§mt^nlattd.

Over het „chri8telijk"-gehalte van een boek| coupures toch niet al te bezwaarlijk ware te
deze vrouwen berispte, omdat ze dwasel^k
de GasparJn er toe geleld een vrije Kerk te en door een onbedacht gevoel gedreven, beslist voor mij de uitwerking, die het op mijn verhelpen geweest.
Van minder belang, wijl niet rakend het
stichten, die als grondbeginsel uitsprak, dat ^'dele tranen vergoten. Maar Christus heeft gemoedsleven heeft, en op grond van de zoo boek
als kunstwerk, dunkt mij de bedenking,
de Kerk van den Staat onafhankel^k be- ze niet zonder meer bestraft, alsof ze even omschreven ethische stemming, waarin die ik heb tegen dat, op het titelblad afge- Daitschland. D e „ G e m e i n s c h a f t e n "
DE LICHTE LAST mij gebracht heeft, is dit werk
hoorde te z"^n, terwijl ook hier niet minder tevergeefs en zonder reden weenden, maar voor mij beslist 'n christelijk boek.
in h e t K o n i n k r i j k S a k s e n .
drukte, bijbelwoord uit Mattheüs X I : 30.
Den 2ïsten en 23Sten April hielden de „Getot het verlaten der Staatskerk drong, dat ze alleen jrermaand, dat .er voor haar nog
Toch
wilikhaarnietterughouden,wantzoo'n
tekst
deze den band der bel^denls feitel^k had los- een veel grootere reden was om te weenen n.l. Hiermede is echter nog niets beslist over zijn zal de niet-christelijke menschen, in wier handen meinschaften" der landskerk van het koninkrijk
ik D E LICHTE LAST óók gaarne zag, afschrikken. Saksen te Chemnitz bij Dresden hare jaarlijkgelaten. Om haar volle onafhankelijkheid wegens het schrikkel^ke oordeel Gods, dat kunstwaarde.
tegenover den Staat te handhaven, bepaalde over haar en hare kinderen komen zou." De lectuur toch van geschriften zonder eenige Maar bovendien, zijn wij met dit woord van sche conferentie. Niet vele kerkelijke samenkunstwaarde, hetzij dat zij al dan niet met de Jezus, waarin hij den lichten last door hem opgelegd, komsten trekken zulk een groot getal deelze zelfs, dat voor alle kerkel^ke kosten
pretentie optraden van tot de iraaie letteren te stelt tegenover den zwaren, welke door Israels toen- nemers. Meer dan 3000 menschen vulden de
DR. H . H . K .
alleen gezorgd mocht worden door vrijwillige
behooren, heeft mij ook wel christelijk-ethische malige zieleleiders met hun nomististische religie zaal, en hoevelen geen plaats konden krijgen,
bijdragen en dat men geen ondersteuning
stemmingen bijgebracht.
en legale moraal werd opgelegd, in een gansch vermocht men niet te tellen. Zij kwamen allen
Yoor K.ootwQkfii Scholen.
van den Staat mocht aannemen.
Maar, wijl ook over het „kunst"-gehalte van anderen gedachtenkring dan die waarin de uit Saksen; het waren bijna uitsluitend kleine
En eindelqk evenzoo Is het ook gegaan
lieden, die hunne spaarpenningen aangesproken
Rectificatie. Ontvsingen van den heei J. van een boek voor mij de uitwerking beslist, die auteur met zijn lichten last verkeert.
het op mijn gemoedsleven heeft, en wel naardat
met de Free Church in Schotland, die In Zanten te Zeist niet / a . s o maar f$.
Ook zij het mij nog vergund den wensch uit te hadden om de vergadering bij te kunnen wonen.
mij al dan niet in 'n esthetische stemming spreken, dat wanneer het tot een tweeden druk Men had niet de minste moeite gedaan om
1843 zich heeft afgescheiden van de StaatsVriendelijk verzoeken wij onzen scholen te het
brengt, en DE LICHTE LAST mij ook in zulk een van D E LICHTE LAST komt, iets wat ik van menschen tot deze vergadering te lokken; het
kerk. Wel doet zich bij deze Kerk het willen gedenken.
stemming gebracht heeft, is dit boek voor mij harte hoop, de uitgever zich dan de onzalige was de liefde tot de zaak des Heeren, die hen
eigenaardig versch^nsel voor, dat ze prinDs. J. H. HOUTZAGERS.
ook beslist een kunstwerk.
gedachte uit zijn hoofd zal zetten, om de twee te zamen bracht; het zingen van dezevergadecipieel niet afkeurde, dat er een zekere band
Kooiwijk.
De lectuur ervan heeft mij toch, en dat wel 80 deelen, waarvan het eerste 311 en het tweede ring was vol bezieling, en men luisterde met inge~
tusschen Kerk en Staat bestaat en het zelfs
allereerst, een ontroering van schoonheid ge- 212 bladzijden telt, met doorloopende hoofd- spannen aandacht naar de voordrachten. Een
In haar oorspronkelijk statuut uitsprak, dat
geven. SCHRIJVER heeft in die schepselen zijner stukken-nummering, in één band te doen binden. 260 Gemeinschaften hadden vertegenwoordigers
de Overheid geroepen was de ware Kerk
dichtende verbeelding, die hij door zijn boek
Dat toch schrikt, om er aan te beginnen, óók naar de conferentie gezonden. Deze godsdiente handhaven en te beschermen, maar ze
in mijn bewustzijn zette, en dat helder als de 'n christenmensch af.
stige vereenigingen zijn alle aan den Saksischen
G. SCHRIJVER. D E LICHTE LAST. Kampen, gestalten uit 'n morgendroom, — mij doen zien,
wenschte die Staatsbescherming toch alleen
„Broederraad" aangesloten; 22 „GemeinschaftsMet
dat
al
is
dit
boek,
omdat
het
mij
in
een
mij weer doen zien, in hun ontroerende schoon- esthetische en daarnè. en daardoor in een etliische pleger" en een secretaris worden door haar
In zulk een vorm, dat de Innerl^ke J. Kok i j i i .
„Als ze toch 's begrepen wat het was: zijn heid, die zwoegende en tobbende menschen uit
bezoldigd; zeven Gemeinschaftshuizen staan op
autonomie der Kerk daarb^ ten volle
stemming heeft gebracht, mij bijzonder lief.
naam der Gemeinschaftsvereenigingen; bovendoor den Staat werd erkend. De oorzaak kruis opnemen, Hem dagelijks navolgende, onze arbeiderswereld, bij wie het christelijk en
Niet
anders
dan
de
nachtegaalslag
of
de
't vroolijk dragen... I Goede God, trouwe Va
van de breuke lag dan ook daarin, dat de der, wat heb Je me al m'n leven nabij geweest, bepaald het gereformeerd christelijk kerkgeloof sterrenhemel u zonder opzet, alleen door hun dien worden vele zalen door leden ter beschikeen geloof des harten is geworden; menschen, eigen natuurschoon in een stemming van adoratie king van het vereenigingsleven gesteld. De
Overheid telkens in de Kerkelijke zaken wat heb Je me 't kruis tot een lichte last ge- tot
die hun Geloof, innig gelooven.
voor God kunnen brengen, zoo kan DE LICHTE Broederraad heeft een eigen boekhandel te
ingreep en met name het patronaatsrecht maakt.'... Als ze 't maar 's wisten: Willem en
Hij heeft mij die schoonheid doen zien in LAST,
waaraan gij zoo niets merkt van opzettelijk- Chemnitz, die zorgt dat de leden van goede
handhaafde, waardoor de Kerk niet In staat Sjenet, zooas An 't wist en Adriaan, zooas den ouden BRANDT, den vóór zijn huwelijk
heid,
n
door middel van zijn eigen kunstschoon lectuur voorzien worden; diezelfde boekhandel
was zelf hare dienaren te kiezen. Rieker zegt Grietje 't wist door haar lieve joegen, die in onkerkelijke, door zijn vrouw tot het Geloof
verzendt elke week 30.000 Zondagsbladen. Wat
van de organisatie dezer Kerk, datze„trotz de heerlijkheid was... zooas Jan, naar ze ge gebrachten werkman; in volle overgave aan zijn brengen in de stemming van deernis met wie, het inwendige leven dier gemeenschappen aanbij
de
lasten
des
levens,
maar
niet
begrijpen
God, blijmoedig dragend zijn, door geloofs- wat het gelooven voor hen zou zijn.
Ihres modernen Ursprungs gut kalvinistisch" loofde, 't begon te weten...".
gaat, kan gezegd worden dat zij steeds meer
Is, en dit getuigenis heeft te meer waarde, Dus, op p. 193 van het lie deel. Moeder vertrouwen tot een lichten last geworden, zware In deze zijn onopzettelijkheid en middellijkheid groeien, zich steeds beter organiseeren; dat zij
omdat
Rieker door zijn uitgebreide BRANDT, de weduwe van den timmermansknecht kruis van broodzorg en ouderleed. In moeder verschilt dit boek zoo specifiek van dat soort behalve hunne eigen vergaderingen nu eens
BRANDT met wien zij, nu een paar jaar BRANDT, die van het Geloof wel niet zooveel
hier en dan weder daar conferentiën houden,
studiën over het Calvinistische Kerkrecht JAN
geleden, haar gelukkig veertigjarig huwelijk afweet als haar man, welke nog steeds, in zijn christelijke lectuur, dat zich wel als belletristische die door iioo—600 menschen worden bezocht.
hier alleszins tot oordeelen bevoegd is en had herdacht.
aandient
en
ook
wel
christelijk
is,
maar
evenmin
vrijen tijd, de Kantteekeningen van zijn ouden
Het is eene beweging die zich krachtig ontwikbg hem van voorkeur voor het IndependenHet is op 'n wintermiddag, als zij in 'r eentje Statenbijbel bestudeert, maar voor wie, bij haar onder de fraaie letteren 't huis hoort als een kelt en reeds vaste vormen aannam. Wanneer
tisme geen sprake Is.
over de stadstraat gaat, dat zij, zich bezinnend ongedurigen aard, toch ook, door haat geloofs- geelgeschilderde musch onder de kanaries G.
de Landskerk ophield te bestaan, zouden de
Reeds dit korte historische overzicht, hoe op haar kinderen, zoo loopt te peinzen. Zij was vertrouwen. God hetzelfde kruis als dat vanhaar
Gemeinschaften de taak der kerk in vele
plaatsen kunnen opnemen. Maar de GemeinIn de 19e eeuw In verschillende Gerefor- zooeven uit het huis gekomen van haar zoon man, tot een lichten last heeft gemaakt. Doen
schaften zoeken den ondergang der Landskerk
meerde Kerken de Vrije Kerk ontstaan Is, WILLEM, den aannemer en fabrikant, waar zij, zien in dien CHRISTIAAN, mystiek aangelegde
(^jfitieeïe
tJ^etitöten.
niet; zij willen haar verbeteren, en uit het
toont twee dingen: vooreerst, dat de oor- zonder het rechte er nog van te weten, zooveel natuur, in wiens fijnbesnaard gemoed de dishad, dat het er niet goed ging.
sonanten van zijn uitwendig leven wel diep
Saksische volk redden wat te redden is. Dit
sprong dezer Vrije Kerk overal te danken begrepen
Ze weet maar al te wel, hoe't bij haar jongen
De kerkeraad der Geref. Kerk te Grams wordt door de leiders der landskerk gewaardeerd;
is aan verzet tegen de heerschapp^ van en c'n vrouw gesteld is met het godsdienstige, en uatrillen, maar de wondere harmoniën, die uit
ïijn door het geloof verreind, inwendig leven
daarom wordt er in de landskerk wel voor de
den Staat over de Kerk; en ten tweede: zoo had zij dan ook, toen zij de stoep bij hem opklinken, toch bijna niet kunnen storen. Doen bergen heeft besloten geen collectanten in de Gemeinschaften
gebeden; ook werd het opgedie
niet
drie
weken
te
gemeente
toe
te
laten,
"
•
'
•
•
—
—
dat deze Vrije Kerken, wel verre van in- afging, al dadelijk gedacht: „wat dejen de zien die schoonheid van 'n geloovig Christen,
den kerkeraad hebben merkt, dat bij de jongste conferentie te Chemnitz
voren
een
verzoek
bij
dependentistisch zich te organiseeren, naar menschen zichzelf toch een last en een verdriet eindelijk, in ANNA WEVERS, voorbeeldige vrouw
de superintendent der stad mede op het podium
het getuigenis van een der beste kenners aan".... „En dat omdat ze maar al op d'r en moeder, berustend in al de tegenheden van ingediend.
gezeten was. Bovendien werd, daar de confeNamens
den
kerkeraad,
van het Gereformeerde Kerkrecht, zich eigen staan en op der eigen vertrouwen wouën." haar gezin, omdat ook die haar toekomen van
rentie hare vergaderingen met het vieren van
J. E. WESTERHÜIS, praeses,
des Heeren Avondmaal wenschte te besluiten,
Ingericht hebben naar de beginselen die En toen was ze van zelf gekomen op dat: haar lieven God; en in WEVERS zelf, die op het
J. JURJENS, scriba.
eene kerk in de stad Chemnitz daarvoor be*
Calvijn had aangegeven en in de Gerefor- „Als ze toch 's begrepen wat het was", en dat: kantoor, met toespeling op VAN MAURIK'S, niet
„As ze 't maar 's wisten."
fijne, blijspel FIJNE BESCHUITEN, den bijnaam
De classis Gorinchem heeft in hare verga- reidwillig ter beschikking gesteld.
meerde Kerken steeds z^n gevolgd.
van „Beschuit" kreeg. Hij, van een zelfde dering van Woensdag i Mei 1912 den heer
De vergadering is slechts door één kerkNatuurlijk wil dit niet zeggen, dat we de Niet alleen omdat het terstond een kijk geeft kinderlijkblijmoedige
onderwerping als zijn vrouw
w^zs, waarop deze vt'qt Eerken tot stand op de hoofdpersonen van dezen roman, maat en dragend hetzelfde kruis, hoe krap hij het ook H. J. Duits Wesseling onderzocht en met genootschap officieel begroet, en wel door een
der Hernhuttersche Broederzijn gekomen, overal en in elk opzicht meer nog omdat er een ethische stemming uit heeft, toch het geld, dat op een, in 'n zwak oogen- algemeene stemmen de bevoegdheid verleend om vertegenwoordiger
gemeente. Deze sprak over het verleden der
goedkeuren. Maar hierover gaat het geding spreekt, waarin zijn lezing ook mij gebracht blik mèt de confraters genomen twintigje viel, als oefenaar op te treden in de Gereformeerde Broedergemeente, welke gemeenschap een toethans niet. Ons doel was alleen te laten heeft, zet ik hier deze peinziog van Moeder aan zijn nog armer schoonouders weggevend, om- Kerken.
vluchtsoord geweest is voor de geloovigen, toen
Namens de classis,
dat hem het loterijspel tot zonde voor God is.
zien, hoe Dr. Kromsigt de geschiedenis der BRANDT in den kop van dit mijn krhiekje.
dezen geen voedsel konden vinden in de kerken
W. L. MILO, h, t. praeses.
En tegenover deze schoonheid heeft nu SCHRIJVrije Kerk niet genoegzaam bestudeerd
die door het rationalisme beheerscht werden;
K.
J.
KAPTEIJN,
h,
t.
scriba,
Met
D
E
LICHTE
LAST,
dit
werk
van
verhalend
VER mij ook doen zien, en haar daardoor, als
heeft, daarom de idee, die achter deze Vrge
waardoor zij vele kinderen Gods rondom zich
S.
O.
Los,
h,
t.
assessor.
bedoelt de heer SCHRIJVER te geven den het licht tegenover de schaduw, nog sterker
verzamelde. De Gemeinschaften hadden de
Kerk schuilt, niet tot haar recht heeft proza,
roman van een werkmansfamilie, wier stamDoor de classis 's-Gravenhage der Geref. erfenis der Broedergemeente aanvaard, wiardoor
doen komen, en schromelijk zich heeft moeder vrouw BRANDT is, uit onze dagen en doen uitkomen, het on-schoone van niet geloovige
menschen.
Kerken zijn in hare vergadering van 7 Mei j.l. zij in een uit een godsdienstig oogpunt armen
vergist, toen h^ deze „Vrije Kerk" in een onzer groote provinciesteden. Van haar
On-schoon, omdat zij, als een mensch, die'n peremptoir geëxamineerd de eerw. heeren K. en kranken tijd, geroepen waren het oude
uit het Independentisme verklaren wilde.
vier kinderen zijn twee der zoons en de eenige oog of 'n oor mist, missen wat tot het mensch- Dijk, beroepen te Rijswijk (Z.-H,), en D. J, Evangelie vast te houden. Niet zonder weemoed
In hoeverre het door hem geteekende dochter tot een trouwdag gekomen terwijl een zijn behoort: het geloof.
van Katwijk, beroepen te Pijnacker-Nootdorp, kon men dezen vertegenwoordiger der Broederbeeld voor ons vaderland van toepassing Is, andere zoon, CHRISTIAAN, de blinde, die ook
Hij heeft mij dat on-schoone doen zien in Beiden werden met algemeene stemmen toege- gemeente aanhooren, want onwillekeurig kwam
teringlijder wordt, in haar huis was gebleven en JAN BRANDT, die eerst heel op het eind gaat
bespreken we een volgend maal.
laten tot den dienst des Woords en der H. het voor den geest wat de Broedergemeente
kort nk zijn vader is gestorven.
„begrijpen wat het is"; en in zijn broer WILLEM, Sacramenten.
eenmaal was, toen zij aan het kruis van Christus
In al die vier gezinnen kennen zij den levenslast. die het nooit schijnt te zullen begrijpen. Deze
vasthield, en wat zij nu geworden is, nu het
Dr. J. J. Esser zond ons het volgende
Namens
de
classis,
Ieder dier vier huiten heeft zijn kruis.
twee, die gebroken hebben met het Geloof
modernisme in haar overheerschend werd. Het
schrijven, dat we hier gaarne een plaats
Bij de ouders en bij hun zoon JAN, timmer- waarin ze zijn opgegroeid en die dan „al maar
F. C. MEIJSTER, h- t, actuarius. was, alsof de vertegenwoordiger der Broedermansknecht als zijn vader en daarbij zelf vader op d'r eigen staan en op d'r eigen vertrouwen
verkenen:
De raad der Gereformeerde Kerk van Dord- gemeente gekomen was om de Gemeinschaften
van een zevental, is het de broodzorg; en ook wouën" en die daarom „zichzelf toch zoo'n recht
Hooggeachte Redactie,
bericht, dat de Particuliere Synode van toe te roepen, al kwam dat woord niet van zijn
In het laatste nummer van uw blad beij- bij hun dochter ANNA, saet den kantoorbediende last en verdriet aandejen".
Zuid-Holland
(ten Zuiden) D.V. zal worden lippen: „Houdt wat gij hebt, opdat niemand
JAN, de proletatiër, die, door lotsverbetering gehouden op Woensdag 26 Juni 1912 in de uwe kroon roove,"
vert uw leïcr H. E. te N. zich, een onge- ADRIAAN WEVERS getrouwd, is het een harde
noemd „Gereformeerd professor te sulveren van strijd om het bestaan. Daar, bij ANNA, waar ze te zoeken in den weg van socialistisch gedoe, kerkekamer der Wilhelminakerk te Dordrecht,
Het was op deze vergadering ook karakteriseene blaam, in eene leerrede van Ds. G. H. B. met 'n salaris, niet veel grooter dan het loon zijn eigen lot en dat van zijn gezin nog veel aanvangende des voormiddags 10 uur.
tiek, dat zoowel in de vergaderingen van „Verte D. op hem geworpen. Mag ik naar aanleiding van JAN en een kroost niet minder talrijk dan zwaarder maakt.
Alle opgaven en stukken, deze vergadering trauensmanner" als bij de openbare samenWILLEM BRANDT, de wer^ever geworden betreffende, worden voor i Juni a.s. inge- komsten, zooveel niet predikanten tot sprekers
hiervan even opmerken, dat de bedoelde ver- het zijne, ook nog 'n beetje stand moeten
ophouden,
is
de
druk
van
de
broodzorgen
zelfs
werknemer, die op dien wintermiddag, als zijn wacht bij den eerstondergeteekende.
klaring van dien tekst (Luc. 23: 28) eenvoudig
waren gekozen; een boekhouder, een bakker
die is van de kantteekenaren op den Stalen nog zwaarder. Voor vader en moeder BRANDT moeder op straat loopt te peinzen over hem,
en een postbode voerden het woord, en het
Namens
den
kerkeraad
voornoemd,
Bijbel? Dezen toch merken bij de woorden is de levenslast dan nog vergroot door hun (ich, in zijn tot hartstocht geworden begeerte
was verrassend, hoe goed naar vorm en inhoud
W. W. MEIJNEN, h. l. praeses.
weent niet over mij op: dat is: niet zoo zeer, zorgenkind CHRISTIAAN. Voor dat zorgenkind om rijk te worden, met zijn speculeeren te
J. STERK VAN DE WEG AZN, h, t, scriba. zij dit deden. Op andere vergaderingen van
tèlf,
door
zijn
gebrek
en
zijn
ziekelijkheid;
gronde heeft gericht. Die, doordat hij JEANNET
en bij maar weent over u zelven en over uwe
dergelijken aard spreken in Duitschland uitkinderen: namelijk, veel meer. Zonder mij, als door de omstandigheid, dat hij, volwassen man, met zijn vlegelachtigheden al meer van zich had
sluitend predikanten.
Kort
verslag
van
de
vergadering
niet-theoloog, een oordeel aan te matigen over met zijn oogen-zonder-licht en lichaam-zonder- verwijderd, waardoor zij des te gemakkelijker
Maar dat alles neemt niet weg, dat, hoe wij
der classis Gorinchem, gehouden
kracht,
zoo
bijna
niets
kan
inbrengen;
dooi
onder de bekoring was geraakt van den eleganten
de exegese van dezen tekst, zou ik toch zeggen,
ons
verheugen, dat de „Gemeinschaften" aan
JVoensdag
i
Mei
1912.
dat die ongenoemde Gereformeerde professor zijn maar al-te-goed-weten, dat het tusschen maar gedepraveerden meneer EMIL DE CORVER,
de
geloovigen
het zielevoedsel bieden waar de
1.
De
vergadering
wordt
namens
de
kerk
zich in goed gezelschap bevindt, en het wel hem, den hulpbehoevende, en zijn GBIBTJE welken hij zelf, om hem als zakenman op zijn
officieele kerk het niet geeft, wij ons nog meer
wat al te potsierlijk klinkt, in dit verband te VLIETSTRA, het knappe en verstandige buur- fabiiek te gebruiken, in zijn huis heeft gebracht, van Vianen door Ds. Milo op gebruikelijke zouden verblijden, wanneer de hand aan den
spreken van eene verraderlijke adder van vro- meisje, dat hij niet minder lief heeft dan zij — op dien middag ook nog de ellende heeft wijze geopend.
2. Nadat de credentiebrieven zijn nagezien, ploeg geslagen werd om tot een beginsel van
migheld, die kruipt over de ziel van dien profes-hem, — nooit tot 'n huwelijk k^n komen. van zijn wel lichtzichtige, maar toch niet daaden
in orde bevonden, wordt het moderamen de reformatie der Landskerk te geraken.
sor \ (De uitdiukicing zelve zal ik maar niet aan Eindelijk nog het gezin van WILLEM BRANDT, schuldige vrouw, te moeten verdenken.
aldus
geconstitueerd: Ds. W. L, Milo praeses,!
die
getrouwd
is
met
JEANNET
WILLING,
wier
critiek onderwerpen; als stijlbloem is ze zeker
Ds. K. J. Kapteijn, scriba. Ds. S, O. Los,
vader zich van timmermans-knecht tot -baas en
niet onvermakelijk).
Dat de auteur, door dit boek, met al die daarin
Gaarne zou ik voorts van U willen weten, aannemer had opgewerkt en die met de bouwerij door hem verbeelde personen mij de illusie assessor.
niet
onfortuinlijk
is
geweest.
Oude
WILLING
3. Notulen gelezen en met enkele wijzigingen
waarom U voor enkele weken mijn ingezonden
heeft kunnen geven van ze te zien zoo helder
Men zou verwachten, dat de man die de ziel is
stuk niet geplaatst heeft, waarin ik mij veroor- had in den jongen BRANDT, toen die als knecht als de gestalten uit een morgendroom, wijst op goedgekeurd.
de omwenteling in China en die de eerste
loofde, bescheidenlijk op te merken, dat het- bij hem werkte, 'n pienteren jongen gezien, zijn niet geringe kunstvaardigheid. Voor een
4. De heer H. J. Duits Wesseling, bel. lid van
was der Chineesche republiek. Dr. Sun
geen in nw nummer 1786 den apostel Paulus Vol verwachting had hij hem dan ook in zijn zoo pootig neerzetten van 'n figuurtje als, om der Ger. kerk te Giessendam, wordt onderzocht president
Yat Sen, gebroken had met het animisme. Doch dit
ia den mond gelegd wordt, dat namelijk alle zaak genomen, toen hij hem zijn eenig kind tot dit slechts te noemen, dat van JEANNET, het in exegese O. T. en N. T., dogmatiek, symbo- is niet het geval. Men meldt uit China, dat eenige
vrouw gaf. Hij was toen bij zijn kinderen ingedingen wel oorbaar zouden zijn, maar alle dingen
door haar ouders verwende, godsdienstig- en liek en kerkrecht, nadat hij gesproken heeft weken geleden aan den geest van Hung-Wu, den
niet zouden stichten, zóó nergens in den Bijbel trokken en had in later jaren de zaak, al bleef zedelijk-slecht opgevoede, tot dame geworden over 2 Kon. 5 : 15^. Met algemeene stemmen stichter der Ming-dynastie, mededeeling gedaan
voorkomt. Die foutieve aanhaling bewees mij hij er ook met een deel van zijn kaphaal in, werkmanskind, zoo in alle opzichten écht in zijn wordt hem de bevoegdheid verleend om op te werd, dat het land weder in de macht der Chitweeërlei. Ten eerste, omdat ik nog niet zoo vrijwel overgelaten aan zijn schoonzoon. In dit vertooning, —is noodig 'n in waarnemen geoefend treden als oefenaar in de Gereformeerde kerken. neezen kwam; dat de Mantsjoes waren verdreven
lang geleden hetzelfde citaat zóó ineen Rotter- gezin doet de broodzorg het 'm niet, al zijn oog, 'n in, met woorden teekenen en schilderen
5. De steun, door een der kerken aangevraagd, en dat eene republiek werd ingesteld.
damsch blad aangetroffen had, dat dit Bijbel- ook de geldzorgen aan WILLEM, die, minder geoefende hand en 'n door studie verworven wordt thans onvoorwaardelijk toegestaan, na Een troepenmachtvan isoooman stond geschaard
langs den weg, die van Nangking naar het Mauwoord inderdaad zóó in het bewustzijn van voordchtig in zaken dan zijn schoonvader was ie zicht in menschelijk zielbeweeg.
voorlezing van een desbetreffend rapport.
soleum, waar keizer Hung Wu ongeveer joo jaar
velen leeft, en ten tweede, dat de beteekenis geweest, zich nog al eens h> gewaagde onder6.
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met
maar
begrepen wordt. Ik heb mij daarom veroorloofd,
Sen, vergezeld van den gouverneur van Nanking, den
getuigt het, dat hij mij, in zijn zoo brengt verslag uit van hare werkzaamheden.
op |te merken, dat in het bewuste Bijbelwoord, twee nog jonge kinderen, ook leeft, makkelijk naars-oog
7. Voorgelezen wordt een schrijven van Ds. minister van oorlog en andere autoriteiten, beklom
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uitbeelding
van,
ik
zeg
niet
de
wereld,
de oude trappen, waar boven de sarcophaag een
te vinden i Cor. 6:12, en 10: 23, de apostel leeft men er niet. AI^WILLEM zelf toch, zijn
dan toch een deel der wereld onzer heden- Steffena, waarin hij wenscht uit den dienst des levensgroot schilderij van Hung-Wu was opgehanPaulus juist zegt, dat alle dingen hem wel geoor-vader en dochter WILLING wilsmenschen, met maar
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worden,
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art.
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arbeiders, de schoonheid heeft doen
gen. Van deze hoogte hield Dr. Sen een toespraak
loofd zijn, maar alle dingen niet oorbaar zijn.sterke egoïstische instincten, die daarbij, onge- daagsche
De schoonheid van den mensch, voor K.O. De kerkeraad van Langerak gaat hiermede tot het volk, waarin hij de gebeurtenissen der
Dat niet oorbaar staat op eene Ujn met het dresseerde menschen als ze zijn, met hun grof- zien.
accoord.
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aanmerking
nemende,
laatste vier maanden besprak. Wie zou gedacht
wie door zijn, tot geloof des harten geworden
niet stichten, dat er op volgt. En de beteekenis heden en eigenzinnigheden door huiselijke scènes Christelijk
dat deze aanvrage reeds in de Nov. classis is hebben dat Dr, San nog deed aan vereering van
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de
zware
last
van
het
leven
het
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lastig
maken.
van oorbaar is in de oude taal steeds nuttig,
gedaan en alzoo voldoende overwogen is, ad- de geesten der afgestorvenen!
geschikt. (Vergelijk over de verschillende betee- Aldus de situaties der vier gezinnen, om wier een lichte last is.
viseert den kerkeraad dit ontslag eervol te geven.
WINCKEL.
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kenis van oorbaar het woordenboek der Ned. leden, als tweede-plans figuren, zich in verbijs8. Afgevaardigd worden naar de Part. Synode
ontroerd.
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andere
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groepeeren,
Taal, Deel XI, kol. 61 en 62). Het is, dunkt
DD. K. J. Kapteijn en C. Lindeboom, primi;
mij, altijd gevaarlijk, en ook, dunkt mij, tenzij doch altijd zoo, dat het familie-verhaal der
DD. W. L. Milo en J. J. Steinhart, secundi;
Of
er
dan
als
kunstwerk
geen
bedenkingen
ouderlingen A. W. de Leeuw Jzn. en G, P,
men zeker "van zijne zaak is, met den eerbied, BRANDT'S zich in dat dezer vier gszinnen vertegen zijn?
, , ^
. r. Scherpenzeel. primi; ouderlingen A. den» Beste
aan de Schrift verschuldigd, in stnjd, Bijbel- bijzondert.
Zeker, voor een roman mist het de eenheid en L. Koetsier, secundi.
teksten uit het geheugen te citeeren.
van
handeling, welke op een groote verwikkeDe
stemming
nu,
die
uit
de
peinziog
van
9. Voordracht aan de synode aan te bieden
In de hoop, met deze opmerkingen een met
geheel nutteloos werk te doen, teeken ik mij, moeder BRANDT spreekt, en welke peinzing ling uitloopt, om zich daaruit op een, verstand ter benoeming van deputaten met secundi: voor
HET Q O E D E DEEL.
is vastgelegd in de hierboven door mij geci- en gemoed van den lezer bevredigende wijze art. II en 13, Ds. Kapteijn, prim.. Ds. Steinhooggeachte Redactie,
teerde woorden uit het He deel, zou ik willen weer los te maken. Bedoeld als familieverhaal, hart, sec; voor art. 49, Ds. Kapteijn, prim..
Uw dw. lezer,
xni.
omschrijven als die der deernis. Dat „As ze is het geworden verhaal van vier gezinnen en Ds. Lindeboom, sec; voor zending. Ds. LindeJ, J. ESSER.
toch 's begrepen wat het was," en dat „As ze dan nog wel, met name wat dat van WILLEM boom, prim.. Ds. Los, sec.
VOORGEVOEL,
Kampen, 5 Mei 1912.
't maar 's wisten",— wat is dat anders dan de BRANDT betreft, zonder bevredigend einde.
10. Bij de rondvraag naar art. 41 K.O.
Voor deze opmerkingen danken we Dr. uitdrukking van de christelijke gemoedsstemTwee
dagen
later
ontving Otto bericht van
'n Andere bedenking, ik doelde er zoo even wordt aan enkele kerken advies gegeven. Ds.
Esser. Dat zijn vorig ingezonden stuk niet ming der deernis met de door de moeiten van op, is dat niet de wereld der arbeiders er in wordt J. v. d. Vlies wordt aangewezen als consulent zijn vader. Deze bevond zich op een naburig
geplaatst werd, was alleen daaraan te w^ten, het leven gedrukten, en wel met die onder hen, uitgebeeld. Ik mis toch in dit boek zoowel voor Langerak. Ds. J. J. Steinhart wordt als kasteel niet ver van Praag, in gezelschap van
andere Paltsische heeren die mede hun vorst
dat het onze redactie niet ter hand kwam. voor wie deze last, door het gemis van een goed den proletariër, voor wien de zware last van consulent voor Meerkerk gecontinueerd.
toeverzicht op den getrouwen God en Vader, zoo zijn leven door de onverschilligheid van zijn
Anders zou het stelUg geplaatst wezen.
11. Ds. Kapteijn licht het voorstel van de waren ter hulp gesneld.
De jonker haastte zich er heen, en recht
Wat de exegese van Luc. 23 :28 betreft, zwaar is. Een stemming, die op het innigst saam- cynisme of ook door z'n luchthartig optimisme deputaten voor art. 11 en 13 toe,
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last
wordt,
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met
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eigen
bevinding,
dat
het
bezit
van
dit
12.
De
vacaturebeurten
worden
geregeld.
heeft Dr. Esser volkomen terecht er op toeverzicht den zwaren last zoo licht maakt. Een burger geworden werkmanskind, op wien het,
13. Nadat de korte notulen zijn gelezen en zijn moeder zich naar oom Koenraad had begewezen, dat onze Kantteekenaren precies ethische stemmhig, omdat het er een is van tot geloof des harten geworden, christelijk
goedgekeurd
en de assessor in dankgebed is geven om daar te blijven tot zijn vader zou
dezelfde exegese gaven als de „ongenoemde compassie, van écht menschelijk medegevoel Geloof zijn verzedelijkenden en óók zijn beteiugkeeren. Wanneer dat zijn zou was natuurvoorgegaan,
sluit
de praeses de vergadering.
Gereformeerde professor". We zouden er Het is deze stemming, waarin de leiing van dit schavenden invloed heeft geoefend.
lijk niet te bepalen, 't Gevoel daarvan nam bij
Op last van de classis,
vader en zoon beide veel van de vreugd der
aan kunnen toevoegen, dat ook Calvgn boek van den heer SCHRIJVER, gelijk ik reeds
En mijn laatste bedenking tegen het boek
S. O. Los, h. t, assessor. hereeniging weg. Te meer, wijl althans de eerste
als kunstwerk is, zijn hier en daar vermoeiende
dezelfde verklaring heeft gegeven. „Enkele zei, ook mij gebracht heeft.
breedvoerigheid, welke door het aanbrengen van
hebben gemeend, zegt h^, dat Christus

Gemengd Nieuws,

^ m ï |irttd^it«w.

m u r al te goed wist hoe onzeker heel de
terugkeer was.
„En denkt ge dat wij den vijand spoedig
Verl. Kastanjel 40.
hier zullen zien"? vroeg Otto.
{Vroeger gevestigd ie Zetten^
„Dat kan elk oogenblik gebeuren", was het Door 'sHeeren goedheid voorspoedig beantwoord.
vallen van een welgeschapen ZOON,
Het Ie toelatingsexamen zal D.v. plaats
„Gelooft ge dat onze kansen gunstig staan"?
hebben in de eerste helft der maand J u l i .
vroeg de jonkheer, die nu ten volle den ernst
Mevr. E. T . OBERMAN—
Aanvragen hiervoor, met opgave der klasse,
van den toestand begon te beseffen.
TUININGA.
waarvoor men toelating verlangt, worden vóór
„Het kon beter" antwoordde de oude edel£i/ Dokkum, 2 Mei 1912.
den len J u l i a . s , ingewacht bij onderga'
man, die liefst niet alles zeide wat hij wist.
teekende. Desverlangd worden ook omtrent
Hij vond het maar beter er niet van te spreken,
huisvesting inlichtirigeo verstrekt.
dat koning Jacobus van Engeland blijkbaar
De waarn. Rector
niet gezind was zich in de zaken van zijn
jongen schoonzoon te mengen en voor diens
C. SCHAINK..
Boheemsche kroon het zwaard te trekken. Hij
ging dus voort:
DEN HAAG (nx>eg«r Zutphei^. DIreetie HENNT.
„Het is altijd beter op vrienden en bondge
/ i.OOO.OeOiOf
KAPITAAL
AMSTJEMDAM,
nooten niet te vast te rekenen. Dat hebben de
RESERVEFONDS nim , - UOO.OOMO
Bohemers ook begrepen en daarom een leger
De Kerkeraad der Ger. Kerk v. U t r e c h t
bijeen gebracht, gelijk gij weet. Om diezelfde ziet om naar een
VAN
reden zijn ook wij als trouwe onderdanen onzen
vorst te hulp gekomen, en zullen strijden voor
hem en de goede zaak des Ëvacgelies. Of wij van Ger. belijdenis, die bereid is, tegen billijk
het tegen den keizer zullen uithouden is den honor., als Geneesh.-Dir. van een te stichten
OPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD
Heere alleen bekend".
EN VOORZIEN VAN EEN VOORREDE DOOR
hospitaal te Poerworedjo (Java), God in
„Men schijnt hier nog al goeden moed te de Zending te dienen. Sollict. en br. om inProf. Dr. H. B A V I M C K .
t e -A.]M:STE^IM>.A.IMC.
hebben", merkte Otto aan.
lichtingen aan laatst onderget.
„Misschien wel wat te veel" zei de heer Von
Gecomtn. des Kerker, a. r. M.
Het Oude Testament, (Gen.—^Job) is compleet
Rothenfels. Als het tot strijd komt, zullen we
J. BREUKELAAR, h. t. Fraeses.
Ouders of Voogden die hunne Zonen of Pupillen met den nieuwen cursus in eene der
de Keizerlijken zoowel als de Beierschen tegen
K, FERNHOUT Mi., h. t. Scriba. in 5 0 afleveringen \ 3 0 C e n t , met gratis drie klassen van het G e r e f o r m e e r d G y m n a s i u m t e A m s t e r d a m wenschen geplaatst te
Stempelbanden, èf in drie prachtig gebonden
ons over hebben, en dat zegt iets. Want ze staan
zien, kunnen zich aanmelden v ó ó r 1 J u l i bij den o n d e r g e t e e k e n d e .
deelen a / 5 3 0 , naar keuze.
onder bevel van graaf Tilly, en die heeft nu al
Om het geld behoeft niemand het te laten,
lang de Beiersche troepen zoo geoefend, dat ze
Programma's met opgave der eischen voor de toelating zijn te verkrijgen bij de firma
want het boek kost slechts
thans een voortreffelijk leger vormen".
J. W. A. VAN SCHAI£, Boekhandel, Willemsparkweg 15, Amsterdam, en bij
Met een somber voorgevoel keerde Otto, die Wie helpt de school met den Bijbel te Hattem
den Concierge, ICeizersgracllt 495.
S l ^ r 15 cent per week.
wegens zijn betrekking aan het hof, niet lang aan de nog ontbrekende t i e n d U i z e n d
D r . jr. l ¥ O E i T J K R ,
de
hoog
noodige
vergrooting,
g
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d
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n
,
voor
kon uitblijven naar Praag terug. Hij vond er
w i e kan d è t niet betalen
alles in beweging, 't Was nu zeker, ° dat de door het toezeggen van aandeden van 1 0 0
Fraes.-Ouratop.
als bü dit werkeligk w i l ?
vijandelijke legers naderden. Overal maakte men gulden tegen 4 pCt. rente en 3 pOt.
En voor dien luttelen prijs koopt u een ware
toebereidselen om hen te ontvangen. £r werden a f l o s s i n g . Gaarne Is tot het geven van nadere
schat, een g O U d m l J n . Gij zult u nooit bewachten op dë vestingmuren geplaatst, kanonnen inlichtingen bereid, namens het bestuur
klagen over het daarvoor uitgegeven geld.
gesteld en alle versterkingen nauwkeurig in
P. J. BARON VAN HEEMSTRA,
oogenschouw genomen, 't Was nu al 4 November
Secretaris,
Wie deze Bijbelverklaring, voor zoover
de dagen waren kort en er diende met spoed
Hattem, 6 Mei 1912.
deze verschenen is, in gebruik nam, vergewerkt. Dagelijks zag men de troepen, voor
baasde zich in toenemende mate over de
zoover zij te Praag konden gemist worden,
treffende opmerkingen en beschouwingen,
Hoofdagentschap t e P R E T O R I A , Agentschappen t e KAAPSTAD,
uittrekken naar het leger. Dat bevond zich bij
die Henry's meesterwerk van groote beteeBLOEMFONTEIN, JOHANNESBURG, POTCHEFSTROOM,
Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen:
den zoogenaamden Witten Berg, niet ver van de
kenis doen zijn voor wie de praktijk der
WITBANK e n P R E M I E R - M I N E .
hoofdstad, aan welken kant men de nadering
Godzaligheid ernstig begteren te oefenen.
des vijands verwachtte.
Correspondenten o p alle b a n k p l a a t s e n i n ZuidAfrika, a l s m e d e op d@
Men vindt hier vooral een Bijbelverkla
Ook in het leger ging het druk toe. Vele
v o o r n a a m s t e h a v e n p l a a t s e n v a n O o s t - e n West-Afirika.
ring, waarin men uren zich kan verdiepen
edelen hadden krijgslieden meegebracht die,
zonder dat de geest oververzadigd wordt.
gelijk de andere, dagelijks in den wapenhandel
Het is altijd weder nieuw en frisch, waar
werden geoefend. Want men wist dat, kwam
Het HOOFDKANTOOR te AMSTERDAM
door
men het boek ook opslaat.
het tot een tre£fen, dit waarschijnlijk besl'ssen
De
Spiegel.
Or.
P.
A.
E.
SILLEVIS
SMITT
k o o p t , v e r k o o p t en i n c a s s e e r t w i s s e l s en ander papier, bezorgt t e l e g r a f i s c h e u i t zou over het lot van het koninkrijk.
Wat Otto echter bevreemdde was dat, hoe
als het eerste nummer van den
Vraag proefaflevcring en uitvoerig b e t a l i n g e n , verschaft r e i s c r e d i e t b r i e v e n , opent s c b r i f t e l j j k e of t e l e g r a p h i s o t L e
_ _
ernstig de zaken zich ook lieten aanzien, aan
Prospectus bij uw Boekhandelaar of bij denc r e d i e t e n , geeft v o o r s c h o t o p v e r s c h e e p t e g o e d e r e n , belast zich met de uitvoering
tweeden jaargang van
van E f i e c t e n o r d e r s aan de beurs te Amsterdam, Londen, Johannesburg en Kaapstad, opent
het hof vrijwel alles zijn gewonen gang ging,
Uitgever
r e k e n i n g e n - c o u r a n t . Neemt g e l d e n i n d e p o s i t o onder de volgende rentevergoeding:
en zelfs feestelijkheden plaats hadden; als ware
er geen wolkje aan de lucht. Hij kon niet
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% 'sjaars.
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dan anders zei:
onder Redactie van
„'t Komt mij voor, dat noch de koning noch
Werken van Mr. GROEN VAN PRINSTERER,
Dr. P. A. E. SILLEVIS SMITT
de koningin den toestand inzien zooals hij
circa 50 deel jes, die bij uitgaaf pl.m. / 3 0 , —
en
werkelijk is. AU Tiily komt, van wien ik al
hebben gekost, nu aangeboden VOOr / 3 . 2 5 ,
zoo veel gehoord heb, zal het zijn er op of er
Dr. B. WIELENGA
niet
n%ar genoegen kan franco teruggezonden woronder. Maar koning Frederik schijnt het niet
en met medewerking van vele Gereden. Bovendien ontvangt elke kooper een fraai
in te zien".
formeerde Predikanten.
portret van Groen v. Prinsterer, groot 37 bij
EK D B
„Zou de koning zelf niet vertrekken om het
28. Voor de eerste bestellers worden deze
De
prijs
per
geheelen
jaargang
van
leger te gaan aanvoeren"? vroeg Otto.
of de Laatste Dagen van Jerusalem,
pakketten geschriften van Groen van Prinsterer
52 nummers bedraagt slechts / 4 . 5 0 .
„Ik betwijfel het", was het antwoord, „en dat
6ï druk met 6 Nieuwe Platen, ingenaaid
en
franco
toegezonden
door
verkriigbaar
gesteld
Eiken Dinsdag verschijnt de leerrede
maakt geen goeden indruk. Aan moed ontbreekt
voor / 1 8 0 , in Prachtband voor
f2.25.
werpt
Uwe
Couranten,
na
ze
gelezen
voor den volgenden Zondag.
J. WRISTERS, Boekh., Utrecht.
het hem zeker niet, maar waarschijnlijk vindt
M A f l B I I '3 ^^^ meesterstuk van schriftkennis
te hebben, in de bussen voor de l l M U n l l en studie, een bron van genot en
IQi^^ Deze uitgave is door de
hij het goede leven hier wel zoo aangenaam
geheele Pers zeer dringend aanbevolen.
Ziekenhuizen op de Perrons van deleering voor Christenen, oud en jong.
als gelegerd te zijn in het veld te midden van
de troepen. Als het hem later maar niet rouwt.
De inteekening is opengesteld bij
Spoorwegstations aanwezig; daarmede Een verhaal van eenvoud, o n s v e r p l a a t s e n d
Wint de kei:er, dan is het rijk hier gedaan voor
Gemakkelijke condities.
In gedachten eeuwen terug in de H e i l i g e
alle Boekband, en bij den Uitgever.
verricht gij een nuttig werlc.
koning Frederik, en wordt voor ons allen met
S t a d tijdens haar ondergang en de dagen, die
SCHIPPERS
BROS.
DEN
HAAG.
Laat ze vooral niet in den wagen daaraan voorafgingen.
een de aftocht geblazen".
Stationsplein 67.
Dat begreep ook Otto zeer goed, en weer
V e r k r i j g b a a r bij den U i t g e v e r
D . B O L L E , Hang 98, Rotterdam en verder
bekroop hem het sombere voorgevoel. Want
alom F r a n c o na ontvangst van P o s t w i S S C l ,
voor hem viel nog meer te wagen dan voor
waarop melden: N a o m i !
Met dank aan den Heere mogen we de volgende
Boder. Hij had een geliefden vader onder de
strijders. De erfgoederen van zijn geslacht lagen giften en collecten verantwoorden tot 8 Mei:
vlak bij des vijands land. In een oogenblik Zeist / s j Idskenhuizen / 1 3 5 8 ; Amersfoort/5;
werd hem daidelijk dat, stond voor den koning Oosterbierum / a . s o ; Oosterend ƒ 2 50; Garijp
alles op het spel voor hem zelf en de zijnen / 2 50; Musselkanaal /2.S0; Paesens /2.S0J
15 Liederen enz. door F. PIJLMAN. — Prjjs /O.eo.
Harlingen / l o ; Munnikezijl/2;Stroobos/2.5o;
niet minder.
Aanbeveling:
In dank ontvangen:
Toen Octo den avond van den vijfden Oudega / 2 , 5 0 ; Bsetgum f i\ Rijswijk/1; LoUum
Mijn
dank
voor de kennismaking met „Elck wat vdls". 't Beviel me uitstekend....
Voor de Vereeniging:
/
2
.
5
0
;
Bierum
/
'
s
;
Engwierum/1,50;Zwartsluis
November zich nog op de straat bevond,
A.
L. B.
hoorde hij onverwachts de tonen van een lied, f <,; Bunschoten B / j ; Marrum f2; Oosthem
Aan Contribntien:
dat in een huis vlak bij gezongen werd. Hij / i ; Delfzijl / 2 . 5 0 ; Beteren / i ; Anjum / i ;
Uitgave van de Adm. „De Harp", Houtmankade 109, Amsterdam,
door den heer P. de Zeeuw te Halfweg/a6;
luisterde; de woorden — 't was Duitsch — Broek op Langendijk f 2.50; Hommerts / i;
Na ontvangst van postwissel ad / 0 . 6 0 , volgt franco toezending.
door den heer J. F . P. Weinssen uit Amsterdam
Enschede / z . j o ; Oldekerk f 2.^0; Wormerveer
kon hij verstaan:
/S-7SJ door den heer J. W. Koning J.Wz. te
/ 1 . 5 0 ; Gerkesklooster f2 50; Ee/2;Bênnekom
Sassenheim / 6 ; van Ds. K. Oussoren te Opper't Kan ras verkeeren, lederen dag,
/ 2.50; Mildam / 1 0 ; Maasdijk / 2; Doetinchem
does / 2 S ; door den heer J. Dirkmaat Wzn. te
Eensklaps verschijnen, wat nooit een zag.
/ i ; Schoonebeek f2; Naaldwijk/2.50;MonniGrooten en kleinen komen en gaan,
Broek o/L.dijk 7 3 5 .
kendam / i ; St. Pancras / 2 . 5 0 ; Vreeswijk / i ;
't Leven drijft ons als storm de blaan.
Westergeest / i ; W i l d e r v a n k / s ; S c h r a a r d / i ;
A a n Collecten (voor de Theol. faculteit):
Hoogkerk f2; Wans werd aan de Streek f e,;
van de Gereformeerde Kerk te Hattem / 25.61;
Wel die op God zijn hope stelt,
Stadskanaal ƒ2.50; Andijk / 2 . 5 o ; H i l l e g o m / r ;
Bovengenoemde vereeniging vergadert e i k e n D i n s d a g a v o n d te 8 UUT in te Oldebroek /7.37J te Sliedrecht / 1 7 . 5 9 ; te
Vast staat die rots in der wat'ren geweld,
Meppel / 5 ; Velp A / 2 . 5 0 ; Zuidlaren/2.S0; 't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Molenaarsgraaf /8.13J te Brussel / 1 7 . 7 5 ; te
God die wat wiss'le, wankle of vaU',
Is en was en wezen zal.
Raard /"i; Krommenie / z ; Bild / i ; Rinsuma- Fitzroy Square W.
Nieuw-Lekkerland / 1 1 . 7 4 ; te Antwerpen/3 20;
<
HOOOENBIRK.
e e e s t / 2 ; Katendïecht/2; Opeinde Nijega/1,50;
Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER,
te Bruinisse / 7 . 2 s ; te Brouwershaven / 6.30; te
Waarder / 2 . S 0 ; Klundert/3;Delfahaven/2.so;
50 Burnfoot Avenue Munster Rd. London S, W^ Colijnsplaat / 9 60; te Geersdijk / 4.27; te
Koudekerke / 2; Ridderkerk / 1 ; Alblasserdam
Nieuwerkerk / 3 50; te Haamstede / 1 0 . 1 3 ; te
/ 2 . 5 0 ; Betkei en Rodenrijs/2.50; L a n g e r a k / i ;
Scharendijke ƒ 10; te Wissekerke / 1.68; te
Gereformeerde Kerken.
lerseke / 1 ; Schoonrewoerd/1; Alphen a. d. Rijn
Zierikzee / 20 74; te Zonnemaire / 4.41; te
BEROEPEN: Stadskanaal (2e maal), H. J. Heida, / 2 5 0 ; Zevenhoven / i ; N. L e k k e r l a n d / i s o ;
Blokzijl / 3 451/2; te Genemuiden / 5.25; te
te Halfweg. — Hindeloopen en Stavoren, P. van Middelstum / s ; Bolnes / 2 50; Ten Boer / 5;
Hasselt / s 60; te Kampen /71.87I/2; te KamQ e r e g e l d e S t o o m v c t a r t d l e n s t tufitseben
Hoven, te Hoogvliet. — Leiden (vac-Douma en Nieuwendijk f 2.^0; Pernis / 2 ; Zivenhuisen
perveen /1.501/2; te Langeslag / 3 50; te 01deRudolph), J. H. Donner en A. Roorda, beiden te / i . S o ; Leksmond / 2 . S 0 ; Dussen /2,so;Scharmirkt / 2.77I/2; te Rouveen/15.50; te Staphorst
Breda. — Middelhamis, C. Staal, te Oosterland.
negoutum / i ; Warns f2 50; Wateringen/s,85;
/ 3 6 2 I / 2 ; te Steenwijk A / s . 3 8 ; te dito B / 1 9 69;
— Hoogkerk (Gr.), P. Bos, te Delfzijl,
AANGENOMEN: Rotterdam, F. C. Meijster, te Augustinusga / 1 . 5 0 ; Amsterdam/15; Leimuiden
te Stad Vollenhoven/5 80; te Ambt Vollenhoven
/ S ; IJselmonde/2.50; Hoornsterzwaag/i.431/2;
Zegwaart.
A / 4 S 5 I / 2 ; te dito B / 8 43; te Zalk / 3 . 4 2 ; te
BEDANKT: Houwerzijl en Schoonebeek, G. Dokkum B / 3.50; Anna Jac. Polder / 2.50;
Leixoes
Rio de Janeiro Wilsum f 1.31; te Appingadam /28.17I/2; te
, van
van Amsterdam
*
Kerssies, te Wolvega. — Bunschoten (B), J. A. de Ten Post / 4 ; Kralingen/5; de W i l p / 1 ; OppenBierum / 1 9 . 6 2 ; te Delfzijl / 1 8 ; te Loppersnm
Stoomschip
17 Mei
7 Juni
I I Mei
Vries, te Zaandam.
h u i z e n / i . s o ; Vorden ƒ i;'s-Hertogenbosch/i;
van Santos
Montevideo
te BuenosAyres /•741I/2; te Overschild /1.92I/2; te Schildwolde
„Eemland"
Heinkenszand f 2.^0; Putten / i ; K o l l u m / s ;
/8.87I/2; te Siddebnren/6.261/2; te Spijk/47.78;
14 Juni
9 Juni
IS J«ni
Nieuweroord. Naar aanleiding van de woorden Van een onbekende / 1 0 .
te Stedum / 11.33; te ten Post / 20.27; te
van Amsterdam
Dover
Boulogne s/M.
Corunna
Vigö
uit Hebr. 13 : 17 werd Ds. Heersink, overgekomen
Voorts hebben we gecollecteerd te Heerenveen
Stoomschip
van de gemeente te Emlicheim, Zondag j . l . in zijn
15 Mei
16 Mei
16 Mei
18 Mei
19 Mei Wagenborgen / 3 . 6 s ; te Westerembden / 6 . 5 0 ;
Dienstwerk alhier ingeleid, door Ds. Zijlstra van /167.60; Joure / 7 6 . 5 0 ; L e m m e r / 3 4 75; Ooster
van Lissabon
Rio de Janeiro
Santos
Montevideo
te Buenos-Avres te Woldendorp /1.53I/2; te 't Zandt /18.361/2;
„Bollamdia"
Hoogeveen.
«ee / S - 7 5 ; Drachten / 3 9 . 2 5 ; Wolvega / 3 3 50;
te Beetgum /2754I/2; te Berlikum / 1 8 . 6 1 ; te
4 Juni
7 Juni
8 Juni
20 Mei
3 Juni
Des namiddags verbond Ds. Heersink zich aan Gassslter Nijeveen / 1 4 s ; Óldeboorn / 1 9 . 7 s ;
Boxum / 7 . 5 0 ; te Dronrijp / 4 . 1 0 en ƒ 5 351/2,
Voor inlichtingea aangaande passage en vrachten wende men zich tot den
de gemeente naar aanleiding van Joh. 21 : 17, het Zeist / i i 30; Utrecht / 2 1 . 5 s ; Bsrlikum / p 75; Koninklijken Holiandscben Lloyd, P r i n s H e n d r i k k a d e 131, (Telegramadres „Realloyd), samen / 9.45I/2; te Eernewoude / 2.38; te
laatste gedeelte.
Driebergen / 1 2 , 2 5 ; Hilversum /2615; Coe- te A m s t e r d a m , of tot de Agenten, de Heeren D . B u r g e r & Zoon te R o t t e r d a m .
Huizum / 8 46; te Hijlaard / 7 77I/2; St. Jacobie
Beide diensten was het kerkgebouw dicht bezet
Parochie / 6 58I/2; te Leeuwarden ƒ 44.23I/2; te
en werden beide bedienaren met onverdeelde aan- vorden /g 60.
Oenkerk / 10.40; te Suawoude / 7.76I/2; te
dacht gevolgd.
G o d e a l l e e n d e E e r e.
Wartena f2.86; te Wirdum /12.60; teBaarland
Het adres van den Kerkeraad is nu: Ds. Heersink.
Naast God ook u Gel. Br. dank. Hoe dikwijls
f 11.20; te Borsele / 5 . 4 3 ; te Driewegen ƒ 3 8 9 ;
werden we verblijd en tot dank gedrongen.
te Goes / 3 4 02; te 's Gravenpolder / s 47; te
Blijkens een in dit nr. voorkomende advertentie Soms mochten we een bemoedigend woord er
zoekt de Kerkeraad der Geref. Kerk te Utrecht bij ontvangen. Onze groote Zr. Kerken stelden
Heinkensiand /12.69I/2; te lerseke / 20.27I/2;
een Medicus, om op te treden als Geneesheerte Kapelie Biezelinge /7.32I/2; te Ktuiningen
Directeur voor een op Ie richten Zendingshospitaal ons (enkelen uitgezonderd) wel wat te leur. We
/ 8 . 1 9 ; te Nieuwdorp /19.29I/2; te Wemeldinge
vinden
helaas
zoo
weinige
in
onze
verautwoor
te Poerworedjo (Java, Kedoe).
/ S 34J te Wolfaartsdijk / 6 . 0 5 ; te Delfshaven
ding. We blijven nog steeds biddend wachten.
VAN DE
/ 3 3 90; te Fijenoord/44 33; te Charlois/17 30;
We hebben 't nog zoo noodig. Onze oude
N e d e r l a n d s c h H e r v o r m d e Kerk.
te HUlegersberg / 3 . 1 7 ; te Katendrecht/36,3o;
pastorie
is
bezwaard
met
2000
gulden
en
we
BEROEPEN: Hoogeloon (toez.), Th. J. H. Israël,
te Kralicgen / 2 o ; t e R h o o n / 5 65; te Rotterüam
moeten
voor
2500
gulden
vertimmeren,
zooda^
cand. te Doetinchem. — Harderwijk, J. J. van
B o r e s a x : WABMOKSSTRAAi: 9 6 , A«sterd»ai.
/361.60; te Oosterland /1.261/2; te Landsmeer
Ingen, te Woubrugge. — Eist (bij Amerongen), P. onze hypotheek zoo 't nu staat nog weer me
/ 7 59; te Purmerend/4.75; te Marken/6.19I/2;
••<•••
Snoep Czn., te Waarde (Zl). — Leerdam, W. 13 tot 1500 gulden moet worden vermeerderd
te Monnikendam / 5.951/2; te Edam /1.87I/2;
ABTBRTEWTIE-PBIJ»
Zijlstra, te Groot-Ammers, — Feerwerd, J. G. R. Dit kan en mag toch niet broeders. En daarom
te Buiksluit / 3 45; te Nieuwendam / 2.40; te
van I—6 regels
r i.ao,
Langhout, cand. te Hilversum. — Hien- en Dode- herlees, bespreek ons verzoek nog eens. Dutfi'
waard, S. A. C. Rijnenberg, te Wierden.
Oostzaan / 1 . 9 5 ; te Holijsloot/2,4o; t e Zun/ o.ao.
iedere regel meer
ge uw Kerk niet meer te bezwaren dan Gel.
AANGENOMEN: Waddings veen, S. Ronner, te
derdorp / 1 . 5 0 ; te Nijmegen / 6 40; te Randwijk
C
O
K
T
R
A
C
T
E
N
ambtsbroeders,
eik
een
kleinigheid,
alsmede
Hendrik-Ido-Ambacht. — Hoogwoud (toei,), P. G.
/ 1 . 5 0 ; te Garrelsweer / 1 4 63.
Bij contract voor het verbruik binnen één jaar van ndnstens:
Dijkema, cand. te Beerta, — Zeergp (toez.), F. W. een e&kele meer bemiddelde vriend er bij en
verblijd
ons
in
de
zending
daarvan.
Ook
de
G. Verheul, te Jukwerd.
H. W. V. MARLE Jr. Penningmeester,
16 cents per regel,
500 regels
BEDANKT: Kamperveen (O), A. Prins, te Rou- kleinste gave zal in daok ontvangen worden
1000
„
14 »
» » I
Amsterdam,
Keizersgracht 162.
veen. — Oud-Vossemeer, J. G. Woelderink, te door onze Br. W. Vis, 't Meer bij Heerenveen.
aooo
. . . . . . . .
13 „
„ „ .
Ottoland. — Arnhem, Dr. B. van Meer, te ApelNamens den Kerkeraad van Knijpe:
doorn. — Kielwindeweer, N. W. Posthumus, te
Boek- «n Conrantdrukter
•inBniiHiBiiinntniiniHiiiiHUUB
Eijsden. — Oud-Beijerland, S. van Dorp, te
Ds ftoEVE» KRÜBER & I A StL%,
W. W. DE JONG, Voorz,
Bodegraven.
Amsterttem.
D. HESSELIUS, Scriba.

tetfln.

Geref. Gymnasium te Arnhem.

pEv:larSVERZESEBIN
de NederlanH An «• i845

L. G. WEiSZ & C».,

Commissionairs In Effecten,
WESTEBMARKT No. 21

Geneeiskundlge^

Bijbelverklaring
. HENRY

BRAND- yrERXEBJERtBtC
BRAAK

GEREFORHEERD GYMNASIUM,

Vrienden van het
Christelijh Onderwijs!

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,
gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389.
BijtLautoor te LONDEN, 2 Graet Winchesterstreet E. C.

I T EVANGELIE W DEN

J. H. KOK t e Kampen.

Mr. Groen van Prinsterer.

Lezers van

Kostelgk Boek

Dag- en Weekbladen va» Air.
Spoorwegwagens

B. J. 1¥EBB,

KERKMEUBILEERINGEN.

Paiiitorle Knijpe.

ILiiedlerlbriiidlel „ £ ^ l e k > v a t T^il»".

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.
I^ederlaiKl, Brazilië,
XJmguay en Argentinië.

etEf0j:mterti£ l^erften in iSebcrlanti.
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Vrije Universiteit.

