Prof. D. K. Wielenga.
het oog op de kiezerslijsten. Er is ultgevan het zuivere- spoor afdrijft. Vooreerst
arbeiders te Bournville, waaronder 1600 Kalenders in ontvangst te willen nemen,
Na elk referaat zal gelegenheid gegeveni
, sproken, dat schoolgeld wel terdege behoort
vervangt zij voor de kinderen de openbare!
meisjes. Sedert 40 jaren heeft hij ook eene en ze onder de soldaten te doen\erspreiden..
worden tot debat.
bij de Diaconie. Maar er is de wenk gegegodsdienstoefening en in de tweede plaats
' Zondagsschool voor volwassenen onder zijne
Van dien heer nu ontvingen we eenigen,
Ook zullen de in Nr. 32 gemelde Variaven, om tot de oprichting van suppletie
treden in haar onderwijzers op, van wie!
besturing. De heer Cadbury is Quaker, maar
tijd geleden het volgende schrijven.
onderwerpen, naar gelang van tijd, bespro gezegd wordt, dat zij meer onderwijzen in
fondsen over te gaan. De menschen konden
'
hij behoort ook tot het comité-generaal der
„Paramaribo, 28 Januari 1900.
ken worden.
dan steun ontvangen en toch kiezer blijven.
den geest van het Engelsch methodisme dan
'
Vrije kerken te Birmingham ; en heeft als
TVE H'aarde Heer !
De Conferentie is toegankelijk voor Hoog
De afgevaardigde van Hazerswoudè heritiin de Gereformeerde leer.
zoodanig
in
elke
kerk
een
Jongelings-vereeOnlangs zeide ik u in een briefkaart
leeraren, Bedienaren des Woords, Ouderlin
nert er aan, dat dit punt twee jaar geleden
De rapporten over de Zending waren be
niging en huisbezoekers weten in te stellen.
nader bericht toe over het resultaat van de
gen, Diakenen, Studenten in de Godgeleerd
te Leiden behandeld is. De zaak is wel
moedigend. Het verslag werd uitgebracht
Kalenderverspreiding onder de militairen in
heid, Onderwijzers ; ook voor lidmaten der door Rev. H. van der Wart. Het is de
degelijk besproken, gelijk Rotterdam A het
Home Magazine, een Engelsch blad, deze Kolonie.
Geref. Kerken, aan wie, op verzoek, door 't gewoonte, dat bij de behandeling van de
voorstelt. Anders te handelen, zou zijn
beschrijft, wat Groot-Brittanië en Ierland
Ik kan daaraan nu gevolg geven, daar ik
Moderamen toegang wordt verleend. Tot
een ingrijpen in de vaderlijke rechten. Dan
Zending een Zendingsrede uitgesproker wordt.
zouden
hebben
kunnen
doen
met
de
honderden
dezer dagen daaromtrent de noodige medebestrijding van onvermijdelijke onkosten is
kan de. Diaconie ook wel bonnetjes afgeven
Ditmaal deed dit Dr. Cobb, die, zooals hij
millioenen, die reeds einde Maart j. 1. voor
deeling ontving.
voor iederen bezoeker de toegangsprijs op zelf zeide, sprak ouder den bezielenden in
aan den vleeschhouwer, den bakker, den
den onreohtvaardigen Zuid - Afrikaanschen
De sergeant K. heeft zich evenals vroeger
f 0,50 gesteld.
manufacturier enz. en alzoo een inrichting
druk dien hij medegenomen had van de Al
oorlog waren uitgegeven. — „Die som zou
met de ronddeeling belast, en met verblijdend
Vooits zal het Comité, in overleg met den
worden , om bonnetjes .af te geven. De
gemeene Zendingsconferentie, die onlangs in
voldoende zijn om: alle arme grijsaards van succes.
Allen, die hij er naar vraagde, kwestie is bier, dat waar ouders of vader
koster, er voor zorgen, dat den bezoekers in
New-York gehouden is, waar hij meer dan
het Vereenigde Koninkrijk een ouderkomen
wenschten gaarne zoo'n Kalender te ontvan of moeder in leven zijn, deze van 's Heeren
de Pauze eene geschikte gelegenheid tot het
ooit met geestdrift, liefde en overgegeven
te verschaffen ; millioenen kinderen op te gen, en hadden ook. bijna zonder uitzonde
gebruik maken van ververschingen tegen
wege zijn geroepen, voor het onderwijs der
heid voor de Zendingszaak bezield was. Hij
voeden ; alle armen te ondersteunen ; elke ring er iets voor over. Het zijn bijna allen kinderen te zorgen. De Conferentie van Leiden
billijken prijs zal zijn geopend.
trachtte die geestdrift en bezieling ook bij
onderofficieren eu korporaals die, hetzij in de met degelijke adviseurs als Ds. Rudolph en
Broeders, die genegen zijn de bespreking zijne hoorders te wekken, waarin hij niet som te betalen die uitgegeven wordt voor
de Zendingen van allen aard en voor de
Kazerne, hetzij in hunne huishoudens, een
van een of ander punt der Varia met een
Ds. v. Proosdij verklaarde, dat wij nooit
teleurgesteld is.
werken van liefdadigheid ; onze hospitalen
Kalender wenschten. De meesten betaalden dien weg mosten opgaan van in de ouder
kort woord in te leiden, gelieven daarvan
Dit kwam aanstonds uit, toen de Praeses
15 cent, sommigen 10, een paar 20 en één
vooraf, of bij den aanvang der samenkomst der Synode na die rede gelegenheid gaf tot schenkingen te geven; onze kerken en
lijke rechten in te grijpen. Ook de afgevaar
kapellen met de duizenden geestelijken te
50 cent. Er waren er ook, die niets be
kennis te geven aan den Voorzitter.
een vrije bespreking vau de belangen der
digde van Alphen is het met Rotterdam eens,
onderhouden ; te voorzien in de kosten van
taalden. Eenige exemplaren werden naar
Belooft deze Confereutie eene hoogs* be
dat dit niet behoort tot den diaconalen arbeid.
Zeuding. Hieraan mogen ook niet-leden der
langrijke te zijn, brenge de Heere dan vele Synode deelnemen. Velen zoowel ouder onze asylums voor herstellenden, van onze de posten gezonden, als 4 naar de bezetting
De afgevaardigde van Kralingen maakt
bibliotheken en onze museums; duizenden
te fort Nieuw-Amsterdam, en 3 naar elk der
broederen saam en geve Hij door zijne lingen als predikanten maakten van die ge
geen onderscheid in het ondersteunen in
professioneele scholen uit te rusten en te
militaire posten te Albina en te Nickerie.
genade, dat ze aan baar doel moge beant
brood, kleederen of onderwijs. Kralingen
legenheid gebruik, om hun belangstelling uit
onderhouden ; een leger van 5000 Zende
In de soldaten- en onderofficierenkamer in
woorden om ook in hare mate werkzaam te
heelt .ook een suppletiefonds. Nooit is er
te spreken en deze hoogst belangrijke zaak
lingen te onderhouden; millioenen personen
zijn tot de komst van Gods koninkrijk en
de Kazerne van het fort Zeelandia te Para
al de aanwezigen op het hart te binden.
een om het onderwijs van de kiezerslijst
brandstof, deksel en geneeskundige verzorging
de opbouwiug zijner duurgekochte kerk.
maribo werden ook eenige opgehangen.
geschrapt. Geen dubbeltje komt er in onze
De Synode ging daardoor onwillekeurig over
te verleenen en nog overvloedige spaarkassen
P. S. Broeders die logies begeeren, kun in een Zendingsmeeting.
Er bestond geen kwestie omtrent al of
boeken voor het onderwijs voor, wel in
te hebben voor anderen nuttigen arbeid "
niet toelating.
nen zich wenden tot den heer W. JANSEN,
het Suppletiefonds. Maar nu eene vraag.
lot de sprekers van dien avond behoorde
Dit resultaat kan dus ,verblijdend worden
Wilhelnüna-singel te Zwolle, lid der Regelings ook Dr. Jacob Chamberlain. — Wij schrijven
Verondersteld, dat het Suppletiefonds een
In Amerika zijn reeds vele vrouwelijke- genoemd. In onze Koloniën, waar van ker
commissie van ontvangst der Conferentie.
tekort heeft, is de Diaconie dan niet ver
zijn voornaam voluit, om hem niet te ver
predikanten. Thans is er ook voor de eerste kelijke zijde vrij wel niets voor den militair
plicht, dat tekort te dekken ?
warren met zijii naamgenoot Jozef, den
wordt gedaan, moet dit werk zegen ver
maal eene in Engeland werkzaam aan het
Jriesche Prov. Zendingsdag.
De afgevaardigde van Rotterdam A zet
beruchten Engelschen minister, die als de
hoofd eener gemeente. Ze is ook, voor
spreiden, al is het middel om de menschen
uiteen, dat dit onderwerp op de Haagsche
grootste roover en moordenaar dezer eeuw
Deze Provinciale Zendingsdag zal, naar
1
te bereiken slechts zeer eenvoudig.
Conferentie niet ter sprake kwam naar aan
men ons bericht, D. V. dén 5 Sept. gehouden sedert geruimen tijd bezig is het Zendings zoover bekend, de eerste leerares eener
1
leiding der kiezerslijst. In den boezem der
werk in Z.-Afrika zulk een knak toe te gemeente in Europa. Deze dame heet Jane
worden te Leeuwarden in de Concertzaal,
Muuro
Brown
en
is
benoemd
te
Brotherton
Gereformeerde
kerk te Rotterdam A kwam
aanvangende 's-morgens 10 uur. Als sprekers brengen, dat het jaren zal noodig hebben
in Yorkshire. Zij is 49 'jaren oud en heeft
Ik hoop, dat dit een en ander u zal toonen,
1het al sinds jaren ter sprake. Het school
hopen op te treden : Ds. v. d. Munnik, Ds. zich te herstellen. —•
reeds menige Vereeniging en Zondagsschool
dat de zending van de Kalenders niet te ver- geld
j
werd door de Diaconie A betaald,
Deze Dr. Jacob Chamberlain is sedert tal
Kruyswijk, Dr. A. Kuyper Jr., Ds. Veengeels is geweest.
j
bestuurd. Mej. Brown heeft dus wel geschikte
maar
het ging er ten slotte heen, dat wij
van jaren Zendeling in Indië. Hij heeft
huizen en de Bijbelcolporteur P. Jilgersma.
Vijl gulden werd bij elkander gebracht, een
f
vader voor drie kinderen enkele guldens
veel bijgedragen tot het welslagen van de ervaringen in haar leven voor pastoraal
werk opgedaan, maar heeft nimmer geregelde
Dit bedrag hoop ik u met de eerstvolgende
<
Wereldconferentie in New-York.
ondersteuning
moesten geven en een man,
Het adres van den Theol. Candidaat
Hollandsere mail toe te zenden. Het dekt (die om brood kwam, terugsturen. Meer dan
Besloten werd den eersten Zondag in Novem theologische studie beoefend, naar men weet.
/7 . A. WUlemse, die door de Classis Zwolle
wel niet de kosten; maar het is m. i. toch (eens is de vraag principieel onder de oogen
ber als Zendingsdag te vieren en de gemeen
16 Aug. j.l. beroepbaar is gesteld bij de
Don Paolo Miraglia, een Roomsch her
niet onbevredigend te noemen, wanneer men
£
gezien
en steeds was de conclusie : het be
ten worden opgewekt, om de maandelijksche
Ger. kerken, is niet meer te Kampen, maar
vormer te Piacenza, is als bisschop geordend
rekent,
uit
weiken
kring
dat
komt.
1
hoort niet tot den arbeid der Diaconie. Ook
biduren,
die
vroeger
reeds
bij
Synodaal
nu te Dordrecht, Voorstraat 306.
René Vilatte, die zelf een niet door
Een volgend jaar zouden hier zeker wel 1Ds. Sikkel kwam op de Haagsche Conferen
besluit waren uitgeschreven, geregeld te door
'
het Vaticaan erkende bisschop is.
75 geplaatst kunnen worden, zooals ik de
ttie tot dezelfde conclusie. De zaak is wel
houden.
Scheurkalenders in ae Kazerne.
saak nu inzie.
c.
degelijk
principiëel behandeld.
De
Geref.
kerk
heeft
Zendelingen
in
China,
Van H. Schuringa, Wildervank
f 1,00
Het monument voor Vinet te Lausanne,
Ik zal mij dan gaarne weder als tusschenDe afgevaardigde van Den Haag: Als
Indië,
Japan
en
Arabië.
Hoe
groot
hun
ge
vergeten worden gelukkig onze soldaien
nersoon geven.
iuit principiëel oogpunt beschouwd aan de
tal is, zagen wij in het verslag der Synode !waarvan de gemelde onthulling tot iu Novem
niet; toch zouden we gaarne meer in hun
ber uitgesteld is, werd bekostigd door de
Met de meeste hoogachting enz. enz."
IDiaconie de zorg voor het onderwijs van
niet.
In
zijne
toespraak
op
de
Synode
der
belang ontvangen.
Vereeniging van studenten in de schoone
kinderen
van on- of minvermogenden was
Christ.
Geref.
kerk
te
Grand-Rapids
heeft
Kan dat niet?'
'
letteren te Lausanne. Na veertig jaren
Is dat niet een bemoedigend schrijven; contzegd, dan zou ik daartegen zeker sterk
Rev.
J.
H.
Karsten,
afgevaardigde
van
de
Denken wij er eens ernstig en biddend
\
gecollecteerd
en gespaard te hebben, heeft 'emeer omdat we nog zoo weinig omtrent
hhebben geprotesteerd. In de kerk van Christ
1Geref. kerk naar die Synode, gezegd :
*
over na.
zij
de
benoodigde
som tot de oprichting
<1e verspreiding iu vorige jaren vernomen
ttus komt men samen ook om den armen
„Met inbegrip van Hulpzendelingen telt '
^ oor bovenstaande bijdrage onzen harte1
lebben, en over het algemeen niet te veel
C
Christelijke
handreiking te doen. En nu
: *zij 24 Zendelingen in Indië, 18 iu China, 'daarvan verkregen, en zal het gedenkteeken
lijken dank.
eerlang
aan het stadsbestuur overdragen.
ilit „Onze West" gewaar worden. Hartelijk
(
vversta ik onder handreiking ook, ouders te
19 in Noord-Japan, 12 in Zuid-Japan en 6
E. KROPVELD.
•
2 •ijn we dan ook voor de gegevene inlichting
hhelpen daarin, dat zij hun plicht kunnen
iu
Arabië." Dit zijn natuurlijk de Zende
Pysicijk, 17 Aug. 1900.
j
vvervullen om hunne kinderen te doen en
lingen met hun helpers ; het getal georden- 1 Op de Wereld-Zendings-Conferentie te 'lankbaar ; en niet minder voor de vriendeNew-York gehouden, werd de volgende 1ijke tusschenkomst, die niet alleen bewezen,
:
tite helpen onderwijzen in de leer der waar
de Zendelingen is niet genoemd.
uitgebracht, voor zoover zij kon 1naar ook voor het volgend jaar alweer toeliheid. Broeder Ketelaar vergeet, dat terdege
Builenlandsclie Kerken.
5
De beide Theologische scholen te New statistiek
toen de Conferentie in Den Haag gehouden
en Holland tellen 61 Studenten ; 1vastgesteld worden. Het totaal der avond- £;ezegd is. Dat wij er zeer gaarne gebruik t<
De Synode der Gereformeerde kerk in N.- Brunswick
^
v an maken, zullen we wel niet behoeven te
1maal-gerechtigden in ae verschillende stations
wwerd, Dr. Kuyper in u de Heraut" gewezen
c
ook
heeft de Geref. kerk een Theol. School
Anenka. Deze kerk. die alle jaar in Syover
de gansche aarde bedraagt dan 1,317684.
v erzekeren; evenmin als dat wij ten volle hhad op het gevaar, dat in dezen kon bestaan
1
in
Indië,
die
door
34
Studenten
bezocht
\
„ode samenkomt, hield haar 94e Algem.
synode te Asb u r y p a r k N _ j v a n g__ 1 3
v
wordt.
Voor de laatste had de Classis Arcot Aannemelingen waren er volgens de laatste 1 ereid zijn om minstens 75 expl. voor Suri- een de Diaconieën dan onnoodig verschillende *
a
jum. Dr Bishop, p r a e s e s d e r vorige Sy- ^het verzoek op de Synode gedaan, dat deze ?rapporten 84,186 ; men schat, dat dit niet e ame te bestemmen.
menschen van de kiezerslijst zouden laten
beneden de 100,000 zou zijn, wanneer men
De milde en nog altijd ons onbekende si
schrappen. Hoewel dus tot het werk der
1 ) 0 j'i .
a v onds te voren de Synodale
School
vergunning mocht hebben, met zuster
^
k
IDiaconie belioorende, zijn toen voor de be
kerken
de weuschelijkheid van samenwerking ^juiste opgaven zou erlangen. — Zondags- g ever uit Rotterdam, die zoo dikwerf ons
prediking naar aanleidi l l g V au Rom. 11 : 36.
15,032, met 771928 leerlingen. — f 50,00 heeft gezonden „voor de versprei- taling
tf
van schoolgelden 'Suppletiefondsen
te overwegen. De Synode gaf daartoe vrij- scholen
?.
2ijn thema was «Gods souvereiniteit de
1
grondtoon van onzen l 0 f." l N a a a n g e t o o n d
opgericht. Zoo geschiedde in Den Llaag B
heid
onder beding, dat de gezonde leer daar Totaal der Christelijke gemeenten, bevattende d ing van Kalenders in Oost- en West-Indië", o
al degenen die het Evangelisch geloof belijden, n lag ons nevens vele anderen, die er voor
h< betalen van het schoolgeld vroeger door
het
te hebben d a t i n natuur e n genade het plan, hbij geen schade leed. Indien er dienaan- 1
b ebben bijgedragen, met blijdschap op het d
de Diaconie. Toen is er in onzen Kerkeraad
gaande eenig plan ontworpen mocht worden, 4,414236. Opvoedingsinstellingen en scholen
de uitvoering en het einddoel van alle al- "
van
eiken rang 20,407, met 1,049378 leerlin- g eschonkene neerzien, merkende, dat ook in een
V
es
n
besluit genomen, een Suppletiefonds
mag
dit niet eerder in werking treden vóór
leen in God gevonden wordt, wees hij er
— Aantal Bijbelvertalingen in deze eeuw S uriname de Kalenders begeerd en gewaar- o]
e
op te richten, dat uitgaat vau den Kerkeraad
een
volgende Synode het had goedgekeurd. gen.
^
öp, dat d e z e waarheid in de Gereformeerde
geleverd,
met de revizies onder toezicht of ter d eerd worden.
B
B, door enkele leden der gemeente aan
^
bezems b e t duidelijkst tot uitdrukking c Ook besloot de Synode «the American
wille
van
de
Zending,
421.
—
Jaarlijksche
H
Moge
Zions
Koning
de
gestrooide
zaadgi
8
gevuld. De leden van het bestuur worden
l) e leerstellingen, die m e n gewoon Sabbath Union", eene vereeniging tot bevorder H. Schrift, geheel of in gek orrelen met den dauw des Heiligen Geestes bi
d
bij vrije stemming gekozen. Zoo dikwijls
dering
van heiliging van den Zondag, te circulatie
^
is d e Calvinistische te noemen, drukken dan
deelten,
2,535466
exemplaren.
—
Totaal
van
b
evochtigen ; dan alleen toch zal het vruchten
al
s
l
als het noodig is, wordt er voor het Suppletie
steunen,
en
dat
daartoe
ieder
leeraar
eenmaal
Dies is de kerk verc ok de waarheid uit.
godsdienstige boeken en traktaten 14,494099
v Dortbrengen ter verheerlijking van des fo
fonds gecollecteerd.
°
plicht deze te belijden en te verkondigen. in het jaar door een bizondere leerrede
—
H eeren Naam.
c'
De afgevaardigde van Den Haag A zegt,
onderwijze en een collecte
pit doende, zal zij hare eere en kracht °be- dienaangaande
Het hof van Appel te Rennes heeft de
En spore het allen liefhebbers der waar- di
v
dat in haar onderscheid maken tusschen
voor
de Union gehouden worde.
houden, zal zij zich uitbreiden en ook sterk
uitspraak
van de rechtbank te Nantes beves- h 3id aan om den liefde-arbeid van „Filipu.
v<
vreding en opvoeding Rotterdam op den
Die opwekking, om eenmaal in 't jaar de
z ijii in het werk der Zending.
tigd, waardoor de heer Durand-Gasselin
p ns" met kracht te steunen, ten einde met ve
verkee'rden weg is geweest. Wel geld voor
gemeente
te
onderwijzen
in
het
stuk
der
Tot praeses werd verkozen Dr. Johnson
£
wordt als executeur-testamentair
vi jreende krachten de sterkten van Satan te oj
opvoeding uitgeven en niet voor voeding ?
zou niet noodig zijn, als gehandhaafd
^
yjin Albany, Rev. v. d. Meulen tot scriba. Zondagsheiliging,
^
van
een zeer groote nalatenschap ten behoeve
bisstoken, en wij door woord e i daad toonen
v'
M
Maar dan schoot zij te kort in het werk der
de
De Commissie in het vorige jaar benoemd,
d Geref. kerk de goede gewoonte der CateHervormde kerken en Weldadigheidste gelooven, dat ook onze Koloniën voor
v<
ba
barmhartigheid, door niet alle goede midde
chismus-prediking op eiken Zondag niet had van
off een uitvoerig rapport uit te brengen over
tegenover den eisch tot afstand
K oning Jezus moeten worden gewonnen.
1
le
a'
len, ook voor den honger aan te wenden.
zoo niet door een Synodaal be- 1instellingen,
Jen toestand der kerk, deed dit bij monde afgeschaft,
ervan,
gedaan vanwege verre Roomsche ver
61
E. KROPVELD.
s'
De afgevaardigde van Alfen is in dezen
dan toch door de praktijk.
van Dr. Bishop. De Geref. kerk telt thans sluit
wanten
van den legator, den heer Dobrée.
Rijswijk, bij den Haag,
st<
w
steeds
aan de zijde vau den afgevaardigde
De Synode nam een resolutie aan, waarin
£43 gemeenten, met 715 predikanten. Deze
Augustus 1900.
van Rotterdam. Hij herinnert zich. dat tp

Rotterdam in de Ammanstraat Ds. Van
Lummel over het ambt van Diakenen
sprekende, zeide: «Niet alles moet door
den diaconalen trechter vloeien." Het komt
hem voor, dat in de gemeente hulpbronnen
moeten worden gezocht, waardoor de zorg
voor het schoolgeld van kinderen van onver
mogende ouders vrij blijft van de diaconale
kas. ,/Alles moet niet door den diaconalen
trechter vloeien."
De afgevaardigde van Hazerswoude consta
teert, dat de afgevaardigde van Den Haag
het zwaartepunt verlegt en de vraag nu meer
de wending geeft: Mogen, wij ouders, die niet
bij machte zijn, het schoolgeld voor hunne
kinderen te betalen, niet financiëel steunen ?
Maar de zaak heeft een geheel ander karakter.
Te Leiden is gezegd: wanneer de Diaconieën
het schoolgeld betalen aan het Schoolbestuur,
dan is dat een ingrijpen in de ouderlijke
rechten. Maar wanneer de ouders financiëel
gesteund worden, en de ouders het geld bij het
Schoolbestuur brengen, dan is de zaak zuiver.
De Voorzitter vraagt het oordeel van
den geachten adviseur.
Ds. Ringnalda acht het m eielijk eenig
advies te geven. De opiniëu zijn verschil
lend, met name over het punt of Schoolgeld
betaling tot de diaconale werkzaamheid direct
behoort, ja dan neen. Zijne meening komt
overeen met die van den afgevaardigde uit
Den Haag. De Diaconie heeft wel eene
roeping ten dezen, maar met het oog op
bijzondere omstandigheden, bijv. de kiezers
lijsten, zijn Suppletiefondsen opgericht. Het
Suppletiefonds sta in verband met Diaconie
of Kerkeraad. Uit dat fonds worden de kin
deren van on- of minvermogenden gesteund.
Het schoolgeld uit het fonds aan de ouders
betalen, dat is ook mogelijk. Spr. heeft dit ook
altijd den meest gewenschten weg gevonden.
Ten slotte wenscht hij de broeders van Boskoop
en anderen, die Suppletiefondsen hebben, aan
te raden, deze tot meerderen bloei te brengen.
De afgevaardigde van Kralingen meent,
dat als het Suppletiefonds tekort komt,
de Diaconie dan moet aanvullen.
De Voorzitter meent, dat de broeders
uit Rotterdam wel inlichting kunnen geven.
In Kerk A is een Suppletiefonds opgericht,
dat uitgaat van den Kerkeraad. Hierin
hebben zitting 5 Diakenen en 2 Ouder
lingen. Vroeger werd alle schoolgeld betaald
uit de eerste collecte voor de armen. Maar
de nooden werden liooger en de uitgaven
vermeerderden, ook op dat terrein. Nu is het
ons te doen, naar de beste middelen om te
zien, hoe in alles te voorzien. ,/Alles moet
niet door den Diaconalen trechter vloeien."
Maar het is toch goed, dat Diakenen in elk
geval den weg wijzen. Daarom hebben wij
als Diakenen van Rotterdam A gemeend, de
zaak aan den Kerkeraad in overweging te
geven. En deze heeft dat Suppletiefonds ter
hand genomen. En het bloeit prachtig, best.
Zoo is het ook ongeveer bij Rotterdam B.
De afgevaardigde van Haztrswoude zegt,
dat de Kerkeraad ter plaatse sinds jaren
heeft besloten en in toepassing gebracht, bij
alle uitgangen der L erk, bussen te plaatsen.
Daar staat boven : „Voor arme kinderen."
Telkens wordt er door den predikant op
gewezen. Door niemand wordt de bus onop
gemerkt gepasseerd. In het afgeloopen jaar
hebben de bussen f800,— opgebracht, om in
het schoolgeld voor arme kinderen te voorzien.
De afgevaardigde van Den Haag A
vraagt, of de maatregel, door Rotterdam A
genomen , geschiedde als een hulpmiddel
om tot financiën te komen of uit beginsel.
De Voorzitter spreekt als zijne overtuiging
uit, dat het schoolgeld moet afgescheiden
blijven van de Diaconiekas. Maar daar
mede is niet uitgesproken, dat wanneer
men komt vragen : help me als 't u belieft
in het betalen van het schoolgeld, de
Diaconie dan moet zeggen : daar is het gat
van de deur. Maar dan zeggen we : weet
je den weg niet, daar is de weg, ga daar
naar toe. Helpen ze niet, kom dan bij ons
terug. In elk geval, we wijzen ze niet de deur.
De afgevaardigde van Alblasserdam wijst op
de Centenvereeniging in zijne gemeente, die
met de bussen aan de kerk genoeg oplevert.
Ds. Van Dijk van Zicammerdam wijst er
op, dat er ook Suppletiefondsen zijn, geheel
afgescheiden van de Diaconie. Wat zou
hiervan de geachte adviseur denken ? De
vraag komt hierop neer : Heeft de Diaconie
geen recht er op, dat er uit de Diaconie
broederen in het Suppletiefonds zitten ? En
als dat niet het geval is, hapert er dan iets
aan ? Moet er verband zijn en door de Diaconie
eenige mannen worden verkoren ? Of kan het
Suppletiefonds geheel zelfstandig optreden ? Er
is gezegd: „Niet alles mag door den trechter
der Diaconie vloeien'" Maar die uitspraak
bewijst zoovtel. „Niet alles." Maar wat er
dan door behoort te vloeien, dat is nietgezegd.
Ds. Los spreekt als zijne gedachte uit, dat
de ouders, die het goed kunnen doen, het
schoolgeld ten volle betalen, en de ouders,
die weinig en niets kunnen betalen, dan door
dezen in den weg van samenwerking van
ouders, buiten de D aconie om, geholpen
worden. Als ze zoo niet kunnen berecht
worden, dan moet de Diaconie helpen. Maar
zooveel mogelijk de Diaconie er' buiten.
Correspondentie tusschen de Diaconie eii het
Suppletiefonds, ik verwacht, dat deze vraag
in ontkennenden zin beantwoord zal worden.
De afgevaardigde van Rotterdam B meent
ook, dat het zeer gewenscht zal zijn, wanneer
de Diaconieën zich van deze zaak afmaken,
maar wil toch ook wijzen op wat de praktijk
leert. De Diakenen in Rotterdam B hadden
een Suppletiefonds, dat zij zoo zagen groeien,
dat er uit de diaconale kas niets meer aan
behoefde te worden betaald. Het getal der
collecten kon worden •verminderd en men
koesterde de stille hope, er geheel van af
te zullen komen. Tot dusverre handelde
men naar een gemeenschappelijk rapport
over de gezinnen, waarin men tot de conclusie
was gekomen : die man kan niet meer betalen
dan per maand f 1—, die f2,—, die geen
cent. Maar toen Diakenen de zaak eenmaal
uit handen hadden gegeven, bleek het, dat
men er overheen liep. En sedert jaren
komt de zaak onder den vorm van een
Suppletiefonds weer in handen der Diaconie.

Hoofdzakelijk wel daarom, dat de broeders,
die om een steuntje kwamen voor het
Christelijk onderwijs, niet als nonvaleurkiezers door Diakenen zouden worden opge
geven. Er zijn nu personen aangewezen
om eerlijk en trouw rapport uit te brengen
van de gezinnen, die bezocht zijn, hetzij
ze adviseeren voor suppletie, of wel hunne
waarschuwende stem doen hooren : de steun
is niet meer noodig, maar niemand ontvangt
suppletie of de Diakenen worden er mede
in kennis gesteld en de ond rsteunde persoon
moest zeggen, wat hij verdiende en wat hij
kon missen. Zo • hebben Diakenen tot
hiertoe gehandeld. En nu zouden wij het
wensclielijk achten, dat de kas van de Diaconie
geen cent meer behoefde te suppleeren en
die mannen, die de contributiën innen,
doen reuzenwerk, om het uit onze handen
te nemen wat het financieële betreft. Maar
niet het andere, dat blijft aan ons.
(Wordt vervolgd.)
L. MEESTERS, Scriba.
Rotterdam.

•Boekaankondiging.

De strijd en overwinning, die in dit boek
geteekend wordt, bestaat daarin, dat de held
van het verhaal, Alfred Mallor, van het be
gin tot het einde, niettegenstaande allerlei
bezwaren en verleidingen, het pad van deugd
en eer bewandelen blijft en daarvoor telkens
met allerlei goeds beloond wordt, liet is
een mooi verhaal, dat in flinken stijl ge
schreven is, goed is vertaald, rijk is aan
verrassingen en ten einde toe boeit. Ook
is het een Christelijke roman, die het geloof
in eere houdt en het ongeloof verwerpt en
eene enkele maal bestrijdt. Maar het Chris
telijk karakter had sprekender en het roman
tische eenvoudiger kunnen zijn. Immers
treedt h,et al te dikwerf op den achtergrond,
wat het geheim der kracht is van den held,
zijn Christelijk geloof of zijn zedelijk gevoel
van plicht en deugd. En voorts heeft deze
roman met vele Christelijke verhalen gemeen,
dat het Christelijk leven als van een leien
dakje gaat. Mallor vergist zicli nooit, hij
behoeft altijd slechts voorwaarts te gaan ; de
gebeden worden altijd verhoord ; de menschen
worden bijna allen bekeerd ; de deugd ont
vangt immer haar loon. Een beetje meer
realisme, in den goeden zin van het woord,
kon over het algemeen in onze Christelijke
roman-literatuur geen kwaad. Niet van dat
realisme, dat do zonde in al haar verleidende
kracht teekent — de teekening, die daarvan
eene enkele maal in het tweede deel wordt
gegeven, zou door soberheid eer gewonnen
hebben — maar van dat echte, Christelijk
realisme, waarvan Paulus spreekt in Kom.
VII. Doch dit doet toch niets te kort aan
den lof, waarop dit boek van Schrill aan
spraak heeft. Het vormt in de bibliotheek
van Callenbach een der onderhoudendste
werken.
Kjai Lrawana, de veedief van Bloeloek.
Een Zendingsverhaal door H. Dijkstra te
Smilde. Ermelo, Zending&drukkerij.
Dit verhaal uit de Zendingswereld kunnen
we zeer ter lezing aanbevelen, Het is geen
romannetje maar geheel historisch, uit de
Mededeelingen van het Ned. Zend. Genoot
schap geput, en door Ds. Dijkstra op pret
tige, boeiende wijze medegedeeld. De Zen
ding moet zoo dikwerf van teleurstelling
spreken ; maar hier is eene geschiedenis, die
van de macht van het Evangelie cn van de
genade van Christus getuigt.
BAVINCK.

ADVERTENTIEN.
Ondertrouwd:
CHBISTIAAN SfOOR
EN
EGBERDIENA TEN KATE.
BOVENSMILDE,

17 Aug. 1900.
De Htere verblijdde ons heden met
de geboorte van een welgeschapen
Z««l.
F. TKN KAATE
J . TEN KAATE- MOLL.
PRÏTOKIA,

14 Juli 1900.
Zeer voorspoedig gaf de lleere ons
heden een MMilSJ M£.
G. L. GOR1S,
V. D. M.

H. GORIS—
VELDHUIS KROEZE.
HOIK v. HOLLAND,

20 Aujï. 1900.
Deden morgen ontsliep in zijn
lleere en Heiland, in den ouder
dom van ruim 38 jaren, mijn
innig geliefde Echtgenoot, de
Weleerw. heer

12 Aug. 1900.

Het 2e Admissie-examen zal D. V. gehouden worden op iHnsdag 4 Sept.
a.
des morgens te O uur. — Men wordt verzocht, zich vóór den
Ssten
Sept. bij den ondergeteekende aan te melden met opgave van leeftijd
in denkortstondige,
leeftijd van doch
38 jaar,
na 1!
eene
hevige
Eg en vati de Klasse, waarin men wenscht toegelaten te worden.

ziekte door den dood aan de
Geref. kerk van Alblasserdam
ontnomen. Vond hij ziju lust
in d»i verkondiging van het
Evangelie, de Heere schonk hem
genade om gewillig heen te gaan,
waar hij op zoo jeugdigen leeftijd uit zijnen arbeid geroepen
werd. Wij staren hem met
droelheid na, niet het minst om
zijne zwaar beproefde Weduwe
met haar viertal kinderen.
Trooste haar Zions Koning
ook en vooral met de hoop op
een zalig wederzien.
Namens den Kerkeraad,
A. PIJL Jz., Praeses.
W. DE HAAN, Sriba.

21 Aug. 1900.
•••—•II

I

JOHs. KAPTEIJN, Waarn. Rector.
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W. RUITENBERG EN ECHTGBNOOTE
betuigen hunnen hartelijken f1:an%,
voor de vele bewijzen van belangstel
ling bij hunne %5-Jarfge Eclltvereeniging ondervonden.
AMERSFOORT,

24 Aug. 1900.
Mevrouw TENSEN—HAGENBEEK , 12
rue des Fripiers te BRUXELLES, vraagt
tegen Oclober of JWovember een

flink

kindermeisje
van Geref. bel. tegen hoog loon.

ALBLASSERDAM,

§f
—

Verloor
ik 22 Mei j 1. mijn g|
eenigen
ZOOM ; heden werd mijn ||
vaderhait opnieuw bedroefd door ||
het overlijden mijner geliefde |i

1

" HILBERDDTA,
in den ouderdom van 28 jaren.
Geve de Heere mij genade om
Hem in deze zware beproeving
te heiligen.
H. H. KOK.

|g
n
H

In een groote huishouding
worden met September e. k. ge
vraagd, tegen hoog loon een be

kwame

Keukenmeid
en een flinke

Scheurkalender
IOOI

Een Lamp voor den Voet.
't Is 't eigen Woord des Heeren
Dat van genade ons spreekt;
Dat als een sterke hamer
De hardste harten breekt;
Dat als een zachte balsem
't Gewond gemoed geneest;
't Is 't zaad der weergeboorte
Door <T invloed van Gods Geest.
O, schrijf 't in onze harten
Uw heilig Woord, o Heer!
Dan vreezen wij geen satan,
Geen dood of oordeel meer.
Want bergen zullen wijken,
De wereld zal vergaan,
Maar 't Woord - het Woord des Heeren
Zal eenwiglijk bestaan.

Wie nog een inteekenlijst verlangt
gelieve die a;in te vragen by den uit
gever ZALSMAN te KAMPEN.
Bij J. H. KOK te KAMJEN verscheen :

Het Optreden der Gereformeerde
Vereeniging voor Drankbestrijding
DOOR

Werkmeid,
van goede getuigen voorzieu.
Zich te adresseeren of persoonlijk aan
te melden bij Mevrouw KRAMER
TE ZETTEN.

Ds. W. H. GISPEN Jr.
32 Pag. groot 8°. l*rijs 25 cent.
Bij eiken Boekh. verkrijgbaar.
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen:

de Evangeliën
VAN

Wordt qevraat/d een eenvoudige

m

MEID-HUISHOUDSTER,

Mattheus, Markus en Lukas,

door een weduwnaar met een zoontje.
Brieven fr. aan E. VAN WIJNGAAR
DEN, Koudenhorn te BEVERWIJK.

in onderlinge overeenstemming
gebracht en verklaard

I

Bij vernieuwing leed onze
kerk een treffend verlies. Haar
zeer geliefde Ouderling

fS
tl

SI M ON VROON

ging onverwachts de eeuwige
rust-) in. In eenvoudigheid des
batten maar met veel liefde voor
de kerk des Heeren diende hij
haar vele jaren. W ij verliezen
veel in hein. Vervulle de Heere
zijne ledige plaats en trooste
Hij de treurende weduwe en
kinderen.
.Namens den Kerkeraad,
J. OFFRINGA, Pres
J. VOGELAAR PCzScriba.
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DINTKLOORD,

|1
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B
g
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's Heerenloo.
Wie tot

PLEEGZUSTER
onder de IDIOTEN wenscht te worden
opgeleid, zende hiervan fnededeeling aan
den Directeur van 's HEERENLOO
te ERMELO.

TM'J HOOP eene
1

timmermanszaak,

|die reeds vele jaren een ruim burger
bestaan oplevert, met flink huis en tuin
enz. Te bevragen bij JOH. BAKKER
te 13AREND HECHT,

18 Aug. 1900.

80S
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Gisteren trof onze gemeente
een gevoelig verlies, naardien
het den Heere behaagde onzen ||
mede-Opziener

HENDRIK HENDRIKS, I

J.

> de JvmuE

te APELDOORN levert met succes,

Avonclmaalstellen
en
Doopbekkens.

na een langdurige ziekte, in den ||
ouderdom van 60 jaren tot zich H
KB te nemen. Zijn heengaan was ~
vrede, dit zij der gemeente en H
te ZETTEN.
Familie tot troost.
Het tweede toelatingsexamen
Namens den Kerkeraad,
zal D. V. worden gehouden op een
H. SIKKEN, Scriba.
nader te bepalen dag, in het begin van
RA ZUIDBAUGE (gem. Emmen)
September.
§j
20 Aug. 1900.
| Ouders en Voogden, die zoons of

Gereformeerd Gymnasium

pupillen wenschen te plaatsen met den
nieuwen Cursus, gelieven daarvan vóór
1 September aangifte, te doen bij
De Jongedochtersvereeniging || den Rector, bij wien tevens inlichtingen
»Maria Maitha" te Suawourle |f omtrent voorwaarden enz. te verkrijgen
ontving heden de smartvolle @
zijn.
tijding van het overlijden harer 9
De Rector,
Penningmeesteresse
Dk. W. U. KRAMER.

I

Hilberdina Kok,

1

in den ouderdom van 28 jaar.
Vier weken geleden vertrok
zij tot herstel van gezondheid II
naar haie familie te Diever, 'S
die haar thans met ons beweenen.
Bemind van allen, die haur
keilden, gevoeleu wij dés te meer ra
ons gemis. De vaste overtui
ging, dat zij thans bij Jezus is,
die ze in het openbaar in de
gemeente beleden had als haar gg
Borg en Zaligmaker, zij ons
met de bedroefde Familie tot
rijken tioost.
Namens de Vereeniying,
MEJ. RISPENS — v. ENK, Pres.
N. A. v. D. MEULEN, Secr.
||

Traktaten.
Vanwege het Geref. 'HValttaatge». HFILLII'I'U^" is bij den
Uitgever I'. MOHAOll te BREUKELEN
verschenen en bij alle solide boekhandelaien verkrijgbaar gesteld :
OXXXI. Ernstige dingen tot
morgen
.
.
.
.
2 ets
CXXXII. Prins Willem van
Oranje. (Met portret)
.
30 ets.

WIE
5 stuivers postzegels zendt aan
ZALSMAN te Kampen, ontvangt daar
voor per omgaande post franco

EEN BOEKJE,
waarin tal van goede recepten door
een Veearts, voor ziekten van

paarden,
Den 21 Aug. herdachten we, met
liunne kinderen, de J4S1 /^-jarige
JEchtvereeni i/intj van

JAN SCHELTENS
EN

PHILIPP1NA ZALSMAN.
G. PH . ZALSMAN.
J. R. ZALSMAN—
v. D. VEN.

W

I

Alom is de in teekening geopend op den

gg 15 Aug 1900.

24 Aug. 1900.

Predikant bij de Gerei k> rk t^
Alblasserdam.
Zij die hem in zijn werkzaam
leven gekend hebben, zullen be
seffen, wat mij en mijne 4 nog
jeugdige kinderen ontvallen is ;
doch de zekere verwachting, dat
hy is verlost en heeft overwon
nen, lenigt onze smart.
en Kinderen.

Ds. J. H. SPOEL, I

SUAWOUDE,

Jan Hendrik Spoel,

WED. E. SPOEL — PAUW

I

I

Dokter Voorwaarts strijd en overwinning.
Een verhaal uit Zuid-Rusland. Naar het
Duitsch van Ernst Schrill door H. J. Hana.
Geïllustreerd door Wilh. Steelink. Twee
deelen. Nijkerk Oallenbach.

Gereformeerd Gymnasium te Kampen.

Op Dinsdag 21 Augustus
werd de Weleerw. heer

KAMPEN.

koeien
en varkens.

HBEÜKER T
De Vrije kerk 19 Jaargangen in f §
nette banden met vergulde rug
titel, voor slechts_/"0. — Na ontvangst
van postwissel. D. J. v. D. LEE, Boekh.
V OORBURG.

DOOR

./ofi rvvi;* (ifji.iv.
Opnieuw uit het Latijn vertaald onder
toezicht van wijlen Prof. A. ÜKUMMELKAMP, in leven Leeraar aan de
Theol. School.

Tweede druk.
Dit belangrijk werk, dat bij vernieu
wing zooveel liefhebbers vond, is nu
compleet in drie deelen, samen
1469 bladz groot 8o, nette druk, en
alom verkrijgbaar voor f ti.OO. ge
bonden in heel linnen band ƒ S,SO.

Alle Boekh. nemen bestel'
lingen aan.
Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Beusden verschijnt elke maand:

Wat zegt (ie Schrift?
Maandblad tut bevoi derirg van het rechte
lezen en uitleggen van Gods Woord,

onder redactie van Prof. L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. School
te Kampen.
Elk No. bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is
voorzien van een omslag. Bij No. 12
wordt gratis een stevige omslag met
register toegezonden.
Keeds 5 No's. zijn verschenen.
De pi ijs is slechts f 1,50 per jaar,
franco per post. Men kan inteekening
zenden rechtstreeks aan den uitgever,
en ook door een solieden boekhandelaar.
Bij deu Uitgever U. PH ZALSMAN
te KAMI'EN v e r s c h i j n t :

De Vlugge Franschman,
ol handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Fransch te leeren lezen
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct

De Vlugge Duitscher,
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Duitsch te leeren lezen
schrijven en spreken 4de druk 50 ct.

De Vlugge Engelscliman,
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Engelsch te leeren lezen
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct

'De Vlugge Italiaan
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Italiaansch te leeren lezen,
schrijven en spreken 3de druk 50 ct.

De Vlugge Spanjaard,
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd, Spaansch te leeren lezen
schrijven en spreken.
50 ct.

De vlugge Latinist.
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsphe taal
wenschen eigen te maken. 2de dr. 75 ct.

De Accurate Boekhouder
of handleiding om, zonder onderwijzer^,
in weinige uren het gewoon en dubbel
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. 50 ct.

•Handhoek voor iedereen die
Fransch leert
Volledige voorstelling van de uitspraak
van alle Fransche woorden, zooals deze
tegenwoordig door de beschaafde wereld
te Parijs uitgesproken worden, f 1,00.
Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen,

I

