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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KERKEN.
Ï1ALLUM, 11 Febr. 1900. Eledeo maakte onze geliefde
Leeraar, Ds. W. Pera, ons bekend, dat hij de uituoodiging van
deputaten der Zending, om zich beschikbaar te stellen voor
Soerabaja, had moeten afwijzen, wijl aan zijne echtgenoote het
gaan naar Indië, ten minste voorloopig, beslist was ontraden.
Het is ons een oorzaak van vreugde en dank, dat de Heere het
zoo bestuurd heelt, dat wij onzen Leeraar mogen behouden.
Moge echter ook in Soerabaja's nood worden voorzien.
(Herplaatst ter verduidelijking.)
Namens den Kerkeraad,
W. BROUWERS, Scriba
PERNIS, 14 Febr. 1900. Heden was het voor onzen geachten Leeraar, den WEerw. heer Ds. A. Loois, een gewichtige
dag, wijl het tbans 25 jaar geleden was, dat ZEerw. t'»t zijne
ambtsbediening werd ingeleid. De ongunstige weersgesteldheid
in aanmerking genomen, was aan den avond van dezen dag
eene groote schare in het kerkgebouw te zamen gekomen, waai
de Jubilaris voor ons optrad, en tót onderwerp zijner toespraak
nam de woorden des dichters van Psalm 71 : 17 en 18.
ZEerw. bepaalde de hoorders bij des dichters erkenning van
Gods onderwijzende werkzaamheid, en toonde aan, hoe deze erken
ning ten eerste geboren werd in heerlijke ondervinding, ten
tweede uitwerkte een zaligen arbeid, en ten derde leidde tot een
dringende bede. Onder het zingen van Ps 118 : 7 verliet
ZEerw. den kansel, en werd deze beklommen door den WEerw.
he^r Ds. E. Douma, om als deputaat der Classe Rotterdam predi
kant en gemeente geluk te wtnschen met het voorrecht hun
door dea Heere geschonken. Ook de WEerw. heer I s Goslinga, mede-deputaat, had behoefte een woord te spreken, niet
gelijk zijn collega, — zeide spreker —, als vertegenwoordiger
der Classe, maar als Olasse-broeder, als ambtgenoot, als vriend
ook namens afwezige vrienden
Nadat ook de heer Medema,
hoofd onzer school, ein kort woord had gesproken, en namens
de gemeente een stoffelijk blijk van belangstelling den geachten
Jubilaris had overhandigd, en ook een tweet?l jongelingen namens
de catechisanten een stoffelijk blijk van waardeering hadden
overgereikt, werd op verzoek van den heer Medema door de
schare ZEerw. Ps 134 : 3 toegezongen. Andermaal nam de
Jubilaris het woord en dankte in gevoelvolle bewoordingen
allen voor de bewijzen van belangstelling hem bewezen. Make
de Heere het verder wel, en spare Hij ZEerw. nog lang, tot
verheerlijking van zijnen Naam, tot welzijn zijner kerk, en tot
zegen van hem en zijne betrekkingen.
Namens den Kerkt raad der Ger. kerk,
C. HOOGENDORP, Scriba.

KATWIJK A/D RIJN, 14 Febr. 1900. Heden werd met
algemeene stemmen uit een te voren gemaakt tweetal tot Herder

KENNIS EN LEVEN.
VI.
Waarheid en leven zijn één in
.God. Eén zijn zij ook in Christus,
beide als het Woord, dat in den'be
ginne bij God en zelf God was, en
als Middelaar, die wederom het licht
en het leven, de genade en waarheid
aan menschen heelt geopenbaard. Eu
als weldaden, door Christus verwor
ven en geschonken, staan zij daarom
ook met elkander in onlosmakelijk
verband.
Eenerzijds is de kennis de weg tot
het leven. Immers is het woord des
Evangelies het middel, waardoor God
ons met Christus en zijne weldaden
bekend maakt en het geloof door
zijnen Geest werkt in het hart.
Christus is ook daartoe in het
vleesch verschenen, opdat Hij den
Vader ons verklaren, zijn naam ons
openbaren, de waarheid ons meedeelen zou. Hij is ook als vleeschgewordene het Woord, de openbaring
Gods, en doet niet alleen maar
spreekt, getuigt, verkondigt ook,, wat
Hij van den Vader gezien en gehoord
heeft.
Deze woorden, die Jezus spreekt,
zijn geen ijdele klanken en ledige
zinnen, maar zij zijn geest en leven,
6 : 63; zij zijn van een geestelijk
karakter, zijn van boven, getuigen
van wat boven is, staan tegenover
alwat beneden, uit het vleesch is
en schenken en bewerken daarom
het leven. Het gebod, dat de Vader

en Leeraar dezer gemeente gekozen, de Weleerw. heer Ds. H.
Meijering, pred. te Winsuin. Deze stemming werd geleid door
onzen zeer geachten Consulent Ds. Impeta. De Heere bekrone
deze roeping met zijnen onmisbaren zegen, eu schenke ons den
man, zoozeer door ons begeerd.
Namens den Kerkeraad,
\V. V 001.1s.
TER AAR,. 15 Febr 1900. Het adres van ds Gereformeerde
kerk van Ter Air is niet meer- W G. van Straat en, maar
F. Es veld,.
Namens den Kerkeraady
P. E.
WINSUM-OBERGUM, 20, 2, 1900 J.1. Donderdagavond
15 Febr., bij gelegenheid van den bidstond voor de Zending
ouder de Heidenen, maakte onze geachte Leeraar Ds. H. Meijering
aan de gemeente bekend, eene roeping.tc hebben ontvangen vau
de kerk te Katwijk a/d Rijn. Geve de Koning der kerk hem
licht eu wijsheid, om eene keuze te doen Hem tot eere, en tot
heil der betrokken kerken. Moge het zijn, dat wij spoedig
hooren : Ik blijf bij u.
Namens den Kerkeraad,
K. D. v. u. KOOIJ.

CLAS3EN.
Classis Enumatil.
De Classis Enumatil heeft in hare vergadering van
14- Februari 1900 den Cand. II. Hangelbroek• praeparatoir geëxamineerd en met alle stemmen beroepbaar
gesteld \oor de. Gereformeerde kerken.
Namens de Classis,
H. SCHOLTEN, Scriba.

Classis Amsterdam.
Vergadering der Classis zal 1). V. gehouden
worden op Woensdag 14 Maart a. s. Punten voor
het Agendum in te zenden vóór den 1 Maart bij
een der ondergeteekenden.
Namens den Kerkeraad der Geref.
kerk t<i Amsterdam,
H. GROENDIJK AZN.,
Vondehtraat 27.
J. EIJNIKEE;
2e Jan van der Heijdei/s/r. 58.

ONTVANGSTEN.
Voor (li>

in <le

PIMV. Gfoningeii.
Cull v d gemeente te :
- 8,42s Ui huizermeeden (O.g.) f (5,60
- 8,906
„
"(,W.g)- 17,33
- 16,465 X. 1; ÜTN
- 15,36
- 30,89 Zoutkamp
- 10,37
- 12,545 Winsum
- 17,21'
- 25,75
P. POSTI MA, Penninom.
Parfum, 20 Febr. 1900.

Baflo
Houwtrzijl
T.eens
Middelstum
Pieterburen
Uithuizen

Voor liet Ffi»v. CJer. VV<-c*Iiuis
tc Mi<l<lelliui'iiiis.
In danK ontvangen van de gemeente te:
Vlaardingen A
t' 85,76 Schiedam A
f 2I,38S
Kralingen
- 24,475 Heikel
- 11,12
Boskoop
- 21,01 Bleiswijk
- 3.34
Copelle a. d. IJsel - 4,60 Charlois
- 5,64
Delftshaven
- 14,70 Hoek v. Holland
- 8.50
Hoogvliet
- 2,95 Oud-Terbregge
- 2,78
Overschie
- 8,63 Poortegaal
. 1,79
Koekanje
- 5,—
En van de Jongedochterfevei'. ,-Ol'a et ï.abora" te
Voorburg een pak genaaid bedilegoed en kleederen.
En van de Chr. Jongeliugsver. te Pernis
.
- 10,—
Bij de vermelding dezer collecten en giften vestigen wij er
de aandacht op. dat Vlaardingen A geene collecte behoefde te
houden, omdat zij kinderen in het Weeshuis heeft, waarvoor
zij afzonderlijk bijdraagt.
De Directevr v h Weeshuis,
H. SCIIOONKJONGEN Jacobz.

Jaarlyksche bijdrage voor Tilburg van N. N„ post
merk Pernis
•
...
{ 10,—
Collecten: Geref kerk te Genderen f 7,745, Helmond f 0,715,
Heusden f 2,61. Tilburg f 6,38, Veen f 2,50.
Gilten: Van de Geref. kerk te Hattem — voor
't tekort
....
f 4,—
Van de Geref. kerk te Maasland B .
- 5,—
Van D. Jattooij te Nieuwendijk — opbrengst post
zegels
.
.
... 0,50
Gevonden i d collecte te Klnndert
.
.
- 10,—
Door Ds. H. J. Binnema:
Van N. N. te 's-Bosch
.
.
.
X—
Van Wed. M. te Helmond ...
- 0,54
Van J. v. H. te Helmond ...
- 0,84
Van de kinderen der Chr. School te Ouderkerk a/d IJ. - 5,—
Van de Chr Jongedochtersver. „Hebt de waarheid
en den vrede lief" te Goes
.
.
- 5,—
V a n N . N . t e G o e s .
.
.
.
. 3 ,
Aanbevelend,
Namens Deputaten,

J C. C. VOIGT, Penningm.
Raamsdonk, 19 Febr. 1900.

Voor «te Theologisclio School
Hollandscheveld
f 5,90
Hoogeveen
- 32,05
Meppel
- 39,44
Nijeveen
- ö,305
Hainerwold c. a.
- 23,175
Zuidwolde
- 3,48
Hoogeveen (extracoll.) - 26,265
Nieuwdorp
- 19,53s
Appingedam
- 15,05
Bierum
- 20,245
„Een gift van L. te S." - 10.—

Voor <!<• Inw.
IS\jl>el<*ol p.
in Noord-Hru T»:« JI T «"II Liinlmr^.
Met hartelijken dank ontvangen :
Contributicu uit liergen op Zoom. door den heer II. Kok:
C E f I, A. P. V f 1. W. V. f 1, .) d O f 1, N. I). S.
f 0,50, 1 arnes V f 1. J O. S f 1, J. d N. S. f 1, lis. v.
d K. f 1, J. H f 0,50, II. K. f 0.50.
Uit fienderen, door den heer G. Branderh Jrst Johz. : W.
II f 10, Ds J. v II f 4 O v. d li f 5. O B. f 10, B. S
f 1, J O. li. f 2, L v. d. li f 2, '1'. v d. li. i' 2, A. v. d.
li. f 2, L. G. v. d. li. f 2, J. v. H. f 1. P v. H f 1, W.
li Az. f I, G. v. d B f 1. L. v. d li. Hz f 1.
Uit Goes, door I>s 11 J. liinnema : B. Q f 1, A. M. f 2,50,
A Q f 1, A. S. J. I) f 1, M G. f 1.

aan Christus gegeven heeft in be
Dat geloof toch is geen bloot voor
trekking tot zijn' zeggen en spreken, historisch waar houden van de sen
verschaft en is het eeuwige leven, tentie, dat Jezus de Christus is, maar
12 : 50. En Hij is het alleen, die het sluit een kennen in van de waar
deze woorden des eeuwigen levens heid, van den persoon van Christus,
bezit en spreekt, 6 : 68.
van den Vader, die Hem gezonden
Opdat deze woorden het eeuwige heeft. Het geloof richt zich door het
leven schenken, is echter van 's men woord heen op den persoon van Chris
schen zijde noodig, dat hij geloove. tus zeiven. Het is geen gelooven op
Alleen wie de stem van den Zone de autoriteit van eenig menschelijk
Gods hooren, en alzoo Hem geloo- getuigenis, maar een kennen en we
ven, die Christus gezonden heeft, ten, dat Jezus waarlijk de Christus,
hebben liet eeuwige leven.
de Zaligmaker der wereld is, 4 : 42.
Dat geloof toch heeft tot voorwerp Het is een komen tot Christus zei ven,
do woorden van geest en leven, die een aannemen van zijn persoon, een
Christus verkondigt. En de hoofd eten van zijn vleesch en drinken van
inhoud dier woorden is, dat Jezus zijn bloed, een zijn en leven in
de Christus is. Heel het Evangelie Hem; het is een hebben van den
van Johannes is daartoe geschreven, Zoon. En wie den Zoon heeft, heeft
opdat wij gelooven, dat Jezus is de liet leven, 1 Joh. 5 : 11.
Christus, de Zone Gods, en gelooDaarom is het eigenlijk niet het
vende, het leven zouden hebben in wToord en niet het geloof, maar het
zijnen naam, 20 : 31.
is Christus zelf, die door het geloof
Altijd keert de gedachte wreder, aan het woord het leven geeft. De
dat dit de groote, alles bevattende Zoon maakt levend, dien Hij wil, want
inhoud des geloofs is. Wij hebben gelijk de Vader het leven heeft in
geloofd en bekend, belijden de disci zichzelven, alzoo heeft Hij ook den
pelen, dat Gij zijt de Christus, de Zoon gegeven, het leven te hebben
Zoon des levenden Gods, 6 : 68. in zichzelven. En daarin volbrengt
Martha zeide tot Jezus: Ja Heere, Hij juist den wil des Vaders, dat Hij
ik heb geloofd, dat Gij zijt de Chris aan allen, die in Hem gelooven, het
tus, de Zone Gods, die in de wereld eeuwige leven schenkt.
komen zou, 11 : 27. Te gelooven,
Maar anderzijds is het even zeker,
dat Hij de Christus is, de Zone Gods, dat het leven tot de kennis leidt.
de Gezondene, die van God is uitge Het Evangelie van Johannes onder
gaan, die is wat Hij van zichzelven scheidt twee soorten van menschen;
getuigt, 8 : 24, 13 : 19, 11 : 42, sommigen komen tot Christus, als zij
16 : 27 & 30, 17 : 8, 21 -— dat is de zijn woord hooren, en gelooven in
weg tot het eeuwige leven.
zijn naam, maar anderen verwerpen

Voor de

Garrelsweer
't Schild
Schildwolde
Siddeburen
Spijk A
Stedum
Ten Post
Westeremden
Woldendorp
't Zandt

f
-

17,01s
1,52
6,—
5,15
37,50
11*50
16.87
6,41
1,625
17,275

Uitbreiding.

Door Ds. •/. Huizenga te Stedum, Corr. Classis Appingedam,
de volgende giften uit S t e d u m : Ds. J. Huizenga f 5, P.
Pilon t' 1, K. Dijkhuis f 1, W. Ubbens f 5, J. Smit f 2,50,
E Pilon f 1, E. Duursema f 1, H. Smit f 2, J. Wierenga f 1,
Mej 1. koens f 1, A. Boelema f 0,50, J. Duursema f 2, C.
Westerdijk f 1, A. Wester f 1. De Penningmeester
Zwolle, 17 Febr. 1900,
van de Theologische School,
Potgietersingel 120.
DR. H. FRANSSKN.
^ an Br J T te L. voor de Theol. School f 10,—.

het, stellen er zich vijandig tegen
over, en keeren er zich ongcloovig
van af.
Daar zijn aan den eenen kantzulken, die uit de wereld, van beneden,
niet van Jezus' schapen zijn. En
deze begrijpen het licht van den
Logos niet, zij nemen Christus niet
aan, zij komen niet tot het licht en
hebben de duisternis liever dan het
licht, zij hooren en kennen God niet,
zij stellen de eere van menschen
boven de eere van God, zij haten
het licht.
Doch aan den anderen kant zijn
er ook, die door den Vader aan
Christus gegeven zijn, die van boven,
uit God zijn geboren, die uit de
waarheid zijn en de waarheid doen,
die den wil van God willen doen,
vun Hem geleerd, en door Hem ge
trokken zijn. En deze komen tot
het licht, dat in Christus is ; zij ne
men Hem aan, hooren zijn stem en
volgen Hem; zij bekennen van de
leer van Christus, dat zij uit God is
en dat Hij niet van zichzelven spreekt.
Ieder kent deze tegenstelling. Zij
gaat door heel het leven en de ge
schiedenis heen. En het is inzonder
heid het vierde Evangelie, dat ze
telkens weer in het oog vat en in
al haar scherpte doet uitkomen 1:12
& 13, 3 : 21, 6 : 45, 7 : 17, 8 : 47,
10 : 27, 11 : 52, 17 : 6 enz.
Er zijn vele uitleggers, die hierbij
aan het Evangelie van Johannes een
gnostisch dualisme toeschrijven. Er
zouden dan van nature goede en

L. LINDEBOOM.

kwade, duivelsche en goddelijke men
schen zijn. Maar deze opvatting is
ongerijmd, want van nature ligt heel
de wereld in het booze, en is voor
ieder zonder onderscheid de weder
geboorte noodzakelijk. Tenzij iemand
wederom geboren werde, hij kan het
koninkrijk Gods niet zien.
Ook is het onjuist, hierbij aan eene
zedelijke voorbereiding te denken,
welke de een in tegenstelling met
den ander voor de aanneming van
het evangelie van Christus aan zich
zelven onder den invloed van opvoe
ding en omgeving zou kunnen schen
ken. Want niet in voorwaardelijken
zin, maar volstrekt en beslist zegt
Christus, dat degenen, die alzoo zijn
wedergeboren, zeker en vast tot Hem
komen en zijne stem hooren.
Maar duidelijk is de voorbereiding,
die bij de uitverkorenen aan het ko
men tot Christus voorafgaat, van
tweeërlei aard. De eerste bestaat
daarin, dat zij door den Vader aan
Christus gegeven zijn, met het be
paalde doel, dat Hij hun het eeuwige
leven schenke. En de andere is
hierin gelegen, dat zij op Gods tijd
worden wedergeboren, door den Va
der getrokken en tot Christus geleid
worden.
Zoo is de kennis de wreg tot het
leven, maar ook omgekeerd het leven
de weg tot de kennis, èeide staan
met elkander in wederkeerig, onver
brekelijk verband.

B AVINGK.

WAT ZOU JEZUS DOEN ?
Onder den titel: In His steps. What
would Jesus do ? zag eenigen tijd geleden
van de hand van Charles Sheldon, een
Amerikaansch predikant, een boek het
licht, dat een buitengewoon grooten
opgang maakte en ook in Duitschland van
sommige zijden uitbundig geprezen werd.
Het verhaalt van een braaf, oppas
send arbeider, die tengevolge van de
invoering der machines zijn werk verloren
heeft en nu vergeefs naar eene gele
genheid zoekt, om langs eerlijken weg
voor zich en de zijnen het brood te
verdienen. Zoo zinkt hij hoe langer
hoe dieper in de ellende; zijne vrouw
verliest hij door den dood ; zijn eenig
kind moet hij aan anderen overlaten;
zelf trekt hij van oord tot oord, om
werk te zoeken en brood te verdienen.
Eindelijk komt hij in eene groote
stad, waar hij wederom bij velen te ver
geefs aanklopt . en op een Zaterdag
een predikant bezoekt, die juist bezig
is, om zich voor te-bereiden voor eene
preek over de woorden van 1 Petr.
2 : 21 ; want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden
heeft, ons een exempel nalatende, opdat
gij' zijne voetstappen zoudt navolgen.
De predikant ontvangt den armen
man wel vriendelijk, maar laat hem
toch ten slotte zonder hulpe gaan.
Den volgenden dag treedt hij met
zijne preek over de navolging van
Ghristus voor zijne gemeente op en
maakt door zijn woord diepen indruk.
Maar aan het einde der godsdienst
oefening staat plotseling de werkman
op, die in de vorige dagen velen deiaanwezigen te vergeefs om redding had
verzocht, vraagt het woord, verhaalt
zijne lijdens-geschiedenis en verlangt dan
bescheiden maar met aandrang te weten,
wat de navolging van Christus toch is
en waarin zij bjstaat, als allen, wier
hulp hij had ingeroepen, hem de deur
hebben gewezen, terwijl zij zich tcch
uitgaven voor discipelen van Jezus.
Uitgeput valt de man daarna op den
grond en sterft na drie dagen, tenge
volge van honger en ellende. Maar dit
voorval maakte zulk een indruk, dat
veien van nu voortaan zich plechtig
verbonden, om bij al hunne handelingen
zich alleen te laten leiden door de vraag:
wat zóu, in mijn geval, Jezus doen ?
Het is te begrijpen, dat die boek in
vele kringen verbazenden opgang heeft
gemaakt. Het is een geschrift in den
zelfden trant als het voor jaren ver
schenen Jozua, Davids, en teekent met
scherpe kleuren den verren afstand,
die de discipelen van Christus van
hun Heer en Meester scheidt.
In zoover het dien afstand tot ons be
wustzijn brengt, de zelfverloochening en
liefde, die Jezus in al zijne woorden
en daden tentoonspreidde, weder voor
onzen geest plaatst, en ons opwekt,
om het nagelaten exempel van Christus
te volgen en in zijne voetstappen te
wandelen, kan Sheldon s boek ten zegen
zijn en is het voor velen zeker ook
reeds ten zegen geweest. Maar toch
merktè reeds een beoordeelaar in de
JReformirte Kirchenzeitung van 11 Pebr.
j.1. terecht op, dat de vraag: wat, zou
Jezus doen? onjuist gesteld is en tot vele
verkeerde antwoorden aanleiding geeft.
Jezus verscheen immers op aarde, als
de Knecht des Heeren om het werk
des Vaders te doen, een werk van
geheel eenigen aard, dat Hij alleen vol
brengen kon en ook volkomen volbracht
heeft. Het bestond in het kort daarin,
dat Hij kwam om te dienen en zijne
ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Dat was zijn ambt; dat was de
taak, die Hem door den Vader was
opgedragen; daarin is Hij getrouw
geweest van het begin zijner menschwording af tot in zijn dood toe. Twaalf
uren waren er in zijnen dag, en al
die twaalf uren heeft Hij gearbeid in
het werk van zijn Vader.
Daarom was er in zijn leven voor
niets anders plaats. Jezus nam geene
betrekking waar in de maatschappij en
bekleedde geen ambt in kerk of in
staat. Hij was geen man en geen
huisvader, geen landbouwer of koop
man, geen geleerde of kunstenaar. Wij
kunnen ons zelfs geen oogenblik met
de gedachte vertrouwd maken, dat
Hij zoo iets geweest zou zijn. Want
Hij was iets anders en iets oneindig
meer : Hij was de Heiland van zonda
ren, de Zaligmaker der wereld.
Maar om die reden is de vraag ook
onjuist gesteld: wat zou Jezus in mijn
geval gedaan hebben ? Zij gaat uit van
de gedachte, dat wij Hem in onze omstan
digheden kunnen overplaatsen, en ons
zelf een beeld ervan kunnen vormen, wat
Hij onder gansch andere omstandig
heden gedaan en gelaten zou hebben.
Dat echter is een ijdel pogen. Wij
hebben Christus te nemen, zooals Hij
zich geeft "in zijn woord. Hij is en
wil en mag niet anders zijn, dan zooals
Hij ons in het evangelie voor de oogen
geschilderd worde. De navolging van
Christus bestaat allereerst in de onder
werping. aan zijn woord, in 't leiden van al
onze gedachten tot zijne gehoorzaamheid.

Daardoor worden wij dan vanzelf
ook behoed tegen de willekeurige ant
woorden, waartoe bovengenoemde vraag
zoo gereede aanleiding biedt. Want wie
zich niet voorstellen kan, dat Jezus man
of huisvader zou geweest zijn — en dat
is ook inderdaad niet voor te'stellen —
zou dan allicht tot het besluit kunnen
komen, om niet te huwen, of zijn huis
gezin te verlaten, en alleen predikende en
wonderen doende het land door te gaan.
Maar daarin bestaat dan ook de ware
navolging van Christus niet. Zij is niet
hierin gelegen, dat wij Jezus nadoen en
nabootsen. Zoo is zij wel dikwerf door
de Christenheid, vooral in de Middel
eeuwen opgevat. Maar deze opvatting is
onjuist en laat het wezen ervan niet
tot zijn recht komen. De ware navol
ging van Christus is deze, dat wij zelf
standig en vrij, als kinderen Gods, in
onze toestanden en verhoudingen, ook
al kost het ons de grootste verloo
chening van onszelven ^ en het dragen
van het zwaarste kruis, dienzelfden
wil Gods volbrengen, welken Christus
verklaard en ten prijs van zijne heer
lijkheid en zijn leven, tot in den dood
des kruises toe, op volmaakte wijze
Vervuld heeft. Want wie den wil van
God doet, is Jezus' broèder en zuster
en moeder.

—
DE VRIJE SCHOOL.
De Anti-revolutionairen zijn jaren lang
opgevoed in de leer, dat de school moet
uitgaan van de ouders, dat voor het
onderwijs zooveel mogelijk de kostende
prijs moet worden betaald, dat de staat,
althans in onzen tijd en onder onze
omstandigheden geen schoolmeester mag
of kan zijn.
Nog gaan er stemmen op in dien
geest. De Hollander schreef onlangs :
het ideaal moet blijven de vrije school,
niet alleen ten opzichte van het leer
plan en de inrichting van het onderwijs,
maar vrij ook ten opzichte van eenigen
geldelijken band met den staat, omdat
anders het gevoel van verantwoordelijk
heid bij de ouders gevaar loopt minder
sterk te worden.
Volgens een verslag in de Hollander
van 14 Febr. j.1. zeide Ds. Oranje in
eene schoolrede te 's-Gravenhage: aan
het subsidie-stelsel is meer dan éen denk
beeldig gevaar verbonden. Het ideaal
moet blijven : de school geheel vrij van
den staat, en daarom geen subsidie,
maar alle scholen worden bekostigd door
de ouders en die hen helpen willen.
En de Overijselsche Boodschapper• liet
zich de vorige week aldus uit: Laat
ons toch nooit voor een schotel linzen
ons eerstgeboorte-recht verkoopen. In
onzen kring blijve de leuze en het ideaal,
waarnaar wij staan: de vrije school
voor heel de natie. Moet er subsidie
zijn, dan sturen naar den vorm 'van
subsidiëering van de ouders, in welken
vorm dan ook, maar nooit een vorm
van subsidie of bekostiging, die met
deze twee stellingen in strijd komt: de
school behoort aan de ouders en ieder
moet, indien eenigszins mogelijk, zelf
de opvoeding en onderwijzing zijner
kinderen bekostigen.
Maar ieder weet, dat dit ideaal hoe
langer hoe meer in de Anti-revolutionaire
kringen door velen prijsgegeven wordt.
Subsidie hangt in de lucht. De onder
wijzers, vooral zij, die van eene hor>fdacte voorzien toch jaren lang vergeefs
naar eene plaats aan het hoofd eener
school solliciteeren, streven naar ver
betering van positie, en achten deze
alleen verkrijgbaar van den staat. Veler
ideaal'is, om de school en het onderwijs
geheel en al door het rijk te laten be
kostigen en alleen de geestelijke vrij
heid, de benoeming der onderwijzers^
voor de ouders te reserveeren. Zij willen
eene school, die, geestelijk vrij, voor
heel de natie door den staat wordt on
derhouden. En zij achten het eene on
verschillige. zaak, of de staat de kosten
daarvoor vinde in eene eigenlijke school
geldheffing of in een of anderen vorm
van belasting ; of de traktementen even
tueel worden uitbetaald aan de ouders
(de vereenigingen, de besturen) of aan
de onderwijzers zei ven.
Zoo is er dus aangaande de richting,
in welke wij op schoolgebied te sturen
hebben, een niet onbelangrijk verschil.
Wij zijn er zelfs niet eenstemmig meer
over, wat onder eene vrije school te
verstaan zij.
De vragen, waarvoor wij staan, zijn
van zeer emstigen aard. Wat is eene
vrije school ? Sluit hare vrijheid ook
financiëele onafhankelijkheid in van den
staat? Hebben wij te sturen in de,
richting van nog meer subsidie en zelfs
van algaheele bekostiging der scholen
door het rijk ? Is elke vorm van sub
sidie goed, ook als hare kosten gevon
den worden uit eene of andere belasting,
en al worden de traktementen aan de
onderwijzers uitbetaald ? Is geestelijke
vrijheid op den duur met financiëele
afhankelijkheid van den staat bestaan
baar? En wat zijn de gevolgen, die
uit de invoering eener wet in boven
omschreven geest voor middelbaar en
hooger onderwijs, voor de kerk, voor

het ideaal en het beginsel der Anti
revolutionaire partij voortvloeien ?
Vóór de verkiezingscampagne van
1901 dienen wij in elk geval duidelijk
te weten, welken weg wij inslaan, opdat
wij aan het eind niet bedrogen uitkomen.
Eén van beide: wij zijn tot dusver
verkeerd onderwezen en hebben een on
waar en onbereikbaar ideaal liefgehad;
of wij hebben het oude ideaal te hand
haven en mogen het niet prijsgeven
voor een schotel linzen noch opofferen
aan de gedienstigheden der practijk.
DE OPENBARING VAN
JOHANNES.
Dr. J. H. Gunning, predikant te
Utrecht, heeft de moeielijke maar ook
dankbare taak ondernomen, om onder
den titel: Het Boek der Toekomst, bij
de heeren Kemink . en Zoon eene toelich
ting uit te geven voor de gemeente des
Heeren van de Openbaring van Johannes.
De eerste aflevering, welke de ver
klaring bevat van hoofdstuk 1 : 1 tot
2 : 17, belooft iets. goeds De keurige
stijl, de ernstige toon, de gezonde op
vatting, de duidelijke uitlegging, de
stichtelijke toepassing boeien den lezer
van het begin lot hét eind en doen hem
verlangend naar de volgende afleveringen
uitzien. De verklaring van de brieven
aan de zeven gemeenten van Klein Azië, waarop het in deze eerste hoofd
stukken vooral aankomt, heeft over het
algemeen onze instemming. Dr. Gun
ning verstaat daaronder terecht niet
zeven elkaar opvolgende tijdperken der
kerk- of wereldgeschiedenis, doch is van
oordeel, dat de brieven wel allereerst
gericht zijn aan de, met name genoemde
Klein-Aziatische gemeenten, maar aan
voorts voor de gansche kerk van alle
eeuwen van kracht zijn, wijl de zeven
gemeenten de gansche Christenheid op
aarde vertegenwoordigen, in al haar sa
menstellende, veranderende, opkomende
en weer vergaande Jcerken of gemeenten.
Instemming met de hoofdzaak sluit
echter eene andere. zienswijze in bijzon
derheden niet uit. De verklaring van de
aanvangswoorden : de openbaring van
Jezus Christus — door: Jezus Christus
onthuld, komt ons onjuist voor, wijl de
tweede naamval hier ongetwijfeld een
genitivus subjectivüs is. De tweeërlei
komst van Christus, waarvan op bl. 19
sprake is, ééne in de stilte ter opne
ming van de geloovigen en ééne ten
oordeel, is aan ernstige bedenking onder
hevig. De uitlegging van den dag des
Heeren in hoofdst. 1:10 door den dag
van Jezus' verschijning verdient de
voorkeur niet boven die, welke er den
rustdag onder vèrétaat, al komt deze
ook aan den geachten Schrijver in dezen
samenhang bijkans oneerbiedig en be
lachelijk voor. De nederdaling van Chris
tus in den Hades, om daar zijne over
winning te verkondigen en de vromen
van den ouden dag te verlossen, bl. 38,
89, dunkt ons in'strijd met de! Schrift
en met de analogie des geloofs. En
zoo komt er zeker hier en daar nog
iets meer voor, dat bedenking uitlokken
kan.
Maar bij de uitlegging van eenig Bijbelooek, en vooral bij die van de Open
baring, zal dat altijd het geval zijn. En
het is, bij de hoofdzaak vergeleken, van
zoo ondergeschikte beteekenis, dat wij
deze eerste aflevering van harte aan
bevelen en niets terugnemen van den
lof, dien wij er boven aan toebrachten.
Natuurlijk beslist deze eerste afleve
ring nog niet voqr het geheel. Eerst
bij de volgende hoofdstukken komen de
groote, schier onoverkomelijke moeilijk
heden voor den dag. Dan zal de ge
achte Uitlegger moëten kiezen tusschen
de verschillende methodes, die in den
loop der eeuwen ter verklaring van dit
boek zijn beproefd. Misschien ware het
gewenscht geweest*, indien hij vooraf in
een woord van inleiding daarvan eenige
rekenschap had gegeven. Te meer omdat
in de laatste jaren de litterarisch critische
methode alle andere verdringen wil.
Weliswaar zegt de Schrijver, dat hij
•de Openbaring' van Johannes voorde
gemeente des Heeren toelichten wil.
Maar dit doel ontslaat niet van de moeite,
om van de verschijlende methodes van
uitlegging kennis te nemen en reken
schap te geven. Een goede, practische
toelichting moet op een wetenschappe
lijke verklaring gegrond zijn.
Maar deze eerste aflevering bevat zoo
veel Schoons en de naam van den Schrij
ver heeft zulk een goeden klank, dat
wij niet alleen met belangstelling maar
ook met vertrouwen het vervolg van
zijnen arbeid tegemoet zien.
i
Bavinck.
EGM LlliFGLIJIKE VER
MANING.
„Geliefden I laat ons elkander liefhebben."

I JOH. 4 :

la.

Johannes, de evangelist en apostel,
was een der zonen van Zebedeüs, een
visscher van Bethsaïda, zijnde eene
stad in Galilea, aan de zee van dien
naam gelegen. Hij werd evenals zijn
broeder Jakobus door den Heere Jezus
Christus tot apostel geroepen. De

Heere beminde hem zeer, deed hem
zijn vertrouweling zijn, en schonk
hem de eer, voor zijne moeder te
mogen zorgen, nadat deze Hem had
zien sterven aan het kruis.
Hij verliet Judea voor de verwoesting
van Jeruzalem, en arbeidde vooral in
Klein-Azië, bijzonder te Efeze. De ge
meenten te Pergamus, Thyatire, Filadelfia en Laodicea werden door zijn
dienst gesticht.
Tijdens de vervolging door den
Romeinschen keizer Domitianus, werd
hij naar het eiland Patmos verbannen,
alwaar hij de profetische gezichten des
verheerlijkten Zaligmakers ontving, en
onder de leiding des Heiligen Geestes
de Openbaring schreef. Van daar keerde
hij weder naar Efeze terug, stierf er
in vrede, in hoogen ouderdom betreurd
door allen, die den Heere Jezus Christus
liefhadden. Behalve het Evangelie, be
zitten wij drie Zendbrieven vau hem.
Den eersten Zendbrief sloegen wij op.
Men is het er niet over eens, of de
apostel dezen brief geschreven heeft,
zeer korten tijd voor de verwoesting
van Jeruzalem, of in het laatst van
zijn leven, na den dood der overige
apostelen. Ketterijen van allerlei aard
begonnen zich toen reeds te vertoonen.
Sommigen loochenden, dat Christus
werkelijk in het vleesch gekomen was,
en beweerden, dat Hij zich slechts in
schijn geopenbaard had.
Krachtdadig wordt deze meening
door den apostel bestreden, en zijne
bewijsredenen leggen de heerlijkste in
zichten bloot aangaande den Heiland
als Zone Gods. Hij wijst op Jezus als
het eeuwige leven, hetwelk bij den
Vader was en ons is geopenbaard; als
Zone Gods; als gezonden tot eenen
Zaligmaker en tot eene verzoening
voor onze zonden.
Van al deze waarheden maakt de
apostel gebruik, om ons de liefde Gods
te schetsen, en ons op te wekken, om
in de liefde te wandelen. Bijzonder
dringend beveelt hij ons de broederlijke
liefde aan. Wij vinden voorts eene
menigte ktnteekenen opgegeven, waar
aan wij ons beproeven kunnen, of wij
waarlijk Christenen zijn. Een der voor
naamste is de liefde tot de broeders.
De Heiland zelf sprak eens tot zijne
jongeren: »Hieraan zullen zij allen
bekennen, dat gij mijne discipelen zijt,
zoo gij liefde hebt onder elkander."
En Johannes, die zoozeer in het onder
wijs zijns Meesters was doorgedrongen,
die het had verstaan, waarom de Heiland
van »een nieuw gebod" sprak, als Hij
tot onderlinge liefde maande, liet onop
houdelijk de prediking hooren : »Kinderkens, hebt elkander lief;" en over
tuigd, dat hij zondaar onder de zondaren
was, evenals allen behoefte had aan
genade, sloot hij, vermanende, zichzelven in: »Geliefden! laat ons elkander
liefhebben."
De geloovigen zyn elkanders »medeburgers." Zij behooren tot Jezus' gees
telijke maagschap. Zijn leden van iiet
huisgezin des hemelschen Vaders. Ver
wachten éénen hemel. Behooren tot
één karavaan, die derwaarts reist, zullen
er straks voor eeuwig samenleven, — zul
len zij dan hier elkander niet liefhebben ?
Zij zijn ranken van denzelfden wijn
stok, zullen zij dan niet vereenigd zijn ?
De liefde is het juweel van Christus'
bruid. De livrei van den waren Christen.
Zeker, de liefde is uit het geloof
geboren, maar het geloof heeft geen
glans, tenzij het werkt door de liefde.
De tranen der boetvaardigheid zijn niet
zuiver, tenzij de liefde haar fontein zij.
Gelijk de wierook, ofschoon op het
altaar gelegd, geen reuk verspreidt,
tenzij door vuur, zoo geurt ook de
wierook des gebeds slechts voor God,
zoo zij door het Vuur der liefde is ont
stoken.
Al de genade-gaven schijnen verduis
terd, zoo de liefde er niet inschijnt.
De mate der liefde openbaart de ge
zondheid des geloofs, evenals de pols
die van den welstand des lichaams.
Van het twisten worden de Christenen
afgemaarid, tót den strijd worden zij
geroepen, namelijk tot den st• ijd des
geloofs.
En zoo er onder hen van strijd sprake
zijn mag, dan-slechts van den heiligen
strijd, wie het meest liefhebben zal.
Zoo er onder hen sprake zijn mag van
heerschen, dan vau heerschen door te
dienen.
Satan zoekt verdeeldheid te zaaien.
Hij weet, dat zij een smaad brengt
over den godsdienst, alsof deze de bron
van tweedracht ware.
De verdeeldheid der Christenen be
lemmert de komst van het Godsrijk
en is alzoo de hoop des duivels. Toen
de
evangelie-prediking te Corinthe
heerlijke vruchten gedragen had, en
Satan zich verslagen zag, wist hij niets
beters te doen dan een twistappel
onder de Christenen te werpen, waar
door de een zich naar Paulus en de
ander zich naar Apollos noemde, en
allen schenen te vergeten, dat Christus
alles en in allen is.
Nog eens: »Hieraan zullen zij allen
bekennen, dat gij mijne discipelen zijt,

zoo gij liefde hebt onder elkander,"
zei Jezus. Letten wij er op, Hij zei niet:
zoo gij verbaast door uwe wonderen,
boeit door uwe redenen, beschaamt door
uw ijveren ; niet: zoo gij veel van u
doet spreken, ophef maakt in de wereld,
of iet3 dergelijks, maar zoo gij liefde
liebt onder elkander.
»Geliefden, laat ons elkander lief
hebben
deze vermaning was niet
overbodig.
Ach, de jongeren van Jezus waren
eens aan het twisten. Tusschen Paulus
en Barnabas ontstond de verbittering.
Wel heeft Juliaan lasterlijk van de
Christenen getuigd, dat zij onderling
leefden als tijgers, de een den ander
verscheurende. Maar een lang ontslapen
godgeleerde heeft terecht gevraagd :
»zullen wij door onze oploopendheid
en tweedracht deze woorden waarjmaken ?" Er bestaat gevaar. Ons hart
is zoo zondig. Zoo vol zelfzucht. Het
eigen ik wil op den troon. Epiphanius
verhaalt van twee belijders des Heeren,
beiden ter dood veroordeeld, die in de
gevangenis over een klein verschil zoo
ver van elkander raakten, dat zij geen
gemeenschap wilden in denzelfden gods
dienst, waarvoor beiden leden. De sekte
geest tot in den kerker der martelaren !
is 't niet afschuwelijk ?
»Geliefden, laat ons elkander lief
hebben."
Geen separatie-zucht, maar dorst naai
de openbaring van de eenheid van
Christus' kerk ;
geen uit de hoogte veroordeelen van
des broeders streven, maar een beoordeelen naar den maatstaf der liefde ;
geen angstig zoeken naar punten
van verschil, maar blijmoedig erkennen
van waarin men hartelijk samenstemmen kan;
geen kweeken van zelfgenoegzaam
heid in eigen kring, maar eeir dank
baar waardeeren der catholiciteit van
's Heeren gemeente ;
geen blootleggen van anderer wondeplek, maar een bedekken van eene
menigte van zonden ;
geen pogen om, bij schijnbaar gees
telijk arbeiden, in niets dan vleeschelijk
woelen, eigen zaak voor 's Heeren zaak
te doen gelden, maar een ootmoedig
begeeren om 's Heeren zaak tot cle
onze te maken.
Zoo, broeders, worde het, worde het
waarlijk, worde het door 's Heeren
Geest!
»Ik zal," zegt Jehova (Jer. 32 : 29) van
zijn bondvolk, »Ik zal hun eenerlei hart
en eenerlei weg geven, om Mij te vreezen
al de dagen, hun ten goede mitsgaders
hunnen kinderen na hen."
»Geliefden, laat ons elkander lief
hebben."
De liefde vergaat nimmermeer. Zij
gaat mee binnen het voorhangsel.
Als straks niet meer behoeft geloofd,
wijl men tot zalig aanschouwen kwam;
—- niet meer gehoopt, wijl het ge
hoopte heil is verkregen, wordt er volmaaktelijk bemind; — bemind, in de
eerste plaats de Vader van alle barm
hartigheid, — maar dan ook zijne
kinderen;
in de eerste plaats de Verlosser
Van zondaren, — maar dan ook zijne
verlosten ;
in de eerste plaats de Geest der
heiligmaking, — maar dan ook zijne
geheiligden ;
in de eerste plaats God Drieëenig,
— maar dan ook zij, die in de ver
heerlijking zijns Naams hun levenstaak
en levenszaligheid vonden.
Notten.
VOJLKSNOÖWIilï.

«Wagenborgen."
De Vereeniging „Tot Christelijke Liefda
digheid" te Wagenborgen (Prov. Groningen)
mag haren nuttigen arbeid der liefde gemoedigd

voortzetten en

uitbreiden.

Het

jaar

'98 was een jubeljaar. Hef. kostelijk boekje
„Een zilveren jubilé", waarvan op de Synode
te Groningen voor de leden een ex. is be
schikbaar

gesteld, zal de treffende

denis van

het

dezes

werks in

Moge

het

ontstaan

gedachtenis

medewerken

geschie

en den voortgang
doen

om in

blijven.

geheel den

lande de belangstelling in deze Vereeniging
en

haar eigenaardige taak te wekken en te

versterken;
Het zestiende verslag, over 1898, is dezer
dagen verzonden.

Wel wat laat, dunkt ons:

de.Alg. Verg. is reeds 15 Juni jl. gehouden,
't Is niet alleen
ook

voor Synodale Acta, maar

voor verslagen van Vereenigingen zeer

gewenscht,

dat ze zoo spoedig doenlijk, en

in elk geval spoedig, gedrukt en verzonden
worden.

In dit opzicht moet er onder ons

nog veel meer verzet komen tegen de sleur
en

jansalie-praktijken. ffMaar

icalcher in alles"; 2 Tim. 4 : 5.
des Heeren

wil

gij,

wees

Het werk

in alles met nauwgezetten

ijver en fijne „attentie" worden gedaan. Het
komt echter nog menigmaal
aan.

We

kennen

de

achter de „zaken"

verontschuldigingen.

Doch deze, ook al zijn 't niet allen gezochte
„vonden",
een

zijn

nooit vracht en bewijs van

gezond en krachtig gestel, en moeten,

in' 't belang der goede zaak, overbodig wordeti gemaakt.
In dit verslag vindt ge ook_de Voor
waar den tot de opneming en verpleging
van lijders in het Gesticht voor Krank
zinnigen [Idioten) „Bethesda" te Wagenbor
gen," en nProspectus en Voorwaarden tot op
neming en verpleging van personen in het
Huis van Barmhartigheid te Wagenborgen.
v an
de Statuten der Vereen, is bier echter
slechts een uittreksel te vinden. We zouden
willen vragen : waarom dat ? In een vers'ag
m ogen
de Statuten nooit ontbreken; o.a.
opdat uw verslag ook kunne dienen tot
kennismaking met de Vereeniging in geheel
haar zijn en arbeid.
Art. 1 van die ,/Prospectus en Voorwaar
den" luidt:
//In het ,/H. v. B." te Wagenborgen wor
den volgens Art. 1 van de Statuten der
Vereeniging //Tot Chr. Liefdadigheid" in
't algemeen zoodanige personen verpleegd
en Christelijk verzorgd, aan wie naar het
Woord van God barmhartigheid moet worden
bewezen.
Opgenomen worden personen van beide
geslachten en van eiken leeftijd, zonder on
derscheid van godsdienstige gezindten."
Deze Vereeniging verwacht hare hulp van
den 1-Ieere, wiens Woord haar richtsnoer is.
Met Hem zal zij niet beschaamd worden.
God en Hij alleen het middelpunt van
den ganschen arbeid der barmhartigheid in
ons midden. Gods Woord, en dat alleen, de
bron waaruit te putten valt en waarnaar het
pad moet worden ingericht door allen, die
in eenigen dienst in onze Huizen arbeiden.
En ook hierin gaf het afgeloopen jaar
veel liefs en schoons te aanschouwen. Gaarne
geven we hier van onze Vaders en Moeders,
van onze Verplegers en Verpleegsters, van
allen, die eenige betrekking in onze Ge
stichten bekleeden, het getuigenis, dat zij,
°ver het geheel genomen, zich met lust en
toewijding aan de verzorging en leiding der
patienten hebben gewijd. Zeker, dit maakt
de taak van den Directeur lichter. Wat zou
hij ook zonder de trouwe liulpe dergenen,
die met en onder hem arbeiden ? Het een
parig deelen in den gemeenschappelijken
arbeid is als een- groote zegen Gods te
waardeeren, en als een liefelijk gunstbewijs
van Hem wel waard voor U uit te spreken.
Kr was samenwerking; er was liefde. In
't algemeen kende men de plaats, waar men
stond en bij erkenning van eens ieders
plaats mijnerzijds erkende men daarnaast de
plaats, die mij was gegeven. Dat de band
der toegenegenheid en der liefde trok tusschen den Direetuur en de Directrice aan
den eenen en het verplegend personeel aan
den anderen kant bleek ook zoo schoon en tref
fend bij den zegen, dien de Heere aan de eer
sten verleende in hun zilveren Huwelijksfeest;
waarin allen, met de verpleegden in boud,
zoo verkwikkend en blijde deelden.
Moge God ons gansche personeel dóór
Zijn Geest en genade voortdurend bekrach
tigen en steunen, om met opgewektheid iti
liet aanbevolen werk voort te gaan en te
blijven arbeiden. Wilt ons samen steeds in
uwe gebeden gedenken, en alzoo als uit de
verte met ons medewerken aan de komst
van het Godsrijk, aan de verheerlijking van
Gods Naam !
Al weder is er behoefte aan uitbreiding.
Daarvan zegt het verslag :
Op 1 Januari 1898 waren in onze Huizen
142 personen geherbergd. Op den laatsten
December van dat jaar bedroeg dit getal ] 63.
Er is dus steeds gestadige vooruitgang.
Toch is het waar wat Vonder den Amsterdamschen weezen in den mond lei:
Wij groeien vast In tal en last,
Ons tweede Vaders klagen,
Ai, ga niet voort,
Door deze poort,
Of help een luttel dragen. —
Wij nemen dit van onzen Joost over,
— de vraag om opname gaat ver boven
onze ruimte.
Komt de dood een plaats
onder ons ledig maken, dan wordt die dade
lijk weer aangevuld. Er staan altijd aan
vragen genoeg op de nominatie, om uit de
ingekomen tientallen eene keuze te doen.
Och, ik deed met de Amsterdamsche weezen
in de laatste verslagen niets dan klagen.
Telkens en telkens weder slaanxwe op het
zelfde aanbeeld, totdat er misschien een of
meerderen dit zoo begint te verdrieten, dat
liet Bestuur gelden genoeg beschikbaar heeft
om een nieuw Huis, een Salem b.v. op onze
terreinen te doen verrijzen. We zullen net
zoo lang vragen en kloppen en de woorden
in tal en last doen groeien tot er eindelijk . . .
wijzen U met boogen ernst op de
groote behoefte aan uitbreiding van ons werk.
V e zul,en het rusteloos al onzen belangstel
lenden /rienden en vriendinnen voorleggen
e n — ®°d vragen, dat Hij ons ook verder
doe wassen in dit land. „Een luttel helpen
dragen" zullen velen wel willen. Dat gelooven we vast.
Onze Huizen zijn vol. M. V. zegt het
voort en zegt er bij, dat Salem moet ge
bouwd, hoe eer hoe beter.
163 verpleegden op 31 Dec. '98. Er
kwamen er in dit jaar 39 bij, en 1 7 ver
lieten er ons. Een zestal werd ons door
den dood ontnomen. Wanneer we nagaan,
hoe zwak, en laat mij zeggen, vaak versleten
het gestel is van menigeen, met hoeveel
kwalen en krankheden sommigen zijn bezocht,
dan is dat op zulk een groote bevolking
zeker een zeer klein getal.
Onder dit zestal waren 2 idioten, waar
van één aan tuberculose in handgewricht
leed, en de ander behoorde tot een drietal
zusters, die voor eenige jaren hier werden
opgenomen. De eene stierf voor ruim een
jaar. Nu volgde de tweede. De derde, een
ruim V O-jarige, wordt nog altijd in het pavil
joen verpleegd.

Van de vier overige overledenen werden ' ernstig bidden voor de vr'enden in Z.-Afrika,
want ook bij de Tugela gaat het hun niet
3 jn het Mannen- en 2 in het Vrouwenhuis
alsvoren. Nu op hun rechtervleugel, Oost
verpleegd.
waarts van Colenso en ten Zuiden van de
Wel eindigt deze eeuw in velerlei leed
Tugela, andermaal door Buller herhaaldelijk
en smart. Naast de paleizen en de krotten der aangegrepen en met granaten overstort, hebben
zonden van de /,ijdelheidskermis", van dronken zij na Zondag den Hlangwanaberg prijsgegeven,
en zijn zij over de Tugela teruggetrokken
schap en ontucht; naast verbeterhuizen en ge
vangenissen ; trots toeneming van allerlei zonder ernstig verlies aan manschappen.
Vermoedelijk zal Buller nu pogen daar over
scholen en steeds stijgenden zelfroem der
de Tugela te komen ; en'ofschoon zijn kans is
wetenschap ; wordt het geroep steeds grooter
verbeterd, wacht hem toch aan den Noordkant
een ontzettend verzet, indien namelijk Joubert
en luider en algemeen : breidt uit de Huizen
niet te veel manschappen liet vertrekken tot
voor kranken, idioten, krankzinnigen. Een
hulp
van Cronjé. Want dat dit mede aan
stem van den God der gansche aarde, den God
leiding gaf tot het spoedig ontruimen van
des rechts en des genchts, tot de volken.
dien berg en den zuidelijken oever, staat bij
Moge zij worden gehoord en verstaan !
ons vast. — Het gerucht als zou LadysmithDaartegenover — hoe heerlijk is het, in 1111 ontzet zijn, is niet nader bevestigd.
Ten Zuiden van den Vrijstaat is natuurlijk
den Naam van den Vader aller barmhartig
nu ook de voortgang der Burgers eenigszins
heid te mogen medearbeiden in het werk
tot staan gekomen, door 't afstaan van hulp
der vertroostende en reddende liefde. Dat
aan Cronjé.
voorrecht is het deel van allen die kenni3
Toch gaan zij ook daar nog vooruit. Wij
hebben aan de genade Gods in Jezus Chris blijven nog vol goeden moed !
NOORDTZIJ.
tus, het heilig Offerlam, door den Heiligen
Geest.
Broeders en zusters, laten wij dan ook in
dezen arbeid niet vertragen, maar bidden
wij om daarin meer en overvloedig te wor
den, tot Gods eere en tot zegen der lijdende
medemenschen en medechristenen.
En hebbe ook //Wagenborgen" een ruime
plaats in ons hart.
L. LINDEBOOM.

Politieke Beschouwingen.
De staat van zaken in Zuid-Afrika heelt
in de jongste week een beteekenende ver
andering ondergaan.
Na verleden week
vermeld te hebben van de gelukkige operaties
der Burgers bij de Tugela en Colesberg, ein
digden wij onze beschrijving, in verband
met het oprukken van Roberts naar de Modderrivier bij Kiniberley, met te zeggen: daar
ligt voorshands het zwaartepunt ! Roberts toch
beging niet, al had hij ook een 25000 bij
zich, andermaal de dwaasheid om Cronje' in
't front aan te tasten en zich 't hoofd te ver
brijzelen tegen diens haast onneembare
positiën. Neen, door beleidvol brigade na
brigade, met een 4000 man cavalerie ouder
French voorop, langs een grooten omweg
Oostelijk, snel op te doen marcheeren, b eef
hij buiten het bereik van Cronjé, hield hij
zijn brigades in onderling verband met elkaar
als een lange schakel, en kon French eens
klaps tusschen de belegeringstroepjes der
Burgers — die versterkingen naar Colesberg
hadden gezonden — door, Donderdagavond in
Kiniberley verschijnen, terwijl de andere briga
des Cronjé's gemeenschap met Bloemfontein
zochten af te breken. Door deze stoute tocht,
die zonder groote verliezen voor de Engelschen gelukte, waren de Burgers verrast,
hunne verdedigingsplannen verijdeld en Cron
jé's troepen, Wilden zij stiaks niet in een
dorre streek van honger en dorst omkomen —
genoodzaakt het beleg van Kimberley op te
breken en een uitweg deels naar 't -N oorden,
deels in 'tOosten te zoeken. Eu waarlijk
dit gelukte, onder Gods zegen, meesterlijk,
en 't bleek, dat Cronjé inderdaad een niet
minder groot generaal in tegenspoed dan in
voorspoed is. Ofschoon zeer overladen met
gepak en niet weinig belemmerd door een
500-tal wagens, ook met kanonnen beladen,
wist hij zich met 6000 a 8000 man door de
zandvlakte en tusschen de vijanden door
naar Bloemfontein heen te worstelen op een
wijze, die groote bewondering afdwingt.
Immer langs de kronkelende Modderrivièr
zich wendend en telkens, door kopjes en
bosschen te bezetten, zijn hoelang zoo meer
door groote vermoeidheid der trekossen
tragelijk voortgaande legertros te beschermen
tegen deii aaudringenden vijand, die hem met
alle macht zocht vast te houden, ontkwam hij
met zijn korps Zondag bij Klipdrift — waar
hooger kopjes zijn positiën sterker maakten —
over de Modderrivier, zonder verlies van zijn
geschut, bijna zonder verlies van manschap
pen' en slechts met telkens prijsgeven van
enkele wagens met voorraad, die niet meer
voort konden door vermoeidheid der dieren,
tot een 100-tal toe, en plaatste hij zich bij tijds
tusschen Roberts en Bloemfontein in. Intusschen was aan dezen bij de Rietrivier, aan
Cronjé's linkerzijde, een zeer groot konvooi
ontnomen van 3 a 4 duizend stuks vee, een
groot aantal wagens met levensmiddelen en
manschappen, en wel door de Vrijstaters onder
Delarey (ijlings door Cronjé opontboden),
die nu deels Roberts gemeenschap bedreigt,
deels Cronjé's linkerflank beschermt, en alzoo
met dezen aan Roberts een krachtig halt!
toeroept, dat, naarmate de versterkingen toe
vloeien van Transvalere en Vrijstaters, hem
verhinderen zullen weinig meer te vermogen.
Het ander deel van Cronjé's troepen, dat
Kimberley belegerde, is Noordwaarts uitge
weken eu na bij Dronfield, ten Noorden van
Kimberley, zich dapper verdedigd te hebben
om den aftocht van kanonnen en bagage te
verzekeren, er met verlies van slechts éen 12
ponder afgekomen. Vermoedelijk zal deze troep
zich wel Noord-Oostelijk aan Cronjé's rechter
vleugel aansluiten en met dezen een cirkel
van troepen vormen, die der Engelschen
voortgang naar Mafeking en Bloemfontein
verhinderen zal.
Doch hoe goed een en ander ook afliep, te
ontkennen valt het niet, dat het voor de Burgers
een zware beproeving is, die hunnen misschien
wel eeu weinig te veel geprikkelden moed,
heilzaam temperen zal. Toch gelooveu A ij
niet aan ontmoediging bij heil; Elandslaagte
en Meijer's terugtrekken bij Dundee leidden
tot Yul's neerlaag en Withe's belegering
in Ladysmith.

Toch

moge

*)

Let volk

des Heeren

wel

*) Zoo even, Dondagmorgen, komen
reeds de berichten, dat de Burgers Generaal
Roberts een zware neerlaag hebben toege
bracht. Generaals sneuvelden en Roberts
verliezen waren groot.

Buiteniandsche Kerken.
Eene spanning tusschen de Chiesa Evangelica Italiana en de TVialdenzen;, gemeenten
in Italië. Tusschen deze beide kerken, die
geruimen tijd iu den evangelisatie-arbeid
samenwerkten, zijn mógelijkheden gerezen,
die deze samenwerking dreigden te vernie
tigen. De Gustaaf-Adolf-Vereeniging en de
Evangelische Bond in Düitschland, die deze
kerken steunen, hébben pogingen aange
wend om de verdeeldheid te doen ophouden.
Aan den vertegenwoordiger van den Evangelischen Bond, den predikant Zanleck te
Breinen schijnt dit gelukt te zijn. Hij is
er ten minste iu geslaagd, dat op de
jaarvergadering van de Chiesa Evangelica
Italiana de drie door hem ontworpene
punten tot samenwerking zijn aangenomen.
Men hoopt, dat zij ook door de Waldenzen
zullen aangenomen worden.
Deze punten zijn : 1. De predikanten,
evangelisten, collectanten enz. van beide
kerken worden door hunne comité's verplicht,
zich van alle polemiek, met woord of pen
tegen de andere kerk zoowel in als buiten
Italië te onthouden ; verschilpunten, die tot
1 conflicten
aanleiding kunnen geven, aan
hun eigen comité te Onderwerpen, dat zich
met de andere kerk daarover zal trachten
te verstaan. 2. De door beide kerken
naar Düitschland uit te zenden collectanten
zullen wederzijds den tijd en de route van
hun reis zoo met elkander regelen, dat
tusschen het bezoek van den vertegen
woordiger van de eene kerk en dat van
dien der andere kerk één of anderhalf
jaar verloopen.' 3. Is iu eenig geval eene
overeenstemming tusschen beide kerken
niet te verkrijgen, dan sial de zaak aan een
Duitsch scheidsgerecht onderworpen worden,
dat zoo mogelijk bestaan zal uit een verte
genwoordiger van den Evangelischen Opperkerkeraad te Berlijn, Vfpi de Gustaaf-AdolfVereeniging en van den Evangelischen Bond.
Oneenigheid tusschen deze beide Pro'.estantsche kerken werkt natuurlijk schadelijk
op baar werk ; is eenheid overal noodig,
vooral in eeu overwegend Roomsch land
als Italië. Daar voörÜd is samenwerking
noodig en ook zullen de Roomschen, die
verdeeldheid Ontdekkend, niet nalaten er
gebruik van te. maken, om het evange
lisatie-werk afbreuk te doen.
Er wordt niet bij gemeld, waardoor de
spanning ontstaan is en waarover het verschil
loopt ; is . het over leerstukken, dan zal
het scheidsgerecht in Düitschland zeker
moeielijk de eenheid kunnen herstellen of
bestendigen. Maar ook als de oneenigheid
hare oorzaak heeft in andere verschillen,
zal het niet gemakkelijk gaan van uit
Düitschland de eenheid te bewerken.
Daarvoor is bewijs in den toestand van
de gemeente der Duitsche Protestanten in
Rome. Deze gemeente zou eene nieuwe
kerk bouwen. Daarvoor is reeds eene groote
som gelds in Düitschland verzameld. De
Oppevkerkeraad te Berlijn en de Pruisische
Synode hebben de noodzakelijkheid van
dien kerkbouw uitgesproken, maar een
deel der gemeente deelt dit gevoelen
niet. Men vreest, dat daardoor eene scheu
ring zal ontstaan en er eene vrije Duitsche
gemeente gesticht zal worden, die noch vau
den Oberkirchenrath jn Berlijn noch van
de Pruisische Synode afhankelijk zal zijn.

zaken verwerpen. De grondslag, waarop wij
staan is de zuivere leer van Gods Woord."
Aan het hoofd vau dezen Bond staat
Lady Wimborne, en genoemde brief is
onderteekend door vrouwen uit de hoogste
standen, hertoginnen en gravinnen. Of het
ritualisme gestuit zal worden, nu de vrouwen
zich in den strijd mengen, moet de tijd
leeren, maar het optreden vau deze vrouwen
is wel een bewijs, dat de ernst van den
toestand wordt ingezien en er werkelijk gevaar
dreigt om onder bet juk var: Rome gebracht
te worden. Hoe ver de ritualisten gaan en
hoe noodig het is hen met alle macht te
bestrijden, bewijze de volgende mededeeling.
De bisschop van Winchester heeft in zijn
diocese in sterke woorden een boekje veroor
deeld, dat eenige ernstige wenken gaf voor
eene rechte viering van het 11. Avondmaal.
Men staat verbaasd over hetgeen deze
bisschop daartegenover plaatst en voor het
gebruik des Avondsmaals in acht genomen
moet worden. Hij zegt, dat men 's avonds
te voren den mond wasschen moet, want
doet men dit aan den morgen van den
dag der avondmaalsviering dan kon men
licht een droppel water doorslikken en
daarmede zou het vasten geschonden zijn.
Gebruikt men het H. Avondmaal, nadat
men het vasten geschonden heeft, dan
onteert men Jezus. Dat is een zoude tegen
den H. Geest, wanneer het met bewustheid
geschiedt, en een doodzonde, als het tegen
beter weten gedaan wordt.
Hieruit zien wij, tot welk een geesteloozen vormendienst bet ritualisme brengt,
en wat er van een kerk te wachten is,
wier voorgangers zoo iets voorschrijven.
SCHOLTEN.
Den 28 October 1.1. stierf te Elberfeld
op 69-jarigeu leeftijd de superintendent Karl
Krummacher. Dit verlies is groot voor
de „Refortnirte" gemeente te Elberfeld,
waar bij 36 jaren arbeidde, terwijl hij de
deken was van de acht dienende leeraren
dier gemeente. Hij was beroemd om zijn
welsprekendheid en verscheidene werken.
Volgens de statistiek, welke uitgegeven.
is door het Joodsche Instituut te Berlijn ;
telt men tegenwoordig 560000 Israëlieten
in Düitschland
Dat is zes a zeven maal.
meer dan in Frankrijk.
I11 Londen had een der lichtzinnigste
jongelingen, Ralpli News, een zeer groot
vermogen door gebracht. In levenszatheid
en matheid, nu bij alles kwijt was, terwijl
hij niet werken kon en te bedelen zich
schaamde, — besloot hij, de stem des
Boozen op te volgen, en zich van kant te
maken, door in 't water te springen. Fleetstraat door loopende, om den Theems op te
zoeken, hoorde hij eeu welluidend gezang
uit de St Duiistan-kerk. Hoewel hij te
onverschillig was om den beroemden Romaine
te hooren, ging hij toch de kerk in. Juist
las de prediker zijn tekst voor: „Doe u
zelveii geen kwaad." Toen hij deze woorden
boorde, meende hij, dat de spreker van
hem afwist, en zijne plannen kende. Hij
beefde van ouder tot boven. Hij bleef
echter aandachtig luisteren ; en van een
zelfmoordenaar werd hij een zelfbeschuldiger en zelfkenner, en.de wanhoop verwis
selde iu de hoop eens Christens op zijn
Verlosser. Weldra vatte hij ook werk bij
de hand, werd koetsier bij een rijk heer
eu leefde verder voor zijn Heiland.
Zeker rijk reeder vernam, dat twee zijner
schepen omgekomen waren, het eene was
gestrand, bet andere gezonken. Men dacht,
dat dit vei lies wel terstond van invloed
zou zijn op zijne giften voor het zendings
werk. Doch zoodra hij het bericht van dat
verlies ontvangen had, gaf hij eene groote
som gelds aan de zending onder de Heide
nen, zeggende : „Dat verlies herinnert mij
dat, als ik geen haast maak om iets goeds
met mijn vermogen tot stand te brengen,
de Heere mij mijn rijkdom weêr kan
verminderen, ja geheel wegnemen."
De gouverneur van West-Virginië, de
heer Atkinson, vaardigde de volgende procla
matie uit. „In overeenstemming met een
aloud gebruik, dat waard is in alle beschaafde
landen nagevolgd te worden, zonder ik bij
dezen Donderdag, 30 Nov. 1899, af als
een dag vau dankzegging, lof en gebed
tot den Almaclitigen God voor zijne barm
hartigheid en goedheid jegens het volk
van onzen Staat en van ons land. En ik
verzoek, dat deze dag als zoodanig waarge
nomen worde; dat men alle beroepsbe
zigheden stake en in de heiligdommen
saamkotne, opdat God verheerlijkt moge
worden voor de overvloedige zegeningen,
welke'Hij aaii al ons volk heeft bewezen.
Het is goed, dat men den Heere love en
uwen Naam, psalmzinge, o, Allerhoogste!
Ps. 92 : 1." En hierop volgen nog dertien
andere God-lovendè Bijbelteksten.

Een vrouwenbond in de Anglikaansche kerk.
De tegenstand tegen het ritualisme en dus
tegen de Romauiseerende partij in de
Engelsche staatskerk blijft vöortvverken. Om
het gevaar, dat voor die kerk door de
ritualistische beweging dreigt, zoo . mogelijk
af te wenden, heeft ..zich onlangs,. ; een:
vrouwenbond gevormd, die zich noemt
„Vrouwenbond ter verdediging van het Gere
formeerd geloof in de Engelsche kerk." De
Bond zoekt de medewerking vau de vrouwen,
om bet toenemen van het ritualisme tegen
In Groot-Britannië en Ierland nemen de
té gaan. Hij heeft daartoe de vrouwen
Christelijke vereenigingen onder de soldaten
opgeroepen om aan den strijd deel te nemen.
In dien oproepingsbrief wordt o.a. gezegd: zeer toe. IL> 1893 bestonden er nog slechts
3 afdeelingen in Ierland. Thans zijn er
„Aan het behouden van den onschatbaren
234 met 3277 leden iu bet geheele Britsche
zegen der Reformatie hebben de vrouwen
leger in Europa, Iudië, Zuid-Afrika en zelts
een even groot belang als de mannen ; zij
onder de Neger-regimenten van St Heltna
hebben ook denzelfden plicht om met alle
en Sierra-Leona. Reeds 3 maal hadden er
kracht den wassenden vloed der RomaniJaarvereenigingen plaats, die den laatsteitseerende beweging tegen te staan en weder
tijd door 350 afgevaardigden van officieren
invoering van de Roomsche mis, van den
tot soldaten bijgewoond werden. In het
biechtstoel en van andere door de Refor
kamp van Aldershot mochten de soldaten
matoren verworpene dwalingen af te weren.
in een lokaal van het leger vergaderen.
Ons geldt alleen de godsdienstige zijde
der opgeworpen vraagstukken, en de taak
tom door middel van opvoeding en onderwijs
de overtuiging te verbreiden, welke gevaren
ons dreigen, wanneer wij de oorspronkelijke
Gcref, Schoolonderwijs.
waarheden des Christendoms prijs geven.
De kwitanties zijn weer aan de respec
Um dit te doeri behoeven wij ons niet door
tieve Correspondenten verzonden.
een enghartigen geest te laten leiden ; wij
Mogen wij de broeders vriendelijk ver
wenden ons daarom tot allen, die in den |
zoeken, met de inning en verzending der
godsdienst schoonheid en orde weten te
gelden — aan hunnen Sub-penningmeester —
waardeeren en het middeleeuwsch systeem
van het pausdom en van de uitwendige 1 wat haast te maken.

Op onze Bestuursvergadering in April
moet de begrooting opgemaakt worden voor
het volgend boekjaar, eu zullen de toezeg
gingen van subsidiën aan onze financieel
zwakke scholen zich regelen naar de ontvangene gelden. Hoe meer dan onze drie
Sub-penningmeesters ontvangen hebben, des
te milder kunnen wij zijn in het toezeggen
van subsidie. En er zijn nog vele scholen,
die groote behoefte hebben aan eenigen steun.
De „giften ineens" vloeien dit jaar niet
ruim. Met des te meer dank geven wij kennis
van de milde gift van f25, ontvangen
van den Hoogwelgeb. Gestr. heer Jhr. Mr.
O. Q. van Swinderen te Groningen.
Wij hopen niet, dat dit jaar alle extra
gaven naar Z.-Afrika zijn verzonden. De
sympathie voor „de Boeren" was zeer
natuurlijk en geweuscht ook. God geve
hun verder voorspoed en de liefdegaven,
ook uit ons land, lenigen hunne smarten!
Dit behoeft echter geen reden te zijn, onze
Vereeniging geheel te vergeten.
Met aanbeveling en broedergroeten,
T. Bos, Penningmeester.

Gereloruieerd Traktaat
genootschap
„FILIPI'HS."
Aan
alle belangstellenden in het heil van den soldaat!
Door de goede hand onzes Gods is het ons
weer vergund u in enkele trekken mede te
deelen, hoe het met de verspreiding van Scheur
kalenders onder land- en zeemacht is gegaan.
En dan is het allereerst ons een behoefte
des harten om het openlijk uit te spreken,
dat de Heere ook in het afgeloopen jaar in
ruime mate ons zijn onverdiende gunst heeft
betoond. Nauwelijks toch was het Jaar
verslag verspreid, of wij ontvingen niet
alleen, gelijk ons reeds sinds jaren te beurt
was gevallen, een zeer vereerend en waardeerend schrijven van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-Moeder ; maar ook HAKE MAJESTEITzelve deed al dadelijk in haar eerste regeeringsjaar zulk een schrijven ons toekomen. En
niet alleen dit; maar beide Vorstinnen
verrasten ons ieder met vijfentwintig gulden ;
waarvoor we ook langs dezen weg, onzen
hartelijker! dank betuigen.
Moge het den Koning der Koningen
behagen beide Majesteiten nog lang voor
elkander en voor Neerlands volk te sparen en
Hoogstdezelven te verwaardigen om aan alles,
wat goed en liefelijk is, rijken steun te bieden!
Voorts vloeiden, als naar gewoonte den
eenen tijd meer den anderen wat minder,
groote en kleine bijdragen uit allerlei rangen
en standen ons toe. Inzonderheid toonden
tal van Jongelings- Jongedochters- en andere
vereenigingen in ruime mate hare belang
stelling ; ware dat goede voorbeeld door
allen, die een circulaire hebben ontvangen,
gevolgd, onze ontvangsten zouden zeker
tweemaal zoo groet zijn geweest.
Ook sommige soldaten en marechaussee's
zonden als blijk van erkentelijkheid een gave
ons toe; soms begeleid door een zeer hartelijk
schrijven, hetwelk we op grooten prijs stellen.
Evenzeer moet gewaardeerd worden de
ijver, die sommige Broeders en Zusters
betoonen in het verspreiden der Kalenders,
alsmede in het inzamelen van liefdegaven,
hetwelk dikwerf met 0 zooveel toewijding
en opoffering wordt gedaan ; terwijl anderen
Kalenders bij particulieren verkoopen, om
de winst in onze kas te laten vloeien.
En zoo is het, mede door hulp van vele
anderen,
geschied, dat we in het jaai
1899
hebben ontvangen
de som van
f26.0,12^ ; d. i. nog f7,85 1 /!, meer dan
verleden jaar; hetwelk te meer beteekent,
omdat de aanzienlijke gift a f50,00 uit
Rotterdam, die we zoo menig jaar hadden
ontvangen, dezen keer niet is gezonden;
iets wat ous natuurlijk zeer leed doet;
maar waarover we niet mogen murmureeren ; de onbekende gever was en is
ons niets verplicht, en heeft aanspraak op
onzen onvcorwaardelijken dank.
De uitgaven bedroegen f21,55; zoodat
voor f 238,57 V2 aan Kalenders kon worden
verspreid.
Zoo min als in vorige jaren
heeft „Fiiippus" ook nu niet heel nauw
gerekend ; zoodat er 1313 stuks werden
verzonden en wel naar Amersfoort, Assen,
Amsterdam, Arnhem, Bergen-op-Zoom, 's Bosch,
Breda, Brielle, Bronb<ek, Delft, Deventer,
Doesburg, Dordrecht, Geertruidenberg, Gorinchem , Gouda, 's-Gravenhage, Groningen,
Haai tem, Harderwijk, Den Helder, Hellevoetsluis, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden,
Middelburg, Haarden, Nijmegen, Oldebroek,
Botterdam., Schoonhoven, Utrecht, Venloo,
Vlissingen, Zutfen en Zwolle.
Tevens hebben we aan iedere Brigade der
Koninklijke Marechaussee, weer 3 exem
plaren doen toekomen, en wel naar de
stations te Almeloo, Ambt-Vottenhove, Apel
doorn, Arnhem, Assen, Axel, Bergen-op-Zoom,
's-Bosc/t, Boxmeer, Boxtel, Breda, Buitenpost,
Deventer, Doetinchem, Dokkum, Dwingeloo,
Enschedé, Groningen, Hardenberg, Heerenveen,
Heeze, Helmond, Hengeloo, Heusden, Hoogeveen, Leeuwarden, Meppel, Moerdijk, Neede,
Oirschot, Oldenzaal, Ootmarsum, Roermond,
Stadskanaal, Steenwijk, Tilburg, Uithuizen,
Valkevstsaard, Veenwouden, Venloo, Wageningen, TT' illemstad, Winschoten, Winterswijk,
Witmarsum, TVolvega, TVoudrichem, TVijhe,
Zevenaar, Zundert, Zutfen en Zicolle.
Natuurlijk kregen BATAVIA, MAOELANG eu
SOERABAJA ook weer hun deel en konden
we tot onze groote blijdschap thans ook weer
een 50 Expl. naar WEST-INDIK zenden;
omdat we vau zeer geachte zijde op iemand
in Paramaribo werden gewezen, die, op
ons vriendelijk verzoek, zich wel met de
verspreiding heeft willen belasten.
Dat al die uitgestrooide zaadkorrelen door
den dauw des Heiligen Geestes vruchtbaar
gemaakt, en alzoo ten rijken zegen gesteld
mogen worden !
Ten slotte onzen hartelijken dank allen,
die stoffelijk of zedelijk ons in den arbeid
hebben gesteund ; met den ïnnigen weusch,
dat om des Heeren Christus wil op al die

bekers koud waters het loon der genade
in ruime mate mag worden genoten.

Namens het Gereformeerd Traktaat
genootschap n Filippns''.
E. KROP VELD, Predikant.
Waddingsveen, Febr. 1900.
Alweder ontviel aan de Gereformeerde
kerken een harer predikanten. Ben 12 Febru
ari overleed na een kortstondig lijden de
oudste Leeraar der kerk te Harderwijk,

wamÊÊÊÊÊKBÊMmmÊÊmÊÊÊÊtÊMMÊm
Hedennacht overleed, tot onze
diepe droefheid, zacht en kalm S
in zijnen Heer en Heiland, na
een langdurig lijden, in den
ouderdom van ruim 65 jaar.
onze geliefde Echtgenoot, Vader
en Behuwdvader. de Heer

I

(

Bartel Janse.
1>K NnoiJEii.

Aan de Theol. School werd met goed
gevolg het Semi-candidaats-examen afgelegd
door den heer G. Dijkema.

De e.v. Bestuursvergadering wordt D. V.
gehouden DONDERDAG 15 MAART 1900.
Stukken voor deze vergadering worden
vóór 14 Maart ingewacht bij

den Secretaris,
J. TER BORG.

Wolvega, 19 Febr. 1900.

Ingezonden.
m i l i t a i r e ESieust.
Voor Ouders en Kerkeraden.

Begin Maart zullen weder vele jonge
lingen uit onze kerken de ouderlijke
woning en de plaatselijke kerk verlaten tot
vervulling van hun militieplicht.
Zullen nu de kerkeraden in de garnizoens
plaatsen üe aankomende miliciens kunnen
leiden tot de kerk en de catechisatie, als
ook tot het Tehuis voor Militairen, dan
moet hun opgave verstrekt worden van de
namen der nieuwe miliciens en de plaats
hunner herkomst.
Reeds 12 Maart kunnen de ouders van
hunne vertrokken zonen bericht hebben, in
welke garnizoensplaats zij zijn gekomen en
bij welk wapen, enz. zij zijn ingedeeld.
Wordt dit aanstonds door de ouders aan
hunne kerkeraden medegedeeld, dan kunnen
onze kerkeraden zorgen, dat vóór den 15en
Maart, wat zeer noodig is, de dienaren
des Woords in de garnizoensplaatsen de
namen hebben der nieuwe milicieus.
Ontvangen zij die namen niet, dan is het
niet mogelijk te weten te komen, wie van die
honderden miliciens tot onze kerken behooren.
En daarom, dat ook nu de ouders en
kerkeraden hunne roeping in dezen ver
staan, en dat veel worde gedaan in de
garnizoensplaatsen voor onze zonen in mili
tairen dienst, Gode tot eer, hun tot heil,
ouders en kerkeraden tot blijdschap.
A. M. DONNER.
Amersfoort, 19 Febr. 1900.
De Redactie vestigt de aandacht op dit
woord van Ds. Donner en dringt met hem zeer
op deze zaak bij ouders en kerkeraden aan.

ADVERTENT1KN.
Heden werd ons door Gods goedheid
een welgeschapen XOOW geboren.

BENNE FOLK ERTS.
VVOBTJE FOLKERTfc'—
DlJKSTltA.

M A XWELL- CITY , (Noord-Amerixa,)
29 Jan. 1900.
J3oor dezen betuigen wij aan allen,
die ODS hunne deelneming deden blijken
in het smartelijk verlies van onzen
Zoon, onzen hartelijken dank.

M. ROOSEBOOM,
V. D

H. JANSE Bz.
A. J. JANSE —

SCHOKMAKELLS.

N. W. JANSE.
J. J. JANSE
L JANSE.

Door dez°n deelen wij mede
aan Familie, Vrienden en Be
kenden, dat liet den Heere
behaagd heeft, één onzer lieve
kinderen,

ANIMA,
maar

A. VERBURG,
V. D. M.
L. VELIBURG —
VEGTER.

'

I

Gons,

14 Febr 1900.

AMEHIKMMIE KACIIEL,
zeer geschikt voor groote zaal of kleine
Te bevragen onder motto1
|kerk.
I „Helios" aan den Uitgever van de
Bazuin te K AMPEN.
1

I

lieden behaagde het den
Heere van leven en dood, na
een langdurige ongesteldheid, H
van mijne zijde weg te nemen g|
mijn dierbare Echtgenoote en I
mijner twee jeugdige kinderen
liefhebbende Moeder

GEERTJE VAN OMMEN,

1

in den ouderdom van bijna 35 H
jaren, na een zeer genoegelijke
echtvereeniging van omtrent 7

Zeer zwaar treft mij deze
slag, ik kan echter iu mijn | |
droefheid niet treuren als die | |
geen hope hebben, daar zij in ra
haar leven begeerde den Heere £|
te dienen. De Heere, die deze
wonde sloeg, giete uit zijne
genade balsem in mijn diep H
geschokt hart en doe mij in §|
zijn heiligen wil berusten.
T. BOER
Wezisp,

10 Febr. 1900.
g

g
Na een langdurig, doch met
onderworpenheid gedragen lijden,
ontsliep h^den onze geliefde
Echtgenoote en Moeder

kjf 14

K I mpeï P^ i»

«Aj
vau %
& .%'
A
g» is het beste adres voor alle g®
At soorten drukwerk.
^
Rekeningen, nota's kwitan- ^
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, ^i
enveloppes.advieskaarten.naam- 'vr'
wissels, circulaires, §?«
Ü A0 kaartjes,
|
«Sj programma's enz. enz. wordeu
§29 net, vlug en goedkoop franco p®,
^ geleverd door het geheele rijk
1

Wat

zegt de Schrift?

Onder dezen titel verschijnt bij GEZ
MEERBURG te H EUSDKN een Maand
blad tot bevoidering tan liet rechte lezen1
en iiiilcvgen van (iods Woord, 16 bi.
v. 2 kol. royaal 8o. met omslag;!
ƒ 1,50 p jaar; onder red. van Prof
E. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen
bij den uitgever. Wie vijf abounees1
bezorgt, ontvangt den eersten jaargang
gratis Advertentiën 10 ct. per regel;;
bij abonnement, minder.
Spoedige opgave van inteekening
wordt vriendelijk verzocht.
franco f 0,95

DIRKJE BOL,

EEN SCHAT.

in den ouderdo n van ruim 50
jaren.
Haar leven was Christus,
haar sl erven gewin.
Verlangend zng zij uit naar
de ure der ontbinding. Dit
strekt ons tot troost.
J. BOS
en Kinderen.

BAXTFR, CUMMING. Mc. CHEIJNE,
JAMES,
KNAP. KRAI.JENBELT,
MEAOE, NEWTON, ÖPURGEON.
BAXTÜK . Wat is de Hemel? 15 ct
CUMMING . Zalig onze jonge dooden.
40 cfc.
Mc. CHEIJXE Der geloovigen blijd
schap in God 15 ct.
JAMKS Een wel doorgebrachte Zondag,
<en voorsmaak van den Hemel.
15 ct
KNAP . Het eenzaam bidden, f 1,—.
K KAIJKNBULT . Afscheidsgroet
15 ct
^ O
— —
De ware Zielespijs. 60 ct.
— —
Het vertrouwen der se
loovjgen. 25 ct.
— —
Gedachtenisrede 25 ct.
MKADK . De bijna Christen ontdekt.
50 ct.
NICWTON . Lofzang dergezaligdeu.30ct.
SPÜKGKON . Uit de schatkameren van
Davii). 40 ct
Ziedaar een 12-tal boeken, dat oor
spronkelijk f' 4,30 kostte en daarvoor
reeds niet te duur was
Maar nu — om dit degelijk pakket
onder aller bereik te brengen, bied ik
het aan voor slechts
«ijl en negentig eent.
Ir derdaad, een ongekend aanbod
Wie dez-u schat van gezonde, dege
lijke lectuur in zijn bezit wenscht, make
spoed en zende postwissel, waarbij
staat: »EEN SCHAT" aan
T. SLAGTER te Kollum.

H

MIJDRECHT.

19 Febr 1900.
g
I
liet behaagde den Heere vau 9
mijne zijde weg te nemen mijne m
zeer geliefde Echtgenoote en deikinderen zorgdiagende Moe.ler H

Wietsehe Wletses
Itrandsnia,
in den ouderdom vau 32 jaar
en 4 maanden, na een gelukkige
echtvereeniging van bijna 4 ja ir.
Het vaste vertrouwen dat zij
is ingegaan in de rust, die er
overblijft voor het volk van God,
en dat de Heere zegt: Ik zal
raad geven en mijn oog zal op
u zijn, zij mij en de betrekkin
gen ten troost in dit zeer zwaar
verlies.
Philip. 1 : 21.

ia
H
ffl
||

W. U. BIJMA.
BUITENPOST.

20 Febr. 1900.

A. T. VAN WIJMAM.
Een reeks van jaren diende
en steunde hij onze kleine ge
meente met al de gaven en
krachten, hem geschonken. Zijn
heengaan is ons een zwaar
verlies ! Dies staren wij hem
met droefheid na, doch niet
als degenen die geen hope
hebben, waar zich ook ten
volle aan onzen ouden Broeder
de belofte bevestigde, dat, God
met vrede het einde zijner
knechten kroont
Namen* den Kerkeruad
der Geref. kerk,
R. DE BOER, Scriba.

HOI/WERD,

MKDEMBLIK,

1G Febr 1900.

20 Febr. 1900.

Nog verkrijgbaar een klein getal exempl.

JAARBOEKJE
der (Uerrform. Herken
voor 1900. Prijs 30 cents.
Behalve Kalender,markten en water
getijden bevat het volledige Ker
kelijke Statistiek en bovendien
zeer orderhoudend en flink Meubel
werk dat alleen het geld waardig is
Bij alle boekhandelaren te bekomen
en bij den uitgever
P. VAN DER SLUIS
te ENKHUIZEN.

Tot onze diepe droefheid
behaagde het den Heere, uit
ons midden weg te nemen den
oudste onzer Broederen, Ou
derling

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt:

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

DOOR

l

Kerkformatie (50 bladz.) 40 ct.
voor 8 O ct ; Zestien Am>terdamsche
resolutiën (55 bladz ) 50 et vo >r 25
ct. ; TEN HOOH . Afscheiditg en doleantie
(154 bladz.) 90 ct voor iS© ct ; Af
scheiding of doleantie (113 biz ) 00
voor 3© ct ; VAN N• s. De volheid d> s
tijds (38 bladz.ï 20 ct. voor 8O ct. ;
VAN VELZÜN . Open blief inzake het
ambt der overheid (16 bladz) 25 ct.
voor IO ct. ; Veided'ging en toel ch
ting van i ent* zinsntd-) uit art ott der
Nederl. Geloofsbelijdenis (72 bladz ) 60
ct. voor 2© ct. ; (lelegenheidsreds (56
bladz) 50 ct. voor 1» ct.
Ieder brochure wordt op ontvangst van het bedrag franco
toegezonden tegen de daarbij vermelde
prijzen. Wie al de 8 stuks verlangt,
zende po.-twissel van s l e c h t s 7 5
ct.j waarbij slaat «BROCHURES"
aan den boekh.
T. SLAGTER t e K o l l u m ( F r )

i
ÉL?
HOEK-EN STEENDRUKKERIJ 3S
®F
OAc)

f O 95 lrane.».

,

21 Febuari 1900.

13 Febr. 1900.

TE K O O P

I

dauk.

in den ouderdom van 60 jaren.
Mede namens de Kinderen,
B. PENNINK.

voor hijtliken prijs een zeer
qroote

19 Febi. 1900.

ons te ontnemen, nog
pas twee jaren oud

•

JANSE.

OOSTEREND , (Texel,)

V oor de zoo overvloedig ontvangen
bewijzen van deelneming bij het over
lijden van Ds. A. VAN SCHKLVEN, Em.
pred. te Wageningen, betuigt de Fa
milie VAN SCHELVEN haren hartelijkeu

GIJBKN .

SCHIJF.

M.

B. J. ROOSEBOOM—

I

S BROCHURES 75 cent
in plaats van f 3,90.

GERRITJE KRIJGSMAN,

I. VAN KI ET.
N. M. VAN RIET—

I

Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus."

Ileden overleed, in de hoop
des beteren levens, onze ge
liefde Echtgenoote, Moeder en
Grootmoeder

KAMPEN,

Wed B. JANSE—

Ds. J. van Mantgem.
In 1835 geboren, verliet de overledene
op meer dan 30-jarigen leeftijd eene gezette
zaak te Amsterdam, om zich aan den dienst
des Evangelies in de Cbrist. Geref. kerk
over te geven en studeerde aan de Tlieol.
te Kampen. Hij werd, na in 1872 door
het Curatorium beroepbaar verklaard te zijn,
eerst predikant te Beilen, in 1873 te
Katendrecht en in 1883 te Harderwijk. Ds.
van Mantgem ging steeds betrekkelijk stil
zijnen weg en betoonde als een man van
een vreedzaam karakter ook zijn streven
naar eenheid, dat in 1898 door de samen
smelting der beide Gereformeerde kerken
te Harderwijk bekroond werd en de vereeniging aldaar bevestigde. Mogen weduwe
en familie en gemeente zich troosten rr.et
de beloften Gods en de wetenschap, dat
zijn werk niet ijdel was in den Heere.

•••••••••••••

IIr. II. IUVIICU,
J Prijs 90 c f .
Alle Boekh nemen bestellingen aan,
en na ontvangst vau het bedrag wordt
het franco verzonden.

'

GOEDE BOEKEN
« o o r v e e l i r r m t u d e r d i n |>>'ij*>
FUNCKE, Paulus te water
en te land. gebonden f 3,—thans f 1,90
FUNCKE, Zielestrijd enZieltvrede, gebonden f 3,— thaus - 1,90
FRANCKEN, KernderChrist
leer, gebonden
.
.
- 1,30
JAMES, Geschenk van een
Christ vad'-r aan zijne opwassende kinderen, f 4,40 thans - 2,20
JAMES, Het Huisgezin. Be
stuur en vermaningen aan al
deszelfs leden, f 3,60 thans
- 1,80
JAMES, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis
verlaten, f 1,40 thans
•
- —,60
Compleete uitgave vau de
Officiëele stukken betreffende,
den uitgang uit het Ned. Her7.
Ker'<genootschap, f5.—
- 3,—
BOS TON, Vier-voudigen
staat, f 2.—
1,—
v. VELZEN, Feeststoffen,
f 1,75 . . . .
- 1,—
JACOB GKOENEWEGEN,
Lofzangen Israëls
.
•
- —,45
BEECHER STOWE, Kleine
vossen in 't gezin .
.
- —,75
Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden . . . .
- 2,50
VERHAGEN, Geschied, nis
der Geri-f. Keik f 5,—
- 1.50
Men zende postwissel aan ZALSMAN
te K AMPEN.

GOTIEDmiMIIBilVOIlMIVi
DOOR

MERLE d'AUBIGNE.
Z e v e n flinke deelen.
Deze i deelen worden door mij aan
geboden, zoover de voorraad strekt,
ff ehonden voor slechts
vijf y u l d e n .
Niet per stuk f5. — , neen tezamen
7 (iln f 5,— tjehonden. Vroeger
besteedde men minstens daarvoor 1 25. — .
Zend spoedig postwissel, eer ze uit
verkocht zijn, dan is het te laat.
Op den postwissel moet staan: «HER
VORMING.'' Levering franco thuis.
T. Stj ttm TEMt te Hollum.
Bij den Uitgever Gr. PH ZALSMAN
te KAM/JKN v e r s c h i j n t :

III! VLUGGE lïiwsr.iiinv
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Fransch te leeren lezen
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct
De Vlugge Duitselier,
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Duitsch te leeren lezen
schrijven en spreken. 4de druk 5© ct.

De Vlugge Engelschman,
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Engelsch te leeren lezen
schrijven en spreken. 7de druk 5Ü ct

IIli VLUGGE ITALIAAN
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Italiaansch te leerelezen,
schrijven en spreken 3de druk 5© ct.

De Vlugge Spanjaard,
of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd, Spaansch te leeren lezen
schrijven en spreken.
5© ct.
l>e "V 1»«g g e E a t i n i s l .
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsche taal
wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct
UE ACCUKATE BuEKHOUUEK
of handleiding om, zonder onderwijzer,
in weinige
gewoon en dubbel
o uren het «J
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. 5© ct.
Handhoek voor iedereen die
Franteli leert
Volledige voorstelling van de uitspraak
van alle Frausche woorden, zooals deze
tegenwoordig door de beschaafde wereld
te Parjjs uitgesproken worden, f I,©©.

Boek- en
Handelsdrukkerij
VAN DK

Uiige versmaat schappij
»»•<: wii;c80 r r"
Kreukelen.
Direct. P. AIOBACÜ.
(UITGAVE VAN HET GEREF.

T r a k t II a t K e n o » t s c h a p

1

J F I L I P P U ib")

Iteveclt ziek beleefd
aan voor de levering
van alle voorkomende
etr»li w e r k e n .
Fraai werk.

ViugKC bediening.

Concurreerende prijzen.

GEIlEFOIiMEEllD GÏWSIII,
te Amsterdam.
Sedert de laatste opgave ontving dé Vereeniging voor Voorbereidend Universitair
OnJerwijs de volgende giften :
STEEN WI JK : P. G. v. E f 1, J.J K.
f 1, Gebr. v. E t 1, S. d. 13. f 1, A. M.
f 0,5U. R. N. 1 0,5U, B. v. N. f 1, R. v.
I). ! 0,50, Wed. H. V. t 1, Wed. H. A.
f 1. L'E WETERING: J. U. f 1, P. W
i 2,50, J. H P. f 2. BLOKZIJL: P. 13.
f 0,50, P. d L. Jr. f 0,75, A. P. f 0,50,
T J K. t 1, 13. d. B. f 1, O. N. i 1, R.
N f 1. F. W. t 1, J. A. t 1. GENEMÜIÜEN: A. v. d. P. f 1, D. v. L). f 1,
R. v. L>. f 1, J. 8. H. f 0,75, B. J. v. D.
f 1, H. H. t 1, Ds. Pk. W. H. E. 1 1.
VOLLENHOVE (STAD): J. O. f 0,50, J.
v. E I 0,50, S. D. f 0,50; S. E.,f 0,5ü ;
viebr. V. t 1, N. N. t.0,50, 13 v. B. i I,
L. v. G. f 1, R Z f 0,50,
B. D t 0,50,
K. d. V. i 0,50, J. J. f 0,50, W. v . d. S
f 0,50, L W. f 1, E. rf. 11, 11. v. E f 1,
H. v. H. Ezn. f 0,50, J K. t 0,50, Wed.
L. 1 0,50. HOOüEVEEN: T. IJ. Hzu.
1 1, J. v. d. W. t 1, G B. f 0,50, H. Al.
1 0,50, T. f l , K. R. Rz. t 0,50, W. D.
f 2, Mej A. B. f 0,50. ASSEN : J. P.
1 1, G. V. f 0,50, J. S. 1 1, G K. 1 1,
tl. M. f 1 VOLLENHOVE (AM13T): J.
L f 2, W. L. f 1, E ve H. W. 1 1, W.
v. d. L f 0,50, E. v. B f 1, D. t. N.f 1,
Z R i 1, J. li R 4 . l 1, G. B. t 1, J. B.
t 1, tl. A. f 1, G. J. v. B. f 1, G. W 1 1,
K v. D. 1 1, Wed. M. t. N. 1 1, Wed. H.
L t 0,5U, Wed L. f 1, E J. v. B. f 1,
Ds E. V. f 0,50. ZWARTSLUIS : H. W.
1' 1, L. v. E. Hz. 1 1, J. M. f 0,50, R. Z.
1 0,50, K v d. S. f 1, J. v. d. B. f 0,50,
A. S. f 0,50, A. Z. f 1, H. S. Hz. f 1, F.
K. 1 1, P. S. f 1, G. K. Jr. f 0,50, J. P.
f 1, J. 13. V. 1 1 PUTTEN : L. v E. 11,
W. R. 1 1, J. V. f 1, H. K. I 1, W. F. f 1.
NIJKERK: Wed K f 1, Wed. H. v. 11.
f 1, Wed. 8. f 0,50, Wed. tl. v. d. B. f l
W e d . T . v . d . 13. f 1 , W e d . A . v . W . f l ,
dam v. E. f 1, Mej H. J. B. 1 1, Mej. J.
S. 1 0,50, M-j W. S. 1 1, J. v. R f 0,50,
J. v. E. 1 1, W. v. W. 1 1, L. v. H. 1 1,
H. v. R f 1, H. J. J. f 1, ü v. B. f 2,
A v. B. f 0,50, D. v. R f 1, R. v. A. I 1
A v. 11. 1 1, J. V. f 1, R. v. A. f 2,50,
H. L. t 1, J. L f 2, L. v. d. P. f 1, W.
t3. f 0 , 5 0 , H . v . H . f 1 , Lis. G . V . f l , H .
S. 1 1, J. K. Cz. f 2,50, H. S f 1, tl. M.
f 1,50, W E. d. B f 1, G v. D. f 1, (J.
v. K. f 1, H. v D. f 1 HATTEM : J.
B. 1 0,50, H v. Z. f 1. MEP f EL : v D.
f 2,50, J v d. B. f 1, R. d. V. f 1, J. F.
f 1, P. S. t 2,au, G S t l , J . T. 1 1, J .
S. f 1, E. T i o,50, D. S t 0,50, Ds. T.
N f 1, W. K. t 0,50, B. t. 13. t 0,50,
Wed. E. L 1 1, Mrj M. V. t 1. bARUERWIJK: H. A. HZ. f 1, M. H. v. T.
f 1, E F. t 0/i0, J. B f 1, L>s. W. f 1.
KAMPEN : D. <i. J. f 1, H. H f 0,50, J.
O. T. f 0,50, L)s. J. B f 2, Prot L L.
f 1, Z. f 0,:>0, H J. V. f0,50, T. R f 0,50,
U. W i 1, L. V. f 0,50, Mej E. S f 1.
's HEELiENLÜO: U. P, f 1. Zv\OLLE:
N N. t 1, J. J f 1, T. R. f 1, H. J. v.
d. L. f 1, R S. f 1, J. S VVz t 1, M. J.
v. T. f 1, J. K. f 1, G. H. t 0,50, Z. K.
f 1, P. D. f 1, W. v. E. 1 1, G. M. f 1,
J. B. f 1, H. J. v. L. 1 2,50, H. 13. i ],
Wed. H. B. f 1, Wed. B Z. f 1.
N. 13. Niei vermeld zijn Lier de bjjdragen, waarover per quitantie wordt Lescbikt,.

Vrye Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de V'ereeiiiging:

Aan Contrihiiiiëu:
Door den heer A. C. Breedveld te NieuwtrAuistel f 28 ; door Ds. (J. S. van der Voet
te Leiinuiden t 127,50; door den beer T.
vau Uijken te Ten Boer f 29,50; door den
lieer G. Lucas tn Dalfsen f l ; door den
heer F. Hamster te Nieuwolda f' 1 ; door
deu be^r H. H. Tuininga te Bolsvvard f31.
Aan Collecten : ( v 0 °r de Theol.

faculteit.)
Van de Geref. kerk te Stellendam f 3,81;
van idem te Sappemeer f 7,92'/ g ; van idem
ts Uretet p (balve coll ) f 1,57% ; van idem
te Oudega f 2,38 1 /a ; van idem te OpeindeNijega f 1.08; van idem te Surbuistei veen
t 3,07 l / s ; van idem te Rottevalle i 2,50;
v in idem te Boornbergum f 1,31' 1 /» > vau
idem te Draukten 1 3,57 ; van idem te
Drogebam f 4,50.

Voor het Hospitium :
Door den heer J. H. Fritze te Delft, van
M«-j. T. H. 12 servetten.

S. J. SEEFAT,
Hilversum.

Penningmeester.

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen.

