DS IJNIE

Tegen den middag klonk het geschal van
een bazuin, die allen samenriep. Er was een
groote tent opgeslagen, waarop de vlag des
konings wapperde. Op die vlag was een raaf
afgebeeld. Het volk geloofde dat dit vaandel
geweven was op.een enkelen namiddag, door
de drie dochters van een koning, die in ouden
.Heden overleed tot onze diepe droef- H
tijd had geleefd. Ook meende men, dat, als
heid, mijn hartelijk geliefde echtgenoot |
de Noren een overwinning behaalden, de raaf
en der kinderen zorgvoHe vader,
Voor de Twaalfde maal vragen wij eene gave der liefde voor de School met den Bijbel.
klapwiekte met de vlerken, en ze droef liet
BOUKE K, WIJBRANDI,
Laat ook uit deze Unie-Collecte openbaar worden, dat geen offer voor het waarachtig
hangen als het leger de nederlaag leed.
in den ouderdom van 38 jaren en 4
geluk van de kinderen onzes Volks U te veel is.
Vóór de tent, op een verheven plaats, stond
maanden, waarvan ik ruim 16 jaren door
Moge deze Augustus-Collecte getuigen van eene dankbare herinnering aan den zegen des
koning Olaf, in een blinkende wapenrusting en
den band des huwelijks met hem mocht
Heeren ons Volk in en door het Volkspetitionnement van 1878 gegeveni
een koperen helm op het hoofd, van 't welk
vereenigd zijn.
En ga elke gave vergezeld van de bede, dat onze Scholen met den Bijbel mogen groeien
de lange, goudblonde haarlokken op zijn schouNa eene hevige ongesteldheid van
en bloeien tot glorie van den Naam onzes Gods en Zaligmakers Jezus Christus onzen Heer.
Ds. W. DEN HENGST te Helder. ders vielen. Hij droeg een lang en sierlijk
slechts 4 dagen ontsliep hij met de beHet Bestuur der Unie,
zwaard; een knaap die achter hem stond hield
C. GROOT te Warmer.
tuiging op de lippen, dat hij mocht
J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE
's koning strijdbijl. Allen, die den jongen vorst
P. BouwENS te Broek olL.
ingaan in de ruste, die er overblijft voor
te 's-Gravenhage, Voorzitter.
aanschouwden, zooals hij daar stond, gelijk
het volk van God. Dit zij ons tot troost
Mr. T. P . Baron MACKAY te 's-Gravenhage, Penningmeester.
in dit smartelijk verlies.
HEMELUM, MIRNS en BAKHUIZEN, 9 eertijds koning Saul, »hooger dan al het volk"
A. BRUMMELKAMP Jr. te Groningen, Assessor.
Juni. Voor de nooden en behoeften der kerk van gestalte, bewonderden de fiere houding en
Wed. F. W I J B R A N D I - E L G E R S M A
Dr. A. KUYPER te Amsterdam.
alhier, ontvingen wij op de door ons verzonden de schoone gedaante van den jongen vorst.
en kinderen.
C. RUBSAAM te Bergen op Zoom.
Aan zijn rechterhand stond bisschop Sigurd
circulaires de volgende liefdegaven: Van de
Hijdaard.,
25
Juni
1890.
M. DE JONGE Jz. te Goes.
in
priesterlijke
kleeding,
het
hoofd
ontbloot
kerk te D e l f t / 10, Bodegraven ƒ 5.25,'s GraJhr. Dr. L. DE GEER te Velp.
Kennisgeving aan familie, vrienden
venhage ƒ 25, Dockum ƒ 14.02, Lollum ƒ 7.50, en een kruisbeeld in de hand. Rondom die
W. M. OPPEDIJK te Ylst.
• en bekenden.
Genderen ƒ 1.60, IJselstein ƒ 1, Middelburg beiden bevonden zich de trouwe bevelhebbers,
Ds. J. VAN ANDEL te Leeuwarden.
ƒ s, Oosterbierum ƒ 4,10, Amsterdam ƒ 35, edelen en ridders, die met Olaf lief en leed
mammaaÊBÊÊÊmiÊÊm
Ds. J. W. A. NOTTEN te Ermelo.
Longerhouw en Schettens ƒ 8.50, Oosterend hadden gedeeld. Allen waren wel gewapend.
S. T. DE JONG te Kampen.
(Friesl.) ƒ 3, N. en Z.-Scharwoude en Oud- Trouwens er was in heel de vergadering geen
Jhr. Mr. H, M. J. VAN ASCH VAN WIJCK te Utrecht.
man, uitgenomen de bisschop, die niet een
Karspel ƒ 4-1SR. DERKSEN (Kievitsstraat 40) te Rotterdam, Secretaris.
Aangaande de circulaires moeten wij de broe- zwaard, een dolk of een strijdbijl bij zich droeg.
ROTTERDAM, 3 Juli 1890.
ders en zusters een woordje mededeelen. Wij Ongewapend liep een vrij man zelden of nooit.
»Mannen", zoo sprak de koning, »ik heb
stelden u daarin onzen nood voor oogen en
drukten u op het harte ons te steunen met een u hier bijeengeroepen om nieuwe en groote
De algemeene vergadering behoort weer lot
offer voor eene pastorie, niet waar? Onderwijl dingen te vernemen."
Allen drongen opeen, ten einde geen woord het verledene. Het was, als reeds zoo vele
leeft er in de harten der broeders te Warns
malen, een verkwikkend samenzijn. Van alle
eene gedachte, met Hemelum c. a. te combinee- te verliezen en Olaf ging voort:
VAN DE
»Gij allen weet hoe ik, na veel moeiten en zijden van het land waren de broeders, en ook
ren om gezamenlijk een leeraar te beroepen.
77
Elkanders geringe krachten hierin den door- omzwervingen, eindelijk weder den troon mijns de zusters, saamgekomen, om met elkander
slag gevende, komt men op eene vergadering vaders heb beklommen. Gij hebt mij met te overdenken, wat de Heere ons weer had
in die zaak overeen, op beding van goedkeu- vreugd ontvangen, en uw hulp heeft mij in geschonken in den verloopen jaarkring, om met
ring der classis.' Deze blijkt de zaak genegen staat gesteld zonder veel strijd weder in het elkander te bidden en te danken; en ook om
te zijn. Nu was de vraag, wie zal, zoo rijk te komen dat aan mijn vader was ont- elkanders aangezicht te zien en hand te drukken.
De ure des gebeds onder leiding van Ds. KlaarGod ons in zijne ontferming een leeraar geeft, roofd. Daarvoor zeg ik u allen dank."
Vijfjarige garantie v a n de fabriek, in elk instrument gehecht,
hamer van Middelburg, gaf wijding aan de bijMaar
er
is,
terwijl
ik
in
het
vreemde
land
deze in zijn midden hebben? Ieder wenscht
eenkomst. Voor zijne bereidwilligheid hierbij bekrachtigd door mijne firma.
was,
nog
meer
geschied,
't
welk
ik
wil
dat
gij
zulks gaarne.
voor te gaan, en voor de uitnemende wijze,
Uitgebreide soVteering. Geheel rechtstreeksche verbinding en aanBij loting valt het aan de kerk van Warns weten zult, opdat gij moogt oordeelen als wijze waarop hij zich daarvan kweet, komt hem onze
ten deel. Deze moet nu voor de pastorie zor- mannen en niet meenen dat ik door mijn jonk- oprechte dank toe. Zijn schoone rede is nu ge- voer door den Generaal- 5gent voor Nederland en Koloniën
gen. Deze nood is dus op dit oogenblik voor heid dwaze stappen heb gedaan die later kon- lukkig door den druk verkrijgbaar gesteld. De
de kerk van Hemelum vervallen. De Heere den rouwen. Hier is bisschop Sigurd, die uit uitstekende leiding van Prof. Woltjer bracht veel
gebiede over deze combinatie zijnen onmisba- het land der Denen tot ons is gekomen; hij toe, om de vergadeiing opgewekt en interessant
ren zegen, en zij het Hem alleen tot eere. zal u zeggen wat geschied is; hoort naar zijn te maken. Vooral zijn voorwoord was zoo
Zoo blijkt nu ook alweer uit deze zaak, dat woorden!''
boeiend, zoo belangrijk, ook uit een geschiedNu trad de bisschop vooruit. Er liep een kundig oogpunt. In weinig woorden gaf hij
Gods gedachten hooger zijn dan onze gedachH.E. Geen Orgelfabriek ter wereld, die onder zóó bevoorrechte
ten. Maar, lieve broeders! denkt nu niet, nu gemompel dat weinig goeds spelde, doch wel- een overzicht, wat de Heere in de tien laatste
omstandigheden
werkt, als de «Fortwayn Organ Co." Zij levert het
dra
werd
het
weder
stil.
Duidelijk
en
met
krachis de kerk van Hemelum geheel aan den nood
jaren onder ons had gewrocht, hoe steeds de
ontkomen. Op deze arme kerk rust nog een tige stem liet Sigurd zich hooren. Hij deelde tegenstelling scherper geteekend was geworden beste Orgel tot den goedkoopsten prijs. Men onderzoeke.
schuldenlast van ƒ 2800 voor grond en kerk- mee wat er met Olaf en zijn volgers was ge- tusschen de Volks- en Staatssouvereiniteit der
Ter perse om spoedig te verschijnen:
gebouw. Ja, de Heere draagt in zijne ontfer- schied ; hoe zij onverwacht en ongedacht had- revolutie en de souvereiniteit in eigen kring
ming en trouw deze arme kerk met hare schul- den vernomen, dat de goden ijdelheid zijn, onder oppersouvereiniteit Gods; maar hoe de
Het
recht, de kracht, de ^irrond der
denlast, anders, ge begrijpt het, kwam deze kerk en alleen de God, die den hemel en de Heere de strijders voor zijn heilig kroonrecht
Een jongmensch, zonder fortuin, voor eenige
hope
tot de stichting; en instandin dien nood om. Houdt daarom, broeders en aarde gemaakt heeft, aanbidding en eer niet had beschaamd gemaakt, maar ondersteund jaren met den boekhandel begonnen, heeft
waard
is.
Daarom,
zoo
sprak
de
bisschop
houding
van onze Hoogescheol
en genade geschonken. Maar bij het ve/e goede aanvankelijk reeds ruimen zegen in zijn werk
zusters, die uwe kerk meer bevoorrecht moogt
zien, uwe schouders niet terug om iets van hebben zij de valsche goden weg geworpen dat aldus te overdenken viel, was er rouw in ondervonden. Hij zou evenwel daarmee overmet
den
Bijbel.
die schuld te dragen. De kerken, die ons ge- en zich bekeerd tot de levenden God. Krachtig •het hart, diej>e rouw; want de Heere had ons vloediger werkzaam kunnen zijn, tot bevorT0ESP11.4AK, gehouden in de ure des gebeds
dachten, brengen wij onzen hartelijken dank, wekte hij nu al 't volk op dat voorbeeld te groote smart aangedaan. Op treffende wijze dering van Gods Koninkrijk op aarde, zoo ter inleiding van de lode jaarvergadering der
volgen
en
zich
niet
langer
te
verlaten
op
hetherinnerde
hij
ook
daaraan,
toen
hij
met
zichten ons dunkt, het zal hun even genoegelijk
een meer bedeelde hem eene nader overeen Vereen, voor H. O. op Geref. grondslag, door
zijn, zij hun liefdeoffer tot wat leniging van geen niet verlossen kan. Hij stelde hun voor bare aandoening sprak over den dierbaren ont- te komsn som tegen billijke rente in gebruik P. J. W. KLAARHAMER, Bedienaar des
den nood dezer kerk, hebben bijgedragen. wat winst voor tijd en eeuwigheid het hun zoo slapene, die eerlang als professor had moeten zou willen afstaan. Br. fr. onder nummer 1891, Woords te Middelburg. Prijs / 0.30.
Dat wij in al onze nooden maar niet op den brengen als zij Christenen werden, en wat optreden en wiens plaats niet is aan te vullen, aan den uitgever dezes.
De inteekening is alom opengesteld en bij den
mensch, maar alleen op den Heere mogen schade zoo zij in hun blindheid volharden. onzen zoo zeer betreurden Dr. Van den Bergh.
uitgever K. LE COINTRE, te Middelburg.
vertrouwen, want Hij doet boven bidden en Nog dezen dag, zoo sprak de bisschop, kunt
Wel voegt het ons in deze te zeggen: »De
denken wel aan zijn arm volk. Wy prijzen den gij over uw wel of wee beslissen.
Uitgaven van
Diepe stilte heerschte een oogenblik toen Naam des Heeren is wonderlijk". OndoorgronHeere ook alleen, en al zijne weldadigheid en
Door een persoonlijk bezoek aan
trouw aan ons bewezen. Hij vervulle onzer Sigurd had uitgesproken. Weldra echter ont- delijk zijn de oordeelen des Heeren, en onnadiverse Orgelfabrieken te Parijs, kan onaller harten, lieve broeders en zusters, met stond er beweging, en begon een ieder met zijn speurlijk Zijne wegen. Het liefste .wat men heeft,
dergeteekende nu de meest volledige
zijne liefde, dat geve de Heere, en dan zeker naaste te spreken. Intusschen waren Olaf en de neemt de Heere vaak weg, alsof Hij toonen
informatiën geven omtrent die Orgels,
mogen wij nog eens vermelden, voor alle arme anderen in de tent gegaan, om straks tot het wilde, dat Hij alléén de Onmisbare is. Dit gevoel van rouw werd den gehcelen dag gevoeld;
welke alleen voor zaal en kerk geschikt
kerken, maar ook voor de kerk van Heme- volk terug te keeren.
ook weer aan den broederlijken maaltijd, toen
HOOGENBIRK.
zijn. Adviezen gratis.
lum c. a. tot prijs en eere van onzen Heere
OVER H E T
menig woord aan de nagedachtenis van dezen
en Verlosser, dat den schuldenlast is opgeheven.
Richt uwe correspondentie aan:
Godzaligen man werd gewijd door hen, die
Het bestuur der vereen. K. K.
hem het meest van nabij hadden gekend en
MAB. BREEBAART,
H . J. KEULEN, voorz.
reeds op jeugdigen leeftijd zijn vromen wandel
DOOR
Special importer of American Organs.
K. BouMA, secr.
hadden mogen gadeslaan.
Wed. Cleref. Eerfeea.
23 Damrak 23. — Amsterdam.
Het zij mij vergund hieraan een enkel woord
BEEOEPBN: Kollum, W. Mulder Jr. te Hardervast te knoopen betreffende het „Van den BerghBij den uitgever H. TULP, te Zwolle, is
wijk. - Hilversum, L. Adriaanse te Zeist.
in leven predikant te Zierikzee,
BEDANKT: Giessen-Nieuwkerk, J. J. A. Ploos van fondsje voor theologische boeken." Met dank- verschenen:
weer uitgegeven
Amstel te Reitsum. — Vlaardingen, J. J. A. Ploos baarheid erken ik hiervoor het navolgende te
DOOR
van Amstel te Reitsum.
hebben
ontvangen:
L.
C.
C.
ƒ
1
0
,
v.
T
.
/
S
.
5
0
,
O L A F D £ NOOR.
Ds. F . ƒ 1, J. M. V. d. P. ƒ 3.6», door br. P.
Christelijfee
GereforiBeeïde
Kerk.
XV.
MEFER.4AT door
DRIETALLES: De Lier (bij Delft), W. de Jonge te Bakker, Rotterdam, van Wed. L. ƒ 8.Ö0, Mej.
predikant te Amsterdam.
Zalk c. a., J. P. Tazelaar te Weesp en D. Tibben Sch. ƒ 1, B. 60 cent, Wed- Th. geb. S. ƒ 40,
De Volksvergaderiü!?.
K. FERNHOUT,
te Wezep. — Terseke, f. P . Tazelaar te Weesp, A. B. en V. W. ƒ 3.50, Wed. M. (door Dr. Kuyper)
Prijs
ƒ
0.08.
25 exempl. ƒ 1.75; 50 exempl
Als een loopend vuur ging weldra 't gerucht Mulder te Bolnes. en E. Kropveld te Alblasser- / 35, een overschot ƒ30.80, te samen ƒ 1 1 8 .
Bedienaar des Woords te Zwartsluis.
ƒ 3.25; 100 exempl. ƒ 6.—.
door heel het land, ja nog verder, van hetgeen dam c. a.
Maar dat dit nog zeer weinig beteekent, zal Uitgegeven vanwege de classe Overijsel en
bij de Skerry-rotsen was geschied. Overal werd
BBEOBPIN: Jerseke, E. Kropveld te Alblasser- een ieder licht gevoelen. Hoe gaarne zou ik Drenthe.
er van gesproken en iedereen was ontsteld dam c. a.
wenschen, dat, door gemeenschappelijken arNa ontvangst van postwissel a 35 Cent wordt
BEDANKT: Wissekerke c a . , I. W. Gunst te beid, een somme gelds mocht bijeengebracht het franco gezonden.
over zoo iets ongehoords. De meesten, niet
Brouwershaven.
recht wetend wat er gebeurd was, konden niet
worden, om de boekerijen onzer minvermobegrijpen hoe de jonge koning tot zoo iets
Synodale €!enootschapsliërIi.
LEERREDE gebonden op Zondag 4 Slei 1890, na
gende theologanten bij het verlaten der Uniwas gekomen. Doch in veler harten verwekte
DRIETALLEN : Aalten, Meloen te Kolijasplaat, Wes- versiteit een weinig aan te vullen. Zeer zeker
het overlijden van
de wraakneming op de priesters bitteren haat terbeek van Eerten te Serooskerken ea Prins te zou het der kerken ten goede komen. De
Lexmond.
—
Scheemda
(alph.),
H.
Doornbos
te
en toorn tegen Olaf en al de zijnen.
Kollum, H. J. André Douwes te Dwingelo en F. keuze der boeken zal steeds in overleg met
Wat de bisschop er van zei, of hij de daad Pijper te Berkhout.
de hoogleeraren plaats hebben. Wie helpt
Slet een kort levensbericht van den ontslapene,
goed- dan wel afkeurde, weten we niet. Zeker
hieraan
meê. Zoowel door zelf te geven van
BEROEPEN: Vlaardingen, H. ten Kate te Harder
DOOR
is, dat Olaf en zijn vrienden heel goed begre- wijk. - Amersfoort (vac.-A. Wartena), A. J. Th. het zijne, als anderen daartoe op te wekken!
H.
W.
¥
A
N LOON,
pen, hoe nu de kogel door de kerk was, om Jonker Hz. te EUekom. — Gorredijk, D. H. Tho
Met blijdschap — ofschoon door de omstanzoo te zeggen, en er geen tijd te verliezen den van Velzen te Surhuisterveen. — ïjamsweer, H.
predikant
te
Amsterda?n.
Groote
en
fijne
sorteering,
billijke
prqzen,
viel. Kreeg het Christendom, niet spoedig en V. d. Brink te Oosterbierum. - Maassluis, H. ten digheden wat iaat — mag hier nog gememovoordeelige condities, volledige garantie.
Kate
te
Harderwijk.
—
Venhuizen,
H.
L.
KniphuiPrijs
/
0.15.
reerd
worden,
dat
de
heer
A.
G.
Honig
het
alom de overhand, dan zoü het Olaf gaan als zen, cand. te Abbekerk. — Kastrikum, G. A. Reede
eens zijn vader. Hij zou van den troon worden te Zuid Scharwoude, — Serooskerke, H. Damsté Pz. doctoraal- en de heeren R. van Giffen en W.
gestooten en een ander er op gaan zitten. On- te Etten. — Kropswolde, T. Eppens, cand. te Gro- F. C. V. Lingen het candidaats-examen in de
tevreden lieden die daartoe konden helpen, ningen. — Waalwijk, Th. P. Bergsma te Winters- theologie mochten afleggen.
wijk. — Monnikendam, T . Rinses te Oudega (N
W. HOVY.
DOOR
waren er thans maar al te veel.
O. en N.) — Wier en Oosterhesselen, T. Eppens,
van de
In dank ontvangen:
Bisschop Sigurd begreep dit ook en tevens cand. te Groningen. - Sauwert, W. van Sloten te
hoe 't dan nog wel zeer lang kon duren eer Makkum c. a. -- Wapserveen, J. Kijlstra te Enge¥oor de Vereenigmf s
Organist bij de Ned. Geref. Kerk te Amsterdam,
er weder een zoo goede gelegenheid kwam om lum. - Ureterp, H. L. Kniphuizen, cand. te Abbe
Aan ConfribuUën: door den heer J. L. Jaskerk.
—
Terwispel,
L.
J.
van
Hoorn
te
ScherpenPrijs ƒ 0.60.
het Christendom in Noorwegen in te voeren.
zeel. — Akkerwoude (Fr.), C. F. M. Deeleman te pers te Rozenburg ƒ 25; door Dr. A. J. W.
der
Hij drong er daarom bij Olaf op aan spoed Tricht. - Castrikum, A. G. Reede te Zuid Schar- Monnik te Vorden ƒ134; door den heer A.
Van de Compositiên i s nog slechts kleine
te maken en deze, die zelf niets liever wilde, woude .
voorraad.
Zwaan te Egmond aan Zee ƒ 6 ; aan Colleczond wederom zijn boden uit. Zij moesten
ten ! door den heer H, Seret te Hof van Delft,
AANGEKOMEN:
Termunten,
Hazelhof
te
Blijhara.
—
alle bezitters van landgoederen, alle edelen en Bergeik, J. Mouthaan te Rottevalle.
REI^E
Verschenen bij J. A. WORMSER, te Amuit de kerkeraadsbus der Ned, Ger. kerk te
vrije mannen, oproepen tot een groote vergaBEDANKT : Berlicura I j . Bootsnia te Zoetermeer Delft ƒ 18.70; van de Ned. Ger. kerk te Winters- gehouden bij de overdracht van het Rec- sterdam :
dering. Deze zou worden gehouden te Mere, c. a. ~ Engwierum, L. Balk te Grijpskerk. — Hel- wijk ƒ 8 1 2 ; van de Ned. Ger. kerk te Wommels
toraat der Vrije Universiteit,
den 21 sten October 1889,
de plaats waar een groote en beroemde tempel voort. J. J. Sanders te Lichtenvoorde. — Herwij- collecten 3 0 October 1889ƒ n.87;aanScIlenDOOR
der goden stond met hun beelden, reusachtig nen, P . van Willenswaard cand te Schoonhoven. — liins^f n ; door den heer Johs. van Loo namens
Bussum, ]. C. Reese te Vlissingen.
Opende, L.
grootj van hout en fraai gesierd, er in.
de
(ihr.
Jongel;
vereen,
te
Nijkerk
a/d.
V.ƒ5;
door
D. G. Krol te Weidum. - Opheusden, C. J.
UIT D E J A R E ^ 1874 E]¥ 1875,
De bepaalde dag, 't was in 't midden van Leeumans te Ouwerschie. -~ Well en Ammerzoden, Ds. B. van Schelven, uit Heer Hugo Waard ƒ 2;
Theol. Br. en Prof.
Mei, brak aan. Reeds vroeg in den morgen N. P. Fockens te ScheJluinen. — 's-Gravendeel, W. door den heer J. Dirkmaat te Broek op Lanvan
Met aanteeken'ngen en actestukken.
zag men van allen kant langs de bergpaden Bosch te Andijk c. a. — Ammerstol (cl. Gouda), gendijk gevonden in het kerkezakje ƒ2.50;
H.
L.
Kniphuisen,
cand.
te
Abbekerk.
—
Zevenberï*rijs ƒ 1,20.
het volk de vlakte naderen, waar de tempel
P. S. Meerburg te Kethel en Spaland. — Wor- door Ds. P. J. Wijminga te Lollum van T . A. Amsterdam.
J. A. WORMSER.
stond. Edelen van hun knapen en dienaren gen,
kum (cl, Sneek), R. Jaarsma te Balk. — Wirdum, P. te B. ƒ 2 ; door den heer Johs. Huisman
INHOUD: I. Koloniale quaestie; II. Sociale
vergezeld, kloeke zeevaarders, die reeds me- G. Salomons te Nieuwe Pelela. — Workum, R, Jzn., gevonden in het kerkezakje van de Ned.
quaestie;
III. Electorale quaestie; IV.' OnderUitgave
van
J.
A.
WORMSER,
te
Amnigen zeetocht hadden gemaakt, krijgslieden Jaarsma te Balk.
Ger. kerk te Zwartsluis ƒ 2 5 ; door Ds. J. van sterdam :
wijs-quaestie;. V. Kerkelijke quaestie; VI. Partijgehard in den strijd, allen welgewapend en in
der Meulen 1/4 van een dankoffer, gecollecverhouding.
hun beste kleeding. Eindelijk was geheel de
teerd in de Ned. Ger.'kerk te Winsum ƒ 25;
Geabonneerden
op
DE
HERA
UT
vlakte vol van mannen; nog telkens kwamen
Prijs f 3.90.
door Dr. A. J. W, Monnik van de Jongelings
er meer.
wordt beleefdelijk verzocht^ de abon- vereeniging'te Vorden ƒ 2,50; door de Maats,
der
In het midden vlak voor den tempel hadden
bevordering der Handelsbetrekkingen tusVerschenen bij J. A. WORMSER, te Amover het kwartaal^ tot
zich Olaf, zijn krijgsoversten en trouwe vrien- nementsgelden
schen Nederland en Zuid-Afrika van wijlen den
sterdam :
den gelegerd. Bisschop Sigurd was bij hem, geëindigd 3 0 Juni ƒ. l., ten bedrage heer H. F. Buhrman te Emegratie a/d Vaalen droeg de kleeding die hem als een leeraar
vaa
rivier ƒ 50; door den heer A. Kuyper Boone,
van f 1,20, jjer postwissel over te van de Vereen. »de Zaaier" te Bunschoten
der Christenen deed kennen,
»Er zijn er velen," sprak Sigurd, de veld- maken.
/•ISGEHOtXDEH T S ÜTKECHT,
heer; »en niet allen vertrouw ik. Ik heb kwade
Voor bet jgiudiefoMs:
REFERAAT voor de meeting, gehouden ter
woorden hooren spreken. En vooral vrees ik
Op ontvangst van den postwissel
Bij Prof. Dr. A. H . de Plartog ingekomen:
gelegenheid van de tiende jaarvergadering der
dien grijzen edelman Yriar, den Ijzerbaard.
door
Ds.
J.
van
der
Meulen,
1/4
van
een
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op GereHij was steeds een groot vriend der priesters wordt den afzender daarvan bericht
EERSTE GEDEELTE.
dankoffer, gecollecteerd in de Ned. Ger.
formeerden Grondslag, door
en zal het niet vergeven dat zij ter dood gezonden.
J. A . WORMSER,
Prijs
f
0.90
kerk te Winsum ƒ 25; door Dr. R, te A. van
zijn gebracht."
Dr. A. K U Y P E B .
Directeur- Uitgever. L. M. S. ƒ2.50; door W. A. W. van U. U.
»Vreest niet, o koning, en al gij Christenen,"
TWEEDE GEDEELTE.
te K. op W. ƒ 10, doorGez. v. d. P . te M.
Prijs ƒ 0.60.
sprak bisschop Sigard. »Zij kunnen ons niet
Amsterdam, Juli 1890,
Halve-stuivers.-Ver. ƒ 41.
deren. God zal met ons zijn, en wij zullen
S. J. SEEFAT, penningmeester,
GEDRUKT TER KON. N E D . STOOMDRUKKERIJ,
overwinnen,"
H. A. V. O. / o . s o , D. R. ƒ I, R. H . y i j .
C. V. D. ƒ ! , M. O. ƒ0.60, E. H . V. N. f 1,
Wed. H, M. / 2.50, Mej. B. ƒ i, T. v. d. R.
72.50, B. J. G. / i , R. E . / o . s o , D. A . / 3 o ,
Te Leiderdorp van Ds. G. V. ƒ i, D . S. ƒ Ï ,
G. Z. Z . / i , P . K. V. d. G. ƒ ! , J. V. L . / I ,
G. V. D. ƒ 1 , N. N. / o , s o , N. N . / o . 5 o , P . V.
ƒ ! , J. J. K. fi, P. K. / i , N . N . / o . s o . C . R .
/ i , N. V. B. ƒ 1 , S . R . / i , W . v . D . / i , H . A.
P. M. ƒ _i, N. T. ƒ 0,50.
Deze lijst wordt vervolgd.
Met hartelijke aanbeveling van de kerk van
Anna-Pauwlowna in de milddadigheid der
broederen,
De financ. comm. voorn.
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„Is er aai de publieke Uiiversiteit
tei onzeat plaats voor eene
Faculteit der Theologie?"
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