der plaatselijke kerk naar de instelling des Heiligen
Geestes te doen uitgaan, dewijl men toch immers
erkent, dat er eene gemeente ter plaatse is.
En dan dient Ds. Wagenaar er even hartelijk
voor te pleiten, dat de rechtzinnige predikant in
eigen woonplaats tot de geloovigen in recht verband
staat; niet door een ongeloovigen kerkeraad, gelijk
thans te Leeuwarden het geval is, maar, — zij het
dan officieus!— door geloovige ouderlingen. Eigen
Sacramentsbediening in dit officieus verband met
eigen attestaties zou dan gezocht kunnen worden
naar dit beginsel.
Een eerste schrede reeds, een eersle poging, om
aan de samenvoeging van Christus en Belial te
ontkomen, zou de geloovigen zegenen.
Niet alles kan ineens.
Ook de uitkomst, de verdere leiding van het
kerkelijk leven blijve thans buiten bepaling.
En evenzeer de verhouding van Hervormden en
Gereformeerden, die bij voortgang van het kerkelijk
leven vanzelf ter sprake komt.
De Gereformeerden, die in de vrijheid leven, hebben allerminst recht, om hard of hoog hun woord
te richten tot de Hervormde broeders, die den weg
van Ds. Wagenaar zouden inslaan. Hun vorderen
van eenheid zou hen doen blozen. In volle vrijheid,
zonder eenigen boei, hebben de Gereformeerden op
vele plaatsen nu reeds vijf volle jaren gedeeld geleefd, zonder dat iets hen hinderde om tot eenheid
te komen. De gehoorzaamheid des geloofs ontbrak
hen nog in dit stuk.
Maar wederzijdsch hebben we als broeders en
zusters recht, om bij elkaar op gehoorzaamheid des
geloofs aan te dringen. In liefde tot de gemeente
des Heeren. Aan te dringen op de gehoorzaamheid
des geloofs, om toch op te staan en den opbouw
van Juda's steden te zoeken; onze treden, de eerste
schrede, te zetten in het spoor dat leiden kan tot
herstelling van het kerkelijk saamleven der geloovigen. Tot reformatie van Christus' kerk.

op zee zeer onaangenaam kan maken, Walter klaard. Sommigen lezen er uit gehuwden
«^ercformeetöe (^csinöödtr.
althans, terwijl hij daar beneden in de kooi lag, en ongehuwden, anderen mondigen en onen zich zieker voelde dan hij ooit geweest was, mondigen; ook wel wordt het opgevat als
Met goede getuigschriften, die hem ten dienste
Gereformeerde Kerken.
wenschte wel honderdmaal, dat hij maar op kleinen en grooten. Doch het waarschijnlijkst
BEROEPEN : Houwerzijl, 4, S. Schnafsma, te Boorn- staan, presenteert zich een 20-jarig jongeling
't land was gebleven, waar men althans vast is, dat men er onder te verstaan heeft gevanstaan kon. Gelukkig echter kwam zijn vriend genen en vrijen, zooals men ook in verschillende bergum c. a. — Rinsumageest, Sijbrandahuis en van Geref. beginselen tegen i Mei aan als
de kapitein hem troosten, en zei: sDat gaat wel vertalingen leest. Ook onze Kantteekening ver- Reitsum c. a., J. G. Meijnen, cand. te Groningen. — BPOOCI», Koek- en B a n k e t b a k k e r s b e *
Genemuiden, J. Schoemaker, te Lutten a,'d Dedeiiis- d i e n d e .
weer over, jongen; met een paar dagen ben je klaart het, als doelende op hen, die ergens ge- vaart
(cl. Ommen.)
A d r e s : N, VAN DER BLOM, Zuilichem.
beter. De meesten weten daar een paar dagen vangen of bewaard zijn en op hen die in 't
AANGENOMEN : Temeuzen (2e beroep), R. W. de
van". En schoon nu die paar dagen wel drie vrije veld waren. Het bedoelt in elk geval allen, Jong, te Holten (O.-V.)
Mevrouw HEEMSKERK, te Sas van Gent.,
paar werden, was toch eindelijk het lijden niemand uitgezonderd, 'tzij hij verborgen, opgeBEDANKT: Ooltgensplaat, C. J. van Binsbergen, (Prov. Zeeland)., vraagt tegen i Mei eene
voorbij, en kon Walter weer uit zijn bed en sloten of vrij was. In de Engelsche vert^ing te Loosduinen, — Nes en Wierum en Hantum c. a.,
naar boven gaan, wel wat zwak, maar toch ge- staat, hij: >die opgesloten is en] hij, die vrij H. Thomas, cand. a/d V. U. te Hoogeveen. —
Amersfoort A, M. Schuurman, te Alphen a/d Rijn. —
rondwandelt,"
heel hersteld.
van Gereformeerde belijdenis, die goed kan
Doesburg, C. A. Renier, te Amsterdam.
HOOGENBIRK,
Het schip bevond zich thans in den grooten
werken en een burgerpot kan koken.
Atlantischen Oceaan. Het was bestemd naar de
Nederlandsche Hervormde Kerk.
Westkust van Zuid-Amerika en had dus —
BEROEPEN : Moerdijk, K. Janzen, te Veessen (gem.
gelijk de lezers op de landkaart kunnen zien —
Heerde). — Reeuwijk en Kage, C. J. Warners, cand.
(Buiten
verantwoordelijkheid
van
de
Eedactie.)
een lange reis, vooral in een tijd toen stoom— Vrouwepolder (cl. Middelburg), J. Willemsen, te
schepen nog onbekend waren. De brik, waarop
Kruiningen (cl. Goes). — Overzand, J. H. Schreuder, sroor Gyxnna&iaal Onderwijs op
Mijnheer de Redacteur!
te Bleiswijk. — Neerlangbroek, P. Bongers, te KaWalter voer, was een flink schip, zoo goed als er
Gere f or meerden
grondslag:
maar een te vinden was, en daarbij had men
Tot wegneming van alle misverstand, verklaar merik. — Rozenburg, C. Waardenburg Sz., te Goedereedc.
—
Scherpenisse
(cl.
Zierikzee),
G.
van
dusver niets dan gunstigen wind gehad. Vandaar ik gaarne de schrijver te zijn van het stukje
Kempen, te Westbroek c. a. — Simonshaven, G.
dat de reis, terwijl Walter ziek was, al eenheel sOnze Catechisatie", voorkomende in de-ff'^raa/ Nijhoff, cand. te Farmsum. — Oosterwierum, J. H.
eind was gevorderd en iedereen zich verheugde van 14 Febr, j,l.
Kruseman Aretz., te Wormer. — Akkerwoude en Vrijdag 12 M a a r t e. h.) des namiddags te
over de voorspoedige vaart. Wat onzen jongen
Doel van dat stukje was niet beschuldigingen Murmerwoude, J. Groeneweg, te West-Terschelling. iVi ure, in het gebouw van het Gymnasium
vriend betreft, hij werd onder 't bijzonder too uit te spreken tegen personen, maar wel, om op — Numansdorp, D. Gladder, te Schoonrewoerd. — te Zetten.
zicht van den stuurman geplaatst, die, al deed een m, i, bestaand gebrek in de Geref. kerken Daar e, J. L. Pierson, te Hengeloo (G.) — Hiaure, J.
ONDEKWERF: A a n v r a a g o m v e r l e n g i n g
hij 't niet alles zelf, zorgen moest dat Walter de aandacht te vestigen. Zijn er echter predi- A. van Tuijnen, te Nijkerk. — Streefkerk, J. F. de d e p rechtsgsersoonlijkheida
Klerk,
te
Charlois
c.
a.
—
Sehettens
c.
a.,
A.
Jonker,
alles leerde wat hem als zeeman nuttig en noodig kanten, die, na het lezen van dat stukje, hun
Het Curatorium:
was. Nu, om te leeren was er alle gelegenheid eigen wijze van doen afkeuren, die mogen het te Tzum. — Lutjegast, F. Hacquebord te Hoog- en
— Eist (Utr.), H. van Griethuijsen, te
Mr, D, P. D. FABIUS, Voorzitter.
en zelfs tijd meer dan genoeg, wijl er bij het gerust als aan hun adres beschouwen, dewijl ik Leegkerk.
Oostwolde.
Mr. J. P, A, Graaf VAN LIMBURG
fraaie weder en den gunstigen wind niet bij vertrouw, dat het door niemand hunner euvel
AANGENOMEN : Winterswijk, F. de Boer, te Bozum.
STIRUM, Secretaris.
zonder veel te doen viel. Zoo kreeg dan Walter opgenomen zal worden, 't Gaat immers om de — Hall bij Eerbeek, I'. de Haas, te den Hoek
soms van den eersten, maar meest van den zaak, om het belang der kerken en daarom (Zeel.) — Groningen, J. J. Knap Cz., te Groningen.
tweeden stuurman onderwijs in de zeevaartkunde alléén, 't Was niet gericht aan Wirdum en evenBEDANKT : Hennaard, W. van der Bijtel, te Makkum
en leerde hij onder toezicht van den bootsman min besluite men er uit, dat het tusschen onzen en Kornwerd. — Warfum, O. Schriecke, te Enschede.
Ook wij verheugen ons hierover.
de practijk van het vak. Hij moest in de mast Dienaar des Woords en mij niet vlak zou zijn, — Wijk aan Zee c. a., J. A. Gerth van Wijk, te
Onze broeders en geestverwanten in de Ned. klimmen, zeilen helpen reven, touwen leeren 't welk aanleiding tot het schrijven zou gegeven Bennebroek. — Vcorthuizen c. a., D. van Popta, te (voorheen: Chef der flrma J. TAN GEIDEE),
Herv. Kerk moeten om het verleden niet afge- winden en knoopen, aan den kaapstander helpen hebben. Neen, nogmaals zij het gezegd, er zijn Papendrecht. — Zuilichem, G. Locker, te Birdaard
en Janum. — Rotterdam, L. van Apeldoorn, te
MlRIIiSSTH^^T 7, LEIIBEÜ,
stooten, maar om Christus' wille aangetrokken. werken, in ée'n woord alle werk leeren doen, geen persoonlijke antecedenten in 't spel.
Jutrijp c. a. — Dokkum, H. G. Oldeman, te Ouwer- beveelt zich aan voor de levering van KERK»
Vele jongeren vooral hebben met de gebeurte- dat trouwens heel goed was.
Dat de kerk van Wirdum in het voorrecht kerk.
nissen van vóór en in 1886 niets uitstaande.
e n HUESORQELS, alsmede voor r e p a r e e r e n
Over verveling had onze vriend dus niet te verkeert, dat haar leeraar uitnemend catechiHet is daarom plicht en roeping om op aan- klagen en over zijn gezelschap evenmin. De seert, verblijdt me zeer. De vraag is echter, of
en s t e m m e n , tot uiterst lage prijzen.
raking met de Gereformeerde broederen, en vooral stuurlieden, de bootsman en de matrozen waren Z.Eerw, zoogenoemde singuliere gaven daarvoor
met de Gereformeerde predikanten van alle al aanstonds heel voorkomend voor hem ge- bezit of wel door studie en oefening zoover is
zijden aan te dringen en aan te sturen.
weest, waarschijnlijk wijl ze begrepen, dat onze gekomen. Ofschoon het eerste wellicht het wenvriend onder de bijzondere bescherming van schelijkst ware, kan zulks voor de kerken niet
(SCBLIEDA.M, opgericht 1878),
den kapitein stond, en het dus zaak was hem als regel gelden. Regel is, door studie en oefeFabrikanten van
(j^ffitfeeïc !J5eritöten.
diensvolgens te behandelen. Toch duurde het ning ijveren naar de beste gaven.
De Geref. kerk van Klundert (met haren
niet lang 'of Walter had zich, ook om andere
Bij de vragen aan het slot van mijn stukje
kerkeraad), leed heden een groot verlies,
Met verkorting uit het Kerkblad van 5 Maart. redenen, even eigen en bevriend gemaakt met zou ik dan ook nog deze willen voegen, of het
door het afsterven van haren oudsten en
de
zeelui
hier
als
vroeger
met
die
in
zijns
vaders
niet
wenschelijk
ware,
dat
aan
onze
hoogeschoZEEPPOEDER'en VSTL006MEEL.
DEP. CORR. MET DE OVERHEID.
zoozeer beminden opziener
herberg. Daar was iets in den aard van den Icn de paedagogiek werd ondervrezen.
Prima qnaliteiten. Concurreerende prijzenLEENDERT DAANE,
jongen, 't welk maakte, dat het scheepsvolk^hem
Gaarne zag ik die vragen door een deskunz, s.
bijzonder
lijden
mocht:
hij
was
moedig
tot
het
dige
beantwoord.
in den ouderdom van 78 jaren.
D e p u t a t e n van de Gereformeerde kerken
Zou u, Mijnheer de Redacteur, niet, gelijk
Is het heengaan hem eeuwige winste, lang
voor de Correspondentie met de Hooge Over- overmoedige toe, en daarbij dienstvaardig voor
weleer »De Dienst des Woords" in een reeks areenigejaargangen HERAUT, van af 27 Sept. 1889;
en diep zal zijn gemis in de gemeente worheid herinneren bij dezen de kerkeraden aan iedereen,
iWel" zoo vroeg de kapitein den eersten tikelen ïOnze Catechisatie" willen behandelen?
de jaarg. 1890, '91, '92, '93 zijn compleet; in
den gevoeld.
hetgeen zij in verband met het besluit der Geden jaarg. 1894 ontbreken de nummers 849 en
Sterke de Heere inzonderheid zijne hoognerale Synode van Middelburg hebben bericht stuurman een paar weken nadat onze vriend Daarmee zou u mij en ongetwijfeld velen met
881 en in den jaarg. 1895 No. 919; de jaarg,
bejaarde weduwe, en allen die zooveel
in het naast voorafgaande Kerkblad\)t\x€sk€i\]\i zijn zeemansleven was begonnen, »schiet u nog mij een grooten dienst doen. Ook indien de
wijze van doen, door mij aangeraden, niet goed
1896 is weder geheel compleet.
in hem verliezen.
de noodzakelijkheid.^ dat door of voor de al met den jongen, met Walter op?"
is, zoo geef ik die gaarne voor een betere.
»0, u bedoelt den Lord ?
Brieven fr., onder letter C . aan het Bureau
diaconie worde voldaan aan art. 7 der Armen'
Namens den kerkeraad der Geref. kerk.,
Met dankzegging voor de plaatsruimte,
»Neen, Walter Smith."
van dit blad.
7uet.
J. H. FERINGA, Predikant.
J. V. D. PLOEG,
sjawel, mijnheer, maar ik hoor hem altijd
Voorts geven zij, nu het hun gebleken is, dat
A.C. VANDRIMMELEN, Ouderling.
Oud. der Geref. kerk te
de eerste jaargangen van het Kerkblad maar bij zijn bijnaam noemen. Die hebben de mgtroC, MOCLEAN, Diaken.
Winsum.,
(Friesland).
weinig bekend zijn geworden bij de kerkeraden — zen hem gegeven, om zijn flinke houding en
Klundert^
3 Maart 1897,
nogmaals het concept, dat in hoofdzaak moet zijn knap uitzicht. Hij is lang voor zijn jaren,
Zi;j.DijK, 23 Febr. '97.
gevolgd, wanneer de kerkeraad zijne kerk wettig en als hij zoo over 't dek wandelt, zou men
In dank ontvangen:
bij de Hooge Regeering wil bekend doen worden. hem ook best voor een Lord kunnen houden.
Voor de Vereeniging:
sNu, ik zie hem vooreerst nog niet zoo'n
a. Door den kerkeraad dient dan het volHooggeachte Redacteur!
Aan Co!)trli)8tl§a:
gende adres, op zegel., opgezonden te worden: groot, adellijk heer worden", sprak jde kapitein
Overleden, ruim 10 jaar oud, onze lieve
Door een vriend opmerkzaam gemaakt, dat
sMaar wat dunkt u, stuurman, zou er een zeeman
Aan Hare Majesteit
Door
Ds. W. B. Renkema te Rijnsburg ƒ 9;
ANNA MARIA.
van groeien." Dat is de eerste vraag op 'tooseu' er in de Heraut van 14 Febr. wederom iets
de Koningin Weduwe Regentes,
door den heer P. Human Jr. te Melissant ƒ44;
over
Humpata
te
lezen
was,
gevoelde
ik
mij,
B. VAN SCHELVEN,
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de blik".
door den heer H. H. Tuininga te Bolsward
sik meen van ja" was't antwoord. sDe jongen na de lezing, gedrongen nog een enkel woordje
kerkeraad van de Gereformeerde kerk te
,
F, w . VAN
SCHELVENƒ 52; door den heer P. Goudappel te Delft
daarover
te
schrijven.
heeft
een
schranderen
kop
en
wil
ook
wel.
En
dat hij onder leiding en medewerking der
D E JONGE.
afrekening ƒ 23.50.
Allereerst wensch ik de blaam van mij te
Gereformeerde Classis van
, te dezer wat het werk betreft, ik heb nog nooit een werpen: dat, hetgeen ik over de kleurlingenAan Collecten: (voor de Theologische faculteit.)
Amsterdam^ 3 Maart 1897.
plaatse gekozen en opgetreden is, om de Gerefor- jongen,^ die er pas bij was, zoo vlug in de gemeente te Humpata geschreven en voor groote
Van de Geref. kerk te Oudewater / 28.811/2;
Eenige kennisgeving.
meerde kerk [weer] openbaar te doen worden; mast zien klimmen, of zoo ferm met de boot vergaderingen gesproken heb, onwaarheid is. Ds.
van idem te Boskoop A (halve coll.) ƒ 7.321/2;
dat hij te dien tijde in zijne vergadering roeien als hij. 't Is een hachje. Goed dat hij P. Postma heeft toch gezegd, volgens de Heraut,
van idem te Boskoop 13 ƒ 2; van idem te
zwemmen kan, anders had ik hem niet zoo
Hazerswoude ƒ 7.73V2; van idem te Hillegom
dat
»de
Zending
te
Humpata
eerst
begonnen
is
Voor de vele en hartelijke bewijzen van ƒ 4.90I/2; van idem te Katwijk aan Zee ƒ 5.10;
[met geheele terzijdestelling van de in 1816 dadelijk met alles mee laten doen. Gisteren
deelneming, ontvangen na het overlijden van van idem te Voorschoten ƒ 6.05I/2; van'jidem te
opgelegde organisatie en van alle daaruit voort- heeft hij in 't want gezeten, en hij haalde 't zeil bij het vertrek van Br. Biew^enga,
Uit deze woorden kan men niets anders op- hunne zeer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootgevloeide reglementen en bepalingen] voor de niee in zoo goed als de beste matroos. Van
maken, dan dat ik, öf niets voor de Kaffers te moeder, Mejuffr. de Wed. K. GALENKAMP— De Lier ƒ 7; van idem te Delft ,A (I/2 col.)
kerk te
dien jongen groeit bepaald wat goeds".
f 20.15; van idem te Arnhem B ƒ 60.18,
[weer] aanvaard heeft de [oude en nimmer
't Scheen dat die meedeelingen den scheeps- Humpata gedaan heb, öf dat mijn pogen ge- WEENER te Hasselt., betuigt de familie haren
Voor de Medische Faculteit:
afgeschafte] Gereformeerde kerkenordening, laat- bevelhebber recht genoegen deden. Dien avond heel vruchteloos is geweest en derhalve van hartelijken dank.
geene
beteekenis
is,
en
dat,
toen
ik
maar
eerst
Door
den heer H, Franssen, van eenige
stelijk vastgesteld in den jarc 1619 door de sprak hij, gelijk meer, zelf weer eens met den
Vit aller naam.,
vrienden ƒ 30 (verbeterde opgave).
Nationale Synode van Dordrecht, met de uitzon- ïLord" — zoo werd Walter nu bijna uitsluitend weg was, de Zending eerst recht is begonnen.
H, GALENKAMP.
Hierop zal ik alleen dii- antwoorden: dat ik
Voor de Bibliotheek:
deringen, vastgesteld door de Generale Synode genoemd — en gaf hem goeden raad. Ongedes
Zondags
van
ongeveer
half
negen
tot
half
Hasselt.,
5
Maart
1897.
van de Gereformeerde kerken in Nederland, den lukkig liet onze kapitein den besten achterwege;
Van
de Prov. Staten van Friesland: Catalogus
17en Juni 1892 te Amsterdam vergaderd;
eenvoudig wijl hij zelf dien ook niet kende. Dat vier uur bij de Kaffers was en hen in dien tijd
der Prov. Bibliotheek (vervolg).
met
den
weg
der
zaligheid
bekend
maakte;
dat zijne kerk dienovereenkomstig nu gecon- was de raad, dien grootmoeder haar kleinzoon
Van Deputaten Synodi: Acta der Synodi te
dat ze dat onderwijs zeer op prijs stelden,
stitueerd is als de Gereformeerde kerk te
, vóór zijn verlrek gegeven had, om op den Heere
Middelburg, 1896.
en
dat
ze,
tijdens
mijn
verblijf
en
door
mijne
en thans in ée'nzelfde kerkverband leeft met alle God tej.vertrouwen, en niet op eigen verstand
eoamiEslsnairs in ESeeJea,
Van den heer J. F. S. te A., de6'/a«rf'ff(zrif 1896.
Gereformeerde kerken, op de bedoelde Generale en eigen kracht te steunen. En nu is het onge- werkzaamheden onder hen, genegen zijn geworVan wijlen den heer C. v. Brederode, te Leiden:
Synode te Amsterdam vertegenwoordigd en ver- lukkig en een bewijs van onze bedorven natuur, den, om jaarlijks £ 150 (volgens de berekeking
eenige Theologische werken.
te
Humpata
gebruikelijk)
te
geven
en
eene
kerk
meld op de lijst, die door deze Synode bij missive dat we zulken raad, die toch de beste is, altijd
S. J. S E E F A T ,
No. 157,
van 17 Juni 1892 aan de Regeering is overlegd. het eerst vergeten en veel meer luisteren naar te bouwen.
Hilversum.
Penningmeester.
Kan
men
nu
deze
zaken
weg
redeneeren
en
ASaSTERDA^.
Hiermede zijne kerk in de hooge bescherming eiken anderen. En Walter was niet beter dan zooze
als
nietsbeduidend
voorstellen
?
der Overheid, bij de Grondwet ook haar ge- velen. Het deed hem goed, dat hij op 't schip
De Zending aldaar zou eerst begonnen zijn
waarborgd, aanbevelende, biedt hij Uwe Majes- al dadelijk zooveel vrienden vond; zijn bijnaam
teit, onder toebidding van de genade van Jezus was eigenlijk een eerenaam. En als de stuurman BIJ mijn vertrek, maar Ds. J. Vorster schreef
Christus — zijne eerbiedige hulde.
hem prees als een jongen daar wat in zat, of mij ruim een jaar na mijn vertrek: saan de
wanneer de matrozen een hoera aanhieven terwijl kleurlingen is sedert uw vertrek niets gedaan."
den
hij zoo vlug in de niast klom, dan zwol zijn SCog in zijn laatsten brief uitte Z.Eerw. de
Firma
JOHJLJSTJSTMlS
IS:FiJLM.BIR
Co.
wensch, dat ik spoedig mocht overkomen.
hart van genoegen en ook van zelfbehagen.
V Welk doende
Wordt de Zending derhalve te Humpata met
de kerkeraad van de Gerefor't Was dan ook zeer begrijpelijk, schoon zeer
meerde kerk te . . . .
treurig tevens, dat Walter den goeden raad van kracht gedreven, langer dan één dag per week,
(Namen van de leden van den
grootmoeder, om eiken dag in Gods Woord te dan is dit zóó in den laatsten tijd geworden,
Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden,
kerkeraad; eerst ouderlingen.,
lezen, geheel vergat. De eerste dagen was hij te want ik kan nog niet gelooven, dat Ds, J. Vorster Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden
mij
in
dezen
zoozeer~
bedrogen
heeft.
dan diakenen., met aanwijzing
ziek geweest om te lezen, de volgende week had
k DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden
daarvan achter den naam.)
hij te druk met al de nieuwe werkzaamheden,
Voorts kan ik niet i.alaten om, wat ik voor op vertoon terugbetaald.
en nog vele dagen daarna was er nu eens een
eenigen
tijd geschreven heb te herhalen nl. dat
Consulent.
gesprek met dezen of genen, dan weer het leeren
Uitgave van den BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser
de Boeren- en Kleurlingengemeenten niet kunvan
dit
of
dat,
dikwijls
ook
't
een
of
ander
verAanm. De woorden tusschen de vierkante
nen
saamgaan
als
er
geene
groote
verandering
haakjes geplaatst [
] kunnen, naar verkie- maak, 't welk hem zoo bezig hield, dat er geen tijd in de denkwijze der Boeren komt. De heer
of eigenlijk geen lust was om den Bijbel op te
zing, weggelaten worden.
nemen en te onderzoeken. Nu, de kapitein deed P, V, d. Burg schrijft, dat het vergaderen van
Namens Deputafen voornoemd.
het ook niet, evenmin de stuurman en de an- de Kleurlingen met de Blanken onder één dak
M, NOORDTZIJ. Scriba.
dere matrozen. Alleen Zondags als er op het niet gewenscht is.
Kampen.,
Waarom is het niet gewenscht ? Omdat die
DOOR
schip kerk werd gehouden, kwam de Bijbel even
I Maart 1897.
in 't gezicht, en werd er ook soms een goed lied .wee kerken om de taal gescheiden moeten
gezongen en een deel van een predikatie gelezen, zijn ?
Maar de Kaffers te Humpata spreken Afrien uit een boek door den kapitein gebeden.
Maar daarmee scheen dan ook elk aan boord kaansch-Hollandsch even zoogoed als de BoeDeel I. In den Kerstnacht.
Deel Hl. De Paaschmorgen.
wel te denken dat hij Gode gegeven had wat ren, Die taal beschouwen ze als hun taal, en
Godes was, en dus verder zich om God en Zijn in huis of onder elkaar spreken ze nooit anders'
„ I!. Oud- en Nieuwjaar.
„ iV. Op den Pinksterdag.
dan die taal. Wel kennen de meesten hunner
DE EERSTE REIS,
dienst niet meer had te bekommeren.
de
Wamboo-taal
en
het
Portugeesch
tot
op
4 deelen mgenaaid f 3.60; ia 4 fraaie gfempelbasden ! 5.60; elk deel
Zoo begon Walter dan ongemerkt aldus te
VII,
overleggen : de kapitein is een knap man, en de zekere hoogte, maar de Boeren kennen die
Was onze vriend Walter met juist geenvroo- stuurman ook, en toch lezen zij nooit in den talen ook. Dus wat de taal betreft is er niet
afzonderlijk ingenaaid f 1.119; gebonden f 1.75.
liike gedachten vervuld geweest, toen hij de
het minste onderscheid.
Bijbel.
Vader
en
moeder
zijn
evenzoo
brave
kust langzamerhand zag verdwijnen, weldra week
Neen, waarom de Blanken- en Kleurlingende treurigheid onder den indruk van al het menschen, en toch heb ik hen nimmer een gemeenten niet alleen te Humpata, maar in gehoofdstuk zien lezen. Waartoe zou ik het dan
nieuwe en vreemde dat hij te zien kreeg,
heel Z.-Afrika gescheiden moeten zijn heeft een
_ Voor 't eerst bevond hij zich op de wijde, doen ? Zoo sprak zijn arglistig hart, en 't einde geheel andere reden.
was,
dat
de
Bijbel
netjes
ingepakt
in
de
scheepsemdelooze zee, wier golven om het schip sloeMen kan wd allerlei zaken noemen, die tegen
gen en soms bruisend, hoog tegen den boeg kist liggen bleef, goed bewaard voorzeker, maar — de vereeniging schijnen te pleiten; maar de
al
te
goed
zooals
grootmoeder
en
zeker
te
recht,
opspatt'en. Er woei een tamelijk sterke wind,
hoofdoorzaak, die' alleen reeds den doorslag
ONDER REDACTIE VAN
die de zeden zwellen deed en het schip danste zou hebben gezegd. Als iemands Bijbel er altijd geeft is, dat de Boeren niet gedoogen, dat er
nieuw
blijft
uitzien,
vrees
ik,
dat
de
eigenaar
over het water, terwijl alles in beweging scheen,
Kaffers in hunne kerken en scholen komen.
en het vaartuig als een visch door het water voor dat fraaie uiterlijk een al te hoogen prijs
Hierover moet men in Nederland echter niet
schoot, In de verte kon men de witte zeilen betaalt,
te hard oordeelen. Die weet, hoe de kinderen
van vertrekkende en van huiswaarts keerende
Prijs per jaargang (12 Irs. a 16 pag. en 12 Hrs. a 8 pag.) ƒ 3.50.
aldaar worden opgevoed; welke denkbeelden hun
schepen onderscheiden, en al turende en rondAAN VRAGERS.
al
spoedig
aangaande
de
Kaffers
wordt
ingeziende, vergat Waker het land en zijn bewoners
Wat wordt bedoeld met sde beslotene en prent; en hoe de Kaffers zich somtijds gedragen,
Van de hand des Heerea WOHISER verschijnt onder den titel: VAN AMSTERen was geheel vervuld — gelijk meermalen —
moet, al is het met een traan in het oog en
verlatene"
in Deuteronomium 32 : 36:
met hetgeen hem juist op dat oogenblik omgaf.
DASyi
NAAR PRETORIA ia „EXCELSIOR" een reeks schetsen en reisindrukken
ïWant de Heere zal zijnen volke recht doen, met een zucht op de lippen, toch bekennen:
Ongelukkig genoot hij het schouwspel niet
nit
Afrika,
met vele plates naar laatste opnamen versierd.
Het
verwondert
mij
niet
al
te
zeer,
en
het
zal
Hem
over
zijne
knechten
berouwen;
• lang. Want plotseling gevoelde hij zich zeer
U dankend, mijnheer de Redacteur, voor de
DE UITGEVER:
naar en wonderlijk, en eer hij het wist tastte want Hij zal zien, dat de hand is weggegaan,
opname, ben ik
hem de_ bekende ziekte aan, waar veel raad en de beslotene en verlatene niets is?"
Amsterdam.
BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser.
Uw. dw. dr.
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