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PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
Medewerkers aan „de REDACTIE van I)B BAZUIN te KAMPEN." —

G. PH. ZALSMAN,

der
Binnenlandsche
Railbladen, Intezenden Stukken en Werken
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

KAMPEN.

ter

recensie

Officiêele Kerkelijke Berichten enz.
Bericht.
Aan belanghebbenden wordt herinnerd, dat
de adressen der beroepbare Candidaten zijn :
M. H. J. Bosch te Kampen
H. de Bruyn te Oud-Vosmeer.
G. Diemer te Schoonoord,
F. W. Geerds te Appingedam.
G. de Jonge te Dordrecht.
J. Tangsma te Stiens.
V
Aan de Herberaden der Geref.
Kerken in Nederland !

Bij beschikking van Z. E. den Minister van Ju
stitie is, op verzoek van den Raad der Ger Kerk
van Leeuwarden^ a H n Ds. ''• ^ • Visscher toegang
verleend tot de bijzondere strafgevangenis alhier, om
de leden der Geref. Kerken, aldaar gedetineerd, met
Christelijke vermaning en vertroosting bij te staan.
Kerkernden, die bij deze beschikking belang hebben,
of, wat God genadig verhoede, mochten krijgen, wor
den verzocht hiervan bericht te geven met zooveel
mogelijk nauwkeurige inlichtingen en opgaven aan
den Scriba des Kerkeraads
W. C. v. MUNSTER.

de Shetlandseilanden om daar op 2 verschillende
plaatsen, te Baltasound en Lerwick, in het geestelijk
en stoffelijk belang der haringvisschers werkzaam te
zijn. Zij hopen daar ongeveer 4 weken te blijven
en half Juli naar huis terug te keeren.
ONTVANGSTEN.
Korli ftjchieriiiouiiilfoogf.
Met hartelijke dankzegging aan de milde gevers zij vermeld,
dat we ontvangen hebben voor de zwakke kerk alhier de navol
gende gilten: Van F. W. Pronk te Winsum 1'1, J. S. Schat te
St. Annaparochie f 2,50, de Wed. H. Wiersema en H. Ubben§
te Oldezijl f 4,50, en nog een daukoffer gevonden in het kerkzakje te Gen urn f 1,00.
Wie helpt verder ?
Namens den Kerkeraad,
R. F. KUIPER
Schiermonnikoog, 16 Juni 1902.
l?jrov. kas voor liuljpbeli.
Kerken in Overysel.
Den Ham, coll.
f 12,50
Heemse A
„
.
.
.
.
- 7,555
Lemele
0,68
De Penningm,

SCHEPS, y. D. M.
Deventer, 12 Juni '02.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Collecten.

School en Faculteit.
Inzake de vereeniging van Theol. School en Theol
Faculteit sprak de Part. Synode van Geref. Kerken
in de Provincie Utrecht zich in hare vergadering van
11 Juni volgenderwijze u t :
De Provinciale Synode van Utrecht, zich bepalende
tot beoordeeling van het Concept-Contract als zoo
danig, spreekt hare hartelijke begeerte uit, dat de
Gen. Syn. vrijheid vinde om overeenkomstig dit C.-C.
te handelen, althans zoo dit met een goede meerder
heid kan geschieden.

Zij geelt der Synode echter in overweging :
a. dat art. 3 zoó worde verstaan, en dienovereen

komstig worde geformuleerd, dat de bevoegdheid van
Directeuren der Vereeniging, bij het nemen van het
initiatief tot de benoeming van eeii Hoogleeraar, even
ver strekke als die van Curatoren der Kerken ;
b.

dat de tweede alinea van art. 10 aldus worde
„Jonge lieden die geen getuigenis als be
doeld in al. 1 kunnen overleggen, kunnen ter beslis
sing van de Hoogleeraren, als auditores of hospitanten worden toegelaten ;
en c. de additioneele bepalingen sub I en II op

gelezen :

te nemen in het contract.
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen op één
na aangenomen.

Haring v isscherij.
Ds. L. v. d. Valk van Scheveningen en Ds. S. T.
Goshnga van Schiedam, vertrokken deze week naar

VERTROUWEN.
De vereeniging van Theol. School en
Theol. Faculteit zou reeds veel vroeger
tot stanu 2ijn gekomen, indien over en
weer het rechte vertrouwen had bestaan.
Doch, hoe beschamend de belijdenis
na een tienjarig kerkelijk samenleven
ook zij, daaraan ontbrak het en ontbreekt
het ook heden ten dage nog al te zeer.
Wantrouwen bestond er reeds vóór
de vereeniging der Kerken in 1892.
Hervormde waarheidsvrienden en ge
scheiden Gereformeerden hadden jaren
lang op veel te gespannen voet met
.elkander geleefd, dan dat zij terstond
ma de doleantie het verleden vergeten
en elkander in oprechtheid de genegen
heid des harten konden schenken.
Toen men echter toch in betrekking
tot de r methode van reformatie" een
weg had gevonden, waarop men elkander
ontmoeten kon in vrede, bleef de op
leiding de groote hinderpaal; zij hield
alle toenadering, alle broederlijke samen
woning tegen.
Reeds vóór de vereeniging koesterde
de Ghrist. Geref. Kerk de vrees, dat de
Theol. School er vroeger of later het
leven bij inschieten zou. Voor een deel
is uit die vreeze het besluit der Assensche
Synode in 1888 te verklaren, dat in
geen geval het beginsel worde prijs
gegeven, dat de Kerk hare eigene in

9

Goriuchern
f 24,95 Weesp B
1 '2 c.
Giesendam A
- 11,56 Muicien
„
B
- 2,18 Muiderberg
Hardinxveld
- 2,29 Overtoom
;J
A spereü
- 2,— (ïendeien
Giesen-Oudkerk
- 2,17 's Hertogenbosch
Ottoland
- 2,40 Helenaveen
Lexmond
- 11,50 Helmond
Langerak
- 3,42 Heusden
Noordeloos
- 3,21 Sprang
Meerkerk
- 6,— Tilburg
Vianerr
- 3,75 Veen
Ouderkerk a/d Amstel - 5,— Helenaveen
co
Sloterdijk 1/2 ^*
" 1>366
coll. Apr. 1901)
Contributies.

f
-

1,985
1,01
0,47
25,05
12,70
19,525
1,10
1,35
7>345
5,10
2,55
2,40

-

1,20

Door dhr. J. Bosch Az. te Zwolle, de contrib. van Ds. .1.
Hessels f 10, Ds. C W. E. Ploos v. Amstel f 2,50, Dr. H.
Franssen f 10, H. Kamphof f 5, M. Wilmink f 5, J.Jansfö,
B. J. v. d. Bosch f2, J. Bosch Az. f 2, L C. Cnopius f 5,
H v. Laar f 2,50, Mr. H. v. d. Vegte f 5, W. Jansen f 2,
B. C. P. Jansen f 2, W. A. van Houte f 5, Jacob Bosch f 1,
J. Heukels f 2, J. W. v. d. Bend f 2, P. v Gelderen f 2, J.
Botterweg f 1, Mej. Wed. J. E. WTentzel f 2,50, D. Willemsen f 2, W. Eyselstijn f 1,50, Edauw f 1, Jan Kolkman f 1,
J. Hagenbeek f 2, Jochem v. d. Kolk f 2, J Marsman Hz.
f 2, J. Bosch Oz. f 4, VV. v. d. Vegt f 1, J. W. van Laar f2,
1). Kamphuis f 2,50. T. Kok f 5, H. Botterweg f 1, Zion Klinkert f 2,50, A. J. Bo&ch f 1, G. Heukels f 1, Wed. Heukels
f 1, Daverschot f 0,50, W. Bijker f 1, Wed. v. d. Wal f 1,J.
Anton Bosch f 2, J. Boss f 1, H. G. Treep f 1,50. R. Schutte 1 1.
Door Ds. R. P. Haan te Giesendam, Corr. Cl. Gorinchem,
de contributie uit Hardinxveld, samen f 5.
De tenningmeester van de Theologische School,

DR. H. FRANSSEN.
Zwolle, 14 Juni 1902.

richting moet hebben tot opleiding harer
dienaren.
Dit besluit werd met eene kleine
meerderheid van stemmen genomen.
Velen hadden er bezwaar tegen, dat op
die wijze van hec hebben van een eigen
inrichting een nimmer prijs te geven
beginsel werd gemaakt. En zij hoopten,
dat de Ned. Geref. Kerken dit besluit
van de Assensche Synode, bij het onder
handelen over de vereeniging, niet zouden
goedkeuren of overnemen.
De vereeniging der Kerken ware dan
zeker nog niet in het jaar 1892 tot
stand gekomen; ze zou enkele jaren
uitgesteld zijn geworden. Maar ze zou,
te oordeelen naar den toenmaligen stand
van zaken, er niet om afgesprongen zijn,
want de Christ. Geref. Kerk telde onder
hare leden te vele voorstanders van de
vereeniging, dan dat zij deze door het
besluit inzake de opleiding op den duur
had kunnen tegenhouden.
Maar wat gebeurt ? Ongedacht en
onverwacht werd van de zijde der Nederd.
Geref. Kerken op de Synode te 's-Gravenhage in 1891 het beding aanvaard.
Hare deputaten verklaarden, dat de
Synode der Nederd. Geref. Kerken er
geen bezwaar in zag, „dat Uwe Synode
(n.1. die van de Christ. Geref. Kerk, ver
tegenwoordigd door hare Commissie) van
oordeel is, dat in beginsel de Kerken
eene eigene inrichting voor de God
geleerde vorming moeten hebben". Bij

j

Zenilhig- o. Roid. en Mol).
Pinkstercoll. Oud-Beijerland
.
.
f 20,50
Stad aan 't Haringvliet
.
4,25
Den Bommel .... 2,50
v
„
nog van 1.901 iu kas bij den Penningm.
v. d Classis Brielle
.
5,50
„
Leiden A
110,78
„
Leerdam, ex port
.
.
- 18,15
„
Leerdam, nagift van N. N.
.
0,50
„
Kapelle Biezelingen
.
.
- 14,665
„
Yerseke
...
- 26,35
„
's-Gravenpolder, ex port
.
4,52
Door Jb. Sluijs Jz. te Andijk, uit den spaarpot der
onlangs overledene Grietje Prins
.
2,36'
Corrigendum. In het voorg. Ni', staat: Pinkstercoll. Gees
teren en Gelselaar f 35,30, moet zijn f 35,20.
>i. li.
Vermelding m »de lltizuiu'' geschiedt
alleen op vozoek.
B. DE MO EN, Quaestor.
Doesborgh, 14 Juni 1902.
Zeii<liu«»- op Hoefnhiï.
Coll. bij de bevest. van Ds Pos te Groningen
Pinkstercoll. te:
Groningen A
f 200.35 N -Pekela & 1 gld.
Appingedam
- 72,755
nagift
M usselkanaal
- 29,50 Vroomshoop
Aalden
- 12.— Nieuwleusen
Emmer Compascuum 4,05 Nieuw-Beerta
Pieterburen
Door Ds. Westerhuis te Groningen :
Van Mej. M. W. Offrin^a, eenige busjes en Zondagssch. (Ossemarkt)
Van Mej. E v. d. Glas verz. in busjes
.
Van Mej. R. Woltman
„
„
.
Van de Jonged v. „Wees een zegen"
.
Gift van N. N. bezorgd bij !)s. W.
.
Catechisatiebusje en eenige renten
.
.
Van S. Tonkens, een gave ...
Ds. Boukema te Aalden coll. Zondagssch. .
Ds. Meijering te N.-Pekela gev in de coll.
D. Dresselhuis te N.-Beerta...
Ds. C. B. Schoemakers te Groningen, ten zijnen huize
bezoigd door N. N.
.
.
.
dito v. e. Zondagavondgezelsch.
.
J. DUURSEMA,
Uithuizen. 16 Juni '02

f

92,695

f
-

59,045
16,17
12,44
3,17
32,56

f 130.—
5.59
- 12,50
4.—
- 200.—
- 47,18
1,10
0,95
1—
2,50
5.—
5,9w6
Quaestor.

SfheiirkaleiMlerüi In «le liazerne.
Van P. P., uit Amsterdam
f 10.—
Met hartelijken dank voor deze milde bijdrage hopen we
van ganscher harte, dat dit goede voorbeeld door velen mag
worden nagevolgd.
Rijswijk, 16 Juni 1902.
E. KROPVELD.
VEREENIGING „DR. SCHEURERS PETRONEIJ.A
HOSPITAAL."
October 1901 — April 902. {Slot.)
Ontvangen aan Giften :
Gelselaar : Mej B. f 5 Gerkesklooster : d den h J.J. B.
u/d. Schoolbus Chr. Seh. f 22 Goe : d Mej. t. C. van E.
K. d. K. f 0,50, Mej M. f 0,50, Mej B. f 0,50. '-Gravenhage : d. jonkvr. d. J. van M. ter H. „Welk. Dr S." f 1,50,
Me\r. K. f 2, de h L. f 10. Haarlem : d. Mej. d. W. M.
van N. N. f 0,50, N. N. f 0,50. Harlingen : d. Mej. B. 11.
bestuurderessen Chr. Bew. Seh. f 3. Harderwijk-, d. Mevr.
W. de h. G. f 2. Heerenveen : d. Mej. M. Mevr. V. A. f 1.
Helder-, d. Mej. S gift f 1. Hoogeveen-. d. Mej. B. Ger
Jonged.-ver. „Dorcas" f 3,40, G. M. f 0,25. Heinenoord:

de vereeniging in 1892 werd daarom de
Theol. School te Kampen door alle
Kerken als hare opleidingsschool erkend
en aanvaard.
Evengoed als het besluit der Assensche
Synode, valt ook deze concessie van de
zijde der Ned. Geref. Kerken te betreuren.
Zij hadden deze niet moeten doen. Zij
aanvaardden een beding, dat zij niet
konden eerbiedigen. Zij legden eene
belofte af, die zij niet konden houden.
Zij maakten eene afspraak, waarop zij
telkens terug moesten komen.
En zoo is dan ook geschied. Na
1892 heeft de Theol. School geen rust
of duur meer gehad. Van de vereeni
ging heeft zij allerminst veel plezier
beleefd. Zonder ophouden werd haar
bestaansrecht ontkend en bestreden;
slecht3 werd haar bestaan een tijd lang
geduld om der zwakheid van vele broe
deren wil.
Dit moet men erkennen en inzien,
om billijk te zijn tegenover hen, die
aan de eigen inrichting der Kerken ge
hecht zijn. De telkens vernieuwde poging,
om Theol. School en Theol. Faculteit te
vereenigen, maakt op hen terstond weer
den indruk van strijd tegen het beding,
van verbreking van het accoord, van
schending van goede trouw.
Daarom was het na de proefneming
met de Concept-regeling in 1893 aller
eerst zaak geweest, om het vertrouwen
dier broederen te winnen, en, waar het

Mevr. H. f 1. Klundert: d. den h. A. K. A. H. u/d Zend.
Kas der Ger. Kerk f 20
Lemmer -, d. Mej. W. Mevr. W. V.
Y. f 1, J. S V. f 1. Lent -. d. Mej. E. verz. f 1. Leiden-.
d. Mej. S. giften J M. f 3, Mevr. B. f 2, N. v/'t lezen v/h.
versl. f 0,50. Leiderdorp-, d. Mej. M.. gift f 0,50. Lochem-.
d. Mej. S. giften f 6,40, Lollum-. d. den h. P gev. i/d. coll.
f 4,12*. Makkum : d. R. H. u/d. busjes Chr. Sch. f 22,75,
d. Mej H. Mej. P. f 1, Mej. B. f 0,50, Mej. W. f 0,25.
Maasland-, d Mej. v. d. K. Wed. G. f0,25. Monnikendam-.
d. Mevr. K. gift f 0,25. Nijmegen -. H, W. J. v. B „WTelk.
Dr. S." f 5, Mej. D verz. f 2. Nijverdal-. d. den h. G. J. W'.
Ger. Zend.-ver. f 10
Nieuwendijk : d. Mej. G. de h. R. en
Vr. en K. wek. 1 ct f 1,56, weekb. coll. Ger. Kerk „Welk.
Dr. S." f 8,72. Oostfriesland: Mej. S. B. f6. Roden-.
d I s. T. gecoll. 7de jaarf. Zangver. f 3,20, u/'t busje Meis
jesver. f 6,80. Rotterdam: d. Mej. C. D. Mej H. f 10,
Mej. G. v. R. f 1, Mevr. H. f 1,25, d. Mej. B. van K. B.
f 2,50, Mevr B f 0,50, d. den h. T. f 0,50, d. Mej v. d.L.
Mej. v. d. B f 7, d Mej. V K. van N. N. f 2,50, Mevr. S.
f 2,50, de h. v. R. f 1, Mej. H. f 1, de Gz. f 2, d. den h.
C. d. H. de h. K. f 1, d. Mej. N. de h. S. O. f 0,50, A. B.
f 1, N. N. f 1, Mej. H. van N N. f 3, Mej. R. fam. D. f 2,50,
N. N. f 0,50, de h. B. f 0,25. Schiedam-, d. Mej. K. de h.
V. L. f 0,50. Schoondijke : d. Mej. C. Chr. Meisjes ver. f 5.
Schoonhoven : d. Mevr. K. Mej. B. voor 't lezen v. h. versl.
f 0,25. Sliedrecht: Mevr. R. f 7. Sneek-. d. Mej. R. van
N. N. f 1. Spannum : d. Mej C. van de dames der kostsch.
(voer de bedden) f 7,50. Spijk : d. Mej. B. giften f 4,20. Utrecht:
d. Mej. v. B C gift t 4,50. JJrk: de Zendingszaak f 20.
Veendam: d. Ds. F. P. gev. i. h. kerkzakje f 1. Voorburg-.
d Mej. v. L. Mevr. v W. f 2,50, Mevr. B. f 1. Voorscho
ten-. d. Mej. G. bus Chr. Sch. f 14. Wageningtn-. d. Mej.
v. S. van M. N. f 0,50, Mevr. bar. v. D. f 1. Voorthuizen:
d. Mej. B. gift f 0,50. Wildervank-. d. Mevr. O. 3 giften
a f 1 = f 3. IVilnis-. d. Mevr. K. gift f 0,50. Winterswijk-,
d. Mej. t. V. M. Mej. G. H. te P. f 15, Mej. M. E. f 3,40.
H'issekerke: d. Dr. 8. van de hulnzervl -vev f 2.50 Zeven
hoven : d. Mej. v. V. Mej. M. v. d. W. f 1. Zierikzee ; d.
Mej. M. jonged.-ver. Tabitha f 2,50, Mej. H. V. f 0,50, Mej.
W. H. f 1,25. Zutfen -. d. Mej. S. Zond. Sch. Eben-Haëzer
f 10, dameskrans (voor de bedden) f 2,50, d. Mej. L. jonkvr.
C. H. d. J. f 5. Zwartsluis-. G. H. K. Z. f 2,50. Zwolle-.
d. Movr P. v. A. busje naaisch. Bloemend.str. f2,725. Zwijndrecht: d. Mej. J. v. N. gift f 0,50. Zetten: d. Dr. S.
welkomstgroet Gymnasium f 10.
Totaal f 488,58.
Giften voor de 2de Dokterswoning:
Aalten: d. Dr. S. gecoll. Zend. bijeenk. f 50, N. N. f 50.
Amsterdam: d. den h. H. A M. gecoll. bijeenk. 4 kind.
Zend-ver. 14 Oct. f 80, W. H. f 2,50, N. N. f 1, Mevr. S.
f 10, J. H. L. f 10, Mevr. v. L. f 10, H. W. v. M. Jr. 1'100,
Jonkvr. M. B. f 25, Mevr. V. f 2,50, de h. Gr. v. W. f 25,
Bar. W. R. f 25, Mevr. W. f 10, dames W. f 10, Mej. J. S.
H. f 35, P. W. S. f 25, L. M. d. J. S. f 10, Jonkvr. A. V.
L. f 10, Ds. v. S. f 25, Mevr. v. T. f 25, de h. W.H. f100,
Mevr. H. T. N. f 25, Mevr. V. M. f 10, rente f 1, de h. T.
H. v. E. f 25. Almelo : d. den h. B. G. N. van W. v. S.
f 10. Bergen op Zoom : d. den h. R. u d. Zend. bus Zond.
Sch. Eben-Haëzer f 9,78. Dordrecht: d. Mej. v. d. G. de h.
G W. T. II. f 2,50. Emlicheim: d. Ds. d. G. gecoll. 200
Mark. 's-Gravenhage: d. jonkvr. d. J. en Mej. K. gecoll. :
de h. P. H. f 60, de h. C. f 100, jhr. v. d. W. f 10, Mevr.
V. L. v. S. f 5, de h. d. M. O. f 25, jhr. V. A. v. W. f 20,
een oude dame f 100, bar. M. v. L. f 100, Mej. K. verz. f 13,
M. ter H. f 2. Groningen : jhr. O. Q,. v. S. f 10, de h, S.
f 50. verz. de h. L d. V. f 30. Utrecht: d. Mej. V. B. C.
gecollecteerd f 545. Zutfen : dameskrans f 2,50.
Totaal f 1798,78 en 200 Mark.
J. A. M. VAN SCHELVEN,
Amsterdam,
Penningmeesteresse.
Heerengracht 250.

geschokt was, te. herstellen. En die
Daarbij is het opmerkelijk, dat het
plicht rust nog op allen, die in het Advies nergens zonder eenige wijziging
belang van den vrede en den bloei der is aangenomen. Alle provinciën dienden
Kerken de eenheid van opleiding begeeren. er amendementen op in. Maar die
Door de aanvaarding van het beding amendementen zijn, beschouwd van het
van de zijde der Ned. Geref. Kerken standpunt der eigene inlichting, verbete
heeft het al of niet behouden van eene ringen, die de kansen voor het welslagen
eigene inrichting een zedelijk karakter van de poging tot vereeniging aanmer
verkregen. Het is best mogelijk, dat kelijk doen rijzen en zeer waarschijnlijk
dit in 1892 niet helder is ingezien. van de andere zijde geen
ernstig
Zeer waarschijnlijk heeft men ook niet bezwaar zullen ontmoeten.
gedacht, dat de Theol. School zoo vast
Toch zij de verwachting niet te hoog
wortelde in de Kerken der Scheiding. gespannen. Want ten eerste bestaat er
Maar dat doet alles niets af van bet blijkens de amendementen nog allerlei
feit, dat de* opleidings-quaestie door het verschil, dat op de Synode vereffend
vrijwillig aangegaan accoord eene zede moet worden. Er komt daar ter sprake
lijke quaestie is geworden, die niet met de benoeming, de bedoeling van Art. 2
meerderheid van stemmen mag uit der statuten, de plaats van vestiging,
gemaakt werden, maar wier oplossing ae auur van net contract, die elk op
alleen in den weg van overtuiging en zichzelf en alle te zamen nog tot veel
vertrouwen te vinden is.
discussie aanleiding zullen geven en niet
Zulk eene School moet het doel van dan met groote wijsheid tot éene eenpa
ons streven zijn, die de liefde van alle rige beslissing kunnen worden gebracht.
Gereformeerde Kerken bezit.
Voorts zijn er in elk geval een tweetal
provinciën, die met eene kleinere of
VOORLOOPIG RESULTAAT. grootpre meerderheid van stemmen het
Advies onaannemelijk hebben verklaard.
Het Advies der XXV heeft, naar het Wel is waar is dit aantal niet groot
schijnt, op de Provinciale Synoden een maar er komt daarbij eene vrij sterke
niet ongunstig onthaal gevonden. Indien minderheid van Kerken en Classes, die
deze vergaderingen op vrij getrouwe wijze evenmin in het Advies zich vinden
het gevoelen der Kerken vertolken, dan kan en waarmede de Generale Synode
kan men zeggen, dat de meerderheid die alle Kerken vertegenwoordigt en
eene eenheid van opleiding Wenscht, aller belangen behartigen moet, wel
gelijk die in het Advies wordt voorgesteld. ter dege te rekenen heeft.

worden, om de eenvoudige reden dat haar onder leiding des H. Geestes neder.
In dien toestand nu waren de Coloszij geene grens heeft. Zoo was de liefde
van Christus. Voor geen offer blijft zij sensen geweest. Zij waren opgewekt.
staan ; zijn bloed getuigt er van. Hij Eene eeuwige liefde had zich in hen
heeft zijn leven ten prys gegeven om verheerlijkt. Op grond van den duren
zijne gemeente te behouden ; Hij heeft losprijs, door Christus voor hen aange
zijn leven losgelaten om zijne gemeente bracht, waren zij gekomen tot de
gemeenschap met God, toegedaan tot
in bezit te verkrijgen.
Zal dan de man zijne vrouw niet de gemeente die zalig wordt.
Die »opwekking," in de Schrift ook
liefhebben ? Dat zou Christus tot geene
geringe oneere zijn. Christus is immers »levendmaking" en «wedergeboorte"
zijn hoofd? Welnu, dan mag de man genoemd, is die almachtige daad van
in zijne liefde tot zijne vrouw ten minste Gods genade, waardoor de zondaar de
wel iets vertoonen, dat aan Christus' prediking der Wet en des Evangelies
liefde tot de gemeente denken doet. leert verstaan en behartigen. Er zou
Aan den knecht moet de heer, aan den geen Evangelie zijn zonder de vervulling
leerling de meester, aan den man der Wet door Hem, die het middelpunt
Christus worden gezien ; wie één tot des Evangelies is.
Welk een onderscheid tusschen de
hoofd heeft, die zijne gemeente als zich
zelf heeft liefgehad, mag zelf zijne Wet en het Evangelie. De Wet vor
dert van den mensch liefde; hetEvan
vrouw wel liefhebben als zichzelf.
Waar zien wij Christus' liefde tot de gelie geeft den mensch liefde. De
gemeente in hare volle, grenzenlooze Wet zegt wat de mensch voor God
openbaring ? Op Golgotha. Daar sla moet doen ; het Evangelie verkondigt,
UNIVERSITEITSDAG.
de man zijne tente dan op. 't Is de wat God voor den mensch heeft gedaan.
plaats
waar onze zelfzucht haar graf, Zoolang de mensch den eisch, de veroor
De volgende week Donderdag houdt
onze
liefde
haar voedsel vindt. Dier deeling, den vloek der Wet niet kent,
de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op
baar
Golgotha
! Daarheen, wie vrede zal hij de belofte, de vrijspraak, den
Gereformeerden grondslag te Utrecht
zoekt
met
zijn
God, licht in den levens zegen des Evangelies niet waardeeren.
hare gewone jaarlijksche vergadering.
nacht, moed om te sterven, kracht tot De mensch wordt door den toestand,
Daar komt natuurlijk ook het Concept
waarin hij door de zonde zich bracht,
Contract tusschen de Theol. Faculteit en het leven der zelfverloochening, maar —•
niet ontheven van zijn plicht. De Wet
wie
zou
het
gelooven
?
daarheen,
even
de Gereformeerde Kerken ter sprake.
zegt hem niet, wat hij kan, maar wat
De Commissie, welke daarover bij de zeer om prikkels te ontvangen om haar
hij moet, en het Evangelie verzekert
lief
te
hebben,
met
wie
God
mij
tot
Vergadering advies indient, staat op het
hem wat God wil zyn voor overtreders
éen
vleesch
saamgevoegd
heeft.
Daar
standpunt „dat er door de voorstanders
der Wet. Het Woord Gods is niet
van Universitaire opleiding meer is toe toch sterft mijn hoofd voor eene ge
dood, gelijk ten onrechte dikwerf wordt
meente,
aan
wie
Hij
gelijken
naam
gegeven, dan door de voorstanders eener
geeft, als de man aan haar, die hij beweerd, maar het levende Woord van
Kerkelijke School."
den levenden Geest. Aan des menschen
Deze overweging blijve voor rekening zijne bruid en vrouw heet., Daar sluite
zijde is de schuld bij het doof-blijven
de
christen
zijn
huwelijk,
daar
hervan de Commissie. Anderen zullen an
voor roepstemmen van boven. Aan des
ders oordeelen en zullen van meening nieuwe hij telkens zijn trouwverbond,
Heeren zijde is de genade bij het weg
daar
op
Golgotha
!
Nergens
leert
men
zijn, dat de Commissie de toegevend
nemen dier doofheid en het mededeelen
heid van de voorstanders der Kerkelijke zoo liefhebben als daar. Wij erkennen
van geestelijke zintuigen. Heeft de H.
ten
volle,
dat
de
liefde
tot
haar,
die
wij
School wel op wat hooger prijs had
Geest de rechte kennis van de Wet
de
onze
noemen,
elders
geboren
is;
kunnen stellen. Indien er voor de Ver
't is dwepery, verfoeielijke verwarring gegeven, -—• men kent zich haar schulde
eeniging bezwaren bestaan, om het Convan het gebied des natuurlijken en dat naar, men rechtvaardigt God, veroordeelt
cept-Gontract aan te nemen, deze wor
des hemelschen levens, als iemand zijne zichzelven en smeekt, met berouw over
den in aantal en in gewicht zeker verre
liefde tot de zijne uit geestelijke bron de zonde en droefheid naar God,
overtroffen door die, welke rechtmatig
nen zou willen verklaren; er is hier ootmoedig om genade. Op Christus
de Kerken kunnen inbrengen.
zelfs
een verborgen hoogmoed in het gewezen als het einde der Wet, wendt
Maar dit daargelaten. De Commissie
spel, die het natuurlijke voor geestelijk men zich tot Hem, en door het geloof,
raadt toch aan de Algemeene Vergade
wil doen doorgaan, om den schijn van in Hem zich verbergend, is het hart
ring aan, als haar gevoelen uit te spre
zich te weren alsof men nog natuur aan de Wet verbonden geworden, wijl
ken, dat zij ondanks hare bezwaren
lijke begeerten had. Geboren wordt zij regel van een Godgewijd leven werd.
geen vrijheid vindt, het bekende Con
Paulus beweert echter niet alleen dat
alle lieftle tot het andere geslacht uit
cept-Contract af te wijzen.
den moederschoot der natuur; heeft de geloovigen waren opgewekt, maar
En voorts maakt zij van Amsterdam
God de wet dezer liefde niet inge dat zij met Christus wann opgewekt.
als plaats van vestiging geen onveran
schapen ? Maar haar regel, haar voed Christus is de Borg, de tweede Adam.
derlijke voorwaarde; laat voor eene
sel, hare wijding, zie, dat alles ontvangt Toen Hij gekruisigd werd, werden ook
nadere bepaling en uitwerking van de
onze liefde aan den voet van het Kruis. in Zijn persoon alle geloovigen gekrui
flnancieele regeling ruimte over; snijdt
Het is goed, dat de deugden der vrouw sigd, want Hij had uw schuld op zich
de mogelijkheid van wijzigingen in het
haar doen ontwaken, en haar voeden ; geladen. Daarom zegt Paulus elders
Concept-Contract niet van te voren af;
maar vergeten wij niet, dat onze zelf dat, »indieu één voor allen gestorven
acht bijvoeging van eene bepaling, waarbij
zucht nog krachtiger voedsel noodig is, zij dan allen gestorven zijn." Toen
de Vereeniging voor Hooger Onderwijs
maakt, dat, wat te vinden is aan den werd hunne schuld betaald, en voor
zich verbindt, van de Regeering in het
voet van het Kruis. Naar Golgotha, hen het recht op een eeuwige zaligheid
geheel geene subsidie of voorwaarden te
om aan ons hoofd te zien, wat het zegt verworven. Hetgeen Hij deed, deed Hij
aanvaarden voor de Theol. Faculteit of
lief te hebben. Wij doen dan niet wel in hunne plaats, werd hun toegerekend.
voor hare Hoogleeraren, 'wel onnoodig
als wij Christus buiten den kring van Zij worden daarom niet slechts gezegd
maar toch ook onschadelijk ; heeft tegen
het natuurlijk leven bannen, scheidende met Hem gekruisigd, gestorven, begra
het opnemen van art. 1 en 2 der addiwat slechts onderscheiden, vaneenruk- ven, maar ook opgewekt, en gezet te
tioneele bepalingen in den considerans
kende wat slechts uiteengehouden mag. zijn in den Hemel. Immers de verheer
van het Contract geen bezwaar ; en raadt
Wij hebben een Christus, die tot alle lijking van den Zaligmaker was het
ten slotte met het oog op dit alles aan :
dingen nut is, zoowel tot die, welke bewys, dat Hij waarlijk alles volbracht
De algemeene Vergadering besluit H.H.
het tegenwoordige, als tot die, welke had. De rechtvaardigverklaring van
Directeuren ook te machtigen om, zoo
het toekomende leven aangaan. Ge den Borg was de vrijspraak voor de
dit van de zijde der Kerken raadzaam
bruiken wy Christus dan toch tot alles; gemeente. Aan Zijn leven is na haar
geacht wordt, in het Concept-Contract
wij hebben Hem noodig zelfs om onze leven vastgeknoopt, en terwijl Hij haar
zulke wijzigingen aan te brengen, als
vrouw ten volle lief te hebben; zonder vertegenwoordigt in den hemel, wil Hij
blijkbaar in geen enkel opzicht te kort
Hem kan de Christen niets doen. Heil den hemel voor haar, haar voor den
doen aan het door dat Concept voor de
dan den man, die zijne liefde op Gol hemel bewaren. Niet slechts heeft Hij
Vrije Universiteit gereserveerde zeggen
voor de schuld voldaan, maar ook het
gotha telkens vernieuwt!
schap, mits tot zulke wijzigingen ook
Heil ook de vrouw, die zulk een man leven, dat aan het doen van des Heeren
geadviseerd worde door Curatoren en
heeft! Dan zal het haar gemakkelijk geboden verbonden is, verworven; en
Hoogleeraren.
vallen om te voldoen aan het gebod dat niet voor zichzelven, maar voor
Ofschoon de in dit besluit vervatte
des Heeren : gij vrouwen ! weest uwen Zijn volk. Door 2ijn Geest maakt Hij
reserve niet zonder beteekenis is, dient
eigenen mannen onderdanig.
Welke hun dat leven deelachtig. Door het
toch erkend te worden, dat de Vereeni
vrouw zou niet onderdanig zijn aan een geloof vereenigt Ilij hen met zich. Hij
ging voor Geref. Hooger Onderwijs, in
man, die haar liefheeft, gelijk Christus is de verdienende, werkende, onderhou
dien zij op hare Vergadering overeen
de gemeente heeft liefgehad, te weten, dende oorzaak van hun geestelyk leven,
komstig het advies harer Commissie
als zijn eigen vleesch V Ook daar is ja hun leven zelf- Christus is in de
besluit, van haar oprechten zin doet
het allesbehalve hetzelfde of de man, geloovigen geopenbaard. Dezelfde Geest,
blijken, om, aan de Gereformeerde Kerken
met wie de christelijke vrouw zich in die in Christus woont en werkt, beademt,
een sterke controle over de Theol. Facul
het huwelijk begeeft, al dan niet een vervult hen. De opgewekte met Christus,
teit te schenken, en daardoor de Ver
christen is, een christen in waarheid, wat heeft hij Christus lief, hoe hoog
eeniging van School en Faculteit tè
een, die in Christus leeft en ia wien is hij met Hem ingenomen ! Hem aan
bevorderen.
Christus leeft. Hoe gerust kan eene te kleven, gemeenschap met Hem te
Moge de Heere ook die gewichtige vrouw zich toevertrouwen aan een man, hebben, Hem te verheerlijken is de
Vergadering door Zijnen geest leiden en
van wien zij weet, dat hij bij Christus hoogste wellust van zijn hart. Zijn
alle beraadslagingen en besluiten doen
ter schole gaat, om geoefend te worden zaak boezemt hem het hoogste belang
strekken tot eere Zijns Naams en tot
in het liefhebben! Wat een waagstuk in en Zijne eer gaat hem ter harte. Hij
heil Zijner Kerken.
om het te doen aan een, die geen ander wenscht vurig bij Hem te zijn, en zijn
BAVINCK.
voedsel voor zijne liefde tot haar heeft ziel verlustigt zich bij de gedachte,
dan zy zelve hem aanbiedt! Toch dat hij Hem eens zien zal gelijk Hij
ondernemen
zoovele vrouwen dit waag is, om dankend en aanbiddend de kroon
CHRISTUS VOORBEELD DES MANS.
stuk ; het is haar genoeg een fatsoenlijk voor Zijne voeten te werpen, die hem
In Christus heeft God den man een
man te hebben, naar den christen vrijkocht door Zijn bloed, als een vuurhoofd gegeven, gelijk Ily in den man
vragen zij niet. O vrouw, wilt gij brand uit den vure rukte door Zyu
een hoofd gegeven heeft in de vrouw.
door de liefde des mans gelukkig wor Geest, en bewaarde door Zijn trouw,
Dit hoofd dient den man tot voorbeeld ;
den, vraag dan van God een man, die opdat hij zijn leven in de vreeze Gods,
om te weten hoe God wil, dat hij jegens
eens geestes is met een Hoofd, die zijne hier in zwakheid en onder menigvuldig
zijne vrouw gezind zal zijn, behoeft hij
gemeente tot in den dood heeft lief gebrek begonnen, daar boven eeuwig
slechts te vragen hoe zijn hoofd gezind
in volmaaktheid voortzetten zou.
gehad.
is jegens zijne gemeente. Niet alle
( Wordt vervolgd.)
VAN ANDEL.
hoofd kan tot voorbeeld dienen; Chris
NOTTEN.
tus echter is zoowel voorganger als
r f U § O*»M
K
T
C
l
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l
t
l
!
«
regeerder.
In September des vorigen jaars werd te
Op dit voorbeeld wijst ons Paulus
.Rotterdam door de „Vereeniging voor Mid
„Indien gij dan met Christus zijt opin Ef'. 5, als hjj den gehuwden man
delbaar Onderwijs, euz. op Gereformeerden
gewekt, zoekt de diugen, die boven zijn."
opwekken wil .om zijne eigene vrouw
Grondslag" een Christelijke Hoogere Bur
C OLOS. 3 : 1 .
lief te hebben. Hebt uwe eigene vrouwen
gerschool opgericht, thans gevestigd in de
ui.
lief, gelijk ook Christus de gemeente
Jonkerfransstraat 71.
Doch waartoe langer gepoogd de
liefgehad heeft, zoo luidt zijne verma
Vele ouders, die \oor hun kinderen Christe
uitdrukking
te rechtvaardigen. De apos lijk lager onderwijs begeereu, schijnen nog maar
ning.
Christus heeft zijne gemeente lief tolische uitspraken behoeven onze verde niet in te zien, hoe inconsequent zij handelen,
«ehad. In welke mate 'i Onzinnige diging niet; zij hebben ze aan Jezus' wanneer zij .hun zónen of dochteren later
vraag! De liefde kan niet gemeten eigen woorden ontleend en schreven aan het staatsonderwijs overgeven, terwijl

En eindelijk wordt door vele provinciën
wel de raad gegeven, om het gewijzigd
Advies aan te nemen, maar altoos onder
voorwaarde, dat de vrede der Kerken er
niet door verstoord wordt. Noord-Brabant
achtte zelfs op dien grond, thans reeds
de aanneming van bet Advies aan de
Generale Synode te moeten ontraden.
Zoo blijkt dus wel, dat wij volstrekt
nog niet zijn, waar wij allen wenschen te komen. Er is meer hope, dan
toen het Advies het licht zag. De
Provinciale Synodes hebben die hope
versterkt. Maar voor de Generale Synodes
blijft er nog veel werks te doen over,
vooral wanneer zij, gelijk behoort, er
naar streeft om zooveel mogelijk de
sympathie te winnen van alle Kerken voor
de ééne Opleidingsschool. Met de Heraut
hopen en bidden wij dan ook van harte,
dat de Gen. Synode weg en middelen
vinden zal, om tot eenheid te komen.

juist de middelbare school, wanneer zij in
ongeloovigeu geest arbeidt, door het eigen
aardig karakter van het onderwijs en door
den leeftijd der kinderen, haar verderfelijken
invloed op het verstand en het hart der jonge
lieden uitoefent.
Onze Vereeniging en haar School, tot nog
toe de eenige van dien aard in ons land,
verdienen dan ook den steun van alle Christenbelijders, die er prijs op stellen, dat ook
op het gebied van het ouderwijs in al zijn
vertakkingen het Woord Gods tot zijn recht
en tot zijn eere korne.
Daarom zendt ons uw kinderen, steunt
onze Vereeniging door uw coutributiën en
gaveu, en bidt met ons, dat ook op het
terrein der School 's Heeren Koninkrijk kome
en Zijn naam verheerlijkt worde.
Tot 1 Juli a.s. bestaat er gelegenheid tot
aangifte van leerlingen bij den waarnemenden Directeur, deo heer E. C. Molsbergen,
Crooswijkschesingel 6.
Het schoolgeld bedraagt f 100 voor hen,
die in Rotterdam wonen ; f 80 voor hen, die
van elders komen.
Gaarne wil h t Bestuur, desgevraagd, be
hulpzaam zijn bij het zoeken van een gele
genheid voor kost en inwoning.
Namens het Bestuur,
Ds. J. H. LANDWEER, Voorzitter.
A. M. MOLENAAR, Secretaris.
GEREFORMEERDE
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V E REEN 1G ING „JACII1 N."
In vervolg op het bericht van 22 Mei 1.1.
mag ik thans aan de leden en afdeelingen onzer Gereformeerde Zoudagsschoolvereeniging melden, dat de Jaarvergadering,
zoo er geene buitengewone verhindering
tusschenbeide treedt, zal gehouden worden
te Hilversum op 23 Juli e.k.
Voorts verzoek', de penningmeester mij,
aan behoeftige Zondagsscholen te herinneren,
dat „Jachin" haar gaarne — bij geblekene
noodzakelijkheid
— geidelijken steun zal
bieden, invulling van een bij den Secre
taris verkrijgbaar formulier is daartoe noodig.
Heilbiddend,
De \e Secr. jau „Jachin",
Amst. Wijltenbachstr. 62,
P. ORANJE.

„De. Zoon des menschen is gekomen,
om te zoeken en zalig te inaken, dat
verloren was."
Luk. 19:10.

Alzoo sprak de Heiland tot Zacheiis, wien
het groote voorrecht te beurt was gevallen,
dat hij door den Heere Jezus gezocht en
gezaligd was, en met een bezoek aan huis
door den goddelijken Meester werd vereerd.
Dit werd door de Farizeën en Schriftge
leerden zeer euvel geduid, zeggende: „Hij
is tot een zondigen man ingegaan om te
herbergen." De Heiland daarentegen neemt
dezen „zondigen man" in bescherming ; wel
niet om, maar toch niettegenstaande ziju
zondigheid, en betuigt dat aan Zacheiis en
diens huis zaligheid was geschied, nademaal
ook hij een zone Abrahams was. En nu
laat de Heiland er veelbeteekeuend op volgen:
„Want de Zoon des menschen is gekomen,
om te zoeken eu zalig te maken dat ver
loren was."
Hoe bemoedigend is deze uitspraak des
Heeren voor doemwaardige kinderen Adams ;
hoe lokt het hun niet uit om, zooals zij zijn,
zich in de armen van den Heere Jezus te
werpen. Zij behoeven niet te wachten totdat
zij wat minder zondig ziju ; want de Heiland
is gekomen om het verlorene te zoeken.
Bovendien zou die mindere zondigheid
toch nooit worden verkregen, nademaal wij
onzen schuldenlast dagelijks grooter maken.
Wat duukt u, mijn Broeder en Zuster in
den Heere! kan en moet dit woord onzes
Heilands ons niet .sterk aansporen om onzen
medemenschen te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus ? Moeten we
ons door dat woord niet ten zeerste gedron
gen gevoelen om onzen naasten in heiligen
ernst toe te roepen, dat er ook voor hen
genade en behoud is te verkrijgen.,.
Nu Christus gekomeu is, niet om recht
vaardigen, maar om zondaars zalig te maken,
kunnen wij dit troostwoord toeroepen allen,
die we maar kunnen bereiken. Wij kunnen
h^n aansporen om zóó als zij zijn zich maar
in de liefdearmen van Jezus te werpen, eu hun
de verzekering geven, dat zij niet zullen wor
den uitgeworpen. Ziet! dit is ook het doel van
het Geret'. Traktaatgenootschap „Füippus".
Door zijn eenvoudige blaadjes wenscht hij
een prediker te zijn van de groote waarheid,
dat de Zoon des menschen gekomen is, om
te zoeken eu zalig te maken, dat verloren is.
In dien heerlijken arbeid is hij al bijna
het vierde van een eeuw bezig geweest, ten
gevolge waarvan hij vele tienduizende trak
taatjes, boekjes en kalenders beeft verspreid,
en zoodoende de blijde boodschap alom, tot
zelfs in de gevangenissen toe heeft gebracht.
Ook dat woord zal niet ledig wederkeeren ;
want het was en is een getuigenis voor den
naam en de zaak des Heeren.
Is het derhalve niet een voorrecht om in
dien voortreffelijke!) arbeid onzen „Filippus"
behulpzaam te mogen zijn eu alzoo ook langs
dien weg mede te bouwen aan den geeste
lijken tempel des Heeren ? Hebt ook gij,
mijn Broede r en Zuster in den Heere, den
troffel reeds ter hand genomen, of staat ge
immer nog van verre?
O, wat ik u bidden mag, doe dat dan
niet langer ; want door van verre te staan en
toe te zien wordt geen enkel steentje aan het
gebouw toegevoegd. Net-n, de handen moe
ten uit den mouw worden gestoken ; want
het werk is gewichtig, het arbeidsveld is
groot, het arbeidsloon is heerlijk en de dag
is kort. Zeg daarom metNehemia: „Wij,
des Heeren knechten, zullen ons opmaken en
bouwen, en God van den hemel zal het doen
gelukken."
Stel niet langer uit; reeds menigmaal
waart ge misschien van voornemens u bij
„Filippus" aan te sluiten, maar het is er
immer bij gebleven.
Laat het daarom nu eens tot daden komen,
eu meld direct bij Broeder
H HOOFT, te ERMELOO
als lid u aan, of zend eene bijdrage voor

de gratisverspreiding hem toe, opdat het
heerlijk werk der Traktaatverspreiding zoo
algemeen mogelijk worde gesteuud.
F], KROPVELD.
Rijswijk.

B EHARTIGIN GS W AARDIG.
In de Standaard van Woensdag komt een
hoofdartikel voor, dat wij met volle instem
ming onder de aandacht onzer lezers bren
gen. Na een beschrijving gegeven te hebben
van de onverflauwde ? krachtsontwikkeling
O
door onze natie van 99 af betoond tot
liefdevolle ondersteuning van de strijdenden
en lijdenden in Zuid-Afrika, legt zij er alle
nadruk, op dat de "ereenigingen, die voor
Afrika arbeiden, ook //thans behoefte hebben
aan geld."
//Waartoe dat noodig is?
„Niemand, die deze vraag niet zelf kan
beantwoorden.
/,Ja, wij weten wel, dat de Britsche Regee
ring een beduidende som beschikbaar stelde
voor het herbouwen van de hoeven; maar
zekerlijk zal dat lang niet voldoende zijn,
en dan moet men nog weten hoe dat geld
zal worden verdeeld.
„Men denke eens aan de duizenden man
nen, die r.u naar de concentratie-kampen
trekken om vrouwen en kinderen te zoeken,
die er wellicht niet meer zijn. Straks zul
len ze gaan naar de plaats waar eens hun
woning stond, en thans niets te vinden is
dan een puinhoop. Het vee loeit er niet
meer ; het land is verwoest; die menschen
zijn alles kwijt.
//Voor de heilige zaak van hun onafhan
kelijkheid hebben ze dat al, en meer nog,
ten offer gebracht.
//Straks komen ook de krijgsgevangenen
en de ballingen weer.
„Wie beschrijft de ellende en het wee van
die mannen, uit alle landstreken terugge
voerd, die ook in stomme smart zullen wan
delen op de plaats, waar eens hun woning
stond, en waar nu geen steen op den anderen
is gelaten.
„Men heeft dien nood maar in te denken,
om met ontferming te worden bewogen.
„Vergeet dan de weduwen niet, die hun
mannen en zonen zagen vallen in den dienst
van het vaderland ; de weezen niet, door den
oorlog van hun verzorgers beroofd.
„Wij noemen nog maar weinig van wat
ginds te lijden is, en toch, dat weinige is
reeds zooveel.
„En wie van ons, die aan alle deze din
gen denkt, zou dan zijn hand durven terug
trekken ?
„Zou den moed hebben om te zeggen :'
„Nu doe ik voor Afrika niets meer.
„Neen, dat zal zoo niet zijn.
„Met blijde belangstelling zagen wij dan
ook, dat verschillende vereenigingen, die
zich hier te lande met de zaak van Afrika
bezig houden, hun arbeid voortzetten willen,
en zich aangorden om nu allereerst nood en
elleude te lenigen.
„Dat is nu dadelijk noodig.
„Thans moet geholpen worden zooveel als
maar mogelijk is ; wat daarna te doen valt
is van later zorg.
wEii

het is immers niet onvoreehillig wie

helpt ?
„We kunnen het ons begrijpen '.dat er
handen zijn, waaruit de Boer zeer moeilijk
iets zal kunnen aannemen. Maar de hand
van den Nederlander, die niet alleen in de
dagen van voorspoed, maar ook in de dagen
van smart en tegenslag hem wordt geboden,
zal hem welkom zijn.
„De gave van hier uitgereikt, voert met
zich de geur van onbaatzuchtige liefde en
hartelijke belangstelling.
„En aan zulke hulp heeft het Afrikaansche
Volk behoefte.
„Vrienden in den nood" zijn zoo kostbaar,
en worden weinig gevonden. Zullen wij,
Nederlanders dat niet zijn ?
n Door heel de wereld worden de Boeren
met lof en eer overladen; geen volk en
geen Koninkrijk, waar hun naam niet met
geestdrift wordt genoemd.
„Doch daarmede zijn ze niet geholpen.
„Voor heel de wereld wordt dan ook
met den nu gesloten vrede de zaak der nu
onderworpen Republieken afgesloten ; alleen
voor ons, Nederlanders, is dit niet zoo.
„Onze broeders zijn en blijven het.
„En stellen wij er prijs op, dat ginds
ons broedervolk in stand blijft, dan zullen
wij thans hulp moeten bieden en daarvoor
heel wat kracht hebben in te spannen.
„Wij vertrouwen, dat het daartoe ook nu
weer komen zal.
„Wat ginder wankelt moet door ons ge
schraagd ; wat neergebogen is moet door ons
worden opgericht; onze ijver mag niet ver
flauwen.
„De handen mogen niet traag zijn : zij
moeten opnieuw zich ten arbeid reppen.
„Nu vooral niet <le oude liefde aan het
werk ; dat zich niemand onttrekke."
Wij bevelen dit goede woord zeer ter
overweging aan onze lezers aan.
NOORDTZLT.

Buitenlandsche

Kerken.

Duitschland.
Nog eens de Evangelische
Alliantie. — Voor eenigen tijd hebben wij
medegedeeld, dat de Algemeene Vergadering
der Evangelische Alliantie, die in het laatst
van Augustus te Hamburg samengeroepen
moest worden, niet zal gehouden worden,
omdat de Engelsche afdeeling niet wilde
voldoen aan het verzoek van de Duitsche
afdeeling, om het onrecht door Engeland
in Zuid-Alrika gepleegd te veroordeelen. Er
schijnen
meer moeilijkheden tusschen de
Duitsche en de Engelsche afdeeling gerezen te
zijn. Denkelijk is hiervan d e diepste grond
het oordeel der Duitschers over den ZuidAfrikaanschen oorlog. Daardoor geprikkeld
en in hun volkstrots gekrenkt, schijnen de
leden van het Engelsche Comité niet hebben
willen goedkeuren, wat het Hamburger Comité
gedaan heeft, om ook leden van de Evangelisch-Luthersche Landskerk een werkzaam
deel aan de samenkomsten te verleenen.
Laatstgenoemd Comité had de medewer-

king jvan de predikanten der Evang.-Luth. . uit de Kerken is opgekomen, wenscht hij.
te vragen of dan de besluiten, op een Gene
Kerk gevraagd. Hiertegen hadden de laatsten eenige bedenkingen, maar vreesden
rale Synode genomen, zoo weinig te beduiden
tevens, dat een weigering tot verkeerde
hebben, dat het //handhaven" en „bevestigen"
opvatting en onaangename verhouding aanlei
van de Eigen Inrichting, omdat de gevoelens
ding zou geven; daarom werd eene verga
van de Kerken te zeer uiteen liepen, op een
dering van predikanten belegd, waar deze
volgende Generale Synode weer zou moeten
zaak besproken is. Hier werd besloten met
omvergeworpen worden ?
liet Hamburger Comité mede te werken, als
b. niet aan het beoogde doel zal beant
dit deze vier voorwaarden aannam : 1° Aan de
woorden. Hoe zal, waar er eenmaal een
vertegenwoordigers der Luthersche Kerk, die
niet te ontkennen principieel verschil bestaat
in het Comité zitting zullen nemen, zal bet
tusschen voorstanders van Universitaire en
recht van veto gegeven worden in betrekking
van Kerkelijke opleiding, meer eenheid in de
tot de onderwerpen, die ter behandeling
Kerken komen door aanneming van dit
zullen voorgesteld en de sprekers, die
Advies ?
zullen uitgenoodigd wo den. 2°. De leden
c. in de gevolgen zeer schadelijk zal werken
der Luthersche Kerk zullen niet deelnemen
voor de rust der Kerken. Gaat het aan zóó
aan de bidstonden die gewoonlijk bij de
met vroeger gedane beloften en genomen
vergaderingen worden gehouden, maar op
besluiten te handelen, die niets minder in
denzelfden tijd godsdienstoefening houden
hielden dan, ja — zoo mogelijk, tot eenheid
naar den ritus der Luthersche Kerk. 3°.
van opleiding te komen, maar dan altijd
Hetzelfde zal geschieden met de aan de samen
met behoud van het zelfstandig bestaan der
komst verbondene Avondmaalsviering, zoodat
Eigen Inrichting, zoolang er ten minste nog
niet allen zich aan één Avondmaalsdisch
duizenden zijn die de School voor geen
vereenigen, maar tegelijk in verschillende
prijs willen inruilen voor eene Inrichting
Kerken van onderscheidene belijdenis het
die niet van de Kerken uitgaat ?
Avondmaal gebruikt zal worden. 4°. He
De Kerkeraad is daarom met hetzelfde
kansels der Luthersche Kerken zullen'voor
bezwaar naar de Provinciale Synode gegaan.
met-Luthersche predikanten gesloten zijn.
Eigenlijk was hij tevreden met: hand
et Hamburger Comité had hiertegen geen
having van het in 1899 te Groningen bebezwaar en aanvaardde de gestelde voorwaar
slotene, aangevuld met de bepaling, dat de
den. In het laatst van het vorige jaar werd
Kerken een reeks van jaren dezen strijd
een Commissie benoemd ter uitvoering van
zouden staken, die telkens meer beroering
de voorbereidende werkzaamheden, die voor
teweegbrengt.
de helft uit leden der Alliantie en voor
Ot hij dan geen eenheid van opleiding
de helft uit afgevaardigden der Luthersche
begeerde? Ja, maar niet eene, in strijd
Kerk bestond. Onder den gemeenschapmet vroeger gedane beloften eu genomen
pelijken arbeid verminde den de bezwaren,
besluiten.
Niet eene, waarin de Kerken
die er vroeger bestonden, zoodat men in
in haar recht worden verkort.
goede verwachting de algemeene vergade
Het onderwijs der mannen in de Geref.
ringen tegemoet zag.
Kerken, die geacht worden pilaren te zijn,
Die verwachting werd echter den bodem
heeft den Kerkeraad geleerd welk zeggen
ingeslagen door een schrijven van 't Centraalschap de Kerken mogen en moeten hebben
Comité in Engeland, dat onderwerpen ter
in de opleiding van Dienaren des Woords.
behandeling opgaf, sprekers aanwees en het
Eu nu is het hem gebleken, bij de ontvangst
aanbod deed, om de reiskosten der sprekers
die het voorstel-Bavinck iu 1899 te beurt
te vergoeden. Hierop werd door het Ham
viel, waar de Kerken staan. Vele Kerken
burger Comité geantwoord, dat tengevolge
willen niet, dat de Theol. Faculteit in dezelfde
van de getroffene overeenkomst met de
verhouding zal komen tot de Kerkeu, als nu
predikanten der Evaugelisch-Luthefsche Kerk
de Theol. School. En vele andere Kerken,
de vaststelling van de onderwerpen en de
waaronder ook Bunschoten A, zijn met niet
keuze van de sprekers aan het Hamburger
minder tevreden, dan met eene eenheid, als
Comité moest worden overgelaten.
Het
door Prof. Bavinck werd voorgesteld op de
vorige Generale Synode.
K n i l i T d t 6 ° 1 V e " e e n k o m s t weid aan het
Engelsche Centraal-Comité gezonden en me»
Daarom, als het nu reeds tot eenheid van
eloofde zijne onderwerpen te stellen in
opleiding moet komen, ui. a. w. als de a.s.
alH
reeds bestaande Commissie.
Generale Synode meent het op haar voor
e tingelsche Comité antwoordde, dat het
gangster genomen besluit te moeten buiten
e gemaakte overeenkomst zeer betreurde,
werking stellen, dan kan de Kerkeraad alleen
omdat zij in tegenspraak was met de beginselen
genoegen nemen in zulk een besluit, waarin
van de Alliantie; het weigerde zijne mede
het recht der Kerken ongerept en onverzicakt
werking en nam de gedane aanbiedingen terug,
wordt gehandhaafd.
uit een samenspreking van een lid van
Zijne bescheiden meening is, dat het
e Hamburger Commissie met het CeutraalAdvies ons niet den rechten weg wijst om
Comité voor Duitschlaud bleek, dat ook dit
tot eenheid van opleiding te komen. Dan
omite aan de uitdrukking „het recht van
gaat hij, waar tot zijn leedwezen in 1899
s
bet voorstel-Bavinck viel, veel liever mee
nnrrlo
maar overigens niet van
met het nu door Prof. Noordtzij c. s. voor
mot ^ WaS'
schikking in strijd was
de negen grondstellingen der Alliantie,
gestelde.
lu een vergadering van het Hamburger
De Kerken moeten inzake de opleiding
Gomité werd besloten, dat men de uitdrukhare souvereiniteit bewaren.
King, waartegen bedenkingen gemaakt waren,
J. BAKKER, V. D. M.
zou schrappen, als maar zakelijk gewaarborgd
G. HÏÏYGEN, Ücriba.
werd wat men er mede bereikeu wilde. Er
Bunschoten, 10 Juni 1902.
r Z f KM 11 • f u r m u l e gevonden, waarbij alle
Schoonebeek, 16 Juni 1902.
w e ^nomen wo den.
Maar bïkp
u
on HP S
Hamburg gi D g e n m e t het oog
Hooggeachte Redacteur !
bedil
^Omstandigheden bedoeld wordt de oorlog i„ Zuid Afrika en op tegen het houden der algemeene
vergadering, en, iu verband met den loop der
onderhandelingen met het Engelsch Centraalomite, vond men het derhalve beter iu de
gegevene omstandigheden de algemeene vergaering niet te houden. In het besluit
lenaangaande genomen werd uitdrukkelijk
8 2 e gd, dat niet zoozeer tengevolge van de
°P dit oogenblik
ontstane
moeilijkheden
van
het houden der algemeene vergadering
wordt afgezien-, want die moeilijkheden
hadden door een kleine tegemoetkoming van
beide zijden gemakkelijk kunnen weggenomen
worden. Als voornaamste reden daarvoor
n °rdt
genoemd „de moeilijkheden tengev o 'ge van de tijdsomstandigheden."

Wat het laatste beteekent, is boven gezegd
Le Engelsche Christenen willen het onrecht,
dat mede in hun naam in Zuid-Afrika
gepleegd wordt, niet erkennen en achten
zich zelfs beleedigd, dat hun Duitsche medegeloovigen dit van hen vragen. Dit moet
nog meer verbloemd worden, doordat zij de
in Huitschland gemaakte schikkingen voor
een algemeene vergadering der Evangelische
lantie aangrijpen, om die samenkomsten
d'at (J 6 ^° e ö f J ' a a t s hebben. Het is goed,
i l e ^uitachers de ware reden niet
niet ° e a ' e i 1 , Hoe treurig ook, het behoeft
. v e rzwegen te worden, dat Engelands
ristenen — (j e goeden niet te na gespron
- het onrecht niet veroordeelen willen.
• u n z e ggen, dat de Evang. Alliantie zich
' u >ten de politiek moet houden, is een
nolle klank , waarmede zij hun houding
niet kunnen rechtvaardigen. Ook in de
geschiedenis der Evang. Alliantie zal de
Zuid-Afrikaansche oorlog geboekt worden
en niet tot eere der Engelsche Christenen!

SCHOLTEN.
I n g e z o n d e n .
Hooggeachte liedacteur !
Ook de Kerkeraad der Geref. Kerk te Bun
schoten A acht het Advies der 25 onaan
nemelijk. Hij heeft zijne bezwaren er tegen
j, n gebracht op de Classic. Verg. te Amers°°rt, gehouden 8 April, dus vóór hij iets
kon weten van wat er op de Vergad. van
April onder leiding van Prof. Noordtzij
Utrecht zou besproken worden.
Met
n ame
had hij aan het subsidie-gevaar niet
gedacht, 't Mocht hem echter niet gelukken
de meerderheid der Classis op zijne zijde
® krijgen. Met 17 tegen 8 stemmen werd
"et Advies aannemelijk geacht.
Üij meende en meent nog, dat het Con° e pt-Contract d aarom niet mag aanvaard worü e n . omdat het
a•
ontijdig is. Afgedacht toch van de
1 U a esti e of het vfrlangen naar verandering

Bij de vele stemmen, die zich thans inzake
de opleiding tot den Dienst des Woords
doen hooreu, zou ik mijne niet voegen zon
der dat daartoe eene bijzondere aanleiding
bestond.
Dezer dagen was ik in gesprek met eenige
leden der Geref. Kerken, die in allen ernst
meenden, dat de Vrije Univ. geen anderen
grondslag heeft dan dien der Geref. begin
selen, ook wat het Godgeleerd onderwijs be
treft. Waar zulk een ernstig misverstand in
den boezem onzer Kerken blijkt te bestaan
bij leden, die overigens geenszins onkundig
mogen worden genoemd, daar kan het onge
twijfeld zijn nut hebben het veelbesproken
artikel 2 der Statuten van de Vereeniging
voor H. O. nog eens onder de aandacht der
Bazuin-lezers te brengen. Genoemd artikel
luidt aldus :
„De Vereeniging staat voor alle onderwijs,
dat 111 hare scholen gegeven wordt, geheel
en uitsluitend op den grondslag der Gere
formeerde beginselen, en erkent mitsdien als
grondslag voor het onderwijs in de Godgeleerd
heid de drie Formulieren van eenigheid, gelijk
die in den jare 1619 door de Nationale Synode
van Dordrecht voor de Nederlandsche Gere
formeerde Kerken zijn vastgesteld *); een
zoodanig gezag daaraan hechtende, als ge
noemde Synode, blijkens hare eigene han
delwijze eu hare acten, aan de belijdenisschrilten der Nederlandsche Gereformeerde
Kerken heeft toegekend."
Nu moge de redactie van dit artikel niet
boven kritiek verheven zijn (gelijk o.a. door
U is aangetoond in Uwe brochure „Theolo
gische School en Vrije Universiteit"), — één
duig blijkt er toch zonneklaar uit, n.l. dat
de Frije Univ. voor hare Theol. Fac. zeer
beslist op den grondslag onzer Gereformeerde
belijdenisschriften staat.
Voor de opname dezer regelen, Hoogge
leerde Heer, U bij voorbaat dankende, noem
ik mij met verschuldigde hoogachting
Uw dienstw. dienaar,
DR. C. v. GELDEKEN, V. d. m.
*)

morgen gedoopt worden ? Of ook, wanneer
den volgenden dag het sacrament des
Avondsmaals gevierd zal worden: Mogen
we (mijne vrouw en ik) morgen ook deel
nemen aan het Avondmaal ?
Natuurlijk is dan de eerste vraag: Is u
lid ? Waar ? Hebt u ook een bewijs van
lidmaatschap ? Soms luidt het antwoord :
Bewijs heb ik niet, maar we zijn leden
te . . . . Toch moeten we dan tot onzen
spijt zeggen : „Ja broeder, hoezeer het ons
smart, maar bij gebrek aan eenig bewijs
kunnen we u niet toelaten. Tijd om inlich
tingen bij een Kerkeraad in te winnen is
er niet, ge zult u dus voor ditmaal van
het Sacrament moeten onthouden."
Dit geval komt echter slechts zelden voor.
Meer
gebeurt het, dat eene attestatie
getoond wordt, die reeds enkele jaren
geleden is afgegeven.
Ook dit laatste acht onze Kerkeraad
onvoldoende. En terecht. Immers in den
tijd van 4 of meer jaren kan er zooveel
gebeuren. De mogelijkheid bestaat, dat op
den betrokken
broeder of zuster eene
kerkelijke censuur is toegepast, die natuurlijk
op genoemde attestatie niet vermeld is. De
vraag : U of uw vrouw is toch na het
tijdstip, waarop de attestatie is afgegeven,
met gecensureerd, heeft om begrijpelijke
redenen iets pijnlijks. Toch moeten we die
vraag wel doen. Wordt, geantwoord: O
neen, dan verleent de Kerkeraad toegang
tot liet gebruik der Sacramenten.
Nu is hierin toch iets, dat stuit. Er
ontbreekt iets. De noodige waarborg n. 1.
wordt gemist. Immers een lid kan gecen
sureerd zijn zonder dit te willen erkennen.
Aan mij is b. v. een geval bekend, dat een
zuster der gemeente door haren Kerkeraad
gecensureerd was. Zij was het echter met die
censuur niet eens, achtte zich verongelijkt,
deed alsof er niets geschied was, en ging bij
eene andere Kerk met eene zekere onbe
schaamde vrijmoedigheid ten Avondmaal.
Om nu dergelijke misstanden te voorkomen,
is het wel noodzakelijk, dat de attestaties
van reizende lidmaten minstens een of
tweemaal per jaar vernieuwd worden.
Er zijn Kerkeraden, en daartoe behoort
ook de onze, die een z. g. schipperskaart
uitreiken. Deze ziet er aldus uit:
N. N. heeft in de Gereformeerde Kerk
té . . . . toegang tot hét H. Avondmaal,
en wordt mitsdien bij de Gereformeerde
Kerken in Nederland ter toelating tot de
II. Sacramenten aanbevolen.
Dit toegangsbewijs moet echter bij den
aanvang van elk jaar worden bekrachtigd.
Namens den Kerkeraad der Gereformeerde
Kerk . . , .
afgegeven . . . .
•••• praeses.
bekrachtigd . . . .
. . . . scriba.
Omstreeks Nieuwjaar worden deze kaarten
door den scriba des Kerkeraads opnieuw
gezien en geteekend.
Misschien kan dit voorbeeld Kerkeraden,
die wel een weinig nalatig zijn in deze, ter
navolging dienen. Dan zouden we voor de
pijnlijke moeilijkheid bewaard blijven om
een broeder of zuster, die met ons den dood
des Heeren wenscht te verkondigen, uit gebrek
aan voldoend bewijs te moeten afhouden.
We willen om de eigenaardige omstan
digheden, waarin onze varende broeders en
zusters krachtens hun beroep verkeeren,
hun zooveel mogelijk ter wille zijn ; toch
zullen zij zelven met ons gevoelen, hoe we
als opzieners van Christus' Kerk nauwkeurig
voor de heiligheid van deti Disch des
Heeren hebben te waken.
Laten daarom èn zij zelven, maar vooral
ook de Kerkeraden van de gemeenten waartoe
zij behooren, zooveel mogelijk medewerken,
opdat ook in deze de wil van den Koning
der Kerk, die de Sacramenten iustelde,
kunne worden betracht.
En hiervoor is, dunkt me, de weg gemak
kelijk te vinden. Als de scriba van den
Kerkeraad, die reizende lidmaten ouder zijn
opzicht heeft, van laatstgenoemden eeue
aparte lijst houdt, en dan iu de maand
Januari, waarin gemeenlijk de meesteu in
hun woonplaats vertoeven , hieraan ziju
bijzondere attentie wijdt, is de moeite met
zoo heel groo'. Ook kan het van den
kansel worden bekendgemaakt, dat op dat
of dat uur eene commissie van den Kerkeraad
zitting zal hebben, om bewijzen van lidmaat
schap uit te reiken of te vernieuwen.
Toch moet hier nog bijgevoegd, dat op
deze wijze niet alle betrokken leden bereikt
kunnen worden. Er zijn er, die in een
ander gedeelte van ons vaderland overwin
teren. Doch laten zij dan aan den scriba
van hun Kerkeraad hun tijdelijk adres
opgeven, dan kan het bedoelde hun schrif
telijk worden toegezonden.
In de hoop, dat dit schrijven moge dienen
om verdere pijnlijke moeilijkheden te voor
komen, gelijk aan die, als waarvoor de
Kerkeraad alhier reeds meermalen geplaatst
werd, en dat de Kerkeraden met de betrokken
broeders eu zusters, voorzooverre zij tot
heden in deze wat nalatig waren, in het
vervolg h eraan de noodige aandacht zullen
wijden, heb ik, Hooggeachte Redacteur, de
eer te zijn,
Uw dw. br. in Chr.,
J. ZIJP, V. d. m.
Zwartsluis, 16 Juni 1902.

P. S. Andere kerkelijke bladen willen
misschien wel zoo vriendelijk zijn dit stukje
eene plaats in hun kolommen te gunnen.

De cursiveering is van mij.
Mijnheer de Redacteur !
Hooggeachte Redacteur !

Het zij ondergeteekende vergund de aandacht
te vestigen op eene zaak, die in zeer nauw
verband staat met de goede orde, die er in
ons kerkelijk lever, heerschen moet.
Gelijk u bekend is, behoort Zwartsluis tot
de doorgangsplaatsen voor de scheepvaart.
Zoo komt het dan ook, dat verscheidene
broeders en zusters van elders, die hier van
Zaterdag tot Maandag met hun schip liggen,
op den Dag des Heeren met ons samen
komen rondom de bediening des Woords.
Niet zelden gebeurt het daarom, dat een
broeder zich des Zaterdagavonds ten mijnent
vervoegt met de vraag: Kan ons kind

In de Wekker van 18 April j.1. komt
onder kerkelijke berichten een stukje voor
uit Nieuw-Lensden; bedoeld is „Nieuwleusen". Wijl ook voor schrijver dezes evenals
voor de Redactie van nde Wekker" geldt
het woord : „Hebt de waarheid en den
vrede lief" prijkende aan het hoofd van Uw
blad, zij het mij geoorloofd U eenige plaats
ruimte te veizoeken in de Wekker, juist om
der waarheids wille.
In bedoeld stukje, onderteekend door den
kerkeraad der Christ. Geref. gemeente te
Nieuwleusen, leest men:
„Eén Februari
hadden wij met de gemeenschap der Gere
formeerde Kerken gebroken en was het ons

aller begeerte met onze vroegere broeders
en zusters kerkelijk samen te mogen leven."
Deze begeerte nu, Mijnheer de Redacteur,
dankt haar ontstaan aan het feit, dat men
niet geslaagd is in het zondig opzet, om
door dwangmiddelen den kerkeraad te nood
zaken eene tuchtzaak te beslechten naar het
inzicht en oordeel van de mannen, die nu
als Christelijk Gereformeerden optreden, doch
voor welke pressie de Kerkeraad der Gere
formeerde Kerk niet is geweken en ook niet
mocht wijken. De personen, welke zich nu
als Christelijk Gereformeerden aandienen,
hebben, om hunne meening in een tuchtzaak
in de Gereformeerde Kerk alhier te doen
zegevieren, den geordenden kerkelijken weg
verlaten eu in October j.1., in stede van met
hunne bezwaren ter classicale vergadering te
komen, het besluit genomen en uitgevoerd
de kerkelijke bijdragen in te houden en
daarenboven
begin November voor het
meerendeel in de Kerk geen plaatsen ge
huurd, teneinde den kerkeraad aldus te dwin
gen, wetende dat de Gereformeerde gemeente
te Nieuwleusen financieel zwak is ; en toen
deze mainen nu ten slotte, geen profijt
ziende van de door hen toegepaste dwang
middelen, in Januari j.1., wat reeds in Oc
tober had behooren te geschieden, met hunne
bezwaren ter classicale vergadering te Ommen
kwamen, is bedoelde tuchtzaak, na een be
spreking van ongeveer drie uren, door de
classis
Ommen, vertegenwoordigende 15
Kerkeu, op 2 na allen oorspronkelijk van de
Scheiding, afgewezen met algemeene stemmen.
1 Februari volgde
danken dier leden.

toen het officieel be

Voorts lees ik : „na behoorlijk onderzoek
van ons optreden als zoodanig werd onder
leiding van Ds. Gezelle Meerburg een
kerkeraad gekozen".
Op dit woordje „behoorlijk" valt m. i.
ontzettend veel af te dingen, omdat het hoor
en wederhoor bij dat onderzoek niet is toe
gepast en men het niet wilde toepassen.
Officieus waren de predikanten Ds. Gezelle
Meerburg eu Ds. Schouten iu kennis gesteld
met den revolutionairen weg door de nu
van ons gescheiden broeders ingeslagen ter
bereiking van hun doel, n.l. de heerschappij
der leden in tuchtzakeu, met verzoek, tot
recht inzicht in de zaak, zich te willen wen
den tot de classis Ommen, eu officieel is
door den kerkeraad der Gereformeerde Kerk
alhier aan Ds. Gezelle Meerburg schriftelijk
verzocht eene deputatie te willen ontvangen
vau de drie Kerken, welke de tuchtzaak
hadden beslist; doch inlichtingen zijn aan
de classis Ommen niet verzocht en de
deputaten weigerde men te ontvangen.
Men wilde de waarheid niet kennen, het
hoor en wederhoor niet toepassen en uit
dien hoofde kan en mag hier van een „be
hoorlijk" onderzoek naar de beweegreden
vau het optreden dier mannen als zoodanig
geen sprake zijn. De waarheid zou kerk
stichting hebben belet. Men vreesde haar.
De classis Zwolle der Christ. Geref. Kerk
heeft door deze mannen op te nemen de
revolutie iu de Kerk gewettigd ; den leden
recht gegeven om door dwangmiddelen een
kerkeraad te dwingen ; alzoo goedgekeurd de
heerschappij der leden en ontkend het recht
eu de macht van de kerkelijke ambtsdragers
ter beslissing in tuchtzaken.
Voor iedereeu is hiermede duidelijk, dat
het beginsel van 1831 voor de Christ. Geref.
Kerk geene beteekenis uieer heeft; dat het
niet meer gaat om de zuivere bediening des
Woords en der Sacramenten, maar de zucht
tot uitbreiding het beginsel heeft doen prijs
geven ; tevens valt uit wat te Nieuwleusen
is geschied af te leiden, dat de hedendaagsche Christelijk Gereformeerden ontzon
ken zijn aau de edele en heilige drijfveer
onzer vaderen van 1834 en niet meer het
Woord Gods grondslag is, maar uitbreiding
vau het ledental uitsluitend doel eu streven.
ünuoodig te zeggen, dat eene Kerk, die dus
handelt, de kiemen der ontbinding in zich
draagt. Eu het feit, dat twee ambtsdragers
(diakenen) onzer Kerk met deze revolutio
naire beweging zijn medegegaan, getuigt
slechts, dat zij van het ambt, waartoe zij
door God in Zijne Gemeente waren gesteld,
niet het minste begrip hebben gehad, temeer,
daar de vau ons gescheiden broeders nog
altijd in gebreke zijn gebleven, en dit ook
niet kunnen, hunne meening iu de tuchtzaak,
die aanleiding gaf tot de scheuring, met
Gods Woord te bewijzen eu daarom door de
classis Ommen zijn afgewezen.
U dankend voor de verleende plaatsruimte
heb ik de eer te zijn
Uw dw. dienaar,
J. MONTAGNE.
Nieuwleusen, 22 Mei 1902.
N. B. 't Bovenstaande
Wekker" geweigerd.

was

door

„Zte

Hooggeachte Redacteur,
Verzoeke beleefd voor het onderstaande
een plaatsje in de e.v. Bazuin, waarvoor bij
voorbaat onzen dank.
HET COiNCEPT-CONTRACT.
De Kerkeraad van Rotterdam A had in
zake het C.-C. een besluit genomen. —
Welk besluit, was den leden officieel niet
bekend.
Onderscheidene broeders die ernstige be
zwaren hadden tegen het C.-C. vereenigden
zich ; benoemden een Comité, om namens
hen handelend op te treden, en dit zond een
principieel geformuleerd bezwaarschrift aan
den Kerkeraad, met verzoek alsnog of een
vergadering der gemeente saam te roepen,
waar de bezwaarden zich konden doen. hoo
reu, of lijsten ter teekening te leggen, waarin
hunne bezwaren mede geformuleerd stonden,
opdat blijken' zou of werkelijk de meerder
heid der Gemeente (naar vermoed werd) tégen
het C.-C. was gekant. Het antwoord van
den Kerkeraad was kort en bondig, dat hij
in de onderhavige zaak reeds een besluit had
genomen (welk besluit, werd niet gezegd) en
dus niet op ons schrijven kon ingaan.
Het Comité riep dadelijk per flinke adver
tentie in de Kerkbode alle broeders op, die
bezwaar hadden in „de verdwijning der Theol.
School te Kampen als de E. I. der Kerken."

Deze meeting werd Dinsdagavond 17 dezer
in de Nutszaal gehouden en was bezocht
door 282 broederen. Aan den ingang der
zaal waren presentielijsten ter teekening ge
legd, waarboven een hoofd stond, dat degenen
die teekenden bezwaar hadden tegen de ver
dwijning der Theol. School als de E. I. der
Kerken.
Nadat door den Voorzitter de Vergadering
was geopend en de aanleiding tot deze samen
komst uiteengezet, ging hij over tot de toelich
ting der bezwaren tegen het C.-C.
Een geanimeerd debat volgde, waarna
de Vergadering met algemeene stemmen de
volgende motiën aannam.
Ie. De vergadering, hoewel het verkrij
gen van eenheid van opleiding, zoo mogelijk,
gewenscht achtende, heeft in de regeling als
voorgesteld in het C.-C. door br. van Andel
c. s. principieële, zakelijke en praktische be
zwaren, en spreekt als hare ernstige ver
wachting uit, dat de Generale Synode het
zal verwerpen.
2e. Verder oordeelt de vergadering, dat
alleen zulk een eenheid van opleiding aan
nemelijk is, waarbij het recht en de vrijheid
van de Kerken en hare eigene opleiding
onverzwakt wordt gehandhaafd, verwijzende
zij hierbij naar de laatste alinea van de
„Verklaring en Stellingen" van de Hoogleer
aren der Theologische School (opgenomen
in de Bazuin 22 Maart 1901) aldus luidende :
„De Gereformeerde Kerken mogen met niet
minder tevreden zijn dan dat bij haar be
ruste de benoeming, salarieering, schorsing
en ontslag van de Hoogleeraren in de God
geleerdheid" en verzoekt mitsdien de Gene
rale Synode de Theologische School als de
„Eigene Inrichting der Kerken" te hand
haven en ZEKER te stellen.
Aangezien van verschillende zijde schrif
telijke betuigingen van instemming waren
ingekomen van broeders die niet aanwezig
konden k zijn en uit de vergadering vele
stemmen opgingen, die namens andere niet
aanwezige broeders spraken, werd besloten
bij een 10-tal personen in alle gedeelten
der stad, lijsten waarin de motiën vermeld
staan, ter teekening te leggen.
Het resultaat zal in behoorlijken vorm ter
Gen. Synode worden gebracht.
De Kerkeraad werd en wordt van alle
handelingen volkomen ingelicht door het
Comité, opdat alle schijn van oppositie zou
vermeden wordeu.
Nadat de Vergadering den Voorzitter
verzocht had een verslag dezer bijeenkomst
ter voorlichting van andere Gemeenten in
„de Bazuin' te doen opnemen, werd deze
zeer broederlijke en van den Heere gezegende
vergadering met psalmgezang en dank
zegging gesloten.
Moge de vrucht van dezen arbeid onder
Gods zegen deze zijn, dat in vele Gemeenten
van ons land de bezwaarde broeders zich
eveneens vcreenigen, opdat er een machtig
geroep uit de Kerken opga „tot het handhaven
en zeker stellen van hare Eigene Inrichting."
Namens het Comité,
H. J. TOLLIG, Voorzitter.
A. G. VISSER, Secretaris.
C. v. D. KA ADEN, Penningm.
ISoekaaukondigiug.

Des Ührislens Keursteen. Rede over Matth.
Vil 21-27 uitgesproken in de Groote Kerk
te 's-Gravenhage op Zondag 6 April 1902 door
H. Pierson, President-Directeur der Heldringgestichten. 's-Gravenhage, W. A. Beschoor.
De mond-Christenen, die alleen Heere,
Heere zeggen, en de hand- of werk-Chris
tenen, die wel vele krachten in Jezus' naam
hebben gedaan, maar Hem zelven niet kennen
en bezitten, zij worden beiden door Christus
veroordeeld. Eu Hij stelt tegenover elkander
de rots- en de zawrf-Christenen, en eischt,
dat wij het gebouw onzer zaligheid zullen
fundeeren op Gods eeuwige ontferming, op
Zijne ondoorgrondelijke genade.
Dat zijn
de hoofdgedachten, in deze rede door Ds.
Pierson op de hem eigenaardige, krachtige,
aanschouwelijke wijze ontwikkeld.

De Gelijkenissen onzes Heeren door J.
A. Wormser. Amsterdam-Pretoria, Boek
handel voorheen Höveker en Wormser.
In dit boekwerk geeft de heer Wormser
geen strenge uitlegging, maar eene practische
verklaring van de gelijkenissen van Jezus,
die veel leerrijks bevat en den lezers eene
aangename en nattige ure verschaft. Over
het algemeen zal men zijne verklaring niet
anders dan met instemming en genoegen
lezen. Maar gelijk bekend is, behooren de
gelijkenissen
niet tot de gemakkelijkste
gedeelten der H. Schrift. En hier en daar
zal de lezer van de juistheid der verklaring,
welke de heer "Wormser geeft, wel niet terstond
overtuigd zijn. Al aanstonds komt er twijfel
op, als de heer Wormser alle waarheid, die
in het „derde van vergelijking" ligt, verwerpt
en dus er toe zou moeten komen, om alles
over te brengen en te vergeestelijken. En
voorts zal zeker niet ieder den geachten
Schrijver terstond toegeven, dat al het zaad
des Woords op of in goede aarde valt,
bl. 15, dat in de gelijkenis van den paarl
van groote waarde de koopman het Koninkrijk
Gods voorstelt, en de paarlen degenen, die
door Christus verlost zijn, bl. 37, dat in de
drie gelijkenissen in Luk. 15, de herder, die
het schaap zoekt, beeld is van Christus, en
de vrouw, die den penning zoekt, beeld is
van den Heiligen Geest, bl. 84 enz. Maar
deze opmerkingen nemen niet weg,: dat wij
deze eenvoudige stichtelijke verklaring van
de Gelijkenissen van harte aanbevelen. Want
verschil van uitlegging zal er daarbij wel
steeds blijven bestaan. Indien dit verschil
maar blijft, gelijk bij de uitlegging van den
heer Wormser het geval is, binnen deti regel
des geloofs, kan het de aandachtige lezers tot
opmerkzaamheid en nadenken opwekken, en
heu den zin der H. Schrift te beter doen
verstaan. Zij daaraan ook dit geschrift
onder 's Heeren zegen dienstbaar.

Be noodzakelijkheid der Vrije Christelijke
School door S. J. Vogelaar, v. d. m. te
Apeldoorn. Kampen, J. H. Kok 1902.
Een bekend, bijna alledaagsch, waar des
niettemin hoogst belangrijk onderwerp wordt
in deze rede door Ds. Vogelaar opnieuw in
helder licht geplaatst en met warme belang
stelling behandeld. De Schrijver gaat uit
van de roeping der ouders om hunne kin
deren op te voeden in de vreeze des Heeren, en leidt daaruit af, welke School alleen
voor onze Kinderen bij die taak der opvoe
ding past, en op welke wijze zij daarloe
medearbeidt. Moge zijn ernstig woord bij
vele ouders de liefde tot de Vrije Christe
lijke School bevestigen en versterken.
Brie Psalmen door J. Kok, v. d. m. te
Nijmegen. Kawpen, J. II. Kok 1902.
Ds. Kok behandelt in deze rede enkele
hoofdgedachten uit den 103den, 104den en
105den psalm en laat zien, hoe deze onderling
samenhangen. Ps. 103 bezingt Gods lof voor
Zijn werk in de genade, Ps 104 voor Zijn
werk in de natuur, Ps. 105 voor Zijn werk
in de geschiedenis. Het is eene rede, voor
een drietal jongelingsvereenigingen op hare
jaarvergaderingen uitgesproken, en die nu
in dezen vorm, naar den wensch van den
Schrijver, ook aan anderen nog een leerzaam
en aangenaam uurtje verschaffen kan.
BAVINCK.

VERZAMELDE GEDACHTEN.
Nooit wordt aan stervende vromen
stervenskracht onthouden. De Christen,
die de vallei der schaduwen des doods
doorwandelt, ondervindt, dat het voor
hem slechts schaduwen zijn. Millioenen
verlosten zijn die vallei glimlachend in
getreden, daar Gods tegenwoordigheid al
hunne verschrikkingen deed verdrijven
en hen onuitsprekelijke blijdschap deed
smaken. Sedert de dagen van Paulus
zijn millioenen stervende Christenen in
staat geweest, zich zijne laatste woor
den toe te eigenen: „Voorts is mij
weggelegd de kroon der rechtvaardig
heid."
De Christen is vreemdeling op aarde.
Hij heeft pelgrimslijden. Maar de genade
ondersteunt hein. Door haar wordt hij
niet alleen dikweif voor morren bewaard,
maar hij kan roemen in de verdrukking.
Rouw dragen is veelal zijn lot. Jacob
droeg rouw over zijn lang verloren Jozef.
De weeklacht van David over zijn on
dankbaren zoon Absalom heeft veler
harten doen smelten ; levendig betreur
den Maria en Martha den dood haars
broeders; zelfs de Heiland vergoot tranen :
„Jezus weende." Maar iets anders is
het, rouw te dragen, iets anders te murmureeren. Rouw dragen vooral bij het
verlies van natuurlijke betrekkingen is
aangeboren, is natuurlijk. Murmureeren
is zondig.
Eene moeder, die haar godvreezende
dochter door den dood' verloren had, zat
in diepe smart neder, weigerde vertroost
te worden, totdat zij eens een jong
meisje in handen van een politieagent
zag, die het naar de gevangenis leidde.
Van dit oogenblik af dankte zij God,
dat hare dochter in den hemel was,
buiten het bereik van de zonde en hare
jammerlijke gevolgen. En inderdaad, ei
zijn nog grootere wederwaardigheden,
dan dat degenen, die wij liefhebben, door
den dood van onze zijde worden weggerukt.
Bestendige kommer des gemoeds, voort
vloeiende uil het bewustzijn, dat onze
kinderen den eeuwigen dood tegemoet
gaan, is duizendmaal erger dan ééne
hevige zielesmart bij hunne plotselinge
overvoering in het eeuwige leven.

Ondergeteekenden betuigen hunnen
hartelijken dank voor de vele bewijzen
van belangstelling, ondervonden bij hun

35-jarige Kehtwereeuigius;.
G. MEPPELINK.
G. MEPPELINK—
VAN OT TEKLOO.
KOEVORDEN , Juni 1902.

TE KOOP:

laatst Wedn. van THIJNTJJS HAM
MING, oud-Wethouder der Ge
meente Dokkum en oud-Oudf-rliug der Geref. Kerk A alhier,
in den ouderdom van 95 jaren.
D. H. DRUKKER, j G KAND
C. DRUKKER—
RAMOS,
KAMMINGA. ) (N.-A.).

D. DRUKKER.
A. DRUKKER.
L. MANCK.
A. B. MANCK.
H. MANCK.
DOKKUM,

,

13 Juni 1902.

V,

oor de vele en hartelijke blijken
van belangstelling, ondervoi.den bi] gt legenheid van hun 25-jarig Huwelijlisfeesi, betuigen ondergetekende,
mede namens hunne kinderen, hun welgemeenden dank.
G. BAX Az.
H. BAX—v. D PUT.
ZKVENB. HOEK,

9 Juni 1902.

Verschenen:

Medische Bezwaren

Avondmaalstel,
Te zien bij H. VAN STAAL
DUINEN te 's GRAVENZANDB.

AANGEBODEN.

Manufacturen.
Deze agentuur kan ook op over
een te komen voorwaarden in eigen
zaak worden overgenomen. Belangheb
benden gelieven Ir. for. iu te zenden
onder letter H. aan den uitgever dezer,
waarna schriftelijke of persoonlijke relatiën kunnen gevoerd worden.
De Makelaars TEIX^IRA DE

MATTOS & VAN DER VIJGH,
Sarphatipark 135, te AMSTERDAM , slui
ten verzekeringen op

WASCHGOEDEREN,
incluisief transport en brandrisico bij de
bleekers in geheel Nederland, tegen een
premie van f 0,50 per f 100.

BERGERAC TINTO,
(88. Avondmaal wijn) Prijs per
H. f 0,85.
Grieksche Museaal (Sainos)
zoet f 0,7O per fi., f 30 Anker.
Medoc (Landwijn) f 0,50
per O., f 2't Anker.
Bestelling van een ANKER franco.

Voor zwakken en genezenden, lijders
aan bloedarmoede en zenuwoverspanning

Arts te. Bolnes.
Eene brochure in roy. 8° van 86 bladz.

I*rijs f 0,40.
Franco toezending na ontvangst
van postw. groot f 0,477 Ü -

Overal

verkrijgbaar.

de

Haas,

DE

VLIJT.

VOORSCHOTEN.

Best aöresYOor Orgels

van tte eenvoudigste tol
(te meest luxe soorten,
in stijl en houtsoort naar
verkiezing. t raag t atologus.

BREEBA-ART'S
Orgelhandel,

J»JE WI (7/'MS lUK/H
van

Het Nieuwe Testament
met volledige Kantteekeningen van den
Staten-Bijbel is gereed. Het boek is 1045
bladz. groot, en kost in fraaien kalflede
ren band. ƒ 4,50.
Alle Boekli. nemen bestellingen aan.
Kampen.
ZALSMAN.

Leesgezelschappen.
Bij ZALSMAN te Kampen is
verschenen:

TE KAMPEN.
liet adniiKsie-exniuen zal niet,
zooals eerst bepaald was, op llondcrdag den lOeu Juli, maar op ^rij
dag den ten Juli ».s. gehouden

De gemeenschap
der heiligen,
DOOR

worden. Opgaven van leerlingen en aan
vragen voor het prjgramma worden
ingewacht bij den ondergeteekende.
JOHS. KAPTEYN, w.ier.tor.

«I. van ANIIIX,
Predikant te Gorinchem.

'i'Hi bladz., post fc°.
f 1 , 4 0 . gel», f i S O .

P. MOBACH.

Het IC KUSTE TOKlIATINVat-KXtlllKl zal D. V. worden ge
houden op Vrijdag IS tl «li.
Aangifte vóór B Juli by den Rector.
Aan het Gymnasium is eene klasse verbonden voor leerlingen, die eerst
later met de studie der oude talen beginnen. Zoowel externe als interne leer
lingen worden opgenomen.
De Rector,

BREUKELEN.

Dr. W. H. KRAMER.

Bij ZALSMAN te KAMPEN komt
van de pers :

Een woord van klacht
o»er tien Kerkelijkcu toeslund naar aanlei
ding van het gevaar voor de Theologische
Schooi.
Open brief aan
Reiken," schrij.cr
de Bazuin N°. 15

Yereeniging voor Hooger Onderwijs
op Gereformeerden Grondslag.
PROGRAM

»een lid der Geref.
van »mag dat ï" in

DOOR

P. CiLAS

vOOIt DË

TWEE-EN-TWINTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST,
te houden te UTRECHT,

te Krabbendam.

op 25 en 2fi Juni 1002.

Ten voordeele van de Eigen Inrichting
van de Geref. Kerken.

fO

cent.

25 Ex. a 8 ct., 50 Ex. a 71/3 ct.,
100 Ex. a 6 ct.

TRAKTATEN.
Bi] den uitgever 1UtOlSAVtM
te BREUKELEN is vanwege het Geref.
Traktaatgen »Filippus" verschenen :
Prijs.
CXLIII. Gijsb Voelius. De
Godsvrucht, vereischte tot de
Wetenschap
30 ct
CXL1V. Een ongehoorzame
Zoon
2 »
OXLV. Iets over de Beteekenis en het Gebruik van den
Heiligen Doop
2J/2 »
332. De opvoeding van onze
KLEINE Kinderen
Vs»
333. Koui tot uw Heiland . 1 »
334. De volhardende liefde
beloond
1 »
335. Prins Willem III en
Domini e Abr. v. d. Velde . 1 »
336. Zondagsrust onmisbaar 1 »
337. Polycirpus .... 1 »
338. Johannes en Theagenes 1 »
339. De Marteldood van Guido
de Brés
1 »
340. En Gij . .. ? . . . .1 »

voor lijders aan borstverzwakkkmg.

ltors(eru;deiiwi)n

Gereformeerd Gymnasium

DOOR

Boekdrukkerij De Vecht,

Voor een flink persoon, bekend met
reizen bij particulieren, bestaat gelegen
heid tot overname eener sindi jaren ge
vestigde agentuur in

Ter uitdeeling aan kinderen op
Zondagsscholen worden aanbevolen de

Gekleurde Gents-Prenien

over de Bijbelsche Geschied O.&N.Test.
Bij toezending van het bedrag wor
den ze f r a n c o verzonden door ZALS
MAN te Kampen

WEDERLEGGING
VAN

Bedenkingen tegen de GeheelOnthouding, hetgeen i s :
Kene wederlegging van de Itcdenkingen, ingebracht tegen de Gerefor
meerde Vereeniging voor Drankbestrijding,

DOOK

A M. DIEMABSE,
6'erff. Predikant.

Prijs
Men leze de beoordeeüng iu de
Bazuin door Dr. H. BAVINCK.
Boekdrukkerij » De Vecht".
P. MOBACH. Dir.
BREUKELEN.

Algemeene Vergadering op Donderdag 26 Juni a.s. te Wagenborgen,
in „SALEM'" 'snam. 2 uur.
AGENDA:
1.
2.
за.

Opening door den Voorzitter.
Mededeelingen.
Verkiezing van een Bestuurslid wegens periodieke aftreding van den lieer
J. BOUWES.
зб. Idem wegens lene bestaande vacature.
4.
Verslag van den Directeur.
5.
»
»
» Penningmeester.
6.
Is het gewenscht dat de Vereen, een eigen blad uitgeeft, zoo ja, hoe
daartoe te komen ?
7.
Enz.
8.
Sluiting.
N.B. Kerkeraden, Corporatiën en AMeelingen, die voldoen aan Art. 3 der
Statuten, hebben het recht ten 4 fgevaardigde te zenden. 1'eze ontvangen
restitutie van reiskosten 3de klasse tot station DELFZIJL of ZUIDBROEK, volgens
besluit van de Algemeene Vergadeiing van 1901.
Namens 't Bestuur,
tt.

I.
Op Woensdag 25 Juni, des avonds te 7 7, uur, zal een ure des gebeds
worden gehouden in de Oosterkerk (Maliebaan), waarin als voorganger zal
optreden Ds. P. A. E. SILLEVIS SM1TT van ROTTERDAM.
II.
Op Donderdag 26 Juni daaraanvolgende zal de Algemeene Vergadering gehouden
worden van des morgens 9 uur tot des namiddags 4 uur, in het Gebouw
„TIVOL1" (ingang Kruisstraat).
De leiding van deze Vergadering is door HH. DIRECTEUREN opgedragen
aan PROP. DR. J. WOLTJER.
(Vóór de pauze, tot 1 uur)
Behandeling van de voorgestelde wijzigingen in de Statuten,
Huishoudelijk Reglement, en in de Instructie voor het bestuur
tNa de pauze, te 2 uur)
Het Concept-Contract met de Gereformeerde Kerken.

t~llltl>», Secret.

in het

Daar het Rapport van de in het vorige jaar benoemde Commissie, over
wijzigingen in de Statuten enz., en over een nieuw Contract met de Gerefor
meerde Kerken, vele punten ter behandeling aan de orde stelt, zal ditmaal
geene openbare meeting gehouden worden, maar na het eindigen der pauze, te
2 uur, de gewone Vergadeiing worden voortgezet.
Op Donderdag 26 Juni, des namiddags te v y f uur, gemeenschappelijke maaltijd
i n h e t G e b o u w „ T I V O L I " , t e g e n b e t a l i n g v a n f 2 ,—.
Ook wordt door een der Vrienden der Vereeniging belangeloos zorg gedragen,
dat na den bidstond, in „BUITENLIJST", Maliebaan, bij de Oosterkerk, Leden
en Begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn.
Tot deze samenkomst worden alle Leden en Begunstigers vriendelijk uitgenoodigd.
Zij, die tot de Vereeniging als Leden of Begunstigers wenschen toe te treden,
kunnen hiervan aangifte doen aan het Lokaal, vóór den aanvang der Vergadering!
De Regelingscommissie:
Mr. A. W. VAN BEECK CALKOEN,
Eere- Voorzitter.
A. D1NGEMANSE, Voorzitter.
K. A. GRONDIJS, 2e Voorzitter.
O. F. W. RIETVELD, Secretaris.
C. VAN DEN DORPE, 2e Secretaris.
H. JB. VAN DIJK, Penningmeester.
D. C. VAN NIMWEGEN,
2e Penningmeester.
G. J. VAN ARKEL.
J. VAN ARKEL EZN.
J. BUITENHUIS.

Gereformeerd Gymnasium,
le AuiKkrtiiiui.
Sedert de vorige opgave ontving de Ver
eeniging voor Voorbereidend Universitair
Onderwijs de volgende giften:
DELFSHAVEN: Gez. B. f 1 ; W.d. v.
d. M f 1; Wtd. H. v. d. W. f 0,50; P.
v. A. f 1; L 't H. 1 1 ; G. M f 1; H.
P. t 0,50; J. V. Pz. f 2,50. KRALIN
GEN : Z. f 1 ; T. F. f 1; J- T. A. v. d.
H. f 1 ; D. Z. Jr. t 0,50 ; P. L f 1; P.
v. L. f 2 ; To. E. G. f 0,50 ; M. T. D
f 0,50; M. S. f 0,50; T. 8. i 0,50. KATENL)RECHT : Wed J E. f 1 ; A. E f I ;
A. E. f 1
OUDERKERK aiu d6 IJsel:
J H. S. 1 0,50 ; A G. f 1 ; C. v. D f 1 ;
N. G. f 1 ; G. cl. Ü. i 1 ; P. d. U. f 1 ;
A. v. D f 0,50 ; W. J. 1 1 ; C. H. Az.
1 1 ; Wed. O d. Z. f 1 ; Wed. V t l
CHARLOiÖ :

Vereen. „Tot Chr. Liefdadigheid. "

UOKKÜM-

|
I
[• AMSTERDAM.
J

Gelezen kan dienen. Piijsopgave aan
ZALëMAil te Eiampeii.

Joh. I». SCIIOUTUW,

ADVERTENTIES.

Hendrik D. Drukker,

HET BROOD DES LEVENS.

tegen Vaccinatie-Dwang

DAMRAK 22, AMSTERDAM.

Heden overleed iu de hope
des eeuwigen levens onze ge
liefde Vader, Behuwd-, Grooten Overgroot vadir

de leerredenen

een goed onderhouden volledig

N.
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WORDT GEYRAAGD

W.

K. Z

t

1 ; A. v. H.

t 0,50 ; W. J. B. t 0,50, J. E. f 1; C. A
J. f 1; Wed. J. U. H. f 0,50. BLE1SWIJK : J. B. f 1 ; J G f 1 ; H. v. d. B.
f 0,50; A. R. f 1 ; P B. f 1,50; J. B
f 1 ; J. M. f 1 ; Wed. A. d. P f 1. ROT
TERDAM; A. J. N. f 2 ; L. H. K. I 10;
J E. f l ; J . M. i l ; J . v. O f 0,50 ; 1.
C. S. f 1 ; T. v d. M. f 1 ; G. R. f 1 ; B.
V . L . f 1 ; J . P . f 1 ; G . P . 1 I ; G 13. f 2 ;
J. v. d. K. f 2,50 ; B. J. B. f 1 ; L. L.
f 0,50; M. v. d. S. f 5 ; W. P. t 0,50 ;
W. M. t 2,50 ; J. M. 1 1 ; J. E v. d. G.
f 1 ; E J E f 2,50; P. R . f l j M F D
t 1 ; U. R. V O I 1 ; A V. f 1 ; J H. d.
H. f 1; T. d. H. f 1 ; J. G t 1 ; J. H.
Jr. f 3; P. A. d. B. f 1,50; G. B. f2,50;
J. Z f 1 ; G. W. v. R. f 2,50; H. G. V.
f 1; J. M f 0,50 ; J. B. I 1; O. J. v. M.
f 0,50; L. v. E. f 0,50; J. E. B. f 0,50;
J. H v. d. S f 1 ; N. N. 1 1; H. M.
f 2,50; J . v L f 1 ; I'. T . v. L t l ; ÜL
v. d. H. f 1 ; P. f 1 ; W. T. d. H. 10,50;
J. G. v. Z f 2 ; J. K. f 1 ; D. B. f' 1 ;P;
v. d. M. f 1; J. V. f 0,50; J. M. f2,50;
H. R. f 0,50; D. E. f 1 ; W. R. f 0,50 ;
J. E. f 1 ; P. K. t 5 ; G. M. G. t 0,50 ;
A. A. G. G. f 1; J. (J. S. i 2,50 ; M. R.
f 1 ; C. d. K. f 1 ; A. V. f 1 ;J.N. 10,50;
S. v. d. B. f X j W. J. G. M. f 1 s W. N.

K H. GORTER.
C. DE HAAN.
JOHs. KROESKAMP.
J. M. DE KONING.
C. VAN LOCHEM.
J. L. LAKERVELD.
A. MICHELS.
G. RIJKSEN.
A. P. VAN DER VLUGT.
A. DE VLETTER.
A. H. WESTERING.

G f 1 ; w. A. V. t 2,50; H. W. V. f 2,50;
J. L. H. C'. f 2,50; J. W. v. f 1 ; M. O.
f 1 ; C. K. f 2 ; J. 0. L. f 0,50; C. d. B.
f 1 ; M. A. B. f 0,50; G. K. f 5 ; P. K.
f 1 ; W. F. K. I 1 ; D. H. f 1; J. D. S.
f 1 ; J. v. d. L. f 2; A. P. f 2,50; W.
H. H. f 1 ; B. f 2; J. v. d. B. f 0,50;
Mfj. C. L. 1 0,50 ; Wed. C. v. d. G. f 1 ;
Wed. J S. f 1,50; Wed. J. V. f 2,50;
Mei. K. t 1 ; Mc], E R. f 1 ; Mej. G. M.
v. T. f 1 ; Mej. M. E. v. H. t 2,50.
N.B. Niet vermeld zijQ hier de bedra
gen waarover per quirantie wordt beschikt.

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:

ian Contribiiiiën :
D 'Or

den heer H . J . ten R *e te Neede

f 12; door het Locaal Cjmité te Dordrecht
f 179,52; door dm hï'er D. J. Somsen te
Zelhein, van l>. W. f 1, van A. te G. f 1,
van J. A L. f 1, van D. J. S. f L,ED van
L. A G. f 0,5°, saaien f 4,50.
%an Clollecteu : (voor de Theol.
faculteit) :

Van de Geref. Kerk te Ze^>waart f 7,30 ;
van idem te Middelstum f 30 ; vaa idem
te Sloterdijk l /s collecte f 1,36'/» ; van idem
te Wtesp B f l,98 1 / 2 ; van idem te Muiden f 1,01 ; van idem te Muidei beig f 0,47 ;
van idem te Ofertoom f 25 ,05 / 3 .

,%an Schenkingen:
Van den heer J. v. V. te L f2,50; door
Ds. J. C Sikkel, dankoffer van NL N. f2,50 ;
door den heer Jb- Berkenbosch te Hoogeveen, gevonden in de^ collecte f 1 ; door
het L o c a a l -Comi é, giften vaa 1 Januari
1901 tot 1 J u u i i 9 0 - 2 f 7.

Voor de Medische Faculteit:
Door den hair G. P. Roos te Zegwaart,
gevonden in de collecte t l ; door het
Loeaal-Com te te Dordrecht 1 1 ,50.

Voor het Studiefonds:
Door het Locaal-Uomité, bijeenverzameld
door Mej. De Graaf f 36,121/,.
8. J. S E E F A T ,

Hilversum.

Penningmeester.

