baar zagen wij dat er geweest zijn en nog zijn die
Classe Amersfoort.
„Hebt gij de diakenen uwer Kerk ook opterwijl Ds. Brouwer opgedragen wordt te zorgen
't goddelijke zagen voordat wij het zagen, die
gewekt en aangemoedigd om onze vergaderingen
voor het persverslag.
D
;
classe
Amersfoort
zat
D.
V.
vergaderen
zeggpn: Daar is h e t ! en nu zien wij het ook. Maar
De praeses heet Ds. Geerds, voor 't eerst ter te bezoeken, om door onderlinge bespreking
V ^
zelven willen wij 't zien; anderer woord en voor- op IJ Oct. e.k. op de gewone tijd en plaats.
eenigermate
er
toe
te
geraken,
dat
ook
het
vergadering,
hartelijk
welkom.
Punten
voor
het
agendum
vóór
23
Sept.
a.s
beeld binden ons niet, wij erkennen fcen niet als
Rapport van de deputaten det Provinciale diakenambt de plaats inneme, die naar Gods
Rusland. R u s s i s c h e k e r k e l i j k e t o e leidslieden wanneer eigen hart en eigen rede anders in te zenden bij B. I. de Ruig, voorzitter van
Synode wordt uitgebracht door Ds. Meijering, bestel daaraan is toegewezen?"
getuigen dan zij. Wij vertr uwen op ons persoon- de roepende Kerk te Soest.
standen.
Zijt gij nalatig gebleven, denkt er eens ernalsook het rapport van de deputaten der kerklijk vermogen God te leeren kennen, en gelooven
In De Gids van Juni 1,1. vonden we het volP. PLOOS, Scriba.
stig over na en vervult ook in dezen uwen gende van Jhr. M. Engelen, over het kerkelijk
visitatie deor Ds. Brouwer.
dat alle menschen tot die geestelijke vrijheid en
Soest,
9
Sept.
1903.
zelfstandigheid aoeten opgevoed worden.
Een verzoek van br. H. om, na het slagen plicht, opdat ook in 't vervolg van u niet ter leven in Rusland:
Zóó godsdienstig te zijn valt zwaar. Dat wi
van zijn examen te K. een vervroegde classicale oneere, maar ter eere moge gezegd worden:
„De Russische kerk stond oorspronkelijk onAAN
DE
GEREFORMEERDE
KERKEN.
schier overal in de minderheid zijn is niet overa.
„Zoo de predikant, zoo de kerkeraad," dus ook der een patriarch; toen in 1700 die stoel openDoor de Deputaten voor de Correspondentie vergadering voor het praeperetoir examen met
daarom pijnlijk omdat wij somwijlen in het maathet oog op de voortzetting zijner studiën in het de diakenen.
viel, liet Peter de Groote die plaats onbezet, en
schappelijk leven achteruit gezet worden en in de met de Hooge Overheid is, volgens hunne InDoch ter zake.
riep in 1721 de „heilige Synode" in het leven,
kerkelijke wereld eene ondergeschikte plaats in- structie, jongstleden Maandag, den verjaardag buitenland. Dit ver^of-k wordt toegestaan.
De Conferentie kwam als vorige jaren samen als hoogste college in de kerk, terwijl de macht
Aanvrage om 2e trap van censuur toe te
nemen
Zeker, een en ander is niet aangenaam, soms van H. M. de Koningin, telegraphisch Haar
passen op een broeder in de kerk te M. De in het Nieuwe Kerkgebouw aan de Lange- van den patriarch overging op den Tsaar. De
zelfs pijnlijk
wanneer wij persoonlijk er onder
lijden of zien dat de hoogste belangen onzer mede de volgende gelukwensch toegezonden:
classis adviseert deze zaak terug te wijzen naar gracht, ook thans weder welwillend door den Synode is een college van Staat, waarin de
menschen geschaad worden doordat wij zooveel
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.
Kerkeraad afgestaan.
den kerkeraad.
Tsaar wordt vertegenwoordigd door een procuminder talrijk zijn dan zij, die op kerkelijk en
Eenvoudig en netjes was door de broeders reur; alle besluiten moeten door hem goedgeEen verzoek van de kerk te E. C. om een
Mevrouw!
staatkundig gebied den schepter zwaaien. Maar
De Gereformeerde Kerken in Nederland be- classicale aanbeveling op een circulaire, die aan diakenen te Amersfoort alles ingericht, zoodat keurd worden. De geestelijkheid is in twee
smartelijker is het dat ons eigen geloof door de
wij van hen kunnen zeggen, wat Vondel van groepen verdeeld; de kloostergeestelijken of
geringheid van ons aantal op een zware proef wordt tuigen U op dezen heugelijken dag hare eer- de verschillende kerken in de provincie zal
de stad zong:
zwarte en de wereldlijke of witte geestelijken,
gesteld. E n dit is inderdaad het geval. Immers, biedige hulde en innige gehechtheid; zij danken gezonden worden om financieelen steun.
„Hier wordt de vreemde van den gastvrije die echter ook zwart gekleed zijn; de „popen"
Dit wordt toegestaan.
nooit loopen wij meer gevaar onze zwakheid te den Heere voor hetgeen Hij in U den Volke
De rekening van den classicalen penning ingezetenen gewelkomt, recht en slecht en zonder béhooren tot de laatsten. Ben ik goed ingevoelen en zwak te zijn dan wanneer wij ons be- gaf, en bidden dat Hij Uwe Majesteit nog lang
wegen in die sfeer van hooge denkbeelden en reine spare, rijkelijk zegene en Uwe regeering toe- meester en de emeritiverzorgicg wordt nagezien dwase pracht." De Wel Eerw. Heeren A. M. licht, dan is de pope niet de herder der geaandoeningen waarin het denken zich ten slotte
Donner en H. Teerink hadden beide met de meente, maar de persoon, die den kult us leidt
en 'in orde bevonden.
o nmachtig toont en de zinlijkheid vaak de stem nemend gezegend doe zijn.
Ds. Meijering als deputaat voor de Zending meeste bereidwilligheid, evenals voorgaande en de sacramenten bedient. Op het platte land
der edelste en reinste opwellingen en gewaarworDeputaten dier Kerken,
jaren, toegezegd de Conferentie van advies te is de roep die van hen uitgaat niet best. Te
op Soemba doet eenige mededeelingen.
dingen dof maakt. Dientengevolge voelen wij nooit
NoofDTZij, Secretaris
dienen. Doch ook hier was het al weer teleur- Moskou in het museum van Tretiakoff, zag ik
De
verschillende
deputaten
worden
gecontimeer behoefte aan den steun van anderen dan op
nueerd, alleen door vertrek van Ds. O. wordt stelling. De mensch wikt, maar God beschikt.
dit gebied.
Hierop werd het volgende antwoord ont Ds. Fokkens benoemd als deputaat voor appro- Ds. Donner mocht niet in ons midden zijn. een schilderij, waar een pope, in ambtsgewaad,
een woning uitgaat; de pope in een houding,
Het klinkt fier, niet te willen leiden een geestelijk vangen:
batie van beroepingen.
Door den dood zijns geliefden en alomhoog- die op een „kenrelijken staat" doelt.
leven op hooren zeggen, integendeel zelven God te
NoORDTZij, Secretaris Gereformeerde Kerken,
Op de volgende vergadering die gehouden geachten vaders in rouwe gedompeld, was Z. De kerken, inwendig meestal rechthoekig,
willen zien, met Hem om te gaan, zijne nabijheid
te voelen; maar wij zijn niet altijd in de stemming Kampen.
zal worden D. V. 14 Oct. a.s. te Stadskanaal, Eerw. verhinderd in ons midden te zijn. Op hebben 5 koepels, waarvan de middelste de
die daarbij past, en kunnen het wellicht niei altijd
Hare Majesteit de Koningin draagt mij op moeten de collecten gestort worden voor emeriti- des te hoogeren prijs werden daarom de tegen grootste is, allen voorzien van een Grieksch
zijn. Er zijn uren waarin God ons nabij i , waarin
aan
de Gereformeerde Kerken in Nederland verzorging, Theol. School en hulpbehoevende woordigheid van Ds. Teerink en de door Z. kruis; de koepels zijn verguld of met heldere
ons oog helder, ons hart hoogvoelend, onze wil
Kerken.
Eerw. gegeven adviezen gesteld.
kleuren gedekt. Het koor, de plaats voor de
krachtig is; maar dit zijn slechts de hoogtepunten Hoogstderzelver dank over te brengen voor
Eene vergoeding niet alleen door het Comité, kerkbezoekers, is van het „allerheiligste" (waar
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ds.
van het leven, en wij verkeeren vaak in de vlakte, aangeboden gelukwenschen.
maar door de gansche vergadering zeer gewaar- geen vrouwen mogen komen) dat een paar treMeijering deze vergadering met dankzegging.
waar het uitzicht is belemmerd en de lucht zwoel,
Adjudant van Dienst,
deerd, ontvingen wij in den jeugdigen predi- den hooger ligt, gescheiden door een wand,
Namens de Classis:
Wanneer onze stemming alledaagsch is, de dingen
VAN GEEN.
kant te ^yormerveer, Ds. J. H. Jonker, die als voorzien van heilige beelden in vlak ornament
R. BROUWER.
van het gewone leven ons in beslag nemen en
Namens Deputaten voornoema,
somwijlen een floers over onze ziel ligt, dan gelooafgevaardigde ter vergadering tegenwoordig, zich (plastische beelden zijn er niet) de „iconostas;"
ven wij in God slechts op gezag van onze eigen
door woord en adviezen een plaats in het hart daarin zijn drie deuren, de middelste is de
M. NoORDTZij, Secretaris.
Eene
extra-collecte
voor
de
Zending,
herinneringen. Dit moge beter zijn dan het te doen
van vele broederen heeft verworven.
„heilige" deur, waartegenover, in het „allerheiKampen, i Sept. 1903.
Vóór enkele weken heb ik aan alle Gereforop anderer gezag, de waarheid staat toch in die
Z.Eerw. ook in het vervolg op onze Confetijden buiten ons.
meerde Kerken eene circulaire gezonden, onder- rentiën te ontmoeten, zal ons zeer aange- ligste," het altaar staat met het evangelie en de
Kort verslag van de vergadering teekend door alle Deputaten der Generale
hostie. Orgels zijn niet aanwezig; evenmin zitGroote waarde heeft het zelf te hebben gedacht
der classis Utrecht op Woensdag Synode voor de Zending, waarin dringend ge- naam zijn.
plaatsen, de dienst op Zondag, die van 10—12
en voortdurend te denken over de hoogste vraag
2 September 1903.
stukken des levens, en daarvan gezonde, diepe,
uur duurt, wordt staande aangehoord. Preekvraagd werd om eene extra-collecte voor de
I. Opening der Vergadering.
vruchtbare, bij benadering ware oplossingen te
Ds. Ruijs opent als praeses de samenkomst. Zending te willen houden op 13 September, alzoo
stoelen zijn zeldzaam, omdat toespraken weinig
verkrijgen, in elk geval zulke die wij zelven hebben Ds. Van Bueren fungeert als scriba. Ds. BuitenTe ruim tien uur werd de vergadering door worden gehouden, de dienst is hoofdzakelijk
op
aanstaanden
Zondag.
gevonden; want allee i wat wij zelven doordacht, huis als Assessor.
den voorzitter, br. G. Struik van Enkhuizen, formalistisch. (De schrijver bedoelt ongetwijfeld,
De nood dreef de Deputaten : zij konden niet
min of meer doorleefd hebben, is ons eigendom,
Ds. Van Minnen wordt toegesproken door anders: geloof mij — zij hadden gaarne gezien, die hoewel een weinig ongesteld, toch den dat alles toegaat naar een vasten ritus met
maakt ons rijker. Maar de raadselen, die ons om
ganschen dag trouw op zijn post bleef, geopend. voorgeschreven ceremoniën). De wacht der
ringen, zijn talrijk en zwaar om op te lossen. Gods den voorzitter, naar aanleiding van zijn 30 jarig dat het niet noodig ware geweest, doch zij
Na het zingen van Ps. 66 vs. 2 en het lezen kerk moet, te oordeelen naar de kerkegebouhand te zien te midden der stoffelijke en geestelijke verblijf te Utrecht, en bidt hem 's Heeren durfden de uitschrijving niet nalaten.
van Luk. 10 vs. 25—37 ging de Vice-Voorzit- wen, wel groot zijn. In de hoofdkerken blinkt
natuur die zich naar vaste, onverbrekelijke wetten zegen toe, met den wensch, dat ZEw. nog lang
In vele kerkelijke bladen is genoemde cirbeweegt, in Zijn almacht en wijsheid te gelooven gespaard moge blijven voor die Kerk, en voor culaire, op mijn verzoek, toen ook opgenomen ter, br. G. Terhaak van Alkmaar, der vergade- alle^van goud, overal met mozaïek en marmer.
ring voor in 't gebed.
bij de aanschou •« ing van een wereld waarin zonde onze Classis, waarin zijn arbeid zeer gewaarDe kathedraal van St.-Isaak, een heilige uit
geworden.
en ellende gedurig hare triomphen vieren en het deerd wordt.
De Voorzitter, verhinderd een officieel wel- Dalmatië, de hoofdkerk in St.-Petersburg, is
Ik
ben
daar
dankbaar
voor.
goede onmachtig schijnt, te gelooven in Zijne liefde,
komstwoord uittespreken, heette allen hartelijk
De Kerk van Driebergen vraagt het oordeel
Alle Kerken zullen nu den dag van de col- welkom en sprak den wensch uit, dat wij een gebouwd van 1819—1858; de kosten bedroe-'
die niet wil dat één der kleinen verloren gaat en der classe, hoe de kerkeraad in zijn geheel als
lecte, r3 Sept., zich wel herinneren en ik heb gezegenden dag van den Heere mochten ont gen iets minder dan 20 miljoen gulden. De
waarvoor elke menschenziel oneindige waarde heeft,
inconostas is versierd met 33 afbeeldingen van
terwijl wij weten dat duizenden bij duizenden ver- Doopgetuige heeft op te treden. De classis oor het vertrouwen, dat ook bijna alle, ja misschien
vangen en dat ónze bespreking veel vruchten heiligen, meer dan levensgroot, allen in mozaïek,
kwijnen, omkomen naar lichaam en ziel — onbe- deelt, dat één der kerkeraadsleden als zoodanig nog wel alle, ze zullen houden.
mocht opleveren voor de arme broeders en de twee hoofdportalen hebben elk 16 zuilen van
grijpelijke kwistigheid met menschenlevensenmen wordt gemandateerd, om namens den kerkeNu werd mij echter voor een paar dagen
Finlandsch graniet, uit één stuk (monolithen),
schenzielen, aan de verspilling der lente gelijk, welke raad te antwoorden, die echter in zijn geheel van zeer betrouwbare zijde meegedeeld, dat bij zusters aan onze zorgen toevertrouwd.
Ds. Teerink deelde daarop mede, dat Ds. 16 meter hoog en 2 meter in omvang; onbeontelbare bloesems doet ontluiken die geen vrucht getuige blijft. Benschop vraagt, hoe te handelen
sommige
Kerken
de
gedachte
bestaat,
dat
zij
zett n, tallooze insecten doet ontstaan voor een met 3 huisgezinnen, die zich wenschen te voegen
Donner door de bekende droeve omstandighe grijpelijk hoe die zuilen konden worden geoogenblik — bij dat alles aan Gods liefds vast te bij de Geref. Kerk van Oudewater. Deze vraag van deze extra collecte slechts één tiende deel den tot zijn leedwezen niet kon tegenwoordig houwen in de groeven en opgesteld. De kathehouden — uit eigen overtuiging en aanschouwing, wordt commissoriaal gemaakt. Ds. Buitenhuis hebben te storten in de Generale Kas voor de zijn, en stelde daarom voor, een commissie af draal van Karan, gebouwd naar de Pieterskerk
Zending.
dat is zwaar.
te vaardigen ten einde onzen hooggeachten adHeerlijk is het te durven zeggen: wat goed en en Fernhout worden als zoodanig benoemd met
Ik haast mij om de verwarring in zake de viseui: te condoleeren. Na eenige bespreking, te Rome, met een kolonade, buiten, van 136
den
consulent
Ds.
v.
Velzen
en
zullen
Polskwaad is, wat ik moet doen en laten, dat wil ik
opzending, die daardoor kan ontstaan, nog waarbij gevoelvolle woorden werden geuit over kolommen, heeft binnen 56 zuilen, 12 meter
hoog. Bijzónder prachtig, naar onze begrippen
zelf uitmaken, geen priester schrijft het mij voor, broek en Benschop bezoeken.
indien mogelijk, te voorkomen.
het heengaan van den eminenten doode en diens te „druk," door al het goud en de weelderige
Vleuten en De Meern vraagt of het geoorgeen boek leert het mij. Maar al zijn t r menschen
Niet een deel van de extra collecte, maar beteekenis voor Kerk en Vaderland, werd op
die stoutweg zeggen: wat goed en kwaad is dat loofd is, dat er een broeder en zuster geschrapt
inrichting, is ook de kathedraal van Peter en
weet ik wel, wij, ach, wij weten het zoo va ik niet. worden als leden der Kerk op hun eigen ver- geheel deze extra-collecte behoort opgezonden voorstel van den Voorzitter eenparig besloten Paul, waar de keizerlijke graven zijn. En, om
te.worden
aan
den
heer
B.
de
Moen
te
DoesJa, als het volstond in groote trekken te teekenen, zoek. De classis keurt dit goed.
de Comitéleden Von Meyenfeldt en Janse als bij de kerken te blijven, noem ik nu hier ook
burg. Worde daar wel om gedacht, zoo vraag deputatie namens de Conferentie af te vaardigen.
hoe een deugdzaam mensch in onderscheiding van
de kerk van den heiligen Verlosser te Moskou,
Wordt
voorlezing
gedaan
van
een
schrijven
ik zeer vriendelijk. Van collecten, die de .Ar,?/-^«« Deze broeders voldeden in de pause aan hun
een ondeugend er uitziet, dan zouden wij kennis
gebouwd ter herinnering aan de jaren 1812—
genoeg bezitten; maar als het er op aankomt bij van Ds. Klaarhamer, mededeelende, dat hij om zelf vaststellen, stort men één tiende deel in de
opdracht, en deelden der vergadering mede, 1814, in de jaren 1837—1883; de kosten hebbepaalde gelegenheden uit te maken, wat goed, neen, gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn.
Generale K a s ; deze extra collecte behoort er
Komt in behandeling het voorstel van de Kerk geheel in te vloeien. En moge dat veel zijn! dat onze in droefheid nedergezeten adviseur de ben meer dan 19I/2 miljoen gulden bedragen;
wet het allerbeste is — wanneer wij moeten spreken,
deelneming der broederen met groote erkente- bij feestelijke gelegenheden wordt de kerk verwanneer zwijgen; v/anneer wij neen moeten zeggen te Zeist, aldus luidende: een nieuwe regeling De Heere neige er de harten toe.
lijkheid ontvangen had.
licht door 3700 kaarsen; ongeloofelijk is de
op een voorstel, welken weg wij hebben te kiezen van den omslag voor de bijdragen voor de
Met vriendelijken dank voor de opneming,
van twee of meer die wij kunnen inslaan; dan kerken, die niet hare verplichting art. 13 K. O.
pracht die daar heerscht. Te Moskou is de kerk
UEd
dw.
dn.,
II. Lezing der Notulen e n Presentielijst. ook bekend om haar eigenaardige koepels, die
voelen wij, hoe moeilijk, neen onmogelijk het is, kunnen nakomen. Het voorstel wordt door
J. HANIA,
te beslissen wat goed is, hoe hard het klinkt: dat br. Roodhuizen toegelicht. Dienovereenkomstig
Door den Secretaris werden daarna de notu- den vorm hebben van ananassen en uien, geSecretaris van de Deputaten der Gener. len der vorige Conferentie gelezen en zonder kleurd met de meest vreemde en schitterende
moet gij zelf weten! Hoe hooger wij vliegen des
wordt,
na
lange
discussie,
besloten,
voor
dezen
te grooter gevaar. Wij weten, wat Icarus overkwam,
Synode voor de Zending.
eenige aanmerking door de vergadering onder kleuren; een hoogst vreemden indruk geeft dat.
classicalen aanslag. Later zal een definitieve
en vaak voelen wij ons arm, klein, eenzaam.
Steenwijk, 8 September 1903.
dankbetuiging aan den Secretaris, gearresteerd. Zij werd gebouwd door Ivan „den geweldige"
Dit valt nog zwaarder, meen ik, voor hen die regeling worden vastgesteld.
Br. Spier van Amsterdam maakte naar aan- (1550); de sage gaat er van, dat Ivan den bouwDoor Ds. Buitenhuis wordt het voorstel van
nimmer den band eener belijdenis, Kerk of met
leiding van de gelezen notulen de opmerking, meester vroeg of hij nog iets mooiers konde
gezag optredende gewoonte hebben gevoeld, dan de Kerk van Vreeswijk ingeleid, aldus luidende:
voor hen die daarin zijn grootgebracht; zwaarder
dat hoewel de arbeid der Commissie in zake scheppen; op het bevestigend antwoord liet
De classe overwege, hoe onze Classicale Vervoor de jongeren dan voor de ouderen. De ouderen gaderingen meer dienstbaar kunnen gemaakt
het tot stand komen van een eigen Diaconaal Iwan hem de oogen uitsteken, om hem te veronder ons hebben hun jeugd en jongelingstijd worden aan den geestelijken welstand der
Orgaan schijnbaar vruchteloos was geweest, door hinderen iets mooiers te leveren.
doorleefd onder met ouderlijk gezag optredende
der Gereformeerde Kerken dezer landen be- het niet aannemen van de voorstellen door die
Kerken.
In de Isaaks-kathedraal te St-Petersburg
leeringen gebruiken, voorschriften. Wij zijn daarCommissie ten vorigen jaren gedaan, toch die ar- woonde ik een godsdienstoefening op Zondag
Hij wijst aaü, hoe dat zal kunnei geschieden hoort reeds tot de geschiedenis.
van afgeweken, zeer ver wellicht, wij hebben ge
Pas
was
Augustusmaand,
de
tijd
van
algeweigerd de leidslieden onzer jeugd te volgen, dat en spreekt daarover zeer breedvoerig. Hij meene [verpoozing en rust, — die ditmaal aan beid in zooverre een gewenscht gevolg had ge- bij. De kerk was geheel gevuld. In het koor is
had, dat wij thans een Diaconaal Corresponden- het vrij donker, slechts gedempt licht treedt er
gezag voor onwettig verklaard, maar wij hebben wenscht, dat we als ambtsdragers elkander tot
die leiding, dat onderricht, die geestelijke tucht een hand en een voet zullen zijn. Men is in velen groote teleurstelling bezorgd had, bij ge- tieblad bezaten, waarin de belangen van het binnen; in het fond der kerk trekt, door de
gehad, en meer dan wij zelven weten werkt dat de classis Amersfoort tot eenzelfde gedachte brek aan de noodige droogte en een behoor- Diaconaat werden besproken. Dankbaar voor geopende „heilige" deur zichtbaar, een geschilalles na. Bewaarden wij uit die opvoeding wellicht gekomen. Bewijs, dat dit een behoefte is van lijken graad van warmte — voorbij, toen op hetgeen wij daarin ontvangen hadden, konden
vooroordeelen, zek-r hebben wij er ook heilzame den tegenwoordigen tijd. Er zou een zegen en den tweeden dag van Herfstmaand tal van toch onderscheidene broeders hun betuiging van derd venster, de opstanding van Christus voorbroeders d akenen uit alle deelen des lands te leedwezen niet onderdrukken over een bekend stellend, de volle aandacht; sterk verlicht, de
indrukken en gewoonten van behouden. De in
duisternis in het koor werkt als tegenstelling,
een vrijzinnige omgeving opgegroeide jongelieden een kracht van uitgaan voor de Kerken der Amersfoort samenkwamen.
artikel in No. 2 van dit blad, en nog altijd is komen de kleuren zeer fraai uit. Prachtig was
daarentegen hebben gehoord : zelf denken ! voor- classis. De wenschelijkheid van de zaak wordt
Was het, om bij het rijzen van den thermodat zij denken konden; niet steunen op anderen! door de classis erkend. De commissie voor de meter, die ons liefelijk en warm weder schonk, men wachtende, dat de hooggeachte redacteur het gezang van twee zangkoren, staande tegen
daarop ridderlijk terugkome en onze diakenen de iconostas aan weerszijden van de „heilige"
voordat zij voeten hadden om te staan. Hun is Zending zal deze zaak voorbereiden en daarover
voorgehouden het beroemde woord van Lessing: rapporteeren op de volgende Classicale Ver- in tegenstelling van de koude en den regen in eere herstelle.
deur (dus niet van een galerij); vooral fraai
der vorige maanden, zich te verlustigen in
Moest ik kiezen tusschen de kennis der waarheid gadering.
Uit het lezen der Presentielijst bleek, dat 40
het hooren zingen van „de nachtegael van Diaconiën door 63 afgevaardigden, benevens klonk de samensmelting van de hooge tenoren den nooit sluimerenden drang naar waarheid,
Nadat Ds. Barger in dankzegging is voorAmisfort", waarvan Vondel spreekt, of om, een 40 tal hospitanten waren vertegenwoordigd. stemmen met de op dezelfde noot lang aangemaar zonder kans haar ooit te vinden, dan koos gegaan, wordt de vergadering gesloten.
houden diepe bastonen; en bepaald indrukgelijk de Zutfensche officieren, een krans te
ik het laatste — en zij hebben het met geestdrift
wekkend
was een door een priester gezongen
Uit naam en op last der Classe, leggen op de wereldberoemde kei ?
nagezegd, zonder daarbij te beseffen dat een mensch
III. Voorziening in de Vacaturen,
niet leven kan bij hetgeen hij nog zoeken moet,
G. J. BARGER.
Wat het laatste betreft, om zich met officieren- ontstaan door de periodieke aftreding van de gebed, waarin vooral uitkwamen de laatste
maar alleen bij wat hij bezit. Vandaar bij hen
en studentengrappen op te houden, daarvoor broeders C. F . Von Meyenfeldt van Amsterdam, woorden.
menigmaal veel ongewisheid. Zij, die jongeren,
Nevens de kerken trekken de aandacht de
hebben het dikwerf zwaar, en de ouderen, die ge- De arbeid oader de Hollanders te Essen zijn onze diakenen te ernstige menschen, en G. Terhaak van Alkmaar, H. Wind van Gro- kapellen, waar, bij open deuren, gebeden worwat
het
eerste
aangaat,
het
moge
bijwijlen
a.
d.
Ruhr.
tuigen zijn van hunne groote twijfelingen, stoute 1
ningen, en R. Broekhuizen van Meppel.
den gelezen; op den Newsky, een paar passen
aangenaam zijn, een luisterend oor te leenen
ontkenningen en vaak wonderlijke beweringen zien
Da Voorzitter benoemde als commissie van van de straat af, op een zeer druk bereden brug
In
de
laatste
drie
maanden
kwamen
voor
aan
de
schoone
zangen
van
dien
grooten
niet altijd in, hoe het pijnlijke van den gemoeds
stemopneming de br.'s Van Haselen van Amerstoestand die zich hierin openbaart, de hooge prijs bovengenoemden arbeid de volgende giften i n : dichter, onze diakenen hadden een ander foort, Onck van Arnhem en Spits van Zaandam. over de Newa, waar de twee lijnen van den
paarden tram, zich rechts en links om de kapel
Van
mej.
F.
A.
te
Groningen
/
i.oo
en
van
is dien zij betalen voor hunne opvoeding in een
doel.
Juist zou deze commissie haar arbeid aanvanvrijzinnige omgeving. Het is geen wonder dat de Geref. Kerken te Dieten / 2 4 2 ; AmsterNiettegenstaande de zorgen en beslommeringen gen, toen op voorstel van br. Slothouber van bewegen, te midden van al die herrie, worden
sommige hunner zich in arren moede werpen in dam / 10.000, Overtoom / 2.00, Nes en Wierum van 't dagelijksche leven, voof veïön hunner, hadgodsdienstplechtigheden verricht, hetzij door de
Zetten de aftredende broeders bij algemeene geloovigen zelf, hetzij door een priester. Zelfs in
de armen eener rechtzinnigheid of Kerk: zelven / i.oo, Blokzijl / 2.00 en Rozenburg / 2.00,
den
zij
zich
opgemaakt
om
met
elkander
van
acclamatie opnieuw herkozen werden.
zonder licht, meenen zij bij dat van anderen te Totaal dus / 20.42. In dienzelfden tijd stelden
spoorwegstations zijn er kapellen. Zoo op het
gedachten te wisselen over tal van ernstige
moeten wandelen.
station te Brest, van de lijn Moskou—Warschau
de vrienden te Essen mij ruim / 6400 ter

^ e t^ijftienbe Centraïe ©iatonaïe
Canfcrentic

Prof. Oort staat met deze opmerking niet
alleen.
E e n religie, die elke openbaring G o d s verwerpt
en alleen in eigen hart en rede h e t steunpunt
voor haar geloof en leven vinden wil, k a n o p
den duur niet bestaan.
Zoolang d e traditie en invloed d e r Christelijke
K e r k nog nawerkt, m a g de „vrije vroomheid"
o p menige schoone vrucht kunnen wijzen.
Maar een volgend geslacht, d a t geheel buiten
het oude Christelijk geloof werd opgevoed,
toont, hoe een autonome religie en zedeleet
niet bestaan k a n .
Scherper critiek o p h e t modernisme k a n wel
niet geleverd d a n d o o r deze les d e r historie
geschiedt.

q^fficiecïc ^ögritl^ten.
De bladen melden: Zondag morgen werd in
de Geref. Kerken te Dordrecht afgekondigd
het besluit des Kerkeraads, dat, met waardeering van sommiger bezwaren, de Kerkeraad
gemeend heeft de zaak der vereeniging van
beide Kerkengroepen in de lijn van hetgeen
geschied is in 1892 en op grond van Gods
Woord, te moeten tot stand brengen DeClassicale goe'keuring kan spoedig verwacht
worden.

hand. In 't geheel waren dus de ontvangsten
in drie maanden ruim / 84.00. Aan lokaalhuur
en aan reis- en verblijfkosten moest van Jnni
tot September worden uitbetaald eene som
van + / 180.000.
Er is dientengevolge weer groote behoefte
aan steun. Alleen wanneer ons meer giften
worden toegezonden, dan tot hiertoe het geval
was, kan deze arbeid worden voortgezet. Bij
vernieuwing bleek het, thans uit een schrijven
van den Nederl. Consul te Düsseldorf in de
N. R. Ct., dat de geestelijke verzorging onzer
landgenooten door de Duitschers zeer gewaardeerd wordt. Dat dan ook in eigen land, in
onze Geref. Kerken en onder onze Broeders
en Zusters zich hoe langer hoe meer liefde,
uit het besef onzer roeping geboren, voor dezen
arbeid openbare, opdat ook de gaven der liefde
voor deze zaak geregeld en in milde mate
mogen vloeien 1
Ons werk in 's Heeren gunst en in aller
milddadigheid aanbevelende,
Namens Dep. a. h.
Ds. G. RENTING.

Winterswijk, 7 Sept. 1903.
Kort -.erslag van de vergadering der
Gereformeerde Kerken in de classis
Stadskanaal, gehouden 26 Augustus 1903.
In hel moderamen neemt Ds. Fokkens als
prieses en Ds. Meijering als scriba zitting,

vraagstukken, hun ambt betreffende, die om
oplossing roepen. En dat de ernstige vraagstukken ernstig werden behandeld, kwam vooral
uit in de drukke discussie, die gevoerd werd.
Het was soms een kruisvuur van woorden, en
men streed alsof persoonlijk voordeel te behalen viel.
Letwel, wij beschuldigen niemand van persoonlijk voordeel of belang op het oog gehad
te hebben! Dat zij verre! Maar wanneer men
persoonlijk voordeel beoogde, behoefde men
niet vuriger voor zijne meeuing uit te komen,
dan nu soms geschiedde.
Het is voor schrijver dezes dan ook niet
mogelijk, een geheel volledig en juist verslag te
geven. Toch zullen wij, naar onze beste weten,
de lezers van dit blad met het verhandelde op
de hoogte trachten te brengen.
Waren wij de laatste jaren gewoon, dat het
ruwe herfstsaisoen zijn onvriendelijkheid reeds
deed gevoelen, wanneer wij ter Conferentie
gingen, thans werkte het heerlijke zomerweder
ongetwijfeld mede, dat er een opgewekte stemming heerschte. Jammer, dat van de meer dan
3000 diakenen onzer Geref. Kerken slechts een
honderdtal waren opgekomen. De oorzaken
daarvan zullen wel zeer verschillend zijn.
De een laat het uit gebrek aan tijd, een
ander om de kosten, een derde uit onverschilligheid, enz.
Zonder direct met een verwijt tot de nalatige broeders diakenen te komen, willen wij
onze hooggeachte Voorgangers, onze predikanten
deze vraag eens voorleggen:

Punt V. VI en VII. Medische hulp.
Nu kan punt IV der Agenda in behandeling
genomen worden, doch daar een der rapporteurs
nog niet ter vergadering was, werden eerst de
vraagpunten betreffende de medische hulp in
bespreking gebracht.
Punt V. „Wat is ten opzichte van de medi
sche hulp aan de behoeftigen gewenscht:
a. iedere (n) behoeftige de vrije beschikking
te geven over den arts en den apotheker zijner
(harer) keuze,
b. met een bepaalden dokter en apotheker
een contract te sluiten,
c. een accoord aan te gaan met het gemeentebestuur,
d. de geheele geneeskundige hulp wegens gebrek aan middelen over te laten aan het Burgerlijk armbestuur?"
Middelburg C.
Punt VI. „Hoe hebbén de Diaconiën in
't algemeen de medische hulp ingericht?
Breukelen.
Punt VII. „Mogen de armen vrij blijven in
de keuze van een geneesheer of heeft de
Diaconie het recht hen te verwijzen naar een
door haar aangestelden dokter, ot naar den
geneesheer, die van wege de burgerlijke Gemeente met de armen praktijk belast i s ? "
Assen.
(Wordt vervolgd.)
Namens het Comité,

(ik vernam, dat het op meer stations voorkomt),'
zag ik, in de hal waar de plaatskaarten — de
biljetten, zoo als het in het Russisch heet —
worden genomen en de bagage wordt afgeleverd, vlak bij een doorgang naar de wachtkamers, een, als men 't zoo kan noemen, open
kapel.
Het branden van kaarsen voor de afbeeldingen der heiligen is ook in Rusland gebruik;
maar het maakt een vreemden indruk, dat de
kaarsen in de kerken en kapellen worden verkocht. In de Isaaks-kathedraal zag ik daarvoor
een paar personen in een bureau zitten, in de
kapel op de Newsky doet het een priester. Men
vertelde mij, dat te Peterhof, in de kapel in het
spoorwegstation — te Peterhof is in het buitenverblijf van den keizer — een automaat voor die
kaarsen geplaatst. Zeker zijn zij een groote bron
van inkomsten voor de kerk; elke kaars kost
van 25 tot 5 kopeken (32—6I/2 cent); de daarvoor bestemde borden bij de beelden staan steeds
vol, van tijd tot tijd doet de ruwe hand van een
kerkeknecht een greep om plaats te maken —
de weggenomene kunnen gemakkelijk worden
omgesmolten. Ik zag ook brood verkoopen in
de kerk; ben ik goed ingelicht, dan wordt dat
gezegend door een priester en dan aan bekenden geschonken.
Een andere uitoefening van kerkelijke plichten is het kussen van de beelden èn van den
R. BROEKHUIZEN, Secretaris. grond, althans het aanraken van den grond met
het voorhoofd; en vooral het maken van het
rTrgB>(|»»« m m
tfeken öe§ kruises, vf^t vele malen achtereen

