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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KERKEN.
STELT.ENDAN, 16 Febr. 1902. Heden maakte onze alge
meen geachte Leeraar Ds. H. Volten Je gemeente bekend,
dat ZEw. de roeping naar Tienhoven heef aangenomen
Moge
de Heere den arbeid van dezen dienstknecht in zijn toekomstige
gemeente zegenen, zooals in deze plaats en moge het Hem beha
gen spoedig de ledige plaats te vervullen met den man zijns
raads.
Namens den Kerkeraad,
M. KLINK, Scriba.
ST. ANNA-PAROCB1E A, 23 Febr 1902. Heden werd
de gemeente verblijd, naardien onze geliefde Leeaiar, de Wel
eerwaarde heer Ds. «J. Veeristra bekend maakte, dat hij, na
strijd en gebed, vrijmoedigheid had gevonden, «m voor de roe
ping van de Ger. kerk te Seharnegoutum te bedanken. De
Heere geve hem verder, wat hij noodig heeft, om zijn ambte
lijk werk alhier met blijdschap en volharding voort te zetten,'
tot heil van de gemeente en met vrucht voor zichzelf, en alzoo
tot des Heeren lof.
Namens den Kerkeraad,
it. HEMMES, Scriba.
HOUWERZIJL, 28 Febr. 1902 Beroepen bij de Geref.
kerk alhier de Eerw. heer G. H. A. van der Vegte, Theol.
Candidaat te Langeslag
Namens den Kerkeraad,
H. BUÏTIKGA, Scriba.
LEERDAM,, 24 Febr. 1902. Zondag was het voor de ge
meente een plechtige dag, daar onze Leeraar Ds J. E Reijenga
des morgens door Prof. P. Biesterveld tot zijn dienstwerk werd
ingeleid, terwijl deze predikte over Zacharia 3 : 7 Des avonds
verbond Ds. R. zich aan de gemeente naar aanleiding van 2
Cor 4 : 7. Eene groote schare vulde des moigeus en des avonds
ons kerkgebouw, ook van buittu de gemeente. Onze Consulent
en de Burgemeester met de Wethouders waren ook tegenwoor
dig. Onze eenige wensch en bede is, dat de Heere zijn dienst
knecht stelle tot een rijken zegen voor de gemeente en de plaats
onzer inwoning. Tevens brengen wij bij dezen onzen dank aan
Predikanten en Studenten, voor de diensten aan onze kerk be
wezen.
Het adres dezer Ger. kerk is voortaan : den Weleerw. heer Ds
J. E Reijenga.
Namens den Kerkeraad,
A. C. v. D. HOEK. Scriba.
BAAMBRUGGE, 24 Febr. 1902. Gister na de godsdienst
oefening maakte onze Leeraar Os. J. i>. Heersink de gemeente
bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de Ger. kerk te
Onst wedde.
Namens den Kerkeraad,
H. GRIITFIOEN, Scriba.
ARNHEM A, 25 Febr. 1902. Heden werd alhier uit het
gemaakte drietal tot Herder en Leeraar beroepen de Weleerw.
heer Ds. L. Kuiper te Hoogeveen.
Namens den Kerkeraad,
M A HAFFMANS, Scriba.
OLDEBOORN, 25 Febr. 1902. Zondag na den godsdienst is
onder de leiding van onzen geachten Consulent, den WEw. heer
Ds. A. van Andel, met bijna alle stemmen tot Herder en Leeraar
alhier beroepen, de Eerw. heer H. P. M. G. de VValle, Candidaat
tot den H. Dienst. Dat het den Koning zijner kerk behagen
moge, dezen zijnen dienstknecht voor onze gemeente te hebben
verordend.
Namens den Kerkeraad,
J. E. HIASDIJK,

CLASSEN.
Clastis Zwolle.
Door de Classic. Yerg. te Zwolle, gehouden 6 Febr.
en 20 Febr. 1902, wordt na praeparatoir examen
Br. G. II. A. van der Vegte van Langeslag, Can
didaat aan de Theol. School, niet alle stemmen be
roepbaar gesteld in de Ger. kerken en na peremptoir
examen Br. H. Brinkman met alle stemmen toegela
ten tot den dienst des Woords en der Sacramenten
in de kerk van Oldemarkt.
De Classis geeft voorts adhaesie aan het besluit des
Kerkeraads van Kampen om : a aan de Deputaten
ad hoe zijn leedwezen te betuigen over de niet-voldoening tot nu toe aan de opdracht, om H. M. de
Koningin een adres betreflende de afschaffing van
de doodstraf en een adres tegen roepende zonden

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE.
XXXV.
Omdat het Woord op zichzelf over
eenkomstig zijn aard en natuur geen
andere dan eene zedelijke werking
kan uitoefenen, gaat aan het zalig
makend hooren van dat Woord, niet
steeds in tijd, maar wel in orde, de
wedergeboorte vooraf.
En omdat het Woord Gods slechts
zaligmakend gehoord kan worden
door wie wedergeboren is — want
vie natuurlijke mensch verstaat niet
de ,dingen, die des Geestes Gods zijn;

aan te bieden. (Zie art. 155 Acta Gen. Synode 1899.);
b aan de Deputaten in zake het gravamen tegen
Art. 'ó& zijn leedwezen te betuigen, dat wederom niet
voldaan is aan de opdracht der Synode met verzoek,
alsnog hun rapport te mogen ontvangen, dat reeds voor
1 Aug. 1901 aan de Kerkeraden had moeten zijn
ingezonden. (Zie Art. 41 Gen. Synode 1899.)
Kampeu vestigt de aandacht der Classis op een
broeder, die zich gaarne aan den dienst der Zending
zou wijden. De Classis zendt met aanbeveling deze
zaak door naar de I'rov. Synode.
Ken verzoek van Staphorst om vrijgesteld te wor
den van hare bijdrage voor Emeriti-predikanten enz.
wordt afgewezen.
Op verzoek van de beide Commissieleden, Prof.
Lindeboom en Ds. Elzenga, benoemd om eenige re
geling t§ ontwerpen van de verhouding tusschen de
kerken e# de Vr. Universiteit, wordt in het derde
lid dier Commissie, waarvoor Ds. Hania en Ds. Zijp
bedankt hebben, voorzien. Ds. Westerbeek v. Eerten
wordt nu gekozen.
Aan de kerken van Oldemarkt en Kamperveen wordt
ieder voor een jaar ƒ 100 toegezegd uit de kas
voor Hulpbehoevende kerken.
PH. W. H. ESKES h. t. Scriba.

Classis Si eek.
Iu de vergadering der Classis Sneek werd 19
Februari de Candidaat H. F. M. G. de Walle van
Koudum praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar
gesteld tot den d enst d.s Woords in de uierei.
kerken.

G. H. VAN KASTEEL.
Oppenhuizen, 19 Febr. 1902.

Classis Stadskanaal.
De Classis Stadskanaal der Geref kerken stelt
langs dezen weg de kerken in kennis, dat zij iu
hare vergadering van 20 Februari 1. 1., daarin
bijgestaan door de Provinciale Deputaten ad examina,
aan den Weleerwaarden heer Ds. W. van Asselt,
predikant der Geref. kerk te Sellingen, op zijn
verzoek, wegens voortdurende lichaamsongesteldheid,
eervol emeritaat heeft verleend, ingaande 1 April
1902, met de bede dat de Heere dien beproefden
broeder in zijn weg nabij moge wezen.
Namens de Classis,
M. MEUERI.NO, Fraeses.
W. BAKTELS, Scriba.
Nieuw-Bninen,
25 Febr. '02.

PROVINCIËN.
Hulpbehoevende kerken
Zuid-Holland
Vergadering van Deputaten D. V. Maandag 10
Maart ten 11 ure te Ro'terdam (Hovenierstraat.) Op
deze vergadering moeten alle aanvragen ter tafel
komen, zoowel voor Art. 13 als voor Art. 11 D. K.,
aangezien dan de begrooting voor het komende
Synode jaar (1902—1903) voorloopig wordt vast
gesteld.
Namens het Moderamen,
W. B. BENKEMA, Secret.-Fenningm.
lihijsburg, 25—2—'02.

ONTVANGSTEN.

Schouwerzijl
Uithuizen
TT./7

.

f 9,18
- 4,845
• 19,50
- 26,36
- 13,12

Uithuizen O. G.
„ W. G.
Ulrum
Warfum
Winsum

f
-

6,456
19,45
16,345
14,02
15,36

,
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Uithuizen, Febr. 02.

\ oo«-

- 11,25
DUUR EMA, Penn.

Kvautfoiieatic i/<l. L>i-0> .
Groiiiii^on.
Coll. v/d. gem. te:

Enumatil
f 7,17 Lutjegast
f 3 30
De Leek
- 6,10 Stroobos
_ y'93
Zevenhuizen
- 3,39 Grijp kerk
. 4 42^
De Wilp
- 1,14 Wiezijl
. 9^7
Marum
*
- 5,61 Munnekezijl
- 5}065
Kornhorn
- 2,40 Oidehove
- 4,875
Grootegast
- 7,92 Zuidhorn
- 8,33*
Oldekerk
- 2 78
Zendiügsvereen. te Ulrum ...
- 15,—
Van de Jonged.-ver.;; Uorcas*'te Munnekezijl .
- 4,40
Uit de Zendingsbus der Geref. Jungelings-vereen te
Stadskanaal
.
.
.
.
- 2,50
Uit de Zendingsbus v. d. catechisatie i h. Ev.-lokaal
bij Springersverlaat te Stadskanaal
.
- 0,79
P. POSTEMA, Penningm.
Warfum, 24 Febr. 1902.

V OOI" <LO^I.11 W ZCNILUI^ IN <LOU Z. O. 1*.
van JbVie»laiid.
Door br. J. Wouda, gecollecteerd in de kerk te Haarlem
f 40,26ö, Aalteu f 30,405, Schiedam f 35,795, Deventer A
i' 2,50, Deventer B i 5.
Door Ds Sillevia Smitt te, Rotterdam
.
f 5,—
Door Ds. E. Douma te Kqttevdam
.
- 11,—
Van de Jongel-Vereeni^ing te Haarlemmermeer
- 3,25
P. A. SMILDE, Penn.
Heerenveeni 25 Febr. 1902.
V«>ot- liot Piov.
Wcesiliuiis
lo 3Ai<i<loIliiti-iikta».
In dank ontvangen van de gemeente te :
Ilellevoetöluis
f 14,— Ouddorp
f 3,38
Capelle
- 8,— Brielle
- 2,34
Berkel
- 16,1lö O. en N Wetering - 5,82'
Overschie
- 9,005 Hhoon
- 6,70
Charlois
- 7,30 Poortugaal
- 2,10
Maasland
- 27,50 Hillegersberg
- 5,80
Delfshaven
- 29,50 Hoek. v. Holl.
• 6,76*
Sassenheim
- 11,91 Hoogvliet
- 5,12
Verder ontvingen wij tot versuaperingen voor de weezen
van iN. N. te Middelharnis
.
.
ƒ 2,—
Van K. te Vlaardingen 22 versche schelvisschen
Be Directeur vth. Weeshuis,
11. SCHOONI JOISGEN JACOBZN.

VOOI* «TO IllV*. ZCIULINY: « ai Hylx'1«foportufje in
a b a nt
en
Met hartelijken dank ontvangen:
Gevonden i/d collecte te Klundert
.
.
f 15,—
Jaarlijksche bijdrage van de Geref. kerk Vreeswijk - 4,—
Jaarl. bijdragen uit 's-Hertogenbosch (over 1900): Ds. J.M.
M. f 2, Jac. v. H. f 1, Wed G v. d. B. i 2,50, C. v. W.
f 2, P. v. B. f 0,50, M. J. v W. f 1 J. R. d M. f 1, Jan
v. II. f 2,50, IJ. D. D. f 1, W. iVJ. f 0,50, W. li. f 0,50, W.
O. f 0,50, C. v. N. i 0,50, P. J. V. 1 0,50, W v. d. B.
f 0,50, J. K. f 1, H. li. 1 0,50.
Per post geïnd : Van Geref. kerken te : Enkhuizen f 2, Enu
matil t 2, Ermeloo f 5, Garrel&weer 1 5, Ga*seltcr INijeveen f 2,
Geesteren-Gelselaar f 2, Goënga f 2, Gorinchem f 10, 's-Gravendeel f 2, 's-Gravenhage A 1 10, Haamstede f 2, Haarlem B
i 2,50, Haarlemmeimeer ^Hoofddorp) 1 4, Hallum f4, Hantum
f 2, Harmeien f 2, Hazerswoude f 4, Heeg 1' 10, Heerjansdam
f 2, Den Held» r f 4, Herwijnen 1 2, Hoek v. Holland f 2,
Hoogkerk f 2, Hoogvliet f 2. ( Wordt vervolgd)
Van Particulieren : A. P. iVl. te Gildiop 1 0,50, W . H. te
Giesen f 1, W. N. te 's Gravenhage l 0,50, J. P. te Groningen
1" 2,50, Mevr. D. te Heese f 1, H. VV. te Heusden f 1, Gen.
v. M. te Hilversum f 2, Mevr v. O. te Hilversum f 10.
( Wordt vervolgd.)
Geuiede de Heere een rijken zegen over den arbeid, sterke
Hij de arbeiders en bewege Hij veler harten tot milde bijdra
gen, zijn Naam ter eere!
Namens Deputaten,
J C. C. VOIGT, Penningm.
Raamsdonk, 24 Febr. 1902.

Collecten voor «JoKulpbcli. KerUe.i
iu <le
Wnrlum.
Baflo
Houwerzijl
I.eens
Middelstum
Pieterburen

. 5,90' Zoutkamp
- 22,40
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Epe
Heerde
Voorst
Wapen velde
Giesen-Oudkerk
Kollum A
üosterbeek
Drachten
1 j.2 c.
Rottevalle
n
Oudega
Boornbergum
„
Drogeham A
)}
Ureterp
n
Surhuisterveen
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Opeinde-Nijega
„
Drogeham B
„
IJrachteu
Hollandscheveld
Hoogeveeu 1ste c.

„
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Meppei

2DE C-

- 3,626 Den Bommel
- 7,07' Balk
- 4,45 Bozum
- 1,4^ Gaastmeer
- 3,75^ Goënga-Sybrandab.
- 8,90 Hemelum
• 14,— Hindeloopen
- 5,91 Jutrijp-Hommerts
- 1,39 Koudum
- 2,515 Oudega
- 1,58 Oudemirdum
3,255 Scharnegoutum
. 1,37 Sloten ^
- 2,50 Sneek A
- 1,52& Stavoren
- 2,275 Warns<
'ï '*
. 118n Workum :
. 3,gL Woudsend
' •
- 30JÏI Wyekel

- 1,85
- 3,72
- 4,01
- 4,—
- 13,05&
- 3,—
- 8,226
- 5,7.75
- 9,446
- 6,85
- 2,875
- 11,815
0,60*
- 25,44
- 1,67
- 2,18&
- '20,46
-. '2,38
- 1;61

- 32,PLUIST

-'7,90

.

35;S|I

Coiitribiyjos <*n Oiifteii.
Door dhr. J. Singels it*RoUerdam, Corr. Cl. RoUerdani, de
oontnb. van de Geref. kerk te Rotterdam B f 25.'
*
4
H
\ ( oV-n H°""nd- C°rr j. Boel, van Ds. Goris f 2,
r<i f 2' T' de WiDter f 1,1.1. Benard
f I J Boel f 1
t ^ ACriek ?VT-DAi'?lapw^k Az-> van A- H Ver«cy f2,
n
f ?'4 i' W K'aPfwlJk f !. U. Klapwijk f 0,50, T. de
Gelder f 1,50, b. Wouda f j, Th. Vogelaar f 3, A. de Bruin
f 1, A. Klapwijk Az. f 0,50, Js. Verhoef f 1 ü P v d
Voort f 0,50. P. v. d. Voort f 1, J. v. d. Voort f 1 K Hoor
f 0,50, Ds. W. Verhoef f 2,50, 1). Vogelaar f 1, id Giftf 1 50,
W. Havenaar f 2 .
Tjit Katendrecht, Corr./. Q. Straasheym, van Ds J v Haeringen f 2, 8. Lievaart f 1, A. M. Looyé f 1, J. Huisman f 1,
VV. Zeddeman' 1 1, G. Kuypers f 1, \V. Hoogvliet f 1 A P.
Luhrman f 0,50, Oac. Brandwijk f 0,50, D. Veldhuizen f 2 J
G. Straasheym f 1, P. van der Pols f 0,50, J. Bot f ] 'p'
Molendijk Sr. f 1, A. de Leede f 0,75, W. K. Eenhoorn f 1
Wrn. Molendijk f 0,50, L. Beukema f 1, uit de collecte Katen
drecht f 2,50.
Se Penningmeester
van de Theologische Schoot,
Zwolle, 22 Febr. 1902.
DR. H. FKANSSEN.

VOOI- <le Zeu<ling o. Hoid. «5fc Moh.
Uoor Mej A. G. Dicke, v. d. kinderen v. d. Meisjeskiing „Kster" en v. d. Zondagssch. „Zaait aan
alle wateren ' te Dordrecht
.
.
f 16 78'
Door M. Houterman, v. d. Geref. Jongel.-ver te
Meliskeïke
.
.
.
- 8 17
Door deu kerkeraad te Goes, van H. I. Bz .
- 2,
Van Gezusters de Schipper te Yerseke
.
- 2
It.
Vermelding in »de Uuzutn" geschiedt
alleen «p vei zoek.
Doesborgh,
B, DE MOEN.
22 tebr. 1902.
Quaestor.
Voor <t(i Zoiidiiig; op ^ocinba.
Delfzijl
coll. f 55,92 Oldehove
coll. f 6,886
Stads-Musselkan. „ • 27,25
Ds. N. Diemer to Munnekezijl, verz. i/d Zangver. - 9,09
H. Salornons te Gasselter-iSijeveen, gev. i/d. coll.
- 5,
Mej. A. J. Dwarshuis te Warfum, v/d. Centsver.
der Jonged-ver.
.
.
.
_
. gg
A. B. te Uithuizen, iederen dog een cent
.
. 3 65
Th. van gtraalen te Houwerzijl, van de kinderen
der Chr. School
.
.
_
- 6 686
Mej. H. Haan te Scheemda, van de Jonged.-ver.
- 2,50
J Ondman te Bedum, v d. Centsver. der Jongel.-ver. - 80,—
J. Oldenhuis te Sauwert, voor 't lezen van 't Mos
terdzaad
.
.
.
.
.
- 3 15
J. DUUBSEMA, Quaestor.
Uithuizen, 24 Febr. '02.
Voor «lo Zending on«l<-»- <!«• .Joiluu.
Met hartelijken dank ontvangen:
Van O. Knotneras O.-polder Gr.
.
.
f 2 50
Postw. Katwijk a/Zee
.... 5'
Door Ds E. Kropveld te Rijswijk, van W. J. P.
Amsterdam
.
.
,
,
. g
Van A. P. Smit te Heerenveen
.
.
. 4'
Met vriendelijke aanbeveling,

ColI©(?ten.
Apeldoorn
Barneveld
Dieren

f 30.526 Nijeveen
- 13,86 Ruinerwold c. a.
- 14,74 Zuidwolde

daarom moet er onderscheid gemaakt
Niemand zal aan der. eenen kant
worden tusschen de werking, die het tegenspreken, dat bij volwassenen
Woord bij de wedergeboorte, en die, wedergeboorte en geloof in tijd kun
welke het bij het geloof en bij de nen samenvallen, en dat iemand op
bekeering uitoefent.
hetzelfde oogenblik, dat hij onder de
Maar vooraf dient ter voorkoming prediking des Woords wordt weder
van misverstand er nadruk op ge geboren, dat Woord zaligmakend
legd te worden, dat het maken van hoort en aanneemt. En omgekeerd
dit onderscheid hoegenaamd niets zal niemand het willen betwisten,
beslist over deze andere vraag, of dat onze kinderkens door Gods Geest
wedergeboorte en geloof altijd of in kunnen zijn wedergeboren, zonder
den regel samenvallen, dan wel of ze dat zij vanwege hun leeftijd nog in
door een tijdsverloop van jaren en staat zijn, om dat nieuwe leven in
zelfs door een dienen van de wereld de daden van geloof en bekeering te
en een leven in de zonde gescheiden openbaren.
kunnen zijn.
Beide deze waarheden werden door

N. KOOPS,

f 6,97
- 15,575
- 2,18'

O o s t - Vest plein CÏG.
Rotterdam, 24 Febr. 1902.

de Gereformerden steeds vastgehou
den. Ofschoon zij daarom eenerzijds
tegen alle pelagianiseerende richtin
gen staande hielden, dat het Woord
alleen niet voldoende was en dat er
eene rechtstreeksche, onverwinlijke
werking des H. Geestes in het hare
van den zondaar bij moest komen,
hebben zij aan de andere zijde steeds
als regel gesteld, dat die werking
des Geestes gepaard ging met de
bediening des Woords.
Wie daarom erkent, dat de werking
des Woords bij de wedergeboorte
eene andere is dan bij geloof en be
keering, spreekt daarmede nog in

geenerlei wijze uit, dat het Woord
van de wedergeboorte ten eenenmale
is uitgesloten.
Reeds vroeger is aangetoond, dat
de Gereformeerde theologen de weder
geboorte wel menigmaal onmiddellijk
noemden, maar nooit om daarmede
te kennen te geven, dat de weder
geboorte altijd plaats had zonder of
buiten het Woord, maar om ermede
aan te duiden, dat met de prediking
des Woords eene rechtstreeksche,
van 's menschen wil onafhankelijke
onwederstandelij ke werking des Heili
gen Geestes in het hart viui den
zondaar gepaard moest gaan.

Zelfs Godgeleerden, die zoo sterk: geboorte als uitsluitend werk dess zaak ter eindbeslissing op de Genealleen zulke studenten toegelaten,
als Maccovius er nadruk op leggen,, Heiligen Geestes van alle verbandi rale Synode. Ingeval geen bezwaarr j die een goed getuigenis aangaande3'> l versiteit bij verkoop opbrengt. De
Vereeniging geeft voor de ontvangst
dat het zaligmakend hooren van hett met het Woord hebben losgemaakt. bestaat, dan gaat de benoeming vanï leer en leven overleggen.
van het aldus door de Kerken beIn geval iemand aan laatstge-!" taalde aandeel in de kosten eene
Evangelie de wedergeboorte onder- Hoogstens hebben dat enkele Godge- wege de Curatoren der Kerken door,,
stelt, en dat dus de beteekenis, die; leerden, en dan nog maar in zekeren1 en wordt zij gevolgd door eene be-- noemde voorwaarde niet voldoet,•> hypothecaire schuldbekentenis aan de
noeming van wege de Directeuren
aan het Woord bij de wedergeboortei zin en tot op zekere hoogte gedaan. der Vereeniging voor Hooger On-ï wordt over zijne toelating door de3 Kerken; en verplicht zich, indien
- Hoogleeraren in de Theologie beslist. het contract met de Kerken verbro
toekomt, wezenlijk verschilt van die,, Veeleer kan het eenparig gevoelenï derwijs.
ART. 11.
ken wordt, deze som binnen één jaar
welke het draagt bij geloof en be- der Gereformeerde kerken en Godge
De andere maal gaat het initiatief
De Hoogleeraren in de Theologie3 te restitueeren. Bij deze te restitukeering, hebben daarmede toch geens leerden aldus worden omschreven, uit van de Directeuren der Vereeni- zijn verplicht toezicht te houden op) eeren som zullen echter nietinreke| ging voor Hooger Onderwijs, die vóór
zins de bedoeling gehad, om de weder dat de wedergeboorte in den regel
leer en leven der theologische stu. r.ing gebracht worden de kosten, aan
de benoeming overleg plegen met de denten.
de verhuizing der Hoogleeraren ver
geboorte van alle verband met het; vrucht is van de werking des Heiligen1
Curatoren der Kerken. Indien bij
bonden.
ART.
12.
Woord los te maken.
Geestes, welke zich verbindt met de3 deze Curatoren bezwaar bestaat, dan
Voorts zal door de Generale Synode
Het contract van de Kerken mett
Dat blijkt ook ten duidelijkste uit; verkondiging des Evangelies. Zelfs3 geven zij bij gemotiveerd schrijven
,
in
overleg met de Vereeniging voor
de leer, welke door de Gereformeerde: aarzelden zij niet, om het Woord1 binnen twee maanden van dit be de Directeuren der Vereeniging voorn Hooger Onderwijs worden vastgesteld.,
Hooger
Onderwijs
zal
van
weerszijden
theologie wordt voorgedragen over• het middel en het zaad der weder zwaar kennis aan de Directeuren opzegbaar zijn, mits hiervan één jaar. welk aandeel door de Kerken zal
van de Vereeniging voor Hooger
het verband van in- en uitwendige geboorte te noemen.
betaald worden in de kosten, aan
Onderwijs; en indien het bezwaar van tevoren kennis gegeven worde. onderhoud der gebouwen enz. verroeping.
Maar hoe men hierover ook oor-• niet bij minnelijke schikking uit den
Bovenstaand Concept-Contract wordtf- bonden.
De onderscheiding tusschen deze deelen moge, dit staat in allen gevallei weg te ruimen is, gaat de benoeden Kerken aangeboden door
Het Moderamen,
tweeërlei roeping is het eerst door vast, dat de werking des Woords,, ming alsdan niet door, behoudens het
J. VAN ANDEL.
B. VAN SCHELVEN, Praeses.
H. BAVINCK.
Augustinus uit de Heilige Schrift af wijl deze alleen eene zedelijke kant recht van appèl op de Generale
P. BIESTERVELD, Scriba.
P. BIESTERVELD.
geleid en dan door Calvijn tot een zijn, bij de wedergeboorte eene andere> Synode, die over het ingebrachte be
UTRECHT, 14 Februari 1902.
zwaar beslist. Ingeval geen bezwaar
T. BOS.
hoogst belangrijk artikel in de Gere is dan bij geloof en bekeering.
bestaat, of het ingebrachte bezwaar
CEIKISTUS lll l l l OOU
H. BOUWMAN.
formeerde theologie gemaakt. Maar
door de Synode ongegrond wordt
BAVINCK.
GELEUEN.
A. BRUMMELKAMP.
wanneer de Gereformeerde theologen
• verklaard, gaan de Directeuren tot
W. DOORN.
„Want Christus heeft ook eeDs
deze onderscheiding in de roeping
voor de zonden geleden, Hij recht
D. P. D. FABIUS.
Advies aan „de G-e- de benoeming over en laten de Cu
vaardig voor de onrechtvaardigen ;
ratoren der Kerken daarop hunner
G. H. J. W. J. GEESINK.
behandelen, leggen zij er steeds na
opdat Hij ons tot God zou brengen."
reformeerde Kerken in zijds eene benoeming volgen.
A.
DE
GEUS.
druk op, dat hiermede geen twee
I PETR. 3 : 18.
J. A. GOEDBLOED.
Nederland" in zake de
ART. 4.
soorten van roeping bedoeld worden.
Petrus,
de
zoon
van
Jonas
en broeder
G. VAN GOOR.
De
Hoogleeraren
in
de
Theologie
van
Andreas,
was
geboren
te
Bethsaïda.
De uitwendige en de inwendige
eenheid van opleiding onderteekenen de Formulieren van
TH. HEEMSKERK
Zijn
vader
had
hem
Sitnon
genoemd;
roeping zijn eigenlijk ééne. De onder
J. HESSELS.
Eenigheid volgens een door de Kerken
tot
den
Dienst
des
maar Jezus noemde hem Kéfas, dat door
A.
KUYPER.
scheiding is niet eene indeeling van
daarvoor vast te stellen formulier;
Petrus vertaald wordt en zooveel als
H. H. KUYPER.
Woords.
een geslacht in zijne soorten, maar
en ontvangen van de Kerken vrij
rotssteen beteekent. Hij had een voort
A. LITTOOIJ.
heid, om bij hunne benoeming tot
van een geheel in zijne deelen. Zoo
varend karakter en was altijd de eerste,
A. J. W. MONNIK.
CONCEPT-CON
TR
ACT.
Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit
als het op handelen aankwam. In zijn
als aan de kerk eene zichtbare en
L. NEIJENS.
de verklaring te onderteekenen, dat
hart was vurige liefde tot den Heere,
onzichtbare, aan het genadeverbond
T. NOORDEWIER.
zij het in artikel 2 van de Statuten
eene
liefde, geboren uit een welgegrond
eene uitwendige en eene inwendige
F. L RUTGERS.
De Gereformeerde Kerken in Ne der Vereeniging voor Hooger Onder
geloof.
IJverende, werd hij wel eens
B. VAN SCHELVEN.
zijde onderscheiden worden, zoo ge derland, in Gen. Synode te Arnhem wijs aangegeven standpunt aanvaar
wat
vermetel,
zelfs kwam hij tot de
L. H. WAGENAAR.
schiedt dit ook bij de roeping. De samengekomen in Aug. 1902, en de den ; met dien verstande, dat even
verloochening
van
den Meester. Treffend
J. WESTERHUIS.
roeping is ééne, gelijk de kerk en Directeuren van de Vereeniging voor tueel verschil, over de al of niet
was evenwel zijn berouw ; waarvan de
J.
WOLTJER.
Hooger Onderwijs op Gereformeerden
innigheid in zijn volgend leven bleek.
het genadeverbond één is, maar zij grondslag, als zoodanig belast met naleving van genoemd artikel 2 der
De vergadering der broederen, die Wij weten slechts weinig van hem;
Statuten voor hen door de Generale
heeft twee zijden, zij is uit twee het bestuur van de Vrije Universiteit
te dezer zake waren saamgekomen, doch genoeg om hem lief te hebben en
Synode alleen wordt beslist.
deelen samengesteld. Het is hetzelfde te Amsterdam, in dezen handelend
besloot verder nog de volgende door iu hem een opgericht teeken van vrij
ART. 5.
haar aangenomen adviezen en mede- machtige zondaarsmin te zien. De be
Woord, dat Hij door de uitwendige op advies van hare Curatoren en
De Hoogleeraren in de Theologie
roeping verkondigen laat en in de van haren Senaat en volgens mach ontvangen hun traktement en pen deelingen den Kerken ter overweging wering van de Roomsch-Katholieke kerk,
tiging van de Algemeene Vergade
aan te bieden en ter synodale tafel dat hij 25 jaren lang Bisschop van
inwendige roeping door den Heiligen
ring dier Vereeniging, gehouden te sioen van de Kerken tot het thans te brengen:
Rome zou zijn geweest, is geschied
Geest inschrijft in de harten. Het is
, den
1902; door de Kerken vastgestelde bedrag
I.
kundig bewezen, onjuist te zijn. Er
(en
desgelijks
hunne
weduwen
en
ééne roeping, wier twee deelen steeds
overwegende, dat het wenschelijk
zjjn
redenen zelfs om te twijfelen, of
De
eenheid
van
opleiding
is
in
dien
is, de twee thans bij hen bestaande weezen hunne toelagen); terwijl het
verband houden met elkaar.
weg te verkrijgen, dat de beide in hij ooit Rome heeft bezocht. De over
geen
de
Vereeniging
voor
Hooger
Bepaaldelijk hielden de Gerefor inrichtingen voor Theologisch onder Onderwijs aan hare Hoogleeraren richtingen, de Theologische School der levering zegt, dat hij, tijdens de ver
meerden dit verband van het uit- en wijs en opleiding tot den dienst des meer uitkeert, hetzij aan traktement, Kerken en de Theologische Faculteit volging van Nero, in het jaar 68, op
Woords, nl. de Theologische School
inwendige bij kerk, verbond, roeping, te Kampen en de Theologische Fa hetzij aan pensioen, hun door de der Vrije Universiteit, vereenigd wor eene, 3 uren van de stad af gelegene,
genademiddelen vast tegenover de culteit van de Vrije Universiteit te Vereeniging voor Hooger Onderwijs den tot ééne inrichting, die tegelijk plaats ter dood gebracht is en hij, zich
de School der Kerken en de Theolo onwaardig achtende in dezelfde houding
Wederdoopers, Kwakers en allerlei Amsterdam, tot ééne inrichting te wordt verstrekt.
Telken jare wordt ééne der door gische Faculteit der Vrije Universi als de Zaligmaker te sterven, heeft ge
Enthusiasten, die door hunne leer vereenigen; en dat dit het best ge de Generale Synode voor de Theolo teit is.
vraagd, om met het hoofd naar beneden
gekruisigd
te worden. Dit is zeker
van het inwendig woord heel de schieden kan door middel van een con gische opleiding uitgeschreven kerkII.
tract, dat de onderscheidene bedingen
wij
bezitten
2 Zendbrieven van hem.
bijzondere openbaring Gods onder inhoudt, welke de Kerken ten aanzien collecten gestort in de kas van de
De Hoogleeraren in de Theologie
De eerste brief is geschreven in het
Vereeniging
voor
Hooger
Onderwijs.
mijnden en ten slotte in het ratio van haar zeggenschap over die in
dragen derhalve een dubbele qualijaar 64 uit Babyion en gericht aan al
ART. 6.
teit: n.1. die van Hoogleeraar aan de
nalisme eindigden.
richting stellen ; en welke de Ver
de geloovigen, zoowel aan de bekeerde
Evenals de Vereeniging voor Hooger Theologische School der Kerken en Joden als aan de bekeerde Heidenen,
Wel is waar vallen beide zijden eeniging voor Hooger Onderwijs ha
rerzijds
aanvaardt;
Onderwijs
harerzijds, houden ook de die van Hoogleeraar in de Theolo die door eene vreeselijke vervolging
in deze onderscheidingen nimmer
zijn overeengekomen, zoodanig Kerken door middel van hare Cura gische Faculteit der Vrije Universi verstrooid waren. Het doel van dezen
saam. De zichtbare en de onzicht contract aan te gaan, gelijk zij door toren toezicht op het onderwijs der teit.
brief is duidelijk. Eenmaal had Jezus
bare kerk dekken elkander niet; er onderteekening van dit stuk in duplo Hoogleeraren in de Theologie.
III.
tot hem gezegd: »als gij eens zult
zijn naar het woord van Augustinus verklaren te doen, en dit contract
ART. 7.
De Generale Synode verklare, dat bekeerd zijn, zoo versterk uwe broeders."
schapen buiten en wolven binnen de te doen bestaan uit de volgende be
De Kerken hebben het recht wegens naar haar oordeel, voor de Hoogleer Dat woord was hem diep in de ziel
schaapskooi der kerk van Christus palingen :
afwijking in de leer of ergerlijken aren in de Theologie de onderteeke gevallen, was hem onvergetelijk gewor
ART. 1.
wandel de Hoogleeraren in de Theo ning van de verklaring, dat zij het den ; hij bracht het hier in toepassing.
op aarde. De uitwendige en de inwen
Om deze vereeniging tot stand te logie te schorsen en te ontslaan. Zij in artikel 2 van de Statuten der Ver Hij zelf had bij eigen ervaring geleerd,
dige zijde van het genadeverbond
doen komen, worden de Hoogleeraren, doen -hiervan in een gemotiveerd eening voor Hooger Onderwijs aan hoe zwak het vleesch is, hoe weinig
passen niet ten volle op elkaar; er
die thans verbonden zijn aan de schrijven mededeeling aan de Direc gegeven standpunt aanvaarden, het er dikwerf toe noodig is om met vleesch
zijn velen, die naar onzen maatstaf Theologische Faculteit der Vrije Uni teuren van de Vereeniging voor zelfde inhoudt als hetgeen in de on en bloed te rade te gaan, ontrouw te
in de bedeeling van het genade versiteit, van wege de Kerken be Hooger Onderwijs, die zich verbinden derteekening van de Formulieren worden en den gekruisigden Christus
verbond behooren en toch het wezen noemd tot Hoogleeraar aan de Theo deze schorsing en dit ontslag voor van Eenigheid van hen door de Ker te verloochenen. Ach, indien de Heere
hem niet opgezocht, terecht gebracht,
en de geestelijke weldaden van dat logische School; en de Hoogleeraren, deze Hoogleeraren ook hunnerzijds ken wordt geëischt.
te doen gelden.
niet voor hem gebeden had, wat ware
die
thans
verbonden
zijn
aan
de
IV.
'
verbond niet deelachtig zijn. Bij de
Theologische School, van wege de
er
De Kerken oefenen dit recht van
Vanwege de Kerken worden tien ! van hem geworden ! De liefde, die
genademiddelen gaan teeken en betee- Vereeniging voor Hooger Onderwijs schorsing uit door middel van hare
Curatoren benoemd; iedere Provin- 'hy in zijne ziel gevoelde voor deze
kende zaak niet altijd gepaard; er benoemd tot Hoogleeraar in de Theo Curatoren; maar het definitief ont ciale Synode kiest éénen Curator kinderen Gods, die hij uitverkorenen
zijn velen, die gedoopt zijn en aan logische Faculteit der Vrije Univer slag kan alleen gegeven worden met zijnen secundus.
naar de voorkennis Gods des Vaders
door de Generalje Synode.
in
de heiligmaking des Geestes noemt,
het avondmaal deelnemen, zonder siteit.
V.
(
Indien
de
Directeuren
der
Vrije
dringt
hem om hun te schrijven. Hij
ART.
2.
aar zij ae oeteeKenae zaaK van
Ten aanzien van de plaats van |bemoedigt hen onder de zware ver
Universiteit binnen veertien dagen
Het
normaal
getal
der
Hoogleeraren
deze sacramenten met een waar
vestiging zal door de Generale Synode <
die aireede aanwezig was, en
in de Theologie zal zes bedragen. tegen eene schorsing bezwaar maken, in overleg met de Vereeniging voor drukking,
geloof hebben aangenomen.
<
of
indien
de
geschor
ste
in
appèl
komt,
die
hij
voorzag,
dat zij te wachten
1
Ingeval, hetzij de Kerken, hetzij de
En zoo ook zijn uit- en inwendige Vereeniging voor Hooger Onderwijs, gaat de schorsing niet in, totdat de Hooger Onderwijs worden beslist. De iwaren. Het moest hun geen vreemde
roeping niet altijd vereenigd. Velen het wenschelijk mochten achten, Provinciale Synode, onder welke hij meerderheid heeft zich onder ons 5zaak zijn, dat zij vervolgd werden »tot
verklaard vóór 's-Gravenhage, en 1verzoeking", om hen, ware het mogelijk,
worden er aan de eene zijde geroepen, boven dit normale getal eene be ressorteert, heeft beslist.
eene
niet onbelangrijke minderheid afvallig
£
te maken. De Heere liet zulks
ART. 8.
die niet zijn uitverkoren; en aan den noeming te doen, zal hierover vooraf
vóór Amsterdam.
{toe, om hun geloof te beproeven en te
De
Curatoren
der
Kerken
en
de
overleg
worden
gepleegd
tusschen
anderen kant is het mogelijk, dat er
VI.
<oefenen, om de genade openbaar te
Directeuren der Vrije Universiteit
maken, die Hij hun gegeven had, en
inwendig geroepen worden, die nooit de wederzijdsche Curatoren ; en de hebben het recht, na overleg en in
benoeming daarna geschieden met ]
Daar de Vereeniging der Theolo
gaf
daarin tevens een kenmerk van hun
met bewustheid de prediking des inachtneming van het bepaalde in overeenstemming
<
met elkander, eenen gische
j
School en der Theologische *
deelgenootschap
aan Hem en zijn heil.
Woords konden hooren. Het laatste artikel 3.
Hoogleeraar, die ongeschikt blijkt Faculteit der Vrije Universiteit tot j
Immers, de weg van den Christus moest
voor
het
onderwijs
of
de
opleiding,
,
is bij de vroegstervende kinderen der
ART. 3.
onmiddellijk gevolg heeft de losma
die van den Christen zijn, en gemeen
geloovigen het geval, te wier aanzien
De benoeming van een nieuwen 'op non-activiteit te stellen, mits met ]king van het Gymnasium (tot hiertoe schap aan het lijden van Christus zou
-k de openbaring van Christus' heerlijk
de Synode te Dordrecht beleed, dat Hoogleeraar in de Theologie geschiedt toekenning van het in artikel 5 ge- ;aan de Theologische School verbon- in
In- den;
c
1noemde pensioen als wachtgeld.
van
de
Kerken,
behooren
de
i
aldus,
dat
deze
Hoogleeraar
zoowel
geloovige ouders niet aan hunne ver
heid stoffe geven tot blijdschap. »Zoo
dien deze overeenstemming niet ver- Kerken
]
dadelijk maatregelen te ne
zegt Hij, »gesmaad' wordt om den
kiezing en zaligheid mochten twijfelen. door de Kerken als door de Veree- !kregen wordt, beslist de Generale imen, om bedoelde Gymnasium aan gij",
j;
niging voor Hooger Onderwijs aan- <
naam
van Christus, zoo zijt gij zalig,
Maar desniettemin waren de Gere gesteld wordt.
Synode.
c
eene
Vereeniging over te doen, met want
y
de Geest der heerlijkheid en de
formeerden er altijd op bedacht, om
^
ART. 9.
1bevestiging van de verkregen rechten Geest
Het initiatief daartoe gaat de ééne
Gods rust op u"- Maar ook
c
Leeraren, thans aan dat Gymna- waarschuwt
v
de uitwendige en de inwendige roeping maal uit van de Curatoren der Ker
De Hoogleeraren geven les in de der
Hij hen toe te zien, dat
s
A
verbonden.
„zi] zelf geen oorzaak tot smaadheid
door de Curatoren der Ker- sium
met elkander in verband te houden. ken, die eerst het praeadvies van vakken,
VIL
g
gaven, hun leven moest openbaring zijn
De Geest van Christus werkt in den de gezamenlijke Hoogleeraren in de 1ken en de Directeuren en de Cura
toren
der
Vrije
Universiteit,
in
overleg
Theologie
inwinnen
en
daarna
tot
t
De
kosten,
verbonden
aan de ver- vvan dat van Christus in hun binnenste ;
regel daar alleen, waar zijn Woord
eene voorloopige benoeming over- imet elkander, hun bij hunne benoe- (
en sacrament overeenkomstig zijne gaan. Zij geven van deze voorloo- iming opgedragen, behoudens de wij- eeeniging van de Theologische School zzij moesten wandelen in de vreeze Gods,
en de Theologische Faculteit, even- aaltijd groeien, nederwaarts in ootmoed
instelling bediend wordt. En voor pige b:noeming kennis aan de Cu- zigingen,
2
die daarin later met hun ttueel ook de kosten van eene daar- een zelfverzaking, opwaarts in heilige
zoover die Geest buiten dezen kring ratoren der Vrije Universiteit, die teigen goedvinden worden aange- door
c
noodige verplaatsing van de bbegeerten, inwendig in kracht des ge\
uitwendig in alle heilige vrucht.
zaligmakend werken mocht, is die hunnerzijds het recht hebben, bij 1bracht, terwijl zij daarbij voorts zich Vrije
Universiteit, zullen voor de helft loofs,
lc
g
Hun lijden moest een lijden om Christus'
worden door de Kerken, met t
werking zeldzaam, buitengewoon en gemotiveerd schrijven binnen twee 1houden aan de Series Lectionum, gedragen
maanden bezwaar tegen deze be- door
f
de Curatoren der Vrije Univer- dien
d
zijn. Het was dus het woord deiverstande, dat, indien een nieuw wille
w
ons onbekend (Synopsis pur. theol.
g
noeming in te brengen. Indien dit ssiteit vastgesteld.
gebouw
moet worden ingericht, van vvertroosting en der waarschuwing,
XXX 33.)
ART. 10.
bezwaar niet bij minnelijke schik
c
de kosten hiervoor zal worden afse Petrus tot de geloovigen bracht: » Want
Daarom is het niet juist, te bewe- king uit den weg te ruimen is, bren
de som, die het thans in ge Christus heelt ook eens voor de zonden,
Tot de theologische colleges worden trokken
t
ren, dat de Gereformeerden de weder- gen de Curatoren der Kerken de ina afgelegd propaedeutisch examen tbruik zijnde gebouw der Vrije Uni- geleden, Hij rechtvaardig voor de ou

rechtvaardigen ; opdat Hij ons tot God
zou brengen."
Door het lijden van Christus ver
staan wij de zee van jammeren, die Hij
voor zijn volk doorwaad heeft, opdat
Hij als de Middelaar Gods eu der
menschen daardoor hunne zonden uit
delgen, hen met God verzoenen, van
den vloek der wet verlossen, van het
geweld des duivels en de vreeze des
doods redden, van de welverdiende straf
der hel bevrijden en tot kinderen der
genade en erfgenamen des eeuwigen
levens maken mocht.
Dat lijden is voor Christus in den
raad der hooggeloofde Drieëenheid be
sloten, wijl de door de zonde beleedigde
Goddelijke gerechtigheid op geen andere
wijze kon genoeg gedaan, noch de arme
menschen langs een anderen weg kon
den gezaligd worden. Daarom wordt
uitdrukkelijk gezegd, dat aan Jezus,
het heilige kind Gods, geschied is al,
wat Gods hand en raad te voren be
paald had, dat geschieden zou. Daarom
zegt ook Petrus : »dat Jezus, door den
bepaalden raad en voorkennis Gods
overgegeven zijnde, van de Joden ge
nomen is en door de handen der onrechtvaardigen is aan het kruis gehecht
en gedood". Bij het lezen van de
lijdensgeschiedenis des Heeren hebben
wij, ja, de vrije daden der menschen
gade te slaan, maar tevens de hand
der Voorzienigheid op te merken, die
al, wa.t plaats greep, zoodanig bestuurde,
dat wij kunnen zeggen : God wilde het
zoo ! Schijnbaar toeval zien wij in ver
bond met het Godsbestuur treden. Men
schen hebben hunne laagheid geopen
baard, maar op de werkplaats der dol
zinnigste boosheid was de eeuwige liefde
bezig de draden af te weven van het
groote verlossingsplan. Waar de rech
ter der aarde vonniste, voltrok de
rechter daarboven het doemvonnis over
de zonde
»0 diepte, beide der wijsheid en der
kennisse Gods!"
Wanneer wij den
vasten grond willen kennen, waarop de
troostredenen in de Schrift rusten, dan
moeten wij met onze gedachten op
klimmen tot de hoogte, en nederdalen
in eene diepte, die geen schepsel kan be
reiken, dan moeten wij ons verplaatsen,
waar niemand zich verplaatsen kan, te
weten: in de nooit begonnen eeuwig
heid, waar God woont, en denken aan
zijne liefde, die van eeuwigheid is, aan
zijn vrijmachtig, onafhankelijk wel
behagen. Het plan der reddende liefde
was niet een later gemaakt bestek om
eene onvoorziene ramp te herstellen.
Vóór de mensch zondigde, was zijne
verlossing bepaald, en de inhoud van
eene belofte was gelegd, eer er nog
een zondaar was om het genot dier
belofte te smaken. Christus heet het
Lam, geslacht van vóór de grondleg
ging der wereld; in Hem werd de schare
verkoren, die straks het Vaderhuis be
woont.
Nauwelijks was de mensch
Gode ongehoorzaam geworden, of de
Ontfermer sprak tot de oude slang, die
geheel de wereld verleidt:
»Ik zal
vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouw, en tusschen uw zaad
en baar zaad ; datzelve zal u den kop
vermorzelen en gij zult het de verzenen
vermorzelen." Dat was het eerste Evan
gelie, de heldere lichtstraal in stikdonkeren nacht. Hij werd beloofd, de
Overwinnaar van den moordenaar, de
Slangenvertreder, die der duivelen kop
zou vermorzelen, de Redder van ver
lorenen. Het gejuich der Satanische
geesten boven het verloren paradijs,
zou niet beletten, dat eens engelen
zouden zingen in Efrata's velden. Een
strijd werd aangekondigd tusschen den
Christus en den overste dezer wereld ;
maar ook de zegepraal van den eerste
over den laatste voorspeld.
Stervende zou de Leeuw uit Juda
overwinnen en de ure van Satans schijn
bare zegepraal zou de ure van diens
verpletterendste nederlaag zijn. Een
strijd werd aangekondigd tusschen de
gemeente en de hel, maar in en dooi
en met haar Hoofd zou de gemeente
triomieeren, eeuwig zou zy zingen het
lied des Lams.
NOTTEN.

(Wordt vervolgd.)

VOLHSNOOIIEIl.
't Adres tegeu den Vaccine
dwang.
Onderstaand adres is verzonden aan Hare
Majesteit de Koningin ; een afdruk aan elk
der Ministers en der leden van de Kamers
der Staten-Generaal.
Ook de Christelijke weekbladen en vele
dagbladen zijn in de gelegenheid gesteld,
van dit adres kennis te nemen. Moge het
in vele bladen een plaats vinden, en ook
degelijke bespreking.
In de laatste maanden is duidelijk geble
ken, dat het weder optreden van den Bond
tegeu Vaccinedwang, die dood scheen te
wezen, niet vruchteloos is geweest. En nog
juist op tijd, nu op politiek gebied gebeurd
is, wat niemand verwachtte toen deze Bond

weder optrad. Zóó bestuurt God de Heere
de dingen. Hij beweegt de harten van vele
of weinige menschen, opdat en zoodat dezen
zien en als hun roeping erkennen, wat naar
Gods raad op een bepaalden tijd moet
gedaan worden. Van achter ziet men dat
het best. Heil ons, als wij vóór onze roeping
staande, niet traag ziju in het benaarstigen,
en niet van rijke middelen of groote menigten
afhankelijk maken het doen van wat als
noodig en voor-ons-plichtmatig is erkend,
maar in kinderlijke gehoorzaamheid den weg
betreden, die tot het doel kan voeren, en de
zorgen en moeiten dragen, die onafscheidelijk
zijn van alle werk in Gods koninkrijk, dat
bestemd is om wèl te slagen. Wie aldus
arbeidt, wordt bewaard voor menigerlei
verzoeking, welke lichtelijk verleidt tot traag
of moedeloos aflaten en uit den weg gaan
voor bezwaren en bezwaarden, voor tegen
spoeden en tegenstanders. Eu de zoodanige
ontvangt ook telkens nieuwe stof en nieuwen
drang tot dankend opmerken en genieten van
de goedertierenheden des Heeren, die zich
verheerlijkt in het vertrouwen Zijns volks en
in het volk des vertrouwens op Zijne mach
tige hand.
Dat de Bond ter goeder ure weer tot
actie is gekomen, zeggen wij vooral met
het oog op het Christelijk Ministerie. In
de verwachting, dat dit Ministerie wel zal
pogen tegemoet te komen aan de bezwaarden
door den Schoolvacciued wang, besloot de
Algemeene Vergadering van den Bond, 30
Oct. j.1 , een voorstel tot een Volkspetitionnemenl tegeu dezen dwaug in reserve te
houden, en voor het heden zich te bepalen
tot een adies aan onze geëerbiedigde
Koningin. Geve God Hare Majesteit het
voorrecht, Haar volk eindelijk te verlossen
van deze al te hatelijke beleediging van
het recht en de vrijheid van Neerlands
burgerij, en alzoo voor vele kinderen de
nu voor hen gesloten scholen te openen!
Worde dan ook dit Adres begeleid door de
gebeden van allen die Vorstenhuis eu volk
liefhebben, en voor zich en hun kroost de
vrijheid met alle andere burgerrechten eu
zegeningen verwachten van de genade en
barmhartigheid des Vaders die in de hemelen
is, om Jezus Christus' wil ! Ook voor de
Ministers eu de Volksvertegenwoordigers ga
het gebed geduriglijk op, dat de Geest van
God hen verlichte en hen besture tot al wat
recht en goed is voor Ziju aangezicht en ten
zegen van het volk, tot behartiging van welks
belangen zij door Zijne gratie geroepen zijn.
Aan llare Majesteit de Koningin.
Geeft met verschukligden eerbied te ken
nen het Besluur van den Bond tegeu Vac
cinedwang,
dat een zeer groot aantal van Uwer Majesteits
onderdanen ernstige bezwaren neett tegen
artikel 17 van de Wet op de besmettelijke
ziekten, omdat dit artikel hen voor de moeielijke keuze plaats: óf hunne kinderen te
onderwerpen aan de inenting met koepokstof,
óf hen te laten opgroeien, verstoken van
het allernoodzakelijkste onderwijs, vallende
huisonderwijs voor de overgroote meerder
heid buiten het bereik hunner finantieële
krachten ;
dat duizenden in den lande tegen de koepokinentiug gekant zijn, en dat wel op
gronden zoowel van medischen als van
godsdienstigen en zedelijken en staatsrechte
lijken aard ;
dat de medische bezwaren in hoofdzaak steu
nen op de navolgende overwegingen :
a. dat de vaccinatie, bestaande in het
inbrengen in het bloed van eene sterk viru
lente stof met een geprononceerd pathogeeu
karakter, eene stof, waarvan nóch liet wezen
nóch de uitwerking bekend is, op zichzelve
niet kan geacht worden eene onschuldige
operatie te zijn, waarbij nog komt dat de
gelegenheid voor secundaire infectie er met
roekeloos opzet bij woidt opengesteld.
b. dat deskundige voorstanders van de
inenting dit volmondig erkennen, voor welk
beweren als één der vele bewijzen gelden
kan wat Dr. Fürst in zijne «Pathologie der
Schützpockenimpfüng" schrijft op pagina 3,
n. 1.:
„Wenn wir erwiigen, was es heisst, ein
uns seiuem Wesen nach noch nicht eiumal
genau bekanntes Contagium von bisweilen
unberecheubarer Virulenz uud nicht immer
absoluter Reinheid einem Kinde einzuimpfen,
wenn wir daran denken wieviel Gelegeuheit
zu secuudiireu Iulectionen, zu Verunreinigungen und Veruachlassigungen gegebeu ist,
dann wird uns das Auitreteu pathologischer
Zustande beirn Impflinge leicht verstandlich
sein. — Nur angedeutet sei, wie die zu
erwartende Reaction iudividuell sehr verschiedeu ist, proportional den zur Resorptiou
gelangten Krankheitserregern steht und wie
deren Starke bis jetzt keiner Dosieruug
unterliegt."
c. dat de voorstanders der vaccinatie wel
erkennen dat: «das reine Vaccinecontagium
keine oder doch nur unwesentliche und
vorubergeheude Kraukheitserscheinnugea im
kindlichen Körper bewirkt" (Dr. Fürst t. a.
p. pag. 4), waarmede dus toegestemd is,
dat reeds zuivere vaccine niet absoluut on
schadelijk is, maar evenzeer moeten toegeven
dat: «bis jetzt eine solche Reindarstellung
des spezifischen Vaccinecontagiums durch
Ziichtuug in irgend welchem Nahrboden
ausserhalb des Tierkörpes nicht gelüngen
ist" (pag. 4), ja dat wij : «auf die Frage nach
dem wirksameu Priuzip der Vaccine" nog
steeds „antworten inüssen : ////Nescimus"" !
d. dat het om al deze redeueu eene
groote, zij het ook met het oog op het
eerlijke //.iNescimus der medische weten
schap, begrijpelijke leemte in de Wet is,

dat zij niet aangeeft onder meer: wat vaccine
is, aan welke voorwaarden van zuiverheid
deze stof moet voldoen, met welke voor
zorgen de inenting er van behoort plaats
te hebben, hoeveel stof voor iedere vacci
natie te gebruiken zij, enz.
e. dat in verschillende landen officiëel
gevallen van ziekte en van dood tengevolge
van door deskundigen toegepaste vaccinatie
zijn en moeten worden toegegeven, zelfs met
de erkentenis dat de werkelijkheid in dit
opzicht de officiëele cijfers zeer verre overtreft.
ƒ. dat bij al deze officiëel toegegeven
nadeelen van de inenting, het nut er van,
als prophylactische maatregel tegeu de kin
derpokken, niet ouomstootelijk vast staat, ja
dat de 19de eeuw getuige geweest is van
moorddadige epidemiën in landen, waar
95® 0 van de bevolking was gevaccineerd.
ff.
dat in elk geval art. 17 van de Wet
op de besmettelijke ziekten ten onzent weinig
invloed kan oefenen op het uitblijven van
epidemiën, aangezien bij een gemiddelden
duur eener eventuëele immuniteit van B
jaren, toch alle inwoners des rijks boven
den 10-jarigen leeftijd hunne vatbaarheid
voor pokken weer hebben teruggekregen.
h. dat nog nooit is nagegaan, hoe groot
de invloed kan geweest zijn, die op de
vermindering der pokkensterfte in de laatste
100 jaren geoefend moet zijn door
1. de veranderde verhouding van het
publiek tegenover de pokziekte toen deze
niet langer werd beschouwd als eene ziekte
waaraan niemand ontkomen kon, maar als
een kwaad dat te vermijden was.
2. het verbod van iuoculatie.
3. het invoeren van hygiënische maat
regelen als isoleering eu desinfectie.
üat bovendien bij sommigen ook bezwaren
bestaan van godsdienstigen aard, hetzij men
het ongeoorloofd acht te trachten ziekten
te voorkomen door eene kunstbewerking als
de vaccinatie, dan wel geen bezwaar heeft
tegen, ja zelfs de verplichting gevoelt tot
het gebruik maken van voorbehoedmiddelen
mits deze niet schaden kunnen, maar het
nochtans ongeoorloofd acht, dour het in
brengen van smetstoffen in het bloed het
lichaam opzettelijk ziek te maken, als zijnde
zulks een zonde tegen het zesde gebod van
Gods Wet en een verzoeken van God, die
Zijne hulp berlooft aan allen die op Hem
vertrouwen naar Ziju Woord, maar streugelijk verbiedt het ingevaarstellen van eigen
en anderer leven en dat straft als miskenning
van Zijne souvereiniteit en goedertierenheid ;
dat anderen uit een ethisch oogpunt tegen de
vaccinatie gekant zijn, omdat zij strijdig
achten met natuur en zedelijkheid alle
kwelling van dieren en vivisectie;
dat er eindelijk bezwaren van staatsrechte
lijken aard bestaan, die met de medische
en godsdienstige bezwaren nanw verbonden
zijn eu die leiden tot vragen als de volgende :
a. Behoort het tot de competentie van
eene Overheid uitspraak te doen in een
zuiver medisch vraagstuk, waarover onder
deskundigen uog altijd strijd is ?
b. Mag eene Overheid over het lichaam
harer onderdanen beschikken op eeue wijze
als dit bij vaccinatie plaats heeft. ?
c. Behoort eene Overheid zich te plaatsen
tusschen God en de cousciëutie ?
dat de bepaling van art. 17 van de Wet op
de besmettelijke ziekten, volgens welke geen
ongevaccineerde kinderen de school mogen
bezoeken, en die tengevolge heeft dat jaarlijks
eetiige honderden
kinderen geheel van
onderwijs verstoken blijven, in hun oog is
eene wreede bepaling, daar de kinderen
daardoor gestraft worden voor iets wat
hunne ouders of verzorgers nalieten ;
dat genoemde bepaling geheel in strijd is
met doel en strekking van de Leerplichtwet,
die juist wil dat geene kinderen zonder
behoorlijk lager ouderwijs zullen blijven ;
dat zij ter voorkoming van besmetting geheel
onnoodig is, daar nog nimmer is aangetoond
dat de niet-ingeëuten meer kans hebben de
besmetting over te dragen dan de itigeënten, terwijl, indien de vaccine immuun maakt
tegen pokken, de gevaccineerde kinderen in
geen geval gevaar loopeu door de nietgevaccineerde te worden besmet.
Om deze eu dergelijke redeueu heeft de
Bond tegen Vaccinedwang in zijne jongste,
te Rotterdam gehouden, Algemeene Verga
dering ons opgedragen, Uwe Majesteit met
den meesten eerbied, doch tevens met allen
ernst eu aandrang te verzoeken, zoodanige
maatregelen te willen nemen, dat voortaau
aan uiet-gevaccineerde kinderen niet langer
de toegang tot de openbare en de bijzondere
soholen worde ontzegd.
't Welk doende, enz.
Uwer Majesteits getrouwe onderdanen,
Kampen.
L. LINDEBOOM, Foorzitter
van den Bond tegen vaccinedwang.
1 Ridderkerk. JOH. P. SCHOUTEN,
Februari [
Arts, Secretaris.
1902. | Rotterdam. J. JANSI-N.
'
Penningmeester.
De Minister van Binn. Zaken heeft reeds
herhaaldelijk, schriftelijk en mondeling, doen
blijken van zijne bereidheid om althans voor
bizoudere scholen den Vaccinedwang weg
te nemen. Moge een goede ontvangst van
het adres in de Kamers bevorderlijk worden
aan ZExc's plannen, die wel eerlang in vas
ten vorm ter kennis van de Tweede Kamer
zullen worden gebracht.
Van de bladen hebben vooral Be Standaard
en Be Nederlander in den laatsten tijd met
kracht getuigd tegeu den Vaccinedwang en
ook tegen de al te groote ingenomenheid
met de Vaccine. In den strijd tegen den
dwang kunnen voorstanders en tegenstanders
van de Vaccine samengaan.
't Is wel te wenschen, dat ook de Roomsche Kamerleden medearbeiden tot opheffing
van den dwang, en dat Be Tijd en andere
invloedrijke Roomsche bladen liever dien
arbeid zullen steunen dan eenzijdig te spreken
over de bezwaren, en daardoor te sterken
voorstanders der Vaccine die zelfs den dwans

gevvenscht en daarom geoorloofd achten.
Mogen we inzonderheid de godsdienstige
en de daarmee in verband staande staats
rechtelijke bezwaren in het Adres, aan de
ernstige overweging en bespreking van Be
Tijd c. a. aanbevelen ?
Indien wij niet nu, onder een Christelijk
Ministerie, van dezen dwang worden verlost,
dan . . . . Maar neen, wij willen liever in
goede hope leven, onze oogen opheffend
naar de bergen, vanwaar in alle eeuwen de
hulpe is gekomen' voor een ellendig en arm
volk, dat op den Naam des HEEREN betrouwt.
L. LINDEBOOM.

&erel»ruieerd TraktaatGeuoolichap
»F ( L E 8> «> U S."
De e.v. Bestuursvergadering zal D. V.
worden gehouden Bonderdag 13 Maart 1902.
Be Secretaris,
J. TER BORG.

Wolvega, 18 Febr. 1902.

Ckrisi. Verzorging vau
Zenuwlijders.
Deze Vereeniging zal hare algemeene Ver
gadering houden 24 April a. s. in »Irene"
te Utrecht.
De plannen voor de te bouwen Stichting
te Zeist zijn reeds gereed, naar men ons
meldt. De bouw wordt in het voorjaar aan
gevangen. En ais Geneesheer-Directeur zal
optreden Dr. Hermanides van Geldermalsen.
üe Stichting zal den naam dragen van :
//Christelijk Sanatorium voor Zenuwlijders."

Tehuis voor Militairen
van Gereformeerden Huize,
Practizijnshoek 4 te 's-Gravenliage.
Jongelingen, of Ouders en Voogden, wier
jongelingen met Maart a. s. te 's-Gravenhage in dienst worden gesteld, zij door de
Vereeniging voor samenkomsten van Mili
tairen van Gereformeeiden huize bijzonder
de aandacht gevestigd op ons Tehuis. Zij
verzoekt beleefd opgave te mogen ontvangen
van de namen der jongelingen, die te's-Graveuhage in dienst worden gesteld, met aan
wijzing bij welk deel van het leger zij
worden ingelijfd.
Namens de Vereeniging voornoemd,
C. J. VAN ROODE JR., Secretaris,
Jan van Nassaustraat 127.

»e Noodkas van »ElTaflia."
Het is reeds eenigen tijd geleden, dat we
uwe aandacht vroegen voor bovengenoemde
kas. Er kunnen echter tijden aanbreken,
dat het plicht wordt steun te vragen en wij
meeuen, dat thaus zulk een punt is gekomen.
Wat de //Noodkas" ten doel heeft ? We
mogen veronderstellen, dat de meeste lezers
het weten. Voor de enkelen, die er nog
onbekend mee zijn, willen we het in weinig
woorden duidelijk trachteu te maken. De
doofstomme kinderen, die in //Efifatha" zijn,
kunnen daar van zelf niet gratis verpleegd
eu ouderwezen worden ; voor ieder kind wordt
ƒ 210 gevraagd. Er ziju echter ouders, die
deze som niet kunnen betalen ; sommige
kunnen zoo goed als niets bijbrengen. In
zulke gevallen wordt dan ter plaatse op aller
lei wijze hulp geboden b.v. door familie en
vrienden, de betrokken diaconie enz. Vaak
is die hulp niet toereikende voor de geheele
som.
Dan mag men aankloppen bij de
z/Noodkas." Zij doet dus dezelfde diensten
als de plaatselijke suppletiefoudsen.
Voor dit schooljaar hebben wij aanvrage
gehad en toezegging gedaan voor 9 kinderen
tot een bedrag vau bijna ƒ 400 — Onge
veer de helft daarvan is betaald. Nu zijn
er slechts enkele guldens meer in kas en
de penningmeester kon op 1 Februari de
vervallen termijnen niet voldoen.
Met het oog op den gemelden toestand
onzer kas vragen we aan de lezers en leze
ressen een groote of kleine bijdrage te zen
den aan ouzeu penningmeester : L. G. VAN
DORP te Leiden. Zijn er misschien, die
het voorbeeld van sommigen willen volgen,
geregeld voor onze arme doofstommen wat
te verzamelen, dan zenden we op aanvrage
gaarne een busje voor dat doel. Meer dau
een jaar geleden werden honderd nieuwe
busjes vervaardigd, volgens het besluit der
algemeene vergadering, en voor slechts enkele
vonden we een plaats. Wie helpt zorgen,
dat de busjes niet langer renteloos blijven
staan? Wie wil barmhartigheid oefenen aan
onze arme ongelukkigen, opdat ook voor
hen de gelegeuheid blijve bestaan om Chris
telijk te worden opgevoed eu onderwezen ?
Onze Heiland wendt zich immer het eerste
tot het arme en ellendige ; zouden wij dan
tevergeefs een beroep doen op de belijders
van zijnen Naam, om een betrekkelijk zoo
geringe som bijeen te krijgen ? Wij kun
nen het niet gelooven.
Be Commissie voor de »Noodkas" :
H. GROENENDIJK.
L. C. ORANJE.
L. G. VAN DORP.
Van 1 Dec —1 Febr. ontvingen we met
vriendelijken dank de volgende giften : Uit
het busje van N. v. M. te Dordrecht f 5,45 ;
idem van M. M. te D. f 14,00 5 ; idem van
E. v. N. te Zwijndrecht f 5 ; idem van Ja.
K. te Werkendam f 6,70 ; idem van N. v.
M. te D. f 7,10 ; N. N. te Oosterend f 1 ;
M. J. C. Colijnsplaat f 2,80 ; busje N. N.
te Leiden f 4,09 ; busje Prof. L. te Kampen
f 3.
SCHOOL VOOR MIDDELBAAR- EN
HANDELSONDERWIJS.
Het Bestuur van de Vereeniging voor
Middelbaar-, Handels- en Voorbereidend
Hooger Onderwijs op Gereformeerden grond
slag, gevestigd te Rotterdam, mag aanvan
kelijk zijn pogingen met gunstigen uitslag
bekroond zien.
De leeraren arbeiden met loffelijken ijver
en het onderwijs zal ongetwijfeld blijken

met het openbaar te kunnen wedijveren
Door gebrek aan gewenschte localiteit
moest voor de school tijdelijk een plaats
gezocht worden. Thans is door des Heeren
goedheid een uitnemende localiteit gevon
den. Met Mei e.k. zal de school overgeplaatst
worden naar het ruime bovenhuis Jonkerfransstraat No. 71.
In dit bovenhuis zijn vier groote lokalen
en enkele kleinere, die voor den Directeur,
voor ontvangkamer enz. kunnen gebruikt
worden.
Het Bestuur kan dus nu met vrijmoedig
heid eene flinke vermeerdering van leerlingen
voor het eerstkomende jaar te gemoet zien.
Moge de belangstelling, welke wij reeds
van alle zijden ontvingen, steeds toenemen.
Binnenkort zal er eene oproeping in de
bladen geplaatst worden voor nieuwe leer
lingen.
De datum van het admissie-examen zal
nader worden bepaald.
Wij maken er nog opmerkzaam op, dat
er gelegeuheid bestaat om alleen de lessen
ia het Handelsrekenen, Boekhouden enz.
bij te wonen.
Bij genoegzame deelneming zal er ook een
aparte avondcursus in die vakken geopend
worden.
Zegene de Heere onzen arbeid tot heil
van onze jongelingen en tot eer zijns
Naams.
Het Bestuur.
üe Advocaat-Generaal Douglass meent,
dat het Gebed des Heeren niet in de publieke
scholen van den Staat Minnesota mag gebe
den worden, omdat een artikel der Staatsconstitutie zegt: //dat niemand mag gedwon
gen worden om eenige plaats van openbaren
eeredienst bij te wonen, op te richten, of te
ondersteunen." Door het bidden van het
//Onze Vader" zou dus de school een kerk wor
den !— Een echte liberalistische uitlegging
der wet; zooals die, volgens welke de wet tegen
politieke vergaderingen tegen de Afgeschei
dene godsdienstige bijeenkomsten werd toe
gepast. Men begrijpt, dat deze wetsverklaring
weerstand ondervindt.
1 ater Hyacinthe heeft van zijne reis in het
Oosten en zijne bevinding aldaar over Rome
gezegd, dat het bekend is, hoe Rome inzake
den eeredienst, zijn ritus en het kerkbestuur
tot zijn publiek weet af te dalen om het
te winnen. Soms wordt daar toegestaan,
wat elders vervloekt wordt; b.v. de commu
nie onder beide gestalten en gegist brood,
zeldzame en verkorte biecht, priesterhuwe
lijken
alleen de gehuwde geestelijken
nemen de biecht af, — vrije keuze der pastoors,
i. é. w. afwering van alle clericalisme. Een
Roomsche leek van invloed zeide tot hem :
wij erkennen het primaatschap van den
Paus en zelfs zijn onfeilbaarheid sedert het
laatste concilie, omdat het zoo moet, mits
de Paus zelf aan onzen Patriarch gehoorzame.
Deze Patriarch der Grieksche kerken zeide
tot Leo XIII — volgens Hyacinthe — in
tegenwoordigheid zijner kardinalen:
Ik
erken u als den opvolger van Petrus
op den stoel van Rome; maar ik twijfel
niet, of gij erkent mij op uw beurt als op
volger van dien zelfden Petrus op den minder
luisterrijken maar ouderen stoel van Antiochië.— Alzoo weer een Paus in het Oosten
en een Paus in het Westen !

Volgens den predikant Völter van Stuttgart brak het evangelie vooral onder de
Joden in Bessarabië door, nadat Delitzsch'
Hebreeuwsch Nieuw-Testament onder hen
verspreid werd. In Kicheneff zijn de helft
der 100,000 inwoners Joden. Op den sab
bat komen wel duizenden Joden de gods
dienstoefeningen bijwonen in eene groote
zaal, waar op den muur Hebreeuwsche
Bijbelteksten uit het Oude- & N.-Testament
hangen.
Ter weerszijden van een altaar
staan de woorden : Ik ben de weg, de
waarheid en het leven — en — Geloof,
hoop en liefde.
Van den eenen kansel
wordt uit het Oude-Testament en daarop
vau den anderen, door voorgangers, uit
het Nieuwe-Testament gelezen.
Ook des
Zondags geschiedt aldus.
Völter rekent,
dat jaarlijks 3000 Joden tot de Christelijke
kerk komen. In 25 jaren maakte hij zelf
100 navolgers.

In een der godsdienstoefeningen onder
de Joden te Kicheneff las de voorganger de
geschiedenis der genezing van den 83-jarigen
kranke en sprak hierop : „Deze zieke is
onze natie, die niet 38 jaren maar 38 jubel
jaren of halve eeuwen, dus 1900 jaren
lijdende is. God heeft Hem gezonden, die
haar genezen kan. Hij is Jezus, dien onze
vaderen verworpen en gekruisigd hebben.
Degene, van wien de heilige boeken van
het Oude-Testament getuigenis geven. Hij
is de beloofde en door ons volk verwachte
Messias. Bij Hem zullen wij zaligheid en
genezing vinden !" En de verzamelde menig
te protesteerde niet; integendeel hoorde zij
met merkbare instemming den prediker aan.

Alle tien jaren houden de Methodisten
een internationaal concilie. Op deze verga
dering onlangs te Londen gehouden, waren
500 afgevaardigden dezer kerken. Ze tellen
samen 82 millioen zielen, 48000 predikanten,
104.000 predikende lidmaten, en zijn ver
deeld in 80.000 kerspels — volgens het
rapport ter vergadering gegeven. De Metho
distische kerk wordt de aanzienlijkste kerk
van het Protestantisme geacht en men be
schouwt ze door de eensgezindheid der
Engelsche en Amerikaansche groepen als
een goede waarborg voor vrede en vrijheid
over de gansche wereld. Jammer, dat ZuidAfrika dit zoo wreedeiijk logenstraft. Het
is opmerkelijk: in 1881 kwam op deze tien
jarige Methodistische conferentie de tijding
van den moordaanslag op Garfield en in
1901 die van Mac-Kinley.

t

I n g e z o n d e n .

ADVERTENTIEN.

Geachte Redactie!
Gaarne wilden wij door uwe bemiddeling
een woord richten tot de broeders en zusters
in ons vaderland, die uit liefde tot de dingen
van Gods koninkrijk geleerd hebben hunne
mede-broeders te helpen, waar het noodig
is. Een- en andermaal plaatsten wij een
advertentie om hulp voor de Christelijke
School te Hoek van Holland, maar ontvingen
zoo weinig, dat zelfs de advertentiekosten
daarmee niet bestreden konden worden.
Het lag misschien wel aan de advertentie.
Daarom een enkel woord van toelichting!
Het geldt hier niet de ondersteuning van
een school in een jaarlijksch tekort, maar
hulp in ander opzicht. Wij moeten straks
met Juli weer kinderen opnemen en hebben
geen plaats voor hen. Wij hebben een
hoofdonderwijzer, maar geen onderwijzers
woning. Wij hebben op alle manier getracht
geld te krijgen als hypotheek, maar daar
wij geen gedeelte van de benoodigde som
hebben, kunnen wij geen hypotheek sluiten,
noch bij particulieren, noch bij eenige bank.
Veel wordt hier jaarlijks geofferd, maar
wij kunnen dat gedeelte niet bijeenbrengen
en zijn dus genoodzaakt hulp van buiten in
te roepen. Wij hebben getracht van de
kerken in ons land hulp te krijgen, maar
verreweg 't grootste deel heeft niet eens
geantwoord. Trouwens er komen zooveel
aanvragen ! Maar er zijn toch nog wel
broeders en zusters in ons land, die wat
kunnen en willen missen, daar de behoefte
zoo dringend is. Wij hadden nooit gedacht,
dat op onze plaats in enkele jaren reeds
een derde lokaal zou noodig zijn en nu
moeten wij, als wij niet geholpen worden,
straks de kinderen weigeren, die gereed staan
om te komen en onze hoofdonderwijzer moet
zich helaas ! op een onaaangename wijze
behelpen, zoolang er geen woning voor hem is.
Broeders en zusters, vraagt nu niet:
hoeveel heb ik al gegeven tot nu toe voor
't onderwijs, maar kan ik nog wat geven
om Hoek van Holland te helpen.
Wij hopen, dat wij niet tevergeefs zullen
vragen. Van uwe giften zal u de goede
ontvangst bericht worden door den ondergeteekende.
G. L. Goms, Pred., Voorz.

Getrouwd:
STOFFEL WILLEM VIS
EN
ELIZ4BETI1 KOOLSTRA,
die, mede namens wederzijd-che Familie,
hun hartelijken dailli b tuigen voor de
vele blijken va-i belangstelling, bij ge
legenheid van hun huwelijk ondervon
den.
HAAMSTEDE,
20 Febr. 1902.

AAN HAKF. MAJESTEIT DE KONINGIN !
Geven met verschuldigden eerbied te
kennen
(Namen en de voornamen voluit, alsmede
de woonplaats van alle Bestuursleden, in
volgorde van onderteekening ;)
dat zij hebben opgericht eene Vereeniging
onder den naam van
Zij nemen de vrijheid hierbij over te
leggen : a . . . . b . . . . c . . . . met
eerbiedig verzoek, dat het Uwe Majesteit moge
behagen, voornoemde Vereeniging als rechts
persoon te erkennen.
't Welk doende ; enz.
De Bestuursleden
(handteekeningen.)
N. N
den . . . . 1902.
Wie over een of ander punt in 't onzekere
verkeert, zoowel in betrekking tot de Veree
niging en hare Statuten, als tot den bouw
of verbouw der school, weet ik geen beter
adres te geven dan den ijverigen Secretaris
van «De Unie" en «Den Schoolraad," den
heer R. Derksen te Rotterdam, Kievitstraat 40.
U, M. de Red., mijnen dank voor de
plaatsing.
Uw dw.
R. BEUKEMA , H. d. S.
Hoogeveen, Febr. '02

Heden verscheen afl. I van

Geschiedenis van het Godsdienstig
en Kerkelijk leven van het
Nederlandsche V o Ik.

A. R. KIII,
na eece krankheid van 8 we
ken, iu den ouderdom van 52
jaren.
Eerst als Diaken en daarna
17 jaren als Ouderling heelt hij
met zijne gaven de gemeente
getrouw gediend.
Door zijn blijmoedigen, opgewekten geest en oprechten wan
del had hij zich de achting van
velen en de broederlijke liefde
der gemeente verworven. Sterke
en vertooste de Heere inzon
derheid de nagelatene betrek
kingen en vervulle Hij onder
ons de ledige plaats.

^oor 's lleeren goedheid werden wij
verblijd door de zeer voorspoedige ge
boorte van een stoon.
W. W. SM ITT.
H. C. SMITT —
Koaii.
ASSEN,
22 Febr. 1902.

(SOO v. C.—1903).

V o o r o n s v o l k b e w e r k t d o o r J. KUIPER.
Tweede h e r z i e n e en v e r m e e r d e r d e druk.

Namens den Kei Iceiaad,

N. WOLDINGA, Pres.
W. J. KI KUS.
TEN POST,
21 Febr. 19()2
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' nzen hartelijken dank voor al de
liefde en deelneuiing, ons b' toond bij
het verlies onzer dierbare Moeder, WKU.
Ds. G. GOKIS.
Namens al de Kinderen,
L. G. GOBIS.
ZEVENBEHGBN.

Heden werden wij zeer on
verwacht in diepen rouw ge
dompeld door het overlyden van
onze geliefde Gade en Moeder.
Zij was geboren te Kantens den
11 den Maart 1851. Uit eene
gelukkige Echtvereeniging liet
zij met baren Echtgenoot een
vijftal eigen kinderen achter en
een behuwdzoon. Terstond na
de voltrekking van het huwelijk
vertrok zij met haren man naar
AMERIKA. Wij zijn door haar
heengaan di^p bedroefd, ma«r
worden gesteund door de deel
neming en hulpvaardigheid van
vele goede vrienden, en aller
meest door de welgegronde ge
dachte, dat zij nu is bij haren
Heere en Heiland.
K. DIJKEMA
en Kinderen.
HOLLAND. MICH., 29 Jan 1902.

Hooggeachte Redactie !
Toen u in Oct. 1901 de goedheid had
een stukje van mijne hand in
Bazuin"
op te nemen, ter opwekking, om toch in dezen
winter overal, waar nog Chr. onder» ijs
gevonden wordt te beginnen met het vormen
eener vereeniging, het opzenden der Statuten
naar H. M. de Koningin enz., had ik niet
durven hopen, dat we zooveel teekenen van
ons leven in heel ons land zouden bespeuren.
In de laatste maanden toch kon men
bijna dagelijks in onze bladen berichten
lezen, dat men hier eene vereeniging
heeft gevormd, daar tot schoolstichting
heeft besloten, elders reeds gaat oproepen
een hoofd voor eene te openen 3chool. Is
dat geen verblijdend teeken ? Ons Chris
tenvolk schijnt overal wakker te worden
en — Gode zij dank ! — te beseffen, dat
men breken moet met de Openbare school.
Ook in Drente — nog zóó arm aan Chr.
scholen — komt ontwaking. Van verschil
lende zijden gewerden me berichten, dat men
aan den arbeid gaat. Geen wonder echter,
dat men verlegen staat, hoe te handelen.
Men weet niet, wat tischen de wet al stelt,
men weet niet, wat er voor noodig is, om de
Statuten goedgekeurd te krijgen ; men zit
dikwijls verlegen, tot wieu zich te wenden
om inlichtingen. Mag ik daarom voor alle
belanghebbenden het volgende meedeelen
met het oog op het verkrijgen van rechts
persoonlijkheid.
Hiervoor zijn vier stukken noodig, twee
gezegeld (377a of 75 cent) en twee onge
zegeld.
Alle stukken moeten door alle Bestuurs
leden onderteekend worden, behalve het
uittreksel uit de Notulen, welke gewoonlijk
door den Voorzitter en den Secretaris
worden geteekend. Deze vier stukken kunnen
in één enveloppe en het adres behoeft
alleen maar te zijn :
Aan Hare Majesteit de Koningin.
Brieven aan de Koningin zijn portvrij.
De vier stukken zijn :
1. Verzoekschrift om erkenning op zegel ;
2. de Statuten der Vereeniging op geze
geld papier;
3. de Statuten op ongezegeld papier ;
4. een uittreksel uit de Notulen der
Vergadering, waarin de Statuten zijn goed
gekeurd. Alleen dat punt behoeft te worden
vermeld, niet, wat er meer op die Verga
dering is behandeld. De Secretaris zorge
dus bij het vaststellen der Statuten dat
punt nauwkeurig te notuleeren.
Het verzoekschrift moet ongeveer aldus zijn:

Heden nam de Heere tot
zich onzen geliefden Broeder en
mede- Opziener der gemeente

De Baad der Geref. Kerk te
Vlaardingen B doet kennisge
ving aan de Kerken van het
zeer groot verlies, dat die Kerk
heeft getroffen den 20 Januari
1902 in het afsterven van één
harer Ouderlingen, den Eerw.
Heer

Rienk Klazes Feenstra.
Onze Broeder diende.eenigf ja
ren den Koning der Kerke in het
Opzienersambt, met de gaven
en krachten hem geschonken
en is ingegaan in de vreugde
zijns Heeren.
(Door omstandigheden eerst nu
geplaatst.)
Ncimms den herberaad,
Op. F. I ROST, Voorz
J. PROP PEKT Pz , Scriba.

r

Het behaagde
uit den kring
van de Geref.
OP LANGENDIJK
onzen geliefden

heden den Heere
der Opzieners
kerk te BROKK
wtg te nemen,
Broeder

Arie de Bree,
in den leeftijd van 70 jar^n. Met
de gaven en krachten hem ge
schonken, diende hij onze ge
meente in vroeger jaren als
Diaken en in de laatste jaren
als Ouderling. Wij mogen ver
trouwen, dat bij is ingegaan in
de ruste zijns Heeren.
Namens den Kerkeraad,
J. HARTWIGSEN, Praeses.
JAC. GLAS, Scriba.
BROKK OP LANGENDIJK,
17 Febr. 1902.

•
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te teekenen. De eerste aflevering is bij iederen boekhandelaar ter in
zage te bekomen. Het prospectus is overal gratis verkrijgbaar en
wordt ook op airmage toegezonden door den uitgever

G. F. CALLENBACH te Ntfkerk.
*

H' den werdtn wij diep be
droefd door het overlijden van
ons zeer geliefd Zoontje

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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JAN ADRIAAN,

tegen

in den aanvalligen leeftijd van
vier jaar. Zijn verlies valt ons
zeer zwaar, doch wij wenschen,
ziende op de Verbondsbelofte,
Gode te zwijgen.
H. KRANS
M J. KRANSDOIJER.
KAMPEN,
21 Febr. '02.
•HWIIIII1III IU "lllliWIIIMI I

Jftei

een

JlinKe

Dienstbode
van Geref. belijdenis, bij Ds. KüUIJSWIJK te AilTWKItPf;!, v.
Ili<*|»ei)i>eef k.*(r. ©1). Geen wasch
aan huis. Brieven franco.
t*
M
een fliuke

tegen

f ]ftei

DIENSTBODE
Loon 120 gul
den. met jaarlijksche verüoogingen van twintig gld. Adres:
van Ger^form. bel.

fl

Heden nam d« Heeie tot
zich in zijn eeuwige Sabbathsruste, onzen hartelijk geliefden
Echtgenoot, Vader en Behuwdvader

Mevrouw (J. S TtëNÖEN-tiAGKNBEKK, 12 rue des Fripiers te BHUSSEL.

f 50,000 a 4y|o

ABRAHAM GIDEON RADIX.

De Makelaars TEIXARA DE MATTOS & VAN DER VI.JGH, Kerkstraat
256 A'DAM, hebben bovenstaand
bedrag disponibel voor KKltSTlfi HYPUTISBCEH. Tevens is
bij hen te Itevrat/en een MMuis
mei heli'Itt(je ami het Sarphatipark
135. 1 iuurprijs _ƒ" OoO per jaar. Te
aanvaarden 1 Mei 1902 en een Hovenhuis aan den Amsteldijk. Huur
prijs ƒ SOO per jaar.

in den ouderdom van ruim 72
jaren
Mocht hij reeds op jeugdigen
leeftijd den Heere vreezen, ook
zi]n laatste getuigenis was, dat
de grond zijner hope vast lag in
den Drieëenigen Verbonds-God.
WED. A. G. RA 1 >IX—
ESVELDT.
P. L. RADIX.
A. RADIX—GROOT.
HAAMBRÜGGE,
23 Februari 1902.

Vereeniging tot Chr. Verzorging van
Zenuwlijders in Nederland.

BSHHHBnnnHHHHH
Heden, op den dag des Hee
ren, behaagde het. den Koning
der kerk tot zich iu de eeuwige
Sabbatsruste te nemen, onzen
geliefden broeder.

Bijna onafgebroken diende hij
onze kerk een dertigtal jaren
als Ouderling ; pas sinds het be
gin dezes jaars ï ustte hij. Sterke
de Heere zyne betrekkingen, in
't bijzoi der zijne bejaarde we 
duwe.
Namens den Raad der
Geref. Keik,
H. GRIFFIOEN, Scriba.
BAAMBRUGGE.
23 Febr '02.

Algemeene Vergade
ring D. V. Donderdag 24 April
1902 in »IKENE" ie UTRKCHT.
Afdeelingen en Corporaties wordt
herinnerd, dat zij voorstellen voor deze
Vergadering kunnen inzenden totWoensdag 12 Maart e.k.

iiiüïüifur
A. VAN ANDEL.

HEEREN VEEN.

llergeruc Tinto.

1

LEERLING BOEKHANDEL.

In een iJhrisl. ISoekh. annex
Mtrnhherii. waar veel te leeren vali.
kan tegen vergoeding een flink jongmen.-ch
ÏJS'#' worde? I.
Fr. Br. ieder M. K. a/d. uitgever
van dit Blad.

.

Koude Bergerac.

Vino para la Santa
Comunion.

Wijn voor liet
H. Avondmaal.

Esto Bergerac Tinto
importumoa de Espana exclusivamente
para servir a la Sancta
Comunion en nuestra
Iglesias-Neerlandesa.

Deze Roode Bergerac
importeeren wij uit
Spanje, uitsluitend om
te dienen bij het
Heilig Avondmaal in
onze Nederlandsche
kerken.

Prijs per 2 f | flesch a 400 gr. of 1 heele
van 800 gr. f 0,85.
Ook de Witte Bergerac wordt in vele Ker
ken voor het H. Avondmaal gebruikt; de prijs
hiervan is vanaf heden f 0,80 per flesch.
Kerkeraden of Predikanten kunnen gratis
ter kennismaking een flesch
Avondmaalwijn
ontvangen.

op

Heden behaagde het den Heere,
na een ziekte van 8 weken,
van onze zijde weg te nemen
oi) zen geliefden Echtgenoot en
Vader

WIE
I® 1 /,

cent aan den uitgever ZALS
MAN te KAMPEN zendt, kan p o. post
een extra Mo. O van de Bazuin ont
vangen.

SOLIEDE ORGELS
in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis

Handleiding en Toetsenlooper

Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

JOH. DE HEER,
Rotterdam, Noord molenstraat 71.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te HEUSDEN verschijnt de
DERDE JAARGANG
VAN

Wat zegt de Schrift?
Maandblad tot bevordering van het rechte
lezen e« uitleggen van K»ds Woord,

o»der redacfie van Prof L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. School
te Kampen, en met medewerking van
onderscheiden Bedienaren des YVoords.
Maandelijks verschijnt een No. van
16 blidz. van 2 kolommen, in royaal
8o formaat, en voorzien van een omslaer. Bij No. 12 wordt gratis een
stevige omslag met register toegezonden.
De prijs is slechts / 1.50 per jaar,
franco per post. Men kau in e» kening
ze den rech streeks aan d^n uitgever,
en ook d'>or een solieden boekhandelaar.
Van den len èn den 2den jaargang
zijn nog enkele ex ingenaaid, te beko
men a f I.GO.
No. 2 van den 3en j .g., pas versche
ren, bevat o.a. een brief van den red.
aan N a N., get :

De Theol. School het ofier?
die ook afzonderlijk is te bekomen, a

.» e l . I r a n e o p p o s t .
Vooreerst van Maart tot Augi^tus
(Gen. Svn.) zal verschijnen een Bijblad
bij »W. £ d S.

Voor het recht, de vrijheid,
en den vrede der Kerken,
inzake haai- eigen »Opleiding" en andere
levensbelangen. Dit Bijblad van 8 tot
16 of meer kolommen, gedurende het
halfjaar, kost slechts 50 ei. franeo
p. post, en voor de abonnees op
bovengenoemd Maandschrift 25 et ;
elk No. afzonderlijk 10 cl.
Spoedige opgave bij den Uitgever te
HEUSDKN wordt dringend verzocht.

De Secretaris,

A. G. RADIX.

g

A. R. K I I I ,
in den ouderdom van 52 jaren.
Diep gevoelen wij het verlies,
do^h het vertrouwen, dat het
sterven hem gewin was, is ons
tot blij ver; den troost.
G. BIEWENG\ —
WED. A. R. KIMM,
en Kinderen.
WOLTSRSUM,
21 Febr 1902.

Dit hoogst belangW ®, >
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De
eerste
druk,' die
rijke werk zal ver^ ,
6 5
schijnen in 50 weke
°s e, wasin
één
Jaar
lijksche afleveringen
*** t0taal
„
,
W
uitverkocht,
van 10 cent.
r ®^
Het is een boek voor iedereen. Niet dor en droog, maar aan
trekkelijk in verhaaltrant geschreven. Vele fraaie platen en
portretten versieren het werk.
De eerste ÏOOO in teekenaren ontvangen een prachtigen
Stempelband cadeau. Men haaste zich dus om op het werk in

Bij den Uitgever ZALSMAN is ver
se h e li e n :

FEESTSTOPOT
DOOR J. BAVINCK
Predikant der Gereform. Kerk te Kampen.

(voor liet l'aasehieeAl.)
145 l»iadz. 80 eenl. V\ ie hier
van 1 Ex. wil ontvangen, gelieve zich
aan te melden bij zijn gewonen Boekh.
of den Uitgever ZALSMAN te KAMPJSN.

Bij ZALSMAN te KAMPEN is verflP n pnpn •
r K « « T S T « J T J Fe N
DOOR
S. VAN VELZEN,
tn leven Hoogleeraar aan de Theo> School
TWKEDE DRUK.
289 BLAhZ. f 1,00.

Deze beroemde bundel Feeststoffen
kostte vroeger f 1,75. De tweede druk
met zeer duidelijke letter, slechtsft,00.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
Na ontvangst van postwissel f M,—
wordt het franco verzonden door
den uitgever.

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:
Aan Contrihuliën :
Door den heer E. Noteboom te Schoon
hoven : Uit Bergambacht t 20,50, uit GrootAmmers f 3, uit Lekkerkerk f 2, uit
Nuuwpoort f 5. uil Polsbionk f 10,50 uit
Schoonhoven f 52, uit Stolwijk f 2,50 'uit
Willige-Langerak f 25,50, uit Zevender
f 0.50, uit Vlist f 3,50, samen f 125; door
den heer W. H. Sliep te Rinsomageest
f 75,50 ; door Ds. J. de Jong te Loppersum f 36,50.
Collecten: (voor de Theol.
laculteit) :
Van de Geref. kerk te Drachten ( l /j co 'l )
f 5 90'/ 2 ; van idem t« Rotte alle f 1,89'/^;
van idem te Oudejja f 2,5172 ; van idem
te Boornbergum f 1,58; van idem te Drogenham A f 3,25'/,; van idem te Ureterp
t 1,37; van idem te Surhoisterveen f 2,50;
van idem te Opeinde-Njjenga 1 1,527» •
van idem te Drogeham B f 2,27 V»; van
idem te VlaardiDgen A f 16 64; van idem
te Zuid-B^iei land f 5; van idem te Oud
dorp f 1,36; van idetu te Rozenburg f 3,38.
%»n K'henkingen:
D,,or den beer A van der Schoor te
Rotterdam f 17, 5.
S. J. SEEPAT,
Hilversum.

Penningmeester.

Stoomdruk van ZALSMAN te

KAMPEN

