In De Tijd van \6 Sept. wordt er dit opleiding in Engeland en nam reeds als student
een werkzaam aandeel in de daar onder de
van gezegd:

bet besluit der Synode op het voorstel van aantal 1232. Het getal studenten in de Theologie
de classis Zutphen inzake de wederinvoering is in dit tijdperk van 4190 tot 2208 gedaald.
In Frankrijk vergaderde de particuliere Lutherstndenten opgekomen beweging ten gunste van
der doodstraf, daarna het bezwaarschrift van
sche Synode van Pargs van 7 tot 8 Dec. 1909.
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Thans
is
hij
zendeling
te
CAIRO,
Ds.
V.,
voorts
het
bezwaarschrift
van
Br.
H.
Aan
het
agendum
voor
de
Prov.
Diaconale
Onlaogs werd in Be Studiin een overzicht
Met leedwezen moest op die vergadering gecongegeven van eenige volkrijke Pawochiën der waar hij arbeidt onder de Mohammedanen, Conferentie dei Geref, Kerken in Zuid-Holland, uit A. en de besluiten der Synode omtrent stateerd, dat er dat jaar geen beurs voor het Semien
genoemde
bezwaarschriften.
Naar
aanleiding
van
dat
eens
deed
met
zijn
vriend,
den,
in
de
te houden te Delft, D.V., op Woensdag 12 Oct,
narie van Parijs kon verleend worden, omdat er
groote steden in Frankrijk, speciaal van Parijs.
Al wie de verstrekte gegevens met aandacht zendelingswereld bekenden, nu overleden THOR* 1910, in de Zuiderkerk, aan de Geer, ontleenen het gerapporteerde wordt nog eens in den breede geen Luthersche studenten bij de Theologische
gesproken over het verband tusschen het doen faculteit waren.
we het volgende:
naging, moest verstomd staan, en zich onwilIe> TON, wiens leven hij beschreven heeft.
van belijdenis en het aangaan ten Avondmaal.
GAIRDNKR een geloovig christen, en daarbij
keurig afvragen: hoe is het mogelijk, dat ïoovele
Behandeling van de ingekomen vragen:
Te Washington is van ig tot 24 Mei 1.1. een
De
zaak van Br. H . wordt gerenvoyeerd naar
duizenden Katholieken, toevertrouwd aan de een wetenschappelijk gevormd man, kent den
I. Wanneer tot eene diaconie het verzoek
Zondagschoolcongres gehouden. Meer dan 5000
den
kerkeraad
van
A.
Islam
door
eigen
aanschouwing.
Zijn
boek
heeft
zorgen van enkele priesters, naar behooren
komt finantieêlen steun te verleenen (geheel of
afgevaardigden namen daaraan deel, welke 53
9. De kerk van Culemborg wordt als derde natiën
worden nagegaan, terwijl kerken ontbreken om daardoor eigenaardige beteekenis.
gedeeltelijk) voor de plaatsing in eene stichting
vertegenwoordigden, terwijl 10.000 menschen
Van dit boek nu heeft, op verzoek van den van een gevallen meisje, moet dan deze diaconie kerk aangewezen tot bet nazien der stukken bij de vergaderingen bijwoonden. De president der
bet enorme getal geloovigen in de gelegenheid
te stellen hun godsdienstplicbten te vervullen. ZENDINGS STI;DIE RAAD, MEJ. RUTGERS, onder de familie of bloedverwanten daarin behulpzaam een eventueel uitgebracht beroep en overkomst Vereenigde Staten heette de afgevaardigden welEenige maanden geleden verscheen in Doitsch- den titel ISLAM EN CHRISTENDOM, een vertaling zijn, of mag zij op zulk eene aanvrage, als enz, in de classis Tiel, zoo noodig ter assistentie kom in de hoofdstad. Bij de Unie der Zondagsscholen hebben zich 286.000 scholen met 2 millioen
land een interessant, rijk gedocumenteerd werk, gegeven.
liggende buiten het terrein van armenzorg, niet van de kerken Geldermalsen en Zaltbommel.
10. De Dep. voor de Zending brengt daarop onderwijzers en 38 millioen leerlingen aangesloten.
waarin de „zielzorg der groote steden" tot een Genoemde ZBNDINGS STUDIE RAAD is een ver- ingaan ?
Leiden.
voorwerp van bijzondere studie wordt gemaakt. eeniging, die naar het voorbeeld van het buitena. Wanneer een oude ondersteunde broeder zijn rapport uit, gevolgd door een mededeeling
Ook in N.-Amerika wordt de behoefte gevoeld om
De schrijver doet in dit boek uitkomen, dat dit land, o. a. van de STUDENT VOLUNTEER MISSIO- of zuster ter betere verpleging bij kinderen gaat omtrent de kas voor hulpbehoevende kerken in de predikantstractementen te verhoogen. De levensvraagstuk een der belangrijkste en dringendste NARY UNION te Londen, zich ook ten onzent inwonen in een andere plaats, welke gemeente de prov. door de dep. ad hoc.
middelen worden duurder, de levenswijze eischt
11. De quaestor der classis ontvangt hierop steeds meer geld en daardoor komt menig predivan onzen tijd is en innig samenhangt met de gevormd heeft.
is dan verplicht tot ondersteuning, die welke
het
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dat
er
in
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class,
Deze
Raad
heeft
kant in het gedrang. Men heeft van elf kerken
oplossing der vraag, hoe te verhoeden dat de
hij of zij heeft verlaten of die waar hij of zij
kas een tekort is van 10 gulden,'t welk dient onderzocht hoe het staat met de predikantstractearbeidersbevolking geleidelijk een wisse prooi CALLENBACH, tot secretaris den heer J. W. zich met attestatie heeft bijgevoegd?
Delft.
menten. En het bleek dat 2 percent der Dienaren
wordt van ongeiouf en socialisme. Niet zonder GUNNING J . HZN., terwijl de overige leden zijn
Bestuursvetkiezing, Ingekomen zijn slechts de gedekt te worden,
12. Bepaald wordt de eerstvolgende verga- des Woords meer dan ƒ S.oco per jaar ontvingen;
dankbaarheid jegens de Kerkelijke overheid en de dames Freule H. B. DE LA BASSECOÜR CAAN namen der volgende broeders: Leiden: J.
17 percent ontvangt meer dan ƒ 4.800, en 40 percent
onze voorbeeldige priesters kan worden getuigd, en Mej J. C. RUTGERS en de heer Ds. J. H E N I S E L . Hoogervorst; Feijenoord: W. A. den Houting dering D.V. den derden Woensdag in November minder dan /2400. Ook in de pers wordt op den
te houden, terwijl daarop de scriba, na sluiting nood der misimumlijders gewezen, en terecht.
Het adres is bij denSecretaris, Oude Delft 310, en N, G. Klijn,
dat in ons land, door het aanhoudend stichten
van nieuwe parochies en hulpkerken, de „tielen te DELFT,
De diaconiean en de ziekenverzorging voor- der vergadering, in dankzegging voorgaat.
De vertaling, die MEJ. RUTGERS ons hier biedt, namelijk ten platten lande. Inleider: Dr. H.
nood" der groote steden betrekkelijk zeer beperkt
Namens de classis Tiel:
De president van de driemaandelijksche meetings
is gebleven; maar elke dag stelt nieuwe en grooter is eigenlijk meer dan een overzetting. Zij heeft Blanken, van Waddingsveen.
G, KEIZER, aciuarius.
der Geünieerde Methodistische kerk van Engeland,
eiscben zoowel wegens den aanwas der bevol- van GAIRDNER'S boek een zelfstandige bewerking
De betrekkingen tusschen de diaconieën, het
de predikant Chapman, heeft met het oog op verTiel, 15 Sept, 1910.
king als door de toenemende overheersching van gegeven; zij heeft het, zooals zij zelf op het burgerlijk armbestuur en plaatselijke vereenigingaderingen in Sept. en Oct. aanstaande een schrijtitelblad
liet
drukken:
„met
toestemming
van
ven gericht aan de kerken, om haar er op te
wereldzin en godsdiensdge onverschilligheid.
gen. Inleider: Mr. A. J. L, van Beeck Calkoen,
wijzen, dat op die [samenkomsten voornamelijk
Wordt niet bijtijds gezorgd, ook onze hoofdstad den schrijver voor Nederland bewerkt."
van 's-Gravenhage.
twee dingen ernstig aan de orde moeten komen.
Maar zij heeft dit toch zoo gedaan, dat zij Den diaconieën wordt dringend verzocht aan
zal weldra — de bekende ijver onzer geesteHet eerste is: de belangrijke vermindering van
lijkheid is niet in staat het te vet hinderen — de feiten, in het oorspronkelijke werk vermeld, deze conferentie deel te nemen; wij noodigen
het getal leden. De tegenwoordige stand van zade treurige gevolgen van te weinig zielzorg en onveranderd liet, doch wat betreft de zending hen daartoe alsnog uit en verzoeken vóór
ken kan niet in overeenstemming zijn met den
onvoldoende gelegenheid ter vervulling der onder de Mohammedanen bepaaldelijk in onze 30 Sept. a.s. aan den len scriba, Kattecsingel 50,
wil Gods. Als middelen tot verbetering geeft Rev.
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een
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Chapman aan: ie. Ieder wijdde zich opnieuw aan
godsdienstplichten jammerlijk ondervinden. Deels
Gouda, de namen der afgevaardigden op te geven.
gezorgd.
een
dik
boek
uitgegeven
over
het
kert
heeft
den dienst des Heeren; 23. Men smeeke gemeenzijn die noodlottige gevolgen reeds te coEstateeren,
Toegang tot de conferentie hebben alle diakenen,
Daardoor won, voor Nederlandsche lezers, Dienaren des Woords, ouderlingen en leden der „ontstaan van de Luthersche en Gereformeerde schappelijk en gedurig om een rijken doop van
bijzonder wat betreft de zoogenaamde Jordaan,
Kerkleer" (Göïtingen 1910, bij Vandenhoek den Heiligen Geest; 3e. Mea berame wijze middeeen der meest volkrijke buurten van Oud-haar bewerking het in bruikbaarheid van het Geref. Kerken als hospitanten.
len om te komen tot een uiterste krachtsinspanning
Amsterdam. Deze wijk trok dan ook bijzonder oorspronkelijke.
Aan de Dienaren des Woords wordt vriendelijk en Ruprecht).
Voor deze taak nu was MEJ. RUTGERS, die verzocht, in het openbaar gebed bij de samenDe hoogleeraar Hêrnack heeft eens uitge- tot evangelisatie.
de aandacht van Haarlem's Bisschop, Monseig
Het tweede punt is de betreurenswaardige verneur Callier, die, èn door eigen ondervinding in den dienst der Medische Zeading aan bet komsten der gemeente op Zondag 9 Oct., den sproken, dat de dogmengeschiedenis in den mindering
van het aantal leerlingen en onderwijarbeid
van
Luther
een
eindpaal
gekregen
heeft,
„Petronella-Hospitaal"
te
Djocja,
zelf
onder
de
geleerd èn voorgelicht door den HoogEerw.
zegen des Heeren over de conferentie af te
zers op de Zondagsscholen.
het
praktisch
gevolg,
doordat
de
leerboeken
en
Mohammedanen
gearbeid
heeft
en
alzoo
den
heer Mgr. Jansen, Deken van Amsterdam, naar
smeekec.
Om hierin verandering te brengen, stelt Rev,
voorzorgsmiddelen uitzag. De oogst is daar zoo Islam op Midden-Java door eigen aasEchouwing
Nog verzoekt het comité beleefd er op te willen van Harnack in de handen van velen zijn, is Chapman voor, de tot hiertoe gevolgde methode
groot, het getal arbeiders te gering. Wel werd kent, bij zonderlijk toegerust.
lettert, dat de datum der conferentie niet geweest dat de studenten in ds godgeleerdheid te wijzigen, het onderwijs op hooger peil te brenTer nadere kenschetsing van ISLAM EN a8 Sept. a.s. is, zooals eerst werd medegedeeld, beter weten wat Cyrillus van Akxandrië of gen en te bidden dat de leerlingen tot Christus
reeds een hulpkerk in den Jordaan te midden
der arbeidende klasse gesticht door de zeereerw. CHRISTENDOM laat ik Lier een korte inhouds- doch door bijzondere omstandigheden is ver- Johannes Damascenus geleerd hebben, dan dat zullen geleid worden.
zij weten uiteen te zetten, hoe de leer van
WINCKEL.
Paters Jezuïeten in het gedeelte, dat tot hunne opgave volgen.
schoven tot 13 Oct. a.s.
Luther
en Calvijn was. De kennis van hetgeen
een
Inleiding
van
den
ZendingsVooral
gaan
parochie behoort, doch slechts een gedeelte van
deze twee reformatoren leerden putte men uit
studieraad en twee Aanbevelingen, én wel een
den Jordaan wordt daardoor gebaat.
Kort verslag der vergadering van de leerboeken over de kerkgeschiedenis, die natuur
Een ander groot deel van den Jordaan, van PROF. D R . H , M . VAN NES te L E I D I N en
classis Schiedam, 30 Aug. 1910. lijk slechts beknopt de gedachten dier mannen
behoorende tot de parochie der Onbevlekte een van mij.
1.
Namens
de roepende kerk van Maassluis B konden weergeven. Daarom is het verblijdend,
Het
boek
zelf
bevat
VIII
hoofdstukken.
Ontvangenis, welke veertien duizend Katholieken
dat Dr, Tscbackert zich tot levenstaak koos
opent
Ds.
Sluyter
de vergadering.
I. Het gebied van den Islam. II. De oorsprong
telt, vordert dringende hulp. Deze parochie telt
het bestudeeren van de' eeuw der reformatie.
UIT K W A A ' D T O T G O E D .
een legio {irbeiders, onder wie velen tot de van den Islam. III. De uitbreiding van den 2. Uit de credentialen blijkt, dat alle kerken Omtrent Luther leert hij, dat deze door het
De
kerken
van
wettig
vertegenwoordigd
-zijn.
Islam.
IV.
Het
karakter
van
den
Islam.
V.
De
armste der armen moeten gereke&d worden.
nominalisme
van
Ockam
heen,
tot
het
verstaan
XIX.
Hoogvliet, Pernis en Schiedam hebben een
Onvermoeid wordt daar gewerkt, om den bewoners gevolgen van den Islam. VI, VII en VIII. De instructie.
van Augustinus en de mystiek kwam, om van
IN DE SCHOOL.
den kostbaren schat des geloofs, dikwijls het Zending en de Islam.
3. In 't moderamen nemen zitting Ds. v. d. daaruit, bij verwerping van de Pantheïstische
Verder een chronologie, bevattende enkele
't Was Maandagmorgen tegen negen uur, dat
eenige waarin de arme werkman nog bemoediging
Ende, praeses; Ds. Berends, assessor; Ds. Meijnen, afdwalingen der mystiek, een Bijbeisch stand- Mina zich naar het huis begaf, waar juffrouw
de
voornaamste
jaartallen
in
de
geschiedenis
van
vindt, te ontnemen. Dringende hulp is daarom
in
te
nemen,
terwijl
hij
den
sleutel
van
punt
Van Leeuwen school bieM. Deze ontving haar
van den I^lam en van de Zending onder de scriba; Ds. v. Anken, adjunct-scriba.
noodzakelijk.
4. Waar Ds. Drost, tot biertoe quaestor der de verklaring van Gods Woord in de leer van met vreugde, en vertelde haar wat zij nu voorMohammedanen.
Paulus vindt. Dit is de grondslag waarop
Dan, een lijst van boeken voor verdere studie, classis, ons gaat verlaten, benoemt de voorzitter. Luther zijn Theologie bouwt, welke zich aan eerst zou te doen hebben, lalusschen kwamen
O p welke wijze d e bisschop van Haarlem
waarin, behoudens enkele uitzonderingen, alleen Ds. Goris, Dr. Greydanus tot 't nazien der boeken. de eene zijde tegen de hiërarchie, de traditie de scholieren; de jongste werden door ouders,
trachten wii in dezen nood te voorzien, Hollandcche werken zijnopgenomen. Voor Duit
5. Ds. Bieders rapporteert, dat de stukken
broers of zusters gebracht, de oudere kwamen
heeit voor ons protestanten weinig belang. sche wordt verwezen naar het onlangs verschenen van Ds. Drost, die de roeping naar Bilt aannam, en de werkheiligheid der Roomsche Kerk richt, alleen.
en aan den anderen kant front maakt tegen
De Roomsche K e r k volgt daarin haar eigen werk van G. K . SIMON, CHRISTENTÜM UND in orde bevonden zijn.
Heel gezellig zag hel groote schoollokaai er
bet eenzijdig spiritualisme der Dooperschen.
6. Notulen der vorige vergadering gelezen en Op die manier komt Luther er toe, zijn leer juist niet uit. 't Was dan ook meer een beweg en deze weg is de onze niet.
ISLAM IM KAMPF UM DIE EROBERUNG DER
Maar wel vestigen we o p dit artikel de ANiMiSTiscHEN HEIDENWELT en voor Eogelsche goedgekeurd.
te verkondigen van de rechtvaardiging door het waarplaats, die al heel weinig leek op wat zij
7. Ds. Berends brengt verslag uit van de geloof alleen of zijn religieus determinisme, nu een bewaarschool noemen. Er waren hooge
aandacht, omdat er uit blijkt, hoe R o m e naar ZWEMER, ISLAM, A CHALLENGE TO FAITH
gevormde particuliere Synode.
welke leer, in afwijking van andere geschied- ramen, maar, voor het licht, zonder gordijnen,
ook hier terstond actief optreedt, terwijl in de uitgave van 1909
8. De betrokken commissie rapporteert, dat vorschers, Dr, Tscbackert voorstelt ais een behalve aan de straatyj. Aan de witte muren
Eindelijk, een met de noodige akribie bevan onze zijde wei veel geredeneerd, maar
de boeken van Ds. Drost uitnemend in orde wezenlijk deel van Luther's vroomheid. Sterk hingen een paar lang gebruikte „Leestafels" met
werkt Naam- en Zaakregister.
o, zoo weinig gehandeld wordt.
GAIRDNER'S T H E REPROACH OF ISLAM is, «ijn. In verband met zijn vertrek spreekt de zoekt de hoogleeraar te doen uitkomen, dat prentjes, waarop de oudste kinderen leerden
evenmin als zijn ons nu in ISLAM EN CHRISTEN voorzitter een woord van dank en waardeering Zwingli een zelfstandig standpimt inneemt; hij spellen. Ook hing er een zwart bord en een
DOM geboden Nederlandsche bewerking, een voor al zijn arbeid en bidt hem voorts 's Heeren bescürijft hem als een speculatief aangelegden een niet loopende klok, cf eigenlijk wijzerplaat
humanist,, die van de Godsleer uitgaat en niet, alleen, met het opschrift: Let op den tijd, wat
Het roepen om vrouwenkiesrecht ook in akademisch leerboek, doch het heeft deze pre- nabijheid toe. Ds. Drost antwoordt.
9. Ingekomen stukken: a. Op een verzoek gelijk Luther, van het gelooi. Cavijn daarentegen echter bijna geen der leerlingen lezen kon. Verder
de kerk geeft soms den indruk, alsof de tentie ook niet.
PROF. VAN NES zegt er in zijn Aanbeveling, van Foortugaal om verhooging met / 100 van IS steik van Luther afhankelijk. Ook geeft Dr. waren er in den zijmuur een aantal spijkers
vrouwen metterdaad t u k zouden zijn op
en,
dat mijns inziens terecht, van: „Het is het toegezegde subsidie voor 'i Pred. tractement Tscbackert een uiteenzetting van de belijdenis- geslagen, waarop petten, hoeden en mantels
iiet voorrecht o m a a n d e kerkelijke verniet
geschreven voor hen, die reeds op de hoogte wordt gunstig beschikt, b. Het verzoek van Ds. schriften der Lu'hersche en Gereformeerde konden hangen. Een groo'e plank diende om»
kiezingen deel te nemen.
zijn, en vakgeleerden zullen er niets nieuws in V. d, Ende, van Hoogvliet, om approbeering Kerken, welke hunne normatieve beteekenis voor er de meegebrachte boterhammen op te bergen.
Men spreekt dan van de arme vertrapte vinden. Maar het zocht zijne lezers dan ook zijner roeping naar Westkapelle, wordt ingewilligd. de velschillende landskerken erlangen door de
Een groot gedeelte van de school was gevuld
vrouw, die eeuwenlang van haar wettige in een anderen kring en tracht op populaire c. De aanrragen om steun van een tweetal kerkenordeningen. Opmerkelijk is bet, dat Dr. met lange, lage bankjes, waarop blijkbaar al
rechten beroofd is geweest en dorst naar wijze kennis over den Islam te verbreiden onder kerken worden in handen ge^t-ld van de com- Tscbackert ook aantoont dat de verschillende veel kinderen hadden gezeten en die er vrij
kerkenordeningen als ondergrond de verschil- groezelig uitzagen, 't Gezelligst zag de bewaarhet oogenblik, waarop ze een menschwaar- hen, die telkens op dit verschijnsel gewezen missie naar art. 14 H . R,
'10. In verband met het examen van den cand. lende belijdenis der kerken hebben.
plaats er uit op den achtergrond. Daar stonden
dige positie ook in h e t kerkelijk leven kan worden en hooren van de daarmede verbonden
geen banken, maar allereerst een goote Keulsche
vraagstukken, zonder er eigenlijk weg mede te V. Hoven, beroepen naar Hoogvliet, besluit de
innemen.
classis, des verlangd, op 2 Nov. een vervroegde
Wij kunnen het oordeel omtrent Calvijn niet pot vol water, met een tinnen kroes er bij om
Toch toont d e historie, d a t dit zeggen weten."
beamen; immers deze reformator bouwde wel uit te drinken. Daarnaast zag men een tafel,
„Niet voor hen, die reeds op de hoogte zijn, classis te houden,
meer schijn dan wezen is.
11. Rond/raag naar art, 41, D, K, O.
voort op hetgeen Luther geleerd had, maar ging waarop leien en griffels lagen, een stapel prenIn Rotterdam heeft de Joodsche Syna- en ook niet voor vakgeleerden", — maar daar12. Dit kwartaal zal Poortugaals kerk gediend toch, niet minder dan Zivingli, ook zijn eigen ten ouden vuil, en ettelijke dooien met meestal
om zou ik het dan ook ter lezing en bestu
goge h e t vrouwenkiesrecht ingevoerd. Dezer deering willen aanbevelen aan die predikanten worden: Sept.: Ds. v. Anken en Berends; Oct.: weg. Maar dit belet niet, dat wij den arbeid gebroken speelgoed, soldaa jes zonder hoofd en
dagen vonden de eerste verkiezingen volgens onder ons, welke het voor zichzelf noodig Ds. Meijnen en Goris; Nov.: Ds, Goslinga,
van den hoogleeraar van Gö.'.tingen van groot leeuwen met twee pooten. Eenige hooge stoelen
waren voor de juffrouwen, als zij wilden rusten.
13. In plaats van Ds. Drost wordt tot qnaestor gewicht voor dezen tijd achten.
het nieuwe regime plaats.
achten door een kort overzicht hun inzicht in
In een hoek stond een groote potkachel,
En wat meldt nu de Nieuwe
Rotter- den Islam wat te verhelderen; aan onze stu der classis benoemd Ds. Meijnen, primus; Ds,
die niet alleen in den winter maar ook des
denten, die zich gaan bezighouden met deJonkers, secundus.
dammer :
14. Ds. V. Anken zal consulent worden van
zomers dienst deed. Want op die kachel bakte
studie der ELENCTIEKJ aan onze JongelingsverHoogvliet en Poortugaal.
Van Leeuwen
eiken
Maandag
juffrouw
eenigingen,
voorzoover
deze,
bij
den
velen
en
De verkiezing van zeven leden voor den
15. Oirerschie zal de volgende vergadering
en Donderdag koekjes en wafeltjes, die des
grooten kerkeraad der Neder. Israël. Gemeente velerlei arbeid waarmee zij zich onledig houden,
Een
hond-:rd
jaar
geleden
,
waren
er
in
het
samenroepen. Ds. Goris zal dan D.V. praeses zijn.
middags bij het naar huis gaan werden verte Rotterdam trok Zondag oij zonder veel belang- nog tijd hebben voor Zendingsstudie.
Schotsche eiland Arren op 5000 Inwoners slechts
En vóór alles, naar de bedoeling van hen, 16. Ds. V. d. Ende spreekt een woord van drie kerken. Tegenwoordig zijn er op een bevol- eerd aan de kinderen. Wel te weten, als
stelling, doordat voor de eerste maal ook vrouweafscheid, hetwelk door den assessor beantwoord
men zoet was geweest, en anders niet. 't Moet
lijke leden van genoemde gemeente tot de die de uitgave der Nederlandsche bewerking wordt, terwijl de classis h=m de zegenbede van king van 4,800 drie en twintig kerken. Zeven ker- wel een prettig gezicht voor de kleintjes zijn
ken werden geïnstitueerd, sedert het Hoogerhuis nu
hebben bezorgd, kan ik ISLAM EN CHRISTENDOM
kerkelijke stembus werden toegelaten.
Ps 134 toezingt.
vijf jaar geleden besliste dat de kerkgebouwen en geweest, als de juffrouw daar zoo bezig was
Hoewel het bestuur van de afdeeling Rotter- ter lezing en bcstudeering aanbevelen aan onze
hospitalen der Vrije Schotsche kerk in het bezit belooaingen voor hen te bakken. Tegen17. Sluiting.
dim van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Ztndingsstudiekringen. D . w. z. aan die groepen
zouden blijven van die leden der Vrije Schotsche woordig vindt men dat op de scholen zoo
Op last der classis :
zoowei bij circulaire als door persoonlijk bezoek van menschen, die zich, ook ten onzent, zoo
kerk, welke niet met de vereeniging met de geüni- niet meer!
K.
V.
ANKEN,
adjunct-scriba.
de vrouwelijke kiezers had opgewekt. Zondag onder ouderen als jongeren, al meer vormen, en
eerde Presbyteriaansche kerk konden medegaan.
Pernis,
als één vrouw naar de consistoriekamer op de dan iedere week of tsveemaal per maand bijeenDe leden der geünieerde Vrije kerk waren ge- Maar er waren ook minder prettige dagen,
noodzaakt nieuwe kerkgebouwen te stichten. Wel gelijk Mina althans spoedig bemerkte, hoe goed
Ged. Botersloot te gaan, om voor de eerste komen, om zich van onderwerpen, de zending
Korte notulen van de vergadering mag men van Let eiland Arren dus getuigen dat de juffrouw ook voor haar en de andere
maal van haar recht gebmik te maken, kwamen rakende, op de hoogte te stellen.
der Geref. Kerken in de classis het »overchurched« is, dat wil zeggen, dat het al helpster was.
Met het vroeger bier door mij aangekondigd
slecbts s7 van de 170 stemgerechtigde vrouwe
Enkele kindertjes, die niet gebracht konden
Tiel, gehouden 7 Sept. 19 ro te te zeer met kerken overladen is.
lijke leden ter stembus. Dit slechte debaut van werk: HEDENDAAGSCHE ZENDING IN ONZE OOST,
worden, en die te jong waren om alleen te
Zaltbommel(iet
handboek
voor
zendingsstudie
van
den
Nederde vrouwelijke kiezers — zou ook vrouwelijke
In het Augustusnummer van de QuarterUy Regis- gaan, moesten worden afgehaald en later weer
1. Ds. J. Offcinga, naar toerbeurt praeses,
scaucüterheid vele vrouwet-kiciers de eerste landschen Studentenzendmgsbond, vormt Islam
maal van de stembus teruggehouden hebben ? — en Cbristendom van den ZENDINGS STUDIE-RAAD, opent de vergadering met gebed, nadat vooraf ter, het orgaan van algemeene alliamtie van Gere- thuis besorgd. Dit werkje nu werd Mina opgewas gelezen Jes, 54 en ge ongen Ps. 68 : 11. formeerde kerken met Presbyteriaansche kerkorde, dragen, daar zij toch zooveel mogelijk in de
Eteekt zeer Oügunstig af bij de opkomst der een goed geheel.
Laat mij ten slotte ter wekking van liefde
2. Uit de credentiebfieven biijkt, dat alle vindt men het verhaal van een politiedienaar in vrije lucht moest zijn. Hoe goed ook bedoeld,
masnelijke kiezers: 459 van de 741.
Rusland, die naar eene vergadering van Stundisten
Gslijk geïegd, de eerste toepassing van het voor den arbeid der zending ook op Midden- kerken vertegenwoordigd zijn; de redenen gegaan was om haar uiteen te jagen, omdat zij het zaakje viel niet mee, want meermalen gebeurde het, dat een scholier die onwetend het
Java
en
van
deernis
met
de
geestelijke
ellende
worden
gevraagd
waarom
enkele
kerken
niet
vrouwcnkiesrecat bij de Israéi. gemeente alhier
geen verlof van de overheid had. Hij werd echter
trok Zondag den ganschen dag veel publiek. van ben, die leven onder den I^lam, mogen voldoende zijn vertegenwoordigd. De redenen door de woorden die hij daar hoorde zoo aange- spreekwoord „Oost, West, thuis best" toepaste,
N*uw vertoonde zich de eerste vrouwelijke kiezer aanhalen deze woorden van MEJ. RUTGERS, gehoord, wordt den diakenen keurstem verleend. grepen, dat hij niet alleen een tegenspreken uit de niet van de morgen wandeling gediend bliefde,
3. Het moderamen wordt samjngesteld uit: Grieksch-orthodoxe kerk het zwijgen oplegde, maar en er een geweldige keel tegen opzette. Wel
op den drempel van de consistoriekamer of de waarmee zij, op grond van wat zij zelf op
Midden-Ja
va
geboot
d
en
gezien,
heeft
de
vraag:
Ds, Offringa, praeses; Dr. Keizer, scriba; Ds. er ook voor zorgde dat de vergadering voortaan werd dan, als het niet anders ging, tenslotte
redicteur van een bekend geillustreeid weekblad
geweld met geweld gekeerd, maar 't was niet
ongehinderd kon plaats hebben.
richtte zijn kiekkast op haar, om dit voor de „Wat predikt de I s l a m ? ' —beantwoordt: „De Vonk, assessor.
aardig om zoo met een paar huilende en weer4. De praeses heet Ds. G, van Velzen, van
strijdsters voor vrouwenkiesrecht zoo heuglijk absolute afhankelijkheid van den mensch van
spannige
scholieren de morgenlucht te genieten
Vermindering
een
God,
dien
hij
niet
kent,
met
wien
hij
niet
van
het
getal
studenten
in
de
Zuilichem,
die
voor
de
eerste
maal
in
deze
classis
• feit te vereeuwigen.
in persoonlijke aanraking komt, die hem voor- zitting neemt, hartelijk welkom. Ds. v. Velzen Theologie. Schier overal klaagt men dathetaanta! vooial wannneer er nog menschen waren, die
gesteld wordt als een willekeurige tiran; een beantwoordt deze hartelijke begroeting en teekent jongelieden, die zich geven willen aan den dienst dom genoeg „de arme schapen" beklaagden.
Voor K o o t w O k s üclkolen.
des Woords, vermindert.
De herderin had daar wellicht meer recht op.
God, bij wien van geen heiligheid en geen liefde de formulieren.
In de Vereenigde Staten van N.-Amerika waren
Waren alle verwachte kinderen binnen, dan
sprake kan zijn, die de zaligheid belooft aan
5. Ds. Vonk leest de notulen der vorige
In hartelijken dank ontvangen door Ds. J. mondbelijders en hun vergunt aan alle booze vergadering, welke daarna worden vastgesteld. er in 1894—95 4004 studenten in de Theologie; begon de schooldag met zingen, bidden en het
twaalf
jaar
later
telde
men
er
nog
maar
3
304,
Houtzagers: Van den heer Dr. P . van Bysterveld, neigingen van hun hart toe te geven; een God,
6. Nu komen enkele punten ter sprake naar ofschoon in de 26 voornaamste kerken in hetzelfde vertellen door de oudste juffer uit Gods Wootd.
's-Gravenhage / 10.
die hun in dit leven overlaat aan de vrees voor aanleiding van de gelezen notulen, waarvan de tijdperk het ledental van 13 361.856 tot 16 791.948 Dat was voor de meeste leerlingen wel het
Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen, die allerhande schadelijke invloeden van S;itan en meeste besproken kunnen worden bij de rondvraag klom, en de blanke bevolking van het land met aangenaamste uur van de dag; ook voor Mina.
zoo groote behoefte aan steun hebben, omdat booze geesten, en die hun ook ia het sterven naar art. 41 D. K, O., die thans volgt.
Want juffrouw Van Leeuwen vertelde heel be30 pCt. toenam.
de gemeente zelve zoo weinig bijbrengen kan, geen vrede geefi, zooals meer dan één van
grijpelijk
en daarbij zoo dat groot en klein er
In
Groot-Brittai>je
is
het
aantal
candidaten
tot
7. Naar aanleiding van de rondvraag naar
te willen gedenken.
den H. Dienst ook zeer verminderd, al is in Schothen stervend uitsprak.
art. 41 wordt de vraag gedaan, of leden der land en Wales in de Vrije Kerken die verminde- wel naar moest luisteren.
D. HULLEMAN.
Gezamenlijk ging men daarna wat spelen.
„Dat is de prediking van den Islam: een Gertf. Kerken zich mogen wenden tot de ring niet zoo sterk als Engeland. Wat de Episcobelofte van zaligheid, die noch in dit leven, burgerlijke armbesturen, opdat die voor hen de paalsche kerk betreft, is in de bisdonimen van Dat was voor de kinderen zoo iets als ont-'
noch in het sterven vrede geeft. Een boodschap doktersrekening enz. betalen. Deze zaak wordt York en Canterbury het aantal candidaten van spanning, voor de geleidsters echter een niet
van vrees in leven en sterven, in plaats van de ampel besproken en de wenschelijkheid wordt 814 in 1886, verminderd tot 587 in 1907, niettegen- geringe insjJSinning. Want die vermaken moeten
plaats vinden op een binnenplaats, die 200
blijde boodschap van „den eenigen troost."
geuit, dat deze aangelegenheid eens door een staande de vermeerdering van de bevolking.
klein was dat er nooit meer dan tien spelers
In
Australië,
Nieuw-Zeeland
en
Zuid
Afrika
is
De prijs van ISLAM EN CHRISTENDOM is ge- der broeders worde bestudeerd en daarover een
W, H . T . GAIRDNKB. ISLAM EN CHRISTENDOM,
hetzelfde droeve verschijnsel op te merken; alleen tegelijk op konden, die dan nog groot gevaar
naar het Engelsch, voor Nederland bewerkt bonden / 1 2 0 , ingenaaid / 1 . 0 5 . Te bestellen referaat in het midden der classis geleverd. Der de HoUandsche Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika liepen elkaar letterlijk voor bet hoofd te stooten.
door JACQUELINE C . RÜTGKRS. Uitgegeven door per postwissel bij den secretaris van den Zendings vereadering wordt hierop eenig uitzicht gegeven. maakt eene uitzondering. Hetzelfde kan van het Zoodoende duurde het spelen heel, heel lang,
studie-raad J. W, GUNNING J.HZN., Oude Delft
8. Ds. Koffijberg rapporteert namens DD. ad vasteland van Europa gezegd worden, met uitden Zendmgs studie raad 1910.
Synode part. over het verhandelde op de laatst zondering van Nederland en een deel van Scan- en diende er bijzonder goed bij opgepast, 2ou
Dit boek is een zelfstandige bewerking van 2X0, DELFT.
bet zonder ongelukken afloopen.
Indien men een groot aantal tegelijk bestelt, gehouden particuliere Synode te Nijkerk. Alzoo dinavië
,
, , ,
GAIRDNER'S, ten vorigen jare in Londen verHet moeilijkste echter, was de jonge jeugd
men
bijzondere
voorwaarden
verkrijgen.
kan
In
Duitschland
waren
er
in
de
Roomsche
kerk
ook
ter
sprake
de
zaken
door
onze
komen
schenen T H E REPROACH 01 ISLAM.
classis op genoemde Synode gebracht; verder in 1890 nog 1906 seminaristen; in 1908 was dit in de ichool bezig te houden. Waren alledrie
RBV. GAIRDNBE B . A . ontving rijn universitaire

#fftrieeït !gericl^ttH.
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Gemeitigd Nieuws.

de ooderwijzeresien aanwezig, dan ging het nog
GeabonneerdeH op DE HERAUT
wordt
wel. Maar niet zelden moeit het jongste meisje beleefd verzoekt, de abonnementsgelden over
groente halen voor de juffrouw, of aardappelen
Ondergeteekende verzoekt vriendelijk doch
eindigende
30 Sept., ten dringend, wanneer iemand van Gereformeerden
schillen. Dat laatste nu kon wel vóór de klas het kwartaal,
gebeuren, maar het is toch.lastig tegelijk naar bedrage van f 1.20, per postzvissel over te huize naar Indië vertrekt, o p g a v e t e m O g e n
aardappelen en kinderen te kijken. Juffrouw maken, welken men gelieve te adresseeren aan o n t v a n g e n , al is het per briefkaart, v a n
Van Leeuwen zelf had het dikwijls druk, 't zij
n a a m en stoomscMp.
met koekjes bakken, met het opmaken van
Do Administratie van ..De Herant",
D. J. B. WIJERS.
haar muts, of eens in de week met haar kamer
Kwitang (Weltevreden).
Amsterdam,
doen. In zulke gevallen kwam de zorg voor
al de veertig, groot, middelsoort en klein, bijna
De aJbonnementsprijs van D e H e r a u t is
geheel op Mina neer, en dat wou heel wat
f 1 . S O per
kwartaal.
zeggen.
Inteekenaren
op het premiewerk
PRO
Was Mina ook al met lust en liefde, en niet
zonder gebed haar taak begonnen, toch viel REG E, zij herinnerd, dat de eerste kwartaal3 ^ ^ Thans is
haar die in den aanvang niet licht. Met de
betaling
ad
f
l.üSft
per
aangevraagd
exemjongste kinderen had de jongste helpster minder
Oompleet versclienen
moeite, daar die in den regel zoet bleven door plaar, eveneens aan het einde van het loopende
het EERSTE DEEL
veel te slapen, wat hun van harte gegund werd. kwartaal aal moeten geschieden.
Ook met de grootste, die bij juffrouw Van
(Matiheus—Markus—Lukas)
Na ontvangst van den postwissel
wordt
Leeuwen zaten viel de tijd nog wel om te
VAN DE
krijgen. Want ze kenden al vrij wat klanken, den afzender daarvan bericht gezonden.
maakten op de lei kleine optelsommetjes, en
D E ADMINISTRATIE.
wisten soms reeds aardig te zeggen, wat uur de
1910.
Amsterdam,
Sept.
juffrouw op de wijzerplaat aanwees. Maar het
middelsoort, waarover het meisje meer bepaald
DOOR
gesteld was, eischte wel de meeste zorg. Die
kinderen namelijk moesten nog „de eerste gronden" leeren, zooals de schoolhouderes het noemde.
OPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD.
Dat wil zeggen: zt motsten \esre,n spa a;sietee;
VERMEERDERD MET EEN VOORREDE VAN
drie ie op de Leestafel, en één en één is twee
op het telraam, een werktuig waarop men met
GETROUWD :
houten ballejes leerde optellen en aftrekken.
S. J. SEEFAT
Van al de knutselarijtjes, die men thans op
Dit eerste deel bevat niet minder dan
EN
de bewaarschool heeft, van blokken, figuren en
9 7 0 p a g . g r o o t r o y a a l formaat, comH.
A.
C.
E.
BROUWER,
mooie platen wist. men toen nog niet, zoodat
pres en toch z é é r d u i d e l j j k en h e l d e r
het heel moeilijk viel een dag om te brengen. die, mede namens wederzijdscbe familie, dank
gedrukt.
betuigen
voor
de
dezer
dagen
ontvangen
blijken
Ook het leeren gaf niet veel, wijl de een veel
De fraaie en sterke band is een nabootverder was dan de ander en elk zijn beurt van belangstelling.
sing van een antieken kalfslederen Bijbelen
Dal,
22
Sept.
1910,
Berg
moest hebben. Trouwens de hoofdzaak was
band en werd ontworpen en geteekend
(bij Nijmegen).
dat de kleintjes warm — en des zomers
door den bandtaekenaar JAC. P H . WORMSER.
vaak heel warm — en wel, voor vele rampen
^ ^ * 9 ^ " Het geheele Nieuwe TesDe Heer en Mevrouw
behoed hier zaten. Hoe zij den tijd doortament
verschijnt in d r i e zulke deelen a
VAN SCHELVEN—VAN LÖBEN SELS
brachten deed er minder toe. De ouders wisten
/ S - — of in 5 0 a f l e v e r i n g e n van slechts
dat ook zeer goed, en gaven hun kleinen vaak geven kennis van de geboorte van een
3 0 c e n t , die uiterlijk om de 20 dagen
wat ter „tijdpasseering" j veelal een koekje
ZOON.
het licht zien. Men kan inteekeuen naar
of andere lekkernij, dat dikwijls onderweg
keuze. De Stempelbanden worden gratis
Rotterdam, 20 September 1910.
naar school aan een „snoeptafeltje" werd gekocht.
bijgeleverd. Voor g e b o n d e n e x e m p l . b e Ook kreeg een kind wel een duikelaar of wat
taalt men 30 cent voor het inbinden.
knikkers mee, teneinde het vroolijk te bonden.
Heden trof onze Gemeente een zware
In geen enkel Christel gezin mag
Daarvoor diende ook het speelgoed waarvan
slag,
doordat het den Heere behaagde
deze uitnemende en onovertroffen
ik boven sprak, en dat door het algemeen
zeer onverwachts uit haar midden weg te
Bijbelverklaring ontbreken.
gebruik zoo/eel geleden had. Een groote afnemen onzen geliefden Broeder
Dit boek is een schat voor elk gezin.
leiding was ook als de dikke witte pots van
WILLEM FREDERIK GAASBEEK,
de juffrouw langs of onder de banken kwam
U
er nog geen kennis mede heeft
ladien
in den ouderdotu van bijna 70 jaren,
wandelen, of er op sprong. Dan mocht en
gemaakt, vraag dan bij Uwen BoekhandeOuderling
der
Geref.
Élerk
alhier.
wilce elke jongen of meisjs het dier aaien, en
laar of bij den Uitgever een ie aflsv. met
Slechts eenige maanden mocht hij als
poes liet hst goedmoedig toe, gelijk een wel
een uitvoerig prospectus aan.
zoodanig onder ons met hartelijke liefde
opgevoede en welgevoede schoolkat betaamt.
De geheele Christel, pers heeft dit uiten toewijding werkzaam zijn. Toen riep
Haar aan den staart te trekken of andere wreedmuntende werk ten dringendste aanbevolen,
de Heere hem tot onze smart weg van zijn
heden te begaan was echter streng verboden.
't Is dan ook een onuitputtelijke goudmijn
post. Dat hij echter met vol geloofsver't Was een geluk voor Mina dat zij al spoedig
voor een i e d e r die de H. Schrift wil
trouwen
ontslapen
is
in
zijn
Heiland,
de juffrouw de kunst van vertellen afhoorde,
verstaan en voor hen die daarin onderWien te dienen de keuze van zijn hart en
en ook veel afkeek, dat haar, die nooit bij het
wijzen. Men slaat dit boek nimmer teverde grootste lust van zijn leven was, is ons
vak geweest was, best van pas kwam. Daarbij
geefs op. Het stelt nimmer teleur, voor
tot rijken troost.
kwam dat zij veel van kinderen hield, en er
welken tekst men het ook raadpleegt. Het
de
Heere
zijne
diepbedroefde
Sterke
al spoedig in slaagde ook bij de kleinen gegeeft altijd wat nieuws.
Weduwe en kinderen in dezen moeilijken
liefd te worden.
DR. H . BAYINCK zegt ervan in zijn
weg van beproeving.
HOOGINIIRK.
voorrede:
Namens den Kerkeraad :
,.Zij is i n volledigheid, in duidelijkJ. BRINKMAN, Praeses.
heid, i n vertolking d e r Schrit a l s h e t
C. MOOLHUIZEN, Scriba.
W o o r d Gods en in h a r e toepassing
Bellen, 15 Sept. 1910.
op h e t leven, door geen deir latere,
populaire Bijbelverklaringen overtrofGereformeerde K e r k e n .
fen geworden."
BmoKPEK : Terwiipel G. Noordhof, te LippenVoor de vele bewijzen van deelneming, ont
, Zij bekoort door d e n rijkdom v a n
huizen. — Roodeschool, G. D. Scheepsma, te Boom»
beelden, door de frlschheid e n n a t u u r bergum. — Wolfaartsdijk, H. Buitenhuis, te Vrees- vangen bij het overlijden van onzen geliefden
wijk. — Waarder, J. Schoonhoven, te Scherpenieel. Echtgenoot en Vader, den Heer
lijkheid v a n stijl, door d e levendigAANOINOMEN: Yselmonde, D. Steenhuis, te UlCORNELIS PIETERS,
heid en opgewektheid v a n toon, door
rum. — Terwispel, G. Noordhof, te Lippenhuiien. betuigen wij onzen hartelijken dank.
de duidelijkheid v a n voorstelliog, door
— Scharnegoutum, G. H. de Jonge, te Dwingeloo.
Wed. C. PIETERS-SCHAAP.
den overvloed v a n p r a c t i s c h e opmer«KBANKT: Poortugaal, A. Brummelkamp, te VrijJ. PIETERS.
kingen."
hoevon-CapeUe. —- Oudehorne, G. Noordhof, te
C. T j . PIETERS.
Lippsnhuiien. — Warns en Scharl, K. Veen, te
Amsterdam, 33 September 1910.
Uitgever J. H. Kok, Kampen.
Oostburg.
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Bijkantoreii:

AMSTERDAM, Damrak 60.
AMSTERDAM, Dam lB-15-17.
HILVERSUM, Langestraat 65.
HAARLEM, Kruisweg 69.
ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.
DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnbrugsteeg.

Dr. H. BAVINCK

Belasten zich met de uitvoering van EFFECTENOia)ERS.
Nemen en geven GELDEN op PROLONGATIE.
Sluiten BELEENINGEN.
Ontvangen GELDEN a DEPOSITO tegen dagelijks vast te stellen rentekoets.
Wisselen VREEMDE BANKNOTEK en MUNTSPECIEN.

ttroQmgscHe Bypotheekbaok voor iederlaol
Telephoon

L G. WEISZ & C».,
Commissionairs in Effecten,
W E S I E K M A R K T JVo, 2 1
AMSTERDAM.

Door wijlen J. Oortgijs is vermaakt aan de Kerk
te Rotterdam : voor de kerk ƒ 1000, voor de armen
ƒ looo en voor de weezen ƒ 500.

C o m m i s s a r i s s e n : PROF. M R . D . P . D . F A B I U S , A . W . SCHIPPERS, JHR. H . A .
W T T E W A A L L V A N S T O E T W E G E N , M R . P . D I E L E M A N , E. G. WENTINK, S.SIJTSMA,

Raad

Greeft uit 4

Een

t-waalftal
ppedlRatïën
Hebreen
XI.

o-ver

p O t . E»axicll>rieven,

BOEEVilKOllPIiG.

Da Boekhsndekar H . A- VATST
B O T T E N B U R G , Bloema;racht 45,

Amsterdam, zal van Maandag
3 October tot Donderdag 6 Oct.
a. S , telkens des a'ronds 6I/2 uur,

publiek verkoopen:
D E ltIBL.IOTllEK.EM

van wijlen de WclEerw. Z.Gel. Heeren:

L. V. d. VALK,
Predikant te Oosterbeek,

A. NA WIJN,

Predikant te Oosterbterum,

J. H. SITTON,

Predikant te Heeijitjsdam,

J. VAN HAERINGEN,

VERSCHENEIf:

Piedikaut te Katendrecht,
en van
A. DPiLFOS,
Em. Predikant te Amsterdam,
R. G R ü N T K E ,
Em. Predikant te Hasselt.
Da juridische afdeeling van een
Antiquariaat te Amsterdam en eene
groote collectie
I«IEU1¥E
e O E K E U
van een geliquideerden
afkomstig
B>ekhandel en andere verzamelingen.
Kijkdagen Vrijdag j o September en
Zaterdag i October a. 's. telkens van
1—4 uur en 's avonds van 7—9 uur.
Citalogus verkrijgbaar k xo cent.

D§. M. Y. VÜH GOOR,
—

v a n T o e z i c h t : JOHS. TERPSTRA, M R . H . VAN DER VEGTE, M. UBBENS.

koers 981/a %, in stukken van ƒ 1000.—, / 500.—, / 100.— en / 50.—, verkrijgbaa ten
kantore der Bank, bij alle Agenten en Effectenhas delaren. Inlichtingen geven te Amsteraar. de
heeten: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt a i , te Rotterdam de heer H. DANE, Haringvliet 49.
De Directie}
M. B R O U W E R Mr. W . S W ï T T E R S , F . J . B O L T .

TOEGELICHT DOOR

„Door het Geloof'

v. D. M. TE GRONINGEN

—

3 5 0 b l a d z i j d e n , royaal formaat, compres
gedrukt met duidelijke letter.
:-:

Ruhrort. De cand. C. J. Wielenga is hier Zon
Pri s ingen. ƒ2.40. - Oeb. /2.90.
dag tot zijn dienstwerk ingeleid door rijnen broeder
door
Ds. G. Wielenga van Zwolle, die tot tekst had
Deze verklaring oneer belijdenii is door
Joh. 4 : 35 en 36.
heel de Christelijke pers met warmte
De jonge leeraar, des namiddags optredende,
aanbevolen — Sinds jaren verscheen
verbond zich aan zijn gemeente met eene predikatie
Royaal
formaat.
niet een dergelijke duidelijke uiteenzetover 2 Cor. 5 : 20 en 2i. Namens kerkeraad en Prija
f l.-éO.
-;Geb. f
l.QO.
ting van de 37 Artikelen des geloofs.
classis sprak de consulent Ds. Z. Hoek van DuisIn eiken Boekh. ter inzage.
burg den nieuwen leeraar toe. Ook voerde nog het
Alom te ontbieden.
woord pastor T. Hom, van de Evang. Kirche te
Mrs YONGE. De Erfgenaam v a n
De Uitgever: Redclyffe.
Laar.
Nieuwe uitgaaf m e t 4 fraaie
's Avonds was er een feestelijke samenkomst in
p l a t O D , 2 deelen voor slechts / 1 . 9 0 . I n 1
Chifïirheim Bijna de geheele gemeente was tegenP r a c h t b a n d slechts / 2 50.
woordig. Dr. Wielenga van Arnhem sprak hier
Miss CUMMINS. De Lantaarnopnamens de Deputaten voor den arbeid onder de
Wegens verleend eervol ontslag aan de tegen- steker. Nieuwe uitgaafmet 4 fraaie Platen.
Gereformeerden in de Rijnprovincies; Ds. Akkerwoordige titularissen, tengevolge vati gevorderden
huis, van lerseke, sprak als oud leeraar van Ruhrort. Sanatorium „SONSETANCK" te Harderwijk. leeftijd, roept het Bestuur van H e t P r o v . 2 deelen voor slechts / 1 9 0 . I n 1 P r a c M Ger. Weeshuis te MIDDELHABNIS band slechts / 2 50.
Westkapelle Ds. F. J. van den Ende van HoogVoor afbetaling dtr stichiingskosten van het tegen i April 1911 bij deie gegadigden op voot
Verkrijgbaar bij den Uitgever D. BOLLE,
vliet, deed in onze gemeente Zondag intrede, naar Hoofdgebouw en voor den bouw eener woning
Hai g 98 te Rotterdam, e n verder alom
aanleiding van 2 Cor. 2 : 14—17. Des morgens voor den Geneesheer-Directeur is nog bOUW- de betrekking van
f r a n c o na ontvangst van P O S t W i S 8 61,
was hij bevestigd door Ds. B. B. van den Hoorn
w a a r o p verlangde melden.
van Domburg, die tot tekst gekozen had Hande kapitaal noodig.
liegen 4 ; 12.
4 % obligatiën groot / 5 0 0 en / l O O wel- aan gemelde stichting, waarvoor ze zich vóór
ker coupons betaalbaar zijn bij de TWENTSCHE 15 October a. s. s c h r i f t e l i j k kunnen aanmelKechengen Onze leeraar, Ds. J. P. Visscher, be- BANKVEREENIGING te Amsterdam en bij
roepen naar Huizen (N. H ), nam Zondag afscheid andere Kassiers, zijn dagelijks verkrijgbaar bij den, met v o l l e d i g e inlichtingen — dus ook
omtrent leeftijd en tegenwoordige positie, bij
van de gemeente met eene predikatie over 2 Thess.
3 : 16 en .i7. Aan het einde werd de scheidende den Penningmeester der Vereeniging, den heer den Directeur, den heer H. SCHOONEJONGEN
JACOBSZOON te ' j Gravenhag*.
leeraar op zeer waardeerende wijze toegesproken J. DE LANGE te Nijkerk.
door ouderling W. Fokker en Ds. W. Veder van
Aan gemelde betrekking is eene jaarwedde
Aanbevelend,
Breukelen.
verbonden van / 3 0 0 — benevens kost, inwoning
J. H. llOliliEE.
en gaceeskundige hulp.
Nijmegen Na des morgens te rijn bevestigd door
Sollicitanten moeten leden zijn eener GereforVraagt steeds
Dï. P. U. de Groot, van Wanswerd a/d. Streek,
meerde Kerk, bij voorkeur uit de prov. Zuid- . . J . H . MOLLEE'S KINDERMEEL.
met eene leerrede over Filipp. 2 : 29, deed Zondag
Holland.
Ds. R. Smeding, van IJsselmonde gekomen, hier
d e r GodLzallffbeïd
zijne intrede met eene predikatie over Joh. 3 : 29. Fraotijk
46 Bij'belstudiën.
Ds. Krijger van Oldemarkt, door den kerkeraad Dat
de genade parttouller
Is.
van Groningen (A) beroepen tot vierden missio40 Bijbelstudiën.
nairen predikant op Soemba, heeft dat beroep aanHet bell in ons.
genomen.
48 Bijbelstudiin,
Btlkantoor te liondon, 2. Great Winchesterstreet E. C.
Nederlandsch H e r v o r m d e Kerlc.
Honig uit den
Rotssteen,
BEROEPÜN : Brakel, Zegveld, Hedel. ea Polsbroek,
iOO Bijbelstudiën,
P. Krüyt, cand. te Hekendorp. — Krommeniedijk, De leer der
Verbonden.
H. Bai Jr., tt Hippolytushoef op Wieringen. —
Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEnFOHTEIN. I0HAHHESBÜR6, POTCHEPSTBOOB,
Oostburg, B. Nieuwburg, te Wink^. — Oude43 Bijbelstudiën.
WITBANK en PBEIIEB OlINE.
Tonge, P. v. Toorn, te Sprang. — Garijp (toez), Heilsterznen.
C. J. Meijer, te Sloten (Fr,). — Doetinchem, C. M.
CORRESPONDENTEN op alle Bankplaatsen in ZUID-AFRIKA alsmede op de voornaamste
63
Bijbelstudiën.
Briet, te Hall (gem. Brummen).
havenpïaatsen van OOST- e n W E S T - A F R I K A .
FEB STEL
VANeDEELEN
AA - GïNOMKN : Middelbert, O. Tiddens, te Ezinge. W^" PBIJS
f S 4:0.
t S.60. In 6 Stempelbanden
BEDANKT: Waddingsveen, C. Bouthoorn, te
Koopt, verkoopt en incasseert W i s s e l s en ander papier. Bezorgt Telegrafische
Afaonderlijke
deelen f 0.7Ö «n i »
Dordrecht. — Asperen ttoez), I. Voorsteegh, te
Uitbetalingen, verschaft Credietbrieven, geeft voorschot op verscheepte goederen, opent
atempelband / 1.10.
Acquoy. — Rijssen (toer.), A. M. den Oudsten, te
r e k e n i n g e n - c o u r a n t en neemt gelde i i n deposito. Belast lich met Commissie-en B a n k Wezep (Geld). — Bruchem, P. Kruyt, cand. te
Verkrijgbaar bij alle Boekhandel, toomede bij z a k e n in het algemeen.
Hekendorp.
den üitgtver
Het Bijkantoor te Londm (Netherlands Bank of South-Africa, London Agency) belast
J. H. KOX t»
Xampeo. ïWi met de uitvoering van EfTeetenorders aan de Londensche Beurs.

C. VAN

PMOOSDl.

Firma JAN HAAN.

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon
aan Tubercuioselijderi.

VADER en MOEDER

flrlitterl^STER",
Bloemstraat 154.

Dr. A. KTIYPEB'8
Goedkoope

Volksuitgaven.

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika,
gevestigd

te Amsterdam,

Mo. O Ï A .

Maatschappelflk Kapitaal ƒ1,000,000.

DE BELIIDENIS DES GELOOFS,
verscheen

IntercOBacnanaal

Uitstaand b e d r a g a a n H y p o t h e k e n op 31 D e c e m b e r 1909, f 2.559147So»
a a n P a n d b r i e v e a / 3.503.750.—.

(iJtrtfo):metröe flcsinböeiö.

Rotterdam In een overvol kerkgebouw had
Zondagavoüd in de Nieuwe Westerkerk, Ammanstraat, de bevestiging plaats van Dr. A. Kuyper Jr.
De bevestigirg geschiedde door Ds. C. B. Bavinck,
naar aanleiding van i Cor. 4 : i en 2.
Dinsdagavond deed de nieuwe leeraar zijn intrede
met de woorden uit Psalm 134 : 8, lOaie hulpe
is in den r.ame des Heeren, die hemel en aarde
gemaakt hetftï Het ruime kerkgebouw was ook
EU weer stampvoi. Na de bediening des Woords
en de gebruikelijke toespraken werd den dienaar
Bij J. H. KOK ie KAMPEN
toegezongen de bede vervat in Psalm 134: 3.
heden:

DEN HAAG (vroeger Zulpben). OIrecUB HENNY.
KAPITAAL, . . . . . t 4.000.000.00
RESERVEFONDS rui» . • 1.420 0 0 0 0 0

Keizersgracht

Hoofdagentschap te PRETOEIi.

389,

M Land mijner Vaderen

of een Reis door Egypte en Palestina,

dojr F. Lion Cachet, is een der mooiste boeken
viQ dien begaafden schrijver, Ea dit drukt de
tittl zelf wel uit, want wat is mooier dan een
reisbe.schTijvipg? en bovendien welke kan mooier
zijn om te leren dan eene van Egypte en het
H land?
In de voorrede staat dan cok, dar het niet
a'ileen een reisverhaal is, doch ook zoo beschreven dat de H. Schrift voor den opmetk«araen lezer een nieuw Boek wordt.
Bovendien is het in groot formaat, bijna 300
blads, en met platen versierd.
Hoewel de prijs van f ^.— niet te hoog is,
zo 1 leveren wij het toch voor slechts / l —,
en geven al het onderstaande g r a t i s .

No. 2 Herinneringen u i t het leven
v a n Baron Nahuys v a n Burgst,
Gdoeraal-Majoor v a n Neêrlandsch-

l a d i ë , 'nmooi werk, waarin reisbeschrijviügen,
fcnistsverrichtingen, enz., enz.

No. 3. De Aarde. Een mooi boek, 300

b U d t , / 1 —.
No. 4. Een verhaal door L. Penning, get.:

De w r a a k v a n d e n Stundist.
No. 5. Sparrenburg. Profetiën aangaande d e n Messias en h a r e verhulling.
No. 6, Geloofsgetuigenis, Een mooi
we kje.

NJ. 7. A a n m e n s c h e n v a n d e n t e g e n woordigen tijd.
Nrs. 8/9. I n k e e r , door Westet brink

Wirti,

en Botsing e n Beantwoord, door P.

Le dsma, .en No. 10 nog een boek van f i,—
è / 1 5 0 , met van Nrs. 11—15, nog 5 versch.
we kjes, en ten slotte ook nog een 25-tal Ansichtkaarten.
Leest nu goed, No. i is reeds het dubbele
waard, en toch al het onderstaande g r a t i s er
bij, zoo U postwissel zendt è, f\.— en 2 0 Ct.
voor porto aan

H. VERHOOG, Halfweg.

bij op de postw.
Vraagt er voatal ' bij
postw. pakket;
uit op
De deHeraut.

„Land Vaderen"

Bij J . H. KOK te K a m p e n
v e r s c h e e n t h a n s compleet:

•

VAN GOLGOTHA
NAAR lERUZALEn
PASCHEN - HEMELVAART
PINKSTEREN
DOOR

P. BIESTERVELD,
in leven Hoogleeraar a. d. V. Universiteit
EN

Dr. B. WIELENGA,
v.d m te Arnhem
480 pag. Groot royaal formaat.
Prijs f 4 5 0 — I n Stempelband £5.20
g ^ ^
Door de geheele Chr. pers werd
dit uitnemende werk (vervolg o p : Van
Betbanië naar Golgotha) geprezen en w a r m
aanbevolen.
„Het zijn geen preeken, maar ver
handelingen die U op de boogie brengen
met verband en samenhang, die de geschiedenis zelve eenvoudig en duidelijk
verklaren en /«/van practische wecken
bieden. Preeken zijn het nu juist niet
en toch wordt voor de preeken over
deze onderwerpen rijke en keurige stof
aangeboden. Het werk moge plaats
hebben in ieder Christelijk gezin en heefi
T. Bos.
blijvende waarde.
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