de landverhuizing uife Roomsche landen zou
De heer Leenderts dankte den boekhandelaar
doen verwachten.
met heel veel woorden voor zijn vriendelijkheid,
die trouwens ook zeker dank verdiende, en verÜJ
—<-$~=3'>®>-4^
liet het kantoor. Dat hij ook den Heere dankte
die hem, den vreemdeling, met een wakend oog
WirncLSi
JOJEIuA.W2SrBIS
ISlJEtJLMEJEl
<&
Co.,
beschouwd had en voor hem zorgde, geloof ik
IEMAND uit den Burgerstand, in den HANDEL
Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets niet. Eigenlijk was hij wel verheugd iets te hebbekend, wenscht in kennis te komen met
mede omtrent den toestand waarin zich het huis ben gevonden — althans zoo hoopte hij — dat
hem of haar, die genegen zrjn een
kleine,
bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd. hem vooreerst een, al was 't ook karig, bestaan
Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se-verschafte, maar tegelijk kwamen er bittere gesolide
Fabriek
o
f
andere
Zaak,
Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse tOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden
maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelin- dachten in zijn hart op.
Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN. Nemen gelden hetzij door ouderdom of sterfgeval over te doen;
gen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het
Zal ik, zoo dacht hij, nu als ondergeschikte,
is een feit, dat de beide huizen, waarin Cala DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden is tevens niet ongenegen om op DEGELIJKE
vijn in de tegenwoordig naar hem genoemde als bediende moeten gaan werken, ik die in op vertoon terugbetaald.
voorwaarden met iemand van beslist CHRISstraat gewoond heeft, het huis de Doumont en Den Haag als een heer bekend stond en een
het huis de Frénéville, in het begin van de iSde goed leven had! Was ik maar niet uit NederTELIJKE beginselen saam te werken.
eeuw afgebroken zijn; en dat de gebouwen, die in land gegaan, dan had ik zelf op mijn zaken
Onnoodig is het hierop te REFLECTEEREN,
«•.••'•^«^•.•.«•^•«'••••«•"••«•'"••'•'".i • • - • « • « • « • " « • « • • ' « • « . • « ' • ^ • « • ' « • • • « • .
hunne plaats werden gesticht, met de vroegere 't oog kunnen houden. Die ellendige Franschen
huizen van Calvijn, slechts de plaats waarop ge- zijn de schuld van alles. Zij maakten dat zoozonder
DEUGDELIJKE bewijzen van een en
bouwd is, gemeen hebben. Een daarvan, no. 13,
ander te kunnen overleggen.
welks gevel met hot uitgestorven geslacht van veel brave menschen met mij de wijk moesten
Buisson versierd is, wordt op waardige wijze door nemen naar een vreemd land. En zoo redeneerde
gwaiamniiniiiKBgnasiaB:
Brieven franco, letters C. E., aan het
de kinderen van den gestorven Adrien Naville ge- mijnheer Leenderts voort, zonder te vragen, of
bruikt, die zeer dikwijls hun huis gastvrij openen hij ook zelf eeuige schuld had aan zijn ongeluk,
Bureau
van dit blad.
Directenren te 6R0NIN6EN:
voor vergaderingen die een Calvinistisch karakter en of hij vroeger zijn tijd ook beter had kunnen
dragen, gelijk de heer Naville ook deed. Wat het besteden. Doch hij nam zich vast voor wel te
OiTÖAVE vaa HÖ¥SKEH & ZOOH.
huis no. II aangaat, dat gebouwd is op de plaats beproeven of het werk, hem aangeboden, gevan het huis waarin Calvijn gestorven is, dit werd
te ASSÏSEBAl:
Hoofdagent ie Amsterdam:
in het begin dezer eeuw door aankoop het eigen- schikt was voor hem, maar tevens om het zoo
dom van den heer Vuarin, een Roomsch priester gauw mogelijk weder neer te leggen.
DER
VIIGE,
Heerengracht
bij
de
Hartenstraat
240.
L.
te Geneve. Deze gaf het huis aan de zusters der
Mijn vrienden, dacht hij, zullen mij toch wel
Generaal-Agenten: J. GROENEVELD Tz. te Sneek, voor de Prov. Friesland.
orde van den Heiligen Vincentius di Paula tot een niet alleen laten staan. Frederik moet ook terugklooster en een schoolgebouw en stierf daarin. komen. Hij is jong, heeft lust en kracht en
L. VAN DUK Iz. te Meppel,
„ „ „ Drenthe en Overijsel.
Na ophefBng der geestelijke orden kwam het huis
M. 1. CHEVALLIER te Ermelo, „ „ „ Gelderland en Utrecht.
van
in handen van den Staat, die het behalve voor een kan hier gemakkelijk iets vinden. Wie weet hoe
i. SCHIPPERS te Vlaardingen, „ „ „ Z.-Holland, Zeeland en N.-Brabant.
kinderschool, eerst voor een polykliniek, daarna ver hij 't nog brengt! Dan heb ik ook weer
i. A. WORf^SER.
voor het bureau de Saltibrité en voor het bacterio- den tijd om aan de zaken des vaderlands mijn
Bechtsknndige Adviseurs: Mrs- HEEBISKEBE en ¥AN LENNEP.
aandacht en kracht te wijden.
logisch laboratorium inrichtte.
Advocaien en Procureurs te Amsterdam.
Frija
f
1.25.
In stempeJb.
fl.90.
Wat er van dit alles kwam, zullen we zien.
De portretten, handschriften, boeken en andere
UT" Solide personen
zaet prima referentiën
kunnen
voorwerpen, die aan den grooten reformator herinals Correspondenten
in aanmerking
komen.
neren, zijn in de zaal «Anu LuUin", in het raadhuis
IN DRIFT.
en in andere plaatsen te vinden.
,^wmnmm»im»éi^m^*^'ê*m'm:m^mi::
De Gelijkenissen van den Zaiigmai(er.
Het komt ons voor, dat men dit laatste huis veel
Archytas was een wijsgeer uit den ouden tijd
beter zou kunnen inrichten voor een musuem en woonde in de stad Tarente, in het zuiden
52
Leerredenen, uit het Eng. vert., compleet in
waarin men alles bewaart wat op den grooten
16 afl. è 25 Cent de afl.. Heden verscheen de
reformator betrekking heeft. Ieder gevoelt, dat het van Italië.
Op zekeren tijd brak er oorlog uit en moest
2de aflevering.
vestigen van een bureau voor de stadsreiniging, op
De Uitgever.,
de plaats, waar eenmaal Calvijn den laatsten adem hij als bevelhebber met het leger optrekken.
uitblies, niet getuigt van piëteit.
Hij bleef lang weg. Zijn landerijen had bij overH.
TEN
HOOVE.
gelaten aan de zorg van zijn broeder.
WlNCKEL.
[/trechf,
Maart
1895.
Toen hij nu wederkwam en zijn velden ging
bezien, vond hij die in een jammerlijken toestand. Er was niets aan gedaan; alles was verwaarloosd. Natuurlijk had hij er nu geen het
DOOR
minste voordeel van, maar daarentegen groote
schade.
Hij liet zijn broeder roepen en vroeg hem
UIT HET VUUR GERUKT.
SPECIALITEIT
waarom hij zoo slecht gezorgd had. Doch deze
Drie
Deelen,
ingenaaid
f
16.75;
in
drie
halfLederen
handen
wist niets te zeggen, zoodat Archytas in heftigen
IX.
toorn onstak. Reeds meenden zij die er bij
(Liosse banden per stuk f 1.—).
waren, dat het tot een heftig tooneel zou komen, f S1.25.
EEN NIEUW VOOORUITZICHT.
D E UITGEVER,
toen Archytas op zijn broeder toetrad en sprak:
82 ROKIN 82.
De boekhandelaar had bij het verhaal, dat de
»Ga nu heen! Ik heb alles gezien. Indien ik
J. A. W O R M S E R .
Amsterdam.
heer Leenderts deed, al een paar malen onrustig thans niet driftig en hevig vertoornd was, zou
op zijn stoel zitten dribbelen, 't Duurde dan het slecht met u afloopen."
BROCHURE:
ook nog al lang en daarbij moest mijnheer
ORGEL.
Wat zou hij daarmee bedoeld hebben ?
Leenderts meermalen naar zijn woorden zoeken,
in SOEP is een DELICATESSE T e Koop een vonkelnieuw A m e r i l t . Orgel |,,l3et beitcsud d e r Oogen."
wijl hem 't Engelsch spreken lang niet makkemet 10 Registers voor den prijs van /140. Verdere
GRATIS VERKRIJ6BAAE.
CORRESPONDENTIE.
lijk afging.
inlichting met franco brieven letter B., bij deii
sEn wat wenscht gij nu?" vroeg de heer
P. M. K. te D. De vraag door u gedaan,
Boekh. K. P.BORGH.Erasmusstr. 6^., Rotterdam.
Robertson, toen de ander had uitgesproken. blijkt bij onderzoek tot die te behooren, van
ïMevrouw Camper zeide mij, dat gij behoefte welke wij reeds meer zeiden, dat ze in de
Bij den uitgever H. TULP, te Z w o l l e , zijn
en met JMelk
hadt aan bezigheid. Maar welke bedoelt gij?"
rubriek »Voor Kinderen" minder passen. De
De bezoeker zat even te denken over een uwe vereischt een antwoord, dat buiten 't kinverschenen:
het volmaakte
voedsel
In dank ontvangen:
antwoord, dat niet zoo gemakkelijk door hem derlijk begrip ligt, en bovendien, wegens het
V. d. Velden Jz. Johannes en zijn brief.
Voor de Vereeniging:
kwakken
en 0. (Paaschverhaal)
te geven was. Mevrouw Camper had daar ook groot verschil van gevoelen — en dat kan niet voor Kinderen,
ƒ o.io
Aan Contrlbutlën:
niet over gesproken. Zij kende den heer Robert- anders — aanleiding zou geven, dat wie 't er Herstellenden.
Anna. Het sterfbed v. kl. Eva (Paaschv.). » 0.05
Door
Ds. C. S. van der Voet te Leimuiden
son, wijl deze dikwijls vreemdelingen ontving, niet mee eens was, ook naar de pen greep.
De Emmaüsgangers
s 0.03
ƒ 80.50; door Ds. S. Sleeswijk Visser te Rijsdie eenigen tijd in Londen bleven en dan bijOver dit punt vindt ge echter iets in ^/,4i; BijbelH. M. V. d. Vegt. Een vuurbr. uit den
haar logeerden, waar de boekhandelaar wist dat verklaring, en wilt ge de vraag bij het blad Ex- •smsmmm^^mmists^mmmsmsm^^^s^^m vure gered
» 0.15 oord ƒ222.50; door Dr. J. Sasse te Nieuwveen:
zij 't goed hadden. Zoo had zij 't dan ook celsior inzenden, dan wordt zij zeker beantPiet Jansen en zijn broertje
s> o.io uit Nieuwveen ƒ 18.50, uit Zevenhoven ƒ12.—,
gemakkelijk gedaan gekregen, dat hij haar nieuwen woord.
Suzanna en hare vriendin. . . . . . s 0.02 uit Aarlanderveen ƒ 21.—, uit Kr. Mijdrecht
gast bij zich ontving, doch meer kon de goede
HOOGENBIRK.
Een prediker van Gods barmhartigheid. » 0.02ƒ 9 . — , uit Noorden ƒ 4.—, samen 64.50; door
vrouw niet doen.
Pinksterlied. Wijze: Er ruischt l. d. wolken. ^ 0.01 den heer A. H . van Lonkhuijzen te Wageningen
't Duurde, als gezegd, lang, eer er een ant„
» Oostenrijkschvolkslied. t o.oi ƒ 7 9 . — ; door den heer D. Folkerts, teExmorra
o
ƒ 8 . 5 0 ; door den heer A. P . J. Buijs te Oudewoord kwam, zoodat de oude heer eindelijk
(i^Ereformtertic (^E^inbj^ciij.
5
E
x
.
van
elk dezer uitgaven (waarde ƒ 2.45) water ƒ 32,50; door den heer A. Kuyper
^i worden bij tocnciiiing gevraagd. Men bevroeg:
P zichtigc de aitgebreidc soitccring of vragc | wordt op ontvangst van postwissel, groot/1.—, Boone te Bunschoten ƒ 38; door den heer J.
>Uw vaderland is Nederland, niet waar?Mag
franco per post toegezonden.
g Cstaiojf en oeadiffira.
van Wolfswinkel te Schiedam, laatste storting
Gereformeerde Kerken.
ik vragen wat daar uw werkzaamheden waren?"
ƒ 14.50; door Ds. J. Fokkinga te Houwerzijl
I
Pnlzsn
van
f
60,
f
70,
f
8
0
,
i
10B,
Dat was weer een zeer lastige vraag voor
BEROEPKN : St.-Anna-Parochie A, M. Hummelen te
ƒ i4-5°iemand, die niet veel anders had gedaan dan Enumatil (gem. Leek.)
1
eni. mi.
Aan Schenkingen:
eten, drinken, rooken, een bittertje gebruiken
6. F. lüRJAMZ, Orgelmaker.
AANGENOMEN- Hecrenveen, A. van Andel te
Door Ds. B. van Schelven uit 's Bosch ƒ 1 .
en veel praten over dingen waar hij weinig ver- Hijlaard (Fr.)
Voor de Medische faculteit:
stand van had. Doch 't ging toch niet aan dat
BEDANKT; Miunerisga, J. Dekker Hz te Wezcp
AJdSTBRDJLM.
Door Mej. Gez. van de Pauwert te Maaszoo eenvoudig weg te zeggen.
(bij Kampen.) — Culemborg, J. Kok te Nijmegen. —
sluis ƒ 3-505ln mijn land," zoo antwoordde de heer HoUandschcveld, W. de Jonge te De Lier (Z.-H.) —
Haariemmerdijk 88, Amsterdam.
Voor het Studiefonds :
Leenderts deftig, sleefde ik voor de algemeene Sneek A, W. Breukclaar te Halfweg.
Steeds voorhanden uitgebreide sorteering,
Door Mej. Gez. van de Pauwert te Maaszaken, en behartigdejdie naar mijn beste werken.
I van de soliedste fabrieken.
sluis ƒ 21.50; door de heeren Ferwerda en
Ik diende den prins en het vaderland en arNederlandsche Hervormde Kerk.
Slrecte «asToer. Laagste Pri^eei.
Doornbos, te Dokkum, van de Vereen. lObadja"
beidde voor het heil der republiek."
BEROEPEN: Helenaveen (N.Br.), P. van WillemsVRAAG CATALOGUS.
ƒ 4 2 . 5 0 ; door Mej. Van Bleek, te Wageningen,
sMijn waarde vriend," sprak de oude heer waard te Krimpen aan den IJsel. — Harich, G. J.
van de Stuiversvereen. ƒ19.60.
met een wat spotachtig glimlachje, s dat is ongetwij- Tjalma te Veen. — Losdorp en Mastenbroek, H. der Osreformeorile Herken in iederlaiii
ExLffros
en
JDétail.
S. J. S E E F A T ,
feld een mooi vak. Ongelukkig kunt gij het hier G. Rozeboom te Anloo. — Groote Lindt c. a.,
Hilversutrt.
Penningmeester.
niet uitoefenen, want vreemdelingen, hoe knap Cothen (Utrecht), Asch (cl. Tiel) en Gaast c. a. In de maand Februari ontvingen we de volook, worden, dat begrijpt gij, niet in de lands- (cl. Franeker), F. W. C. L. Schulte, cand. te Drie- gende coll.: Van de gemeenten Zegwaart c. a.
zaken betrokken. Als ik mij niet vergis, wenscht bergen. — Dinther en Heeswij k, A. J. Meerburg ƒ 5.85; Smilde B. ƒ 2.65; Smilde A. ƒ 2.47;
UITGAVE v a n J . A. WORMSER, t e AMSTERDAM:
Snarenberg te Heumen c. a. — Goudswaard (Z.-H.),
gij iets te hebben dat ook loont. Zeg mij nu J. Steehouwer te Koekange (Dr.) —Wouterswoude A l m e l o / 8.28I/3; Deventer A. / 8.33I/2; Enschede
A.
ƒ
6.00;
Enschede
B.
ƒ
9.18;
Enter
eens, wat gij aan mij, als man van zaken, kunt (cL Dokkum), J. Oosterhuis te Vriezenveen. —
ƒ 2.50; Hengeloo ƒ 1.46; Holten ƒ 5.05; Nijvoorstellen."
Aalsmeer, W. v. d. Waal te Moerkapelle. — OveDe vraag echter leidde tot niets, waarschijn- zand, Driewegen (cl. Goes) en Langweer, L. Ingelse verdal ƒ 9.45; Olst ƒ 3.17; Wijhe ƒ 6.50; Gielijk omdat het mijnheer Leenderts, hoe graag hij te Wilhelminadorp (gem. Kattcndijke.) — Waarder, sendam A. ƒ 15.33V3; Ter Aar ƒ 0.66; Aar't ook gewild had, onmogelijk was te zeggen J. A. de Vlieger te Maasland. — Stavenisse (cl. landerveen / 4.98; Alphen a/d Rijn ƒ 14.05;
voor welk bepaald vak van werkzaamheid hij Zierikzee), C. J. Montijn te Chaani c. a. (Noord- Bodegraven ƒ 13.34I/2; l>eimuiden ƒ 3.39I/2;
DOOR
— Ouderkerk aan den IJsel, S. Dijkstra Nieuwhoop ƒ 0.90; Nieuwveen ƒ 7.64I/3;
eigenlijk deugde. Nu had mijnheer Robertson Braband.)
te Hilversum. — Lemele, D. van Krevelen te Hoog- Oudshoorn ƒ 3.50; Noorden ƒ 0.881/2; Waarmet alle recht kunnen zeggen: ja beste vriend, vliet.
der f 2>-'^i^h'i Woerden ƒ 7.60I/2; Zevenhoven
ga maar'weer heen, want zulke groote staatkunBEDANKT: Loon op Zand, P. Kuijlman te Bun- ƒ 2.561-/3; Zwammerdam ƒ 6.33; Buiksloot
digen als gij kan ik in mijn gewone zaken niet
(Deel II van „DAGEN
VJLN GOEDE
BOODSCHAF").
nik. •— Hollandscheveld, M. G. Rozeboom te An- ƒ 2.98I/2; Edam ƒ 4 . 6 7 ; Holijsloot ƒ 1.02I/3;
gebruiken en ik weet hier ook niets voor hen loo.
— Appelscha, H. J. Hartgerink te Monniken- Landsmeer ƒ 8.40; Marken ƒ 7.01I/2; Oostzaan
te doen. Doch de boekhandelaar was een man dam. — Oudeschild, S. Steenmeijer te Huins. —
PmlB i n g e n a a i d f g.2©. i ^ e b o n d e i i f L 7 i .
die den Heere God diende en steeds indachrig Heerenveen, L. A. van Langeraad te Stolwijk c. a. — ƒ 2.00; Purmerend ƒ 5.00I/3; Monnikendam
was, hoe hij, van een armen jongen, door des Drunen, W. Back te Tuil (gem. Haaften.) — Wijk ƒ 3.40; Zunderdorp ƒ 2.57I/2; 's-Gravezande
te J^msterdain,
verscheen:
Heeren zegen een vermogend man was gewor- (bij Heusdenj, E. J. Homoet te Staphorst. — Ritthem ƒ 10.85. Halve coll.: Van de gemeenten Baam- JBiJ J. JL. V7'0JIM:SSJFI,
den. Hij bespeurde heel goed, dat I^eenderts (cl. Middelburg), J. van den Eergen te Varsseveld brugge ƒ 10.55I/2; Breukelen ƒ 4.36I/2; Kamerik ƒ 2.62I/3; Loenen ƒ 3.87;Maarsen/0.96I/3;
beter dagen had gekend dan hij nu beleefde en (Geld.)
Mijdrecht ƒ 6.681'3; Nichtevecht ƒ 5.681/3; Tienhad medelijden met hem; vooral wijl hij begreep
hoven ƒ 6.50;! Vinkeveen ƒ 3.00; Vreeland
hoe moeilijk het voor een vreemdeling, wiens
ƒ
4.14I/3; Wilnis ƒ 4.60; Kockengen ƒ 6.981/3;
handen voor 't werken verkeerd stonden, zijn
Drachten ƒ 5.55; Boornbergum ƒ i.oo; Opeinde- Geestelijke
igen bij öen Heiligen Doop,
doen ¥an Belijdenis
zou, in Londen iets te vinden.
Nijega ƒ 1.15; Surhuisterveen f 1.80; Rottehet toegaai tot bet Heilig
Eensklaps kwam een gedachte bij hem op.
valle/ 2.00; Ureterp ƒ 1.17; Oudega ƒ 2.05;
sGij kent natuurlijk uw eigen taal," zoo sprak
DOOB
Delft A. ƒ 28.48; Boskoop A. ƒ 8.62; Leiden
' hij tot zijn bezoeker, sen Engelsch genoeg om
B. ƒ 7.S3I/2; Hazerswoude ƒ 10.00; Sassenheim
u duidelijk te maken. Kunt ge ook Fransch en
ƒ4.00', Koudekerk ƒ 3.S7;BoskoopB. ƒ 2.88I/2;
Duitsch spreken?"
Hillegom ƒ 4.50; Noordwijk a/zee ƒ 2.50;
Mijnheer Leenderts haastte zich te verzekeren
Gouda B. ƒ 9.12. 6 Deo. coll.: Van de gemeenten
dat hij even goed Fransch als Hollandsch sprak.
Amstelveen ƒ 16.40I/3; Meppel A. ƒ 36.50;
Dit was trouwens toen veel 't geval bij lieden ten
Hoogeveen A. ƒ 29.61I/3; Smilde B. ƒ 2.50;
No.
%&?.
onzent uit goeden stand, die dikwijls in NederSmilde A. ƒ 8.65; Wolvega ƒ 6.86. Gitten: Door VOOR UITDEELSNGEN (TEN DIENSTE VAN KERKERADËN enz.)
land onder elkaar haast altijd Fransch spraken en
AMSTERDAM.
Ds. J. Koning te Mijdrecht ƒ 5.00; J. B, Blanschreven. Menigeen kende — schande genoeg —
25 E x . f 12.50; 50 E x . f 22.50.
kenberg te Amsterdam ƒ 5.00; Ds. Hania te
beter Fransch dan Nederlandsch.
Oosterbierum, uit busjes ƒ 9.73; van G. J. te
Van
de
groote
(eerslo)
ultg*ve
rijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar è f 1.80; gebonden ƒ 2.30.
iDan zal ik zien wat ik voor u doen kan,"
Raa te Rekken ƒ 25.00; Van W. te Raa te Rekhernam de boekhandelaar, swees zoo goed over
ken ƒ 25.00; Van N. N. te Baambrugge ƒ6.00;
Bij J, A . "WORMSER,
te Amsterdam,
versoheen:
TE KOOP aangeboden a l d e n u m m e r s
twee dagen terug te komen."
door Ds. Kropveld voor het laten lezen der
Robertson hield woord, en toen zijn nieuwe der „ H e r a u t . "
Bazuin ƒ 3.00.
Adres: Ds. WYMING.'V, te Zaandam.
bekende op den bepaalden tijd weder verscheen,
V o o r d e u i t b r e i d i n g , laarlijksche bijdragen:
kon hij hem een goede tijding meedeelen.
Vriezenveen ƒ 4.00; Deventer ƒ 2.00; Almelo
sik geloof dat ik iets voor u gevonden heb,"
Bij D. A. DAAMEN, te Leiden., verscheen: ƒ 5.00; Enschedé ƒ 2.50; Nijverdal ƒ 8 . 5 0 ;
sprak hij. sNiet ver van uw woning heeft een
Dordrecht ƒ4.50. Giften in eens: Ingekomen bij
van mijn vrienden een groote zaak in koloniale
de diaconie te Amsterdam ƒ 10; uit Almelo ƒ0.60.
waren. Daar komen vele vreemdelingen om inNogmaals maken wij de vrienden van de
koopen te doen; het is een handel in 't groot.
DOOR
Tan de Wetten in de Boeken
eigen inrichting op hare vele behoeften opmerkNu heeft hij iemand noodig die met zulke liezaam.
Laat
vooral
de
toenemende
belangstelden — er zijn soms ook van uw landslui on- EXODUS. - LEVITICUS. -HUMERI.
ling openbaar worden in het steeds milder
der — spreken kan, en die ook in staat is hun
brieven te lezen en te beantwoorden. Als gij nu over de moderne Sehriftcritiek des Ouden-Tcstaments, vloeien van de offers der liefde.
De Heere heeft het tot hiertoe aan Zijnen
lust hebt, kunt ge reeds de volgende week terecht.
DOOR
zegen daarop niet doen ontbreken.
Al het overige zult ge dan wel hooren. Hier is
Dr. Fh. J. HOEDEMAKER.
J. NEDERHOED, Penningmeester.
een brief van mij; neem dien mede en geef hem
daar af."
Prijs /3.9Q ingenaaid, ƒ4.50 gebonden.
ELECTRISCHE DRUKKERIJ, vooTheen J. J. ARNB & ZONEN.
Middelstum.1 11 Febr. 1895.
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