gemeen werd gevoeld, dat men zeer f e waken
had, da,t de amMen naar Gods Woord ingesteld, niet vermengd worden.
Een voorloopig voorstel wordt ingediend om
deputaten te benoemen met opdracht Reformatie te bewerken in die kerken, die nog onder
het Synodaal verband staan.
Een ander voorloopig voorstel, om de Geldersche Kerkbode tot het officieel orgaan van de
kerken dezer classis te maken, en om een oefenaar vanwege de classis aan te stellen om op
te treden ter vervanging van den dienaar des
Woord, de vacatuurbeurten vervullende, wordt
met het vorige aangehouden tot een volgende
vergadering.
Nadat nog een uitvoerige bespreking over
den heiligen Doop had plaatsgehad, werd
de vergadering met dankzegging en gebed door
Ds. Stroes gesloter-.
T. J. VisÉE, Scriba,

na. 't Duurde'echter nog^ al lang eer de
knaap terugkeerde. Eindelijk kwam hij.
»o, Jongens", zoo riep hij, »daar heb ik wat
gezien l"
»Zoo? Wat dan?"
»Oude Bet zit te slapen in haar leuningstoel
in de achterkamer."
»Nu, wat zou dat?" vroeg ik.
»We moesten haar eens aan 't schrikken
maken", antwoordde de booze knaap; »alswe
eens een kluit aard tegen het raam gooiden;
dan wordt zij wakker en weet niet wat er gebeurd is."
Dat was juist een kolfje naar mijn hand.
Wel begreep ik, dat het licht een vensterglas
zou kosten, maar, dacht ik, ik zal 't wel zoo
aanleggen, dat er niets breekt.
Meteen zocht ik een flinken kluit aard; en
wij gingen allen naar het tuintje en klommen
op de schutting.
»Mik nu goed", riep er een.
Zoo deed ik. Een oogenblik later, daar snorde
de kluit aarde door de lucht en.... trof het
venster. We behoefden er niet aan te twijfelen, want — er kraakte en brak iets; rinkinkelend rolden de glasscherven naar beneden.
Of de oude vrouw er wakker van werd behoefden we niet te vragen. We keken er echter niet naar. Verschrikt sprongen we van de

koop, J. T. L. • Boonacker te Oterleek, G. Th. Gerritzen te Rolde, H. J.-Groenman te Kropswolde, J.
A. T. Van der Meer van Kuffeler te Moordrecht, P .
Meindersma te Diepenheim en J. Wilod Versprille te
Kornjum.
'•
DRIETALLEN : Haarlem, A. J. Th. Jonker te Elle
com, J. C. Montijn te Schiedam en W. Bolkestein te
Ter Aar. — Nisse, J. G. Hulscher te Reeuwijk. P. S.
Meerburg te Kethel en J. Ossewaarde te Sluis. —
Apeldoorn, H. Feijkes te Hoogeveen, A. Renier te
IJselmuiden en G. Nijhuis te Berlicum.
TWEETAL : Vriezenveen, J. Oosterhuis te Oostrum
en B. J. Van Heiningen te Heerjansdam.
BEDANKT VOOR TOEZEGGING VAN BEROEP: Ter-

Uitgaven van J. k WOBUfiSEi, te Amsterdam.
Werken van Dr. A. KUYPSR.

DMi m GOEi wmm. „ONS
I. In den Kerstnacht. II. De Paasch-

PROGRAM."

Prijs ƒ3.60, in linnen band ƒ4.50.

kaple en Alkmarijp, H. W. A. van Aken te Saaxum.
morgen. III. Op den Pinksterdag.
BEROEPEN: Delfslmven en Lienden A. J. Loois te
Venendaal. — Oud- en Nieuw-Gastel, G. C. Klerk
IV. Ond- en Nienwjaar.
de Reus, emer. O.-I. pred. te 's Gravenhage. — MonVoor kerlielijk en huiseiyk gebruik.
Prijs van de geheele serie in vier fraaie
nikendam, E. Janzen te Heemse. — Brandwijk en
Gijbeland, F. J. P. Moquette te Sneek. — Heramen, stempelbanden ƒ Ö.60; in vier deelen ingeBenevens het
P. A. H. Van Rossem te Beek. — Cats en Gelder- naaid ƒ 3.60.
malsen, P. H. Versteeg te Sint Pancras. — BrouwersElk deel op zichzelf is compleet en verhaven, W. M. Houwing te Havelte. — Zevenbergen,
D. J. Karres te Bruinisse. — Elahuizen c, a., H. W. krijgbaar, geb. a ƒ 1.70, ing. k ƒ 1.30.
uitgegeven door de Predikanten
De inteekening op de serie k. ƒ 3 . 6 0 is bij
A. Van Aken te Saaxum, — Ypecolsga c. a., W. Gerritsen te Wierden. - Windeweer, G. Th Gerritzen alle boekhandelaren opengesteld.
C. L i R E . ^ I E R en B . VAN SCHELVEV.
te Rolde. — Nisse, J. Hulscher te Reeuwijk. — LutVijfde Duizend.
ten. J W. Gunning fr. te Eerdbeek. — Groningen,
Prijs gecartonneerd ƒ 0.40; 35 Ex. ƒ 9.50;
J. W. Kautzmann te Dinxperloo. —Westbroek, J. Bolkestein te Ter Aar. — Dordrecht, N. Göpner te Har50 Ex. ƒ 18.—.
derwijk. — Scherpenzeel. D. T- Van Dalfsen te VreeIn rood linnen stempelband ƒ O 90.
Drie
deelen
van
pi.
m.
20
vel.
land. — Tjerkgaast, A. Tellema te Idsegahuizen.
Groot formaat met wit papier in stempelb. ƒ 1.35.
Prijs ƒ 7.Ö0.
AANGENOMEN: Rossum, L. W. Rienderhof,te OudsDeel
III
is
ter
perse
en
zal
weldra
verhoorn. — Bellingwolde, H. J. Eisveld de Witt te Borger. — Eernewoude, J Folpmers te Opperdoes. — schijnen. Eén stempelband voor de drie deelen
Herwen, Aerdt en Pannerden J. Th. J. Van Goens wordt in gereedheid gebracht.
ir
te Huissen. — Alfen aan den Rijn, J. W. H. Kalkman
TIJD REDE.
te Monster.
Prys ƒ 0.50.
BEDANKT : Lunteren, P. I. Hopman te Neerlangbroek. — Oud-Vosmeer, H. F. O. H. Ulfers te Zelhem. — Sir [ansland, C J. Six Dijkstra te Genderen.—
Een deel postf. van pi. m. 19 vel.
Eenigenburg, L. Brunner, rust. pred. te Rotterdam. —
Part. prijs ƒ 1.90. Gebonden ƒ 3.40.
Angerloo, "J. W. H.' Kalkman te Monster. — Montfoort, H. Bruijel te St.-Jansga en Delfstrahuizen. —
Oosterzee en Echten, G. Van Dijk te Schraard —
Prijs f 0.50.
Loon op Zand, J Beijer te Hierden. — Minnertsga, J. Pot te Dalfsen. — Hooge Zwaluwe, P.
BUBELSTUDIÊiN!.
Flieringa te Babyloniënbroek. — 't Waal en Honswijk,
Tweede serie. Deelen I, II, III.
G. Van Kempen te Soesterberg. — Holten, H. W.
Vethake te Schalkwijk.
Part. prijs per deel ƒ 3.40. Gebonden ƒ 3.90.
5^„

DeteForMliereflvauEenigliei

lert ieirip der Giirlatel. Rellyie,

SPRANG, 6 Febr. Heden leed onze kerk
een treffend verlies door het overlijden van
onzen president-ouderling, den Eerw. Heer broeder A. Vos Az. Was hij, sedert den beginne
der reformatie alhier, sukkelend, toch was hij
der gemeente tot grooten steun, door zijn
wijs en voorzichtig beleid in elke voorkomende
omstandigheid.
Doch hoe- smartelijk dit verlies ook moge
zijn, wanneer wij op 't uitwendige zien, waar- schutting en stoven uiteen. De een borg zich
mede de Heere onze gemeente bezoekt, aan hier, de ander daar. Doch 't duurde niet lang,
de andere zijde mogen wij hem blijmoedig na- of we troffen elkaar in het bosch weer aan.
>Gij hebt wat moois gedaan. Jan", riepen ze
staren, daar hij vóór zijn heengaan getuigenis
mocht geven, door de genade Gods, van de mij toe. „'t was goed gemikt. Maar 't glas is
hope, die in hem was, die niet beschaamt, om- stuk.
»Nu, wat zou dat? Dat hindert-niet'', antdat de liefde Gods in 't hart is uitgestort,
wetende met den apostel Paulus (2 Cor. 5 : i) woordde ik, schoon ik toch lang niet gerust
dat, zoo zgn aardsche huis dezes tabernakels was.
»Oude Bet zal er zeker over klagen."
gebroken werd, hij een gebouw van God had,
»En woudt ge mij dan verklappen?"' vroeg
een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig
ik; »geen mensch weet immers wie 't gedaan
in de hemelen.
Geve de Heere God, die dezen waardigen heeft."
Ond Geref. Kerk.
«Neen," sprak een ander, »maar dat begrijBEROEPEN : Leiden, E Fransen te Lisse (Z.-H.)
en veelgeliefden broeder uit deze strijdende in
Chr. EVao)?. Kerk.
de triomfeerende kerk overplaatste, onzer ge- pen ze wel. 't Is een huis van den dorpsheer en
DEEL II,
BEROEPEN: Goes, F,.Crispeels te Brussel.
rneente spoedig een anderen ambtsdrager in hij moet de stukkende ruit laten maken. Denkt
BIJ DE
gij
dan,
dat
hij
niet
zal
vragen
hoe
't
gekoPart. prijs ƒ 3.90. Gebonden ƒ 3.40.
zijne plaats, die de belangen der kerke Christi
OVERDRACHT
VAN
HET RECT0RA.4T
op gelijke wijze weet te waardeeren en te ver- men is?''
DEB
Dat
was
waar,
en
maakte
mij
nog
benauwvullen; opdat de wonde, die Hij sloeg, weer
VRIJE UNIVERSITEIT
geheeld worde in die kranke plaats, en alzoo de-, 't Speet mij al, dat ik oude Bet had doen
op 2 0 O c t o b e r 1888.
BIJBELSCHE KARAKTERSTUDIËN.
zijn Sion in deze gemeente nog bloeien moge schrikken, maar dan de dorpsheer, met wien
Prijs ƒ 0.90.
Prijs net ingebonden ƒ 1 . — , ingenaaid ƒ 0 . 7 5 .
niet te spotten viel! Als Bet het hem eens vertot eer zijns naams.
telde!
Dezer dagen verscheen:
G. KuYPERS, Scriba.
Ik had geen lust meer in spelen, en we
Dinsdag 5 Februari des namiddags te 2 uren dropen allen stilletjes af naar huis.
op Woensdag 6 Maait as.
{Wordt vervelgd.)
De Ned. Geref. Kerk te Kooten (Friesland)
werd de eerste steen gelegd van het KerkgeVAN DE
bouw, genaamd Beth-El, voor de Geref. Gem.
Punten ter bespreking vóór 86 Februari in heeft noodig een schuldenlast af te doen van
ƒ2600.
Hij,
die
de
armen
dezer
wereld
heeft
AiN
VRAGERS.
te Goes, door het jongste zoontje van den
te zenden bij den actuarius
uitverkoren, heeft ook hier onder de heidebeleeraar der gemeente.
J. O. te S. — Het woord »zweer" beduidde
n . J . RUTGERS,
woners de zijnen. Koningskinderen in hutten van
De secretaris der kerkelijke bouwvereeniging. in het oudere Nederlandsch ook «schoonvader."
Weerdjesstraat, Arnhem.
in IVederland
plaggen, hout of riet. Wie kan zijn God danDs. C. Groeneweg, hield daarbij een korte In de nieuwe uitgaven van den Bijbel wordt
ken voor de hem geschonken gaven, terwijl
toespraak.
dan ook terecht het laatste woord gebruikt.
(Voortzetfio^ der Synode te Assen.)
een arme zuster van ellende dreigt om te
Deze toespraak werd met gebed gesloten.
Met het eerste raakt men in de war — gelijk
Gehouden te Kampen van 15—18 Jan. 1889.
komen
?
Dat
vele
handen
in
liefde
worden
uitgij zelf, niet waar?
Prijs 40 Cents.
gestoken tot redding van deze arme zusterkerk!
D. V. beduidt: Z>eo valente, d. i.: »Zoo
Aan de Classes,
Van
de
Handelingen
der Assensche Synode
Het
Bestuur
der
Kerkelijke
Kas,
God
wil."
Eerwaarde Broeders!
Onze hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid
R. HOEKSTRA, Boekh.
N. te W. — Het is volkomen juist, dat we Mr. De Savornin Lohman, heeft onder den
zijn nog enkele Ex. voorhanden. Prijs ƒ 1.
De deputaten der gecombineerde Classes
van Zeeland voor de kerkelijke hereeniging het woord «martelaar" verkeerd gebruiken. titel: «Waarom en hoe lang?" een vlugschrift
Leiden.
D. DO.^ISER.
Kooten, 12 Febr. 1889
(529)
met de Gemeente van wijlen Ds. Ledeboer Wandelaar (van wandelen) is : een die wandelt. het licht doen zien, dat als antwoord dienst
P.S. Ds. H . K . ZIJLSTRA verklaart'zich
De
Gerefoimperde
Kerli,
Christriijk
WreRhebben de eer aan de betrokken Classes te Zoo ook martelaar (van martelen): een die moet doen op eene uitdaging, aan hem gericht mede bereid tot ontvangst der gaven
blad, onder redactie van Dr PH. J. HOEberichten, dat de voorgenomen Conferentie van martelt, niet: die gemarteld wordt. Ik heb door den Amsterdamschen hoogleeraar in de
DEMAKER, P H . S. VAN RONKEL, J. W.
Afgevaardigden der Classes met de Kerkeraden een dierenplager nog wel eens hooren toe- letteren en wijsbegeerte Dr. C. B. Spruijt. Ten
FELIX en anderen. Prijs per jaar (beginnende
roepen
:
»Foei,
jij
martelaar!''
We
dienen
van bedoelde Gemeenten op 27 Februari a. s.
zeerste kan ik ieder onzer vrienden de lezing
met I Oct. ƒ3.60.
nu echter het woord te houden in de betee- van dit boekske (dat bij den uitgever J. A.
niet kan plaats hebben.
Nieuwe inteekenaren ontvangen de verschekenis die 't heeft, al is die zoo min goed
De vergadering der Classes Zeeland op als v a n : brekende {breekbare) waar; vallende Wormser alhier is verschenen) aanbevelen. Het
Stfeds voorhanden grojle Borfeering Amcri- nen Nrs. tot X Januari, voor zoover aanwezig,
optreden van den hoogleeraar Spruijt, wiens aansche Orgels, in alle prgzen en verschilleiide gratis. De Nrs. van Januari en Februari, waarin
Woensdag 6 Maart zal inzake deze Confe- ziekte enz.
salaris, helaas ! alle Amsterdamsche burgers te- modellen, voor Huis, Zaal en Kerk, in het
het antwoord van Dr. Hoedemaker aan de
rentie nadere beslissing hebben te nemen.
zamen moeten opbrengen, levert weer het duiFriesche Kerkbode voorkomt, inzake Heeg en
Met die beslissing zal de actuarius dezer
CORRESPONDENTIE.
Piano- en Orgel-Magazijn Sneek, zijn afzonderlijk verkrijgbaar tegen toedelijkste bewijs op, hoe onbillijk en ongerijmd
Classes U in kennis stellen.
A. V. D. te K . We hopen u spoedig te ant- het toch is, te willen beweren, dat het onderzending van 20 Cts. aan postzegels, bij den
van
Namens Deputaten voornoemd
woorden ; doch deze week gaat het niet.
Uitgever J. CAMPEN te Sneek.
wijs zóo moet zijn, dat niemand er zich aan
P. J. W. KLAARHAMER.
^ • j l ^ ^ Voor de exploitatie van dit blad
stooten kan (z©oals,in de Eerste Kamer weer
A. B. CRUCQ.
HOOGENBIRK.
S^^r
worden solide Colpof teors gevraagd.
met veel omhaal van woorden door den heer
Middelburg, 13 Februari 1889.
Alberda van Ekenstein is geleeraard), en dat Warmoesstraat 141, Amsterdam.
daaraan het onderwijs van overheidswege beantwoordt ; waaruit dan ook weer volgt, dat
dit onderwijs voor allen geschikt is en dus door
Ter perse bij J. H . DUNK te Rotterdam: als zijnde het schoonst en lirachtigst van
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. •Bllen ook bekostigd moet worden. Het ondergeluid, zijn de HARfflOJVIUiHS van ALEXwijs dus van den voortreffelijken heer Spruijt,
HANDBLÏIIGEM
ANDRE, PÈRE et FILS, gebouwd in massief
HET BEROUW.
het model-onderwijs, voor alle vaderlandsche
Zeer geachte Redactie!
eikenhouten kast.
van
het
burgers geschikt! En waarin bestaat de hooge
II.
Vraag de geïllustreerde p r i j s c o u r a n t aan
Wil mij een klein plaatsje afstaan in uw philosophic van dezen modernen professor in
Maar Gode zij dank, het is niet alzoo geTh. J . JAIVSËN, te 's-Hertogenbosch, en MvR.
veelgelezen
blad
voor
de
volgende
vraag:
de wijsbegeerte? —- In het prediken van haat
bleven. Hem zij daarvan al de eer, en hoe
BREEBAIRT, Damrali IVo. 23, Amsterdam,
Telkens vinden uwe lezers daarin berichten tegen alle Roomschen (wat voor hem ketterhet toeging wil ik u vertellen.
agenten voor Nederland.
(380)
gehouden te Utrecht.
Even buiten het dorp stond een school en van kerken, die de Staatssynodale organisatie jagers beteekent) en wantrouwen tegen alle an«afgeschaft"
hebben,
en
de
Dordtsche
Kerkentirevolutionairen
(of
in
zijne
schatting
bedriedaar dicht bij een vijf of zes huisjes, 't Waren
alle nieuwe gebouwen, die de heer van het ordening „weder aanvaard". Is dit spraakge- gers); terwijl diezelfde Roomschen en Antirevolutionairen meer daii de helft der staatsburgers
dorp had laten zetten. De school was voor bruik wel goed te keuren?
Art. 86. toch der Kerkenorde (79 van die vertegenwoordigen. Aan zulk onderwijs te moekleine kinderen; de onderwijzeres woonde er
boven. De huisjes werden voor heel weinig van 1586) verklaart plaatselijke kerken tot ten mede betalen, is voorwaar wel wat al te
geld verhuurd aan oude, arme lieden, die op dergelijk optreden onbevoegd; en tegenover hard ! — Doch ook deze verdrukking is ons nu
deze wijs goedkoop en goed gehuisvest waren. de orn deze artikelen onwettige Staatssynodale nog opgelegd. Tot hoe lang? — De Heere alIn een van die huisjes woonde een weduwe, organisatie is het niet noodig en te veel eer. leen weet het. Intusschen blijven wij voortbouMet eene Voorrede van
die in het dorp »oude Betje" werd genoemd. Ware dus niet beter, dat voortaan in dergelijke wen, en de Heere onze God zal het ons te
Ik denk dat er haast niemand meer leeft, die gevallen geschreven werd (met welke woorden zijner tijd doen gelukken.
J.
J.
A. PLOOS VAPi ASISTEL,
Met genoegen mag ik hier nog vermelden,
over LUKAS I I : 1 - 2 0 ,
haar nog heeft gekend. Maar ik kan mij haar dan o o k ; mits dezen zin gevende) dat men
Predikant
te Reitsum.
DOOB
nog heel goed voorstellen. Zij woonde geheel constateert., dat genoemde organisatie als onwet- dat met gunstig gevolg het candidaatsexamen
M E T PORTRET VAN CALVIJN.
tig,
goddeloos
en
ongerijmd
eenvoudig
vervalin de theologie heeft afgelegd de heer J. P.
alleen, want haar man was dood en haar kinPart. prijs ƒ 1.30. (In stempelband ƒ 1.80).
.J. C. 8IKKEL,
deren hier en daar verspreid. Zij was arm, len is, en dat men zich. evenals al/tjd sinds lóip, Schouten, die dus, naar te verwachten is, eermaar
ntc
zonder
inschuifsel
ervoor,
onder
de
Dienaar
des
Woords
in
de
Ned.
Oer.
Kerk
lang
beschikbaar
zal
zijn,
om
ook
door
de
doch deze en gene hielp haar als 't noodig
Kerkenordening Kerken te worden onderzocht, of hem het heerlijk
te ^8-Gravenhage.
was, en zelf bebouwde zij nog het tuintje, dat eeniglijk wettige Dordtsche
ambt van bedienaar des Woords mag toever- Uitgesproken in de Westerkerk ie 's-GraveBachter haar woning lag. In den winter zorgde
bage, 25 en 26 December 1888.
Met hoogachting en dankbetuiging.
trouwd worden.'
VAN
de dorpsheer nog al eens voor haar, zeodat zij
Prijs ƒ 0.50.
Uw. Dw.
W. HOVY.
geen gebrek leed.
J. H. FERINGA,
In dank ontvangen:
Zij was een vrome vrouw Dikwijls hoorden
)
V. D. M.
Voor de Vereeniging:
we haar in haar tuintje of in huis psalmen
in
NEDERLAND.
Klundert,
7
Febr.
1889.
Aan legaten; door notaris N. G. Geelkerzingen. Als zij bij ons kwam, wat wel eens
[Reeds vroeger in onze kantteekening op de ken te Utrecht, van wijlen Mej. de Wed. N. LEERREDE bij de aanvaarding van den dienst
gebeurde, was zij altijd vriendelijk voor ons
GehtinileB te Rotterdam
Vlaming geb. Van Dijk ƒ looo ; aan contrikinderen, ja bracht, hoe arm zij ook was, nog Leidsche bul spraken we in gelijken geest.
des Woords in de Nederduitsche Gereforop 28, 29, 30 Jaoi eo I Joli 1887.
bntiëii: door Ds. - j . Langhout te Haarlem,
RED.]
dikwijls iets mee, b.v. appelen of peren. Mijn
meerde Kerk te 's Gravenhage den iSden
in 't Oostdongeradèel I ƒ 242,50; door den
ouders hadden graag dat zij kwam, en spraken
ƒ0.60.
November 1888, door
heer H . J. Ten Rae te Nede / 34; door den
dan veel met haar over het Woord Gods en
heer J. Smelik te 's Gravenhage ƒ 59,50; door
over de dingen des Heeren. Dat vond ik
den heer J. R. Heyen uit Baarn ƒ 2 5 ; uit
echter niet prettig om naar te luisteren, en
PRIJS ƒ 0 35.
Vuursche ƒ 21 ; uit Soestdijk ƒ 1 1 ; samen ƒ 5 7;
Ned. Geref. Kerken.
zoodra ik de appelen had liep ik weg om te
door
den
heer
J.
H.
Koppenol
uit
Thamen
spelen.
DRIETALLEN : Steenwijk, T . H . Woudstra té Maas
Toch verwonderde het mij wel eens, hoe sluis, G. H. Van Kasteel te Kollum en f. D. v. d. a/d A. ƒ 18.50; door den heer G. Kuyper Gz. |
Velde
te Buitenpost — Woudsend, J. D. v. de Velde te Edam ƒ36,50 ; door den heer W. Lensink
zoo'n oude vrouw nog van ons houden kon,
DOOR
Buitenpost, W. Ringnalda te Harmeien en P . S. uit Maarsbergen ƒ 1 1 ; uit Arnhem ƒ 114; teen dat zij niet veeleer knorde en bromde. te
Bartstra te Wassenaar.
zamen
ƒ
125;
aan
schenklniten;
van
B.
te
op
het
gebied
der
Zending.
Want zij had, om de waarheid te zeggen, meer
TWEETAL: Apeldoorn, D. Bakker, cand. aan de Brummen ƒ 3,461/2; door den heer J. R. Heijen
last dan genoegen van ons. De steenen die Vrije Universiteit en J. H. Houtzagers te Kootwijk.
Eene TOESPRAAK door
Prüs ƒ 0.35.
van N. N. te Vuursche ƒ 3 ; door Ds. J. Langwij wierpen, kwamen meer dan eens in haar
BEROEPEN: Amerongen, J- Schotel te Haarlem. —
tuin terecht en bedreigden haar vensters. Hoogeveen, J. D. v. d. Velden te Buitenpost. — hout uit Anjum ƒ 5-25; door den heer F.
Df. Th. Ch. L WIJISTMALEU.
Sommige jongens waren zelfs ondeugend ge- Wommels en Hijdaard, C. W. E. Ploos van Ara- Van Woerden van de Chr. Jongelingsvereen.
Uitgegeven
ten voordeele van de Nedeïr
noeg, om de appelen te kapen van een boom, stel, cand. te Reitsum. — Dordrecht, J. H. Feringa te Honselersdijk / 3 ; door den heer G. Kuyte Klundert. — Vlissingen en Leiden, G. H. Van per Gz. te Edam ƒ 9 ; gecollecteerd in de landsche Gereform. Zendingvereeniging.
die vlak bij de schutting van haar tuintje Kasteel
te Kollum. — Hazerswoude—Koudekerke
Prüs ƒ 0.15.
stond. Eens kregen wij in het hoofd om het C. W. J. Van Lurnmel te Waarder. — Dokkum, school Planciusstraat van L. V. D . / 2 ; door
der
beekje, dat langs haar grond liep, te ver- H. J. Reuijl te Zevenhoven, (2de maal). — Ooster- den heer W. De Vroom te Harderwijk van G.
Smit f I ; door den heer H . C. Van den Brink KORTE BESCHRIJVING VAN HET LEVEN
stoppen met steenen en zand, die wij een heel meer, K. Femhout te Zwartsluis.
hoQger op er in wierpen. Zoo deden we haar
BEDANKT : Ermeloo, J. Osinga te Aarlanderveen. — van een onbekende ƒ 5 ; van den heer J. S.
'VAN EN DE
van
te 's-H. / o . s o ; door den heer W. Lensink,
veel veïdriet en last, en of ze ons al vriendelijk Koudekerke, G. Vlug te Leiderdorp.
WONDERBARE
LEIDINGEN GODS
opbrengst eener collecte bij eene samenkomst
NEDERDUlTSGHe GEREFORHEERDE KËRKBNi
vroeg het te laten, wij lachten wat om »oude
Cbristelijke Gerefonneerde Kerk.
MET
B:t", ook als zij ons waarschuwde, niet zoo
TOT DE EVANGELIEBEDIBNING TOEGELATEN; J. Van te Schaarsbergen ƒ 3 28
Gehouden te Utrectit,
Voor de Medische Faculteit:
hoog in de boomen te klimmen, wijl we vroeg der Sluis, cand. te Zwolle.
Van
een
vriendenkring
te
Amsterdam:
!>48ste
of laat een ongeluk zouden krijgen. Bij onze 'BEROEPEN: Uithuizermeden, J. Sluis te Laar (graafgave om OD te wekken tot geven" ƒ1.20.
ouders echter klaagde zij zelden of nooit. Dat schap Bentheim,
in N e d e r l a n d en i n Amerilia.
Voor het Studiefonds:
AANGENOMEN : Emraen, L. G. Goris Rz. te Lanwas misschien niet goed. Want zeker zou vader
EERSTE GEDEELTE.
MET EENE INLEIDING VAN
Bij Prof. Dr. A. H. De Hartog ingekomen:
mij die streken, vooral tegen oude Bet, wel geslag. — Ouderkerk aan den Amstel, J. J. Dekkers
te
Joure.
Stroobos,
J.
Van
der
Sluis,
cand.
J.
J.
A.
PLOOS
VAN
AHSTEL.
Prijs f 0.90
gecollecteerd in Werkenden Stand van A. C.
afgeleerd hebben.
Synodale Genootschapskerk.
ƒ 2.50; A. J. P. / 2; Jongelingsvereeniging te
Pred. te Reitsum.
Op zekeren namiddag waren wij aan 't spelen
Eerstdaags verschijnt het
ZESTALLEN:' Den Bommel: W. K. P. Goeree te Voorthuizen / 5; door 'W. v. M. te L. van
in het bosch, dicht bij de bewaarschool. Een
Met p o r t r e t (lichtdruk) v a n Broers.
Kerkwerve,
C
J.
W.
Wierts
van
Coehoorn
te
Nieuvan ons sloeg den bal mis, zoodat hij over werkerk op Duiveland, A. Steehouwer te Cothen, H. N. N. ƒ 2.50; Mej. H . De V. ƒ I 50.
TWEEDE GEDEELTE.
Prijs ƒ 0.6».
S. J. SEEFAT, Penningmeester.
de lage schutting • van Betjes tuintje vloog. W. Vethake te Schalkwijk c. a., J. A Van Tiiijnen te
GEDRUKT TER KON. NED. STOOM DRUKKERIJ, WARMOESSTTAAT 106 AMSTERDAM.
L^nbaansgracht 348.
Een, twee, drie sprong onze' vriend den bal Borselen en J. Willemse te 's-Heerenhoek. — Bos-
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Uit heFWoord.

Dit blad MC
Bijdiagen •
van dit blad t
aan de ADSd
Inzendiogei
kannen voor

Be €}(\ht

Tweeërlei Vaderland.
Iet Calvinisme

I N I B UIT W ROTSSTEEN,

^teteutiëit»

De twaalf Patriarchea.

TergadeÉp der Classis Arnliem WieoBtferflit2iclio?ereeielleD(li8e?

HANDELINGEN

SjüöJe der Ctirist. Eeref. Kerk

Vrije Universiteit.

m\tmA% Orgels.
6. i 60LBSGilE9Ii§,

Oe beste srpis voor kerben,

REGEi-OlEELlSIJi-CiraES,

uitgaven van J, k WOÉiSEfI, te flmsterdam.

Zijl nam is wonirlijL

EEN UITVEIlRORERf VAT»
Eet leven van Johannes Calvijn.

Drie Serstpreeken

Acta van het Synodaal Convent

De eenheid der Kerk.
J. C. SÏICKEL,

Aan Dr.TBTsPRüïIT,

Cijfers en Feiten

WAAROM EN HOELANG?

Jhr, Mr. A. F. De Savornin Lohman
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BJiSïïAAN BH O EK E,
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gen gemeen
zelf in zijn
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Uitverkiezir
Deze gev
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goed als in
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54 voor. E t
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ken en alle
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Heilige Sch
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dat door di
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scheid of u
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De Walde
„Toen m(
vreeze koes
andere keen
grooten op
waren, zoodt
hun leven 2
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bedroog. Zij
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zult nimmer
houdt met ee
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tninder zijn
de smart on
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