deren en ten einde sociale tegenstellingen te
„Heeft het spooksel je fijn gemaakt, zeg?"
verzoenen, zijn in Engeland „Brotherhood Socie„Ga je mee of niet?"!
ties" gesticht, die in het laatste jaar zeer toe„Neen, ik blijf aan boord".
namen. Onder het devies: „Een is uw Meester, „Dag kwezel! Waarom kom je nu pas uit
Christus, en gij zijt allen] broeders", hebben den dop?"
deze velen, die van de Kerk vervreemd waren, Langs de valreep afgedaald zitten de schouHeden ontsliep in het Diaconessenhuis
vooral mannen, tot eenvoudige Godsdienst- derophalende jongelieden weldra in het bootje
te Groningen, in de hope des eeuwigen
oefeningen, voordrachten, debatten vergaderd en als Rodolphe in zijn hut zijn te lang verlevens, onze geliefde en zorgdragende
en menschen van verschillenden stand nader geten Bijbel opneemt, zetten zij voet aan wal
Echtgenoot, Vader en Grootvader
tot. elkander gebracht. Op de laatste conferentie te Cadix.
MEINDERT UBBENS,
in „Whltefields Tabernacle" te Londen waren
't Eene hoofdstuk der Spreuken voor en het in den ouderdom van acht-en-vijftigjiren,
vertegenwoordigers van ao.ooo broeder- en andere na wordt door den jongen man gelezen,
na eene gelukkige Echtvereeniging van
zusterschappen, die ongeveer 600.000 leden soms twee-, driemaal herlezen. De schemering
tellen, aanwezig. Of men niet beter doen zou valt en nog verdiept hij zich in de H. S., bijna dertig jaren.
Wed. T. UBBENS—BOUWMAN.
om te trachten hen, die afgedwaald zijn van wordt door haar vermaand en bestraft, maar
J, M. UBBENS,
hunne Kerk, weder tot de gemeenschap der toch ook bij oogenblikken bemoedigd.
M, J. UBBENS.
ïCerk terug te voeren? Alle Kerken klagen dat
God had hem niet losgelaten. Hij gebruikte
DBN HAAG (Tra«g«r ZtitpbM). Dirvetic HBNNT.
J. UBBENSen Kinderen.
haar ledental afneemt, en wanneer dan de arbeid om dezen bijna verloren zoon te doen wederKAPITAAL
/ 4.eOOX>««L»«
ElEPMA.
van vele Christenen in den lande aangewend keeren het gondstukje en het Bijbeltje der
REI^RVEFONDS rota . - UO«.»dM«
wordt om Christelijke vereenigingen te stichten, vrome Cevenolsche.
H. UBBENS.
dan wordt de Kerk des Heeren als vanzelf op
R. UBBENS.
den achtergrond geschoven.
M. UBBENS.
IV.
P. H. UBBENS.
Wanneer men indenkt voor welk een taak
WEDERZIEN.
H. UBBENS.
de Kerk des Heeren in deze dagen staat, zou
B. H. UBBENS.
men licht meenen, dat de strijd die in de De „Bellona" moest na haar vierjarige afwe^0«a,
A. L, UBBENS.
Anglicaansche Kerk gestreden wordt over het zigheid dokken en haar bemanning kreeg een
üithuizermeeden,
26
Aug.
1912,
kleed der ambtsdragers, eigenlijk kinderachtig verlof van zes maanden. Wat zal Rodolphe
is. Wat doet het er eigenlijk toe, of degeen die met zijn verlof doen? Hij zal naar het Zuiden
het H. Avondmaal bedient, een zwart of een reizen en zijn bloedverwanten en de weduwe
wit of een gekleurd kleed draagt? Maar de Chambre bezoeken.
Tot onze droefheid nam de Heere heden
Op eën vrachtschip van de binnenvaart volpartijen in de Anglicaansche Kerk weten zeer
onverwacht van ons weg onzen geliefden
wel, dat de vraag welke kleederen er in de brengt Rodolphe goedkoop en aangenaam de
met gangiabel
ambtsbroeder
kerk door de predikanten zullen gedragen reis naar Cette, een reis, welke in die dagen
MEINDERT
UBBENS,
Kon.
Ned.
Meteorologisch
Instituat.
worden, niet een vraag is van decorum, maar sommen zou verslonden hebbeu. Van Cette
die jarenlang ds ge^meente alhier ais diaken
dat daarachter de vraag ligt, of men in de begeeft hij zich te voet naar de plaatsen waar
met toewijding gediaad heeft.
Anglicaansche kerk al dan niet zooveel moge- zijn bloedverwanten woonden en na die bezocht
Zijn henengaan was in vrede.
lijk het Roomsche ceremonieel zal volgen, het- te hebben, besluit hij op de een of andere
Trooste de Heere zijne weduwe met
geen dan weer samenhangt met de opvatting wijze uit te vinden of de weduwe Chambre nog
hare kinderen in dit smartelijk verlies.
die men van het Sacrament heeft. In minstens leefde en zoo ja, waar zij woonde; zoo gaat
€ïereg;elde litooiuvaartdieiiistt tuivcielieni
Namens den Kerkeraad
1500 kerken van Engeland draagt de predikant hij op weg naar Toulon.
der Geref. Kerk:
bij het Avondmaal een kleed, dat veel op dat 'tis een scboone dag in Maart. De zachte
Ds. C. J. V. D, BOOM, praeses.
van de £.oomsche priesters gelijkt; en in die zuiderlucht heeft den grond met bloemen
J. ENGELSMAN, scriba.
gemeenten neigt men er toe om het Sacrament getooid, de bosschen staan in vollen dos te
Uiihuizermeeden, 26 Aug. 1912.
^ s het Roomsche misoffer op te vatten, de prijken en alles ademt vernieuwd leven. De
Avondmaaisgebeden worden onhoorbaar en de verweerde puinhoopen van een kasteel steken
, van Amsterdam
Rio de Janeiro
„communie" wordt dan ook zonder communi- grillig daarbij af. Dat wil ik op mijn gemak
31 Aug.
37 Sept,
Stoomschip
Getroffen
door
de
vele,en
hartelijke
blijken
canten gevierd. Kortom, uit het Avondmaal bezien, denkt een eenzaam wandelaar en zet
j van Santos
Montevideo
te Bu@noa-Ayres
„Eemland"
van
belangstelliapr
en
liefde
bij
gelegenheid
van
wordt van lieverlede de mis geboren. Daarmede zich in de schaduw van den bouwvalligen toren
(
29
Sept,
4
Oct.
5 Oct.
mijn ambtsjubiküLr. ontvaagar, 2;ij het mij verkomt overeen, dat in ag kerken der Londen- neder.
van Amsterdam
Dover
Boulogne s/M.
Corunna
Vigo
gund
langs
dezen
weg
aan
allen,
die
hebben
sche diocese het „Allerzielenfeest" gevierd werd.
Hij heeft daar niet lang gerust, toen hij
Stoomschip
medegewerkt
om
den
uden
Aug.
voor
mij
en
Over het algemeen is het Zuiden van Engeland voetstappen hoort op de dorre blaren, die daar
4 Sept.
S Sept.
5 Sept.
7 Sept.
8 Sept.
meer RituaMstischgezind dan het Noorden. dik op elk voetpad liggen. Een meisje en een de mijnen tot een onvergetelijken dag te maken, „Zeelandia"
j van Lissabon Rio de Janeiro Santos Montevideo te Bueuos-Ayrea
Wij houden het er voor dat ook in Engeland oude vrouw gaan, niet ver van de plaats waar mijn hartclijken dank te betuigen,
[
9 Sept.
33 Sept.
33 Sept.
26 Sept.
97 Sept.
J. BAKKER.
door de inwendige verdeeldheid der Kerk Rodolphe zit, voorbij; zij dragen tusschen haar
Voor inlichtingen wende men zich te Amsterdam tot den Koaiakl^keQ HoUaadsehea
scheiding van Kerk en Staat wordt voorbereid. beide een zware mand met waschgoed, dat zij Emmen, 26 Aug. 1912,
De Staat is geroepen het Ritualistisch streven ginds in de beek zullen spoelen.
Lloyd, Prias Hendrikkade 131, (Telegramadres „Realloyd), of te Rotterdam tot D. Burger
te wederstaau; de meerderheid der Anglicanen
„Laat mij u vervangen!", zegt Rodolphe tot
S Zoon en te 's-Gravenhage tot Crans & Co.
bezit de neiging tot het wederinvoeren van het oudje. „Zij en ik kunnen dat veel beter doen
Roomsche leeiingen en praktijken, en daarom dan u" en in weinige oogenblikken heeft hij
ligt het voor de hand, dat de Overheid eenmaal de mand aan den oever der beek gezet en wil
aan de Staatskerk vrijheid geeft om zelve te nu aan het spoelen gaan,
beslissen, wat in haar boezem recht van bestaan
„Neen, neen! mijnheer de officier! dat nooit 1",
aal hebben en wat niet. ,
zegt het meisje.
De oude vrouw is naderbij gekomen en wil
WlNOML.
hem voor zijn vriendelijkheid bedanken; doch
vindt geen woorden en staart hem sprakeloos
Tabak- en Sigarenmagazljn
aan. Rodolphe o^ zijn beurt is ook verbaasd:
„Wat, is u het juffrouw Chambre!" roept hij
=
„BILDERBLIK",
=
T E E O O P een eerste klasse Amerik. Stijl
uit. „Ik ben zelve Rodolphe Valton, dien u te
ffiild[erdtjksitraa,t &, - ilLimsterdani.
nu acht jaar geleden, hebt gehuisvest Orgel in eikenhouten moderne kast met doormET LOSGELATEN DOOB QOD. Toulon,
Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.
en dien gij door uw goudstuk en uw Bijbel loopende Harp, 14 registers, 3% spel. Te zien
bij W. KOOY, Tollensstraat 49, Rotterdam.
voor altoos hebt gered!"
ZON-DA.GS
GMSIJOTEN.
m.
Nu verhaalt hU haar, wat de vriendelijke
GEVAREN VA» BKVORDERINQ.
lezers reeds weten, doch heldert haar zijn
Onder de jongelui met wie Rodolphe verkeert laatste woorden aldus op:
tijn er twee, die, hoewel tot aanzienlijke familiën
De kapitein der „Bellona" keerde des avonds welke nog niet geabonneerd zijn op, of nog
bchoorende, hem toch als hun zeer bijzonderen terug en nog was de eerste wacht niet uitgezet, geen kennis gemaakt hebben met
vriend beschouwen. Dat hiervoor een minder toen een sloep, met de Spaansche vlag in top,
edele oorzaak bestaat, komt Rodolphe Valton langscheeps kwam; een officier verzocht om
niet in de gedachten; zij nl. deden hun voordeel den kapitein te mogen spreken. Aan boord
Yier BiJk Geïllustreerde Boeken,
met zijn ijver, helder oordeel en kennis.
tijdelijk voor sleohtS / 1 5 0 . Profiteert er
gekomen, begaven beide zich naar de kajuit, Maandblad, gewijd aan de belangen ou^er
spoedig van.
Nauwelijks is de gezagvoeder van boord, daar Den volgenden morgen moesten allen aantreden Jongedochters, onder redactie van Ds. ƒ. J.
•tapt de oudste vriend op Rodolphe toe. „Zeg, en vernamen, dat de beide jeugdige edellieden BERENDS te Maasland en Ds. F. W. SLOIJTER
VOORDE
ga je mee een heerlijk avondje te Cadix door- in een Spaanscb koffiehuis waren gevangen te Maassluis, vragen een proefnummer aan bij
genomen. De politie koesterde reeds lang de haren Boekhandelaar of bij ondargeteekende.
„Onmogelijk, Gaston; de orders zijn formeel, verdenking dat er allerlei, door de wetten ver(Opgericht in 1848).
Prijs per jaargang / 1.25.
de bevelvoerende officier zal het niet ver- boden praktijken, daar werden uitgeoefend;
Voor Vereenigingen bij minstens 5 ex,
dien Zondagavond deed zij daar een inval en
oorloven".
Hoofdbureau,
door D r . A . J . C. S N I J D E B S , 4 Deelen
„Wij zullen het hem niet vragen", valt de onze jongelui stelden zich aan het hoofd der
a / I.— per jaargang.
met bijna 4 0 0 fraaie afbeeldingen.
Tijdelijk:
Regnliersdwarsstraat
73».
Spanjaarden, die zich met geweld wilden te
tweede in, „ga meê naar mijn hut".
N, J. GOVERS, Uitgever.
Dl. 1. De Zoogdieren.
Daar wordt het plan ontvouwd. De scheeps- weer stellen, trokken hun sabels, losten hun
Geopend:
MAASSLUIS.
Dl. 2. De Vogels.
jongen heeft een visscher overgehaald zoo gauw pistolen en ware het niet om hun Fransche
ELKEN WERKDAG van des morgens hali
Dl, 3. De Kruipende Dieren, Tweeals de vesper geluid wordt, aan stuurboord te uniform geweest, zij zouden naar Spaansch
to tot des avonds half 9 uur.
slachtige Dieren en Visschen,
komen, die zal alle drie naar het beroemde recht zijn gestraft. Onze kapitein beloofde hen
DL 4. De Ongewervelde Dieren.
koffiehuis van Miguel Sanza roeien; daar komen in 't vaderland voor den krijgsraad te brengen,
Bijbureaux :
Gemakkelijk© condities.
Elk deel met uitvoerig register.
de deftigste jongelui uit Cadix, de tuinen, als zij 's Maandags aan boord werden terugHaarlemmerplein No. 4
grotten, fonteinen, zalen van dat koffiehuis gebracht. Zij werden beide voor goed uit de SCHIPPERS BROS. Alle 4 deelen samen, tijdelijk voor
Bilderdijkstraat No. 194
DEN HAAG.
overtreffen in fraaiheid en rijkdom het schoonste, marine geweerd.
slechts /150 in 4 fraaie banden voor
Ceintuurbaan 131
Stationsplein 67.
dat zelfs Parijs kan aanwijzen.
Slechts / 2 § 0 , Verkrijgbaar bij D . BOLLE,
„Denk nu eens, beste vriendin, hoe het met
„Zeemanshuis", Kadijksplein No. 8
B a z a a r van G o e d k o o p e B o e k e n , Hang 98,
't Gevoel voor de discipline komt boven. mij zou geweest zijn, indien God in Zijn
iste Van Swindenstraat No. 19.
Rotterdam. F r a n c o na ontvangst van Post„Gaston, de kapitein heeft allen, zelfs den Voorzienigheid uw goudstukje niet gebruikt had,
Geopend:
officieren, gelast aan boord te blijven; over- om mij aan boord te houden". Dat de thans
wissel, waarop melden: D e D i e r e n w e r e l d .
ELKEN WERKDAG des morgens van
treden wij die order, zoo worden we voor van ouderdom bevende stem der goede weduwe
insubordinatie gestraft".
half 10 tot half i uur en des avcmds van half
met haar beschermeling een dankpsalm aanhief,
ABSHAUBBIN's of
Gloed voor S t O V e n v e r w a r m i n g in ker- 7 tot half 9 uur,
„Gekheid Rodolphe, de kapitein beeft familie sprak van zelf; nietwaar? Geen vuil goed bete Cadix, al keeren de mannen terug, hij hoefde zij meer te wasscheu, Rodoli>he Valton, ken en stichtingen, geeft reuk noch walm, is
Antl-Bheumatische Watten.
en
passagiert; kom, trek een mooi baatje aan en de latere admiraal, heeft zijn geestelijke moeder zeer doelmatig en gemakkelijk; door gloed te
Laurierstraat No. 133.
gebruiken
wordt
het
werk
der
kosters
op
den
Deze watten zijn het zekerst werkend middel
zorg, dat ge, als ik fluit, bij de derde geschuts- tot aan haar laatste ure doen verzorgen en
Geopend:
tegen alle pijnen of ongemakken door gevatte
poort zijt".
tot aan zijn jongsten snik haar liefde en trouw Zondag ten zeerste beperkt.
ELKEN WERKDAG des avonds van half koude ontstaan, bizonder voor de zoozeer
Besluiteloos verlaat onze Rodolphe de hut in eere gehouden.
7
tot half 9 aur.
g e v r e e s d e p l a a g , B h e u m a t h i e k , Kiesen zoekt zijn eigene op. Lust om met deftige
HOOÖENBIRK.
pijn, Schouderpijn, Spierenpijn in nek, armen
lui in aanzienlijk gezelschap te komen heeft hij
Mr. H. J. J, POST,
genoeg, maar er zullen uitgaven moeten gedaan
Directeur of beenen enz. enz. Bij het heerschende weer
kan men spoedig van die booze pijnen verlost
worden en al heeft hij nog heel wat gage te
<f>eref0rmeertiE <^e3intiö^fii.
zijn door het gebiuik mijner sinds 50 jaren
goed, flink bij kas is hij niet; nadat hij zorgberoemde watten. Ze zijn uitstekend, goedkoop
vuldig zich heeft gekleed, opent hij een ijzer
Gereformeerde Kerken.
en onschadelijk voor het gebruik tegen andere
kistje om naar nog eenig geld te zien en dit BEROEPEN: Kamerik (2e maal), J. Ozinga, te
kwalen.
bij zich te steken, in geval hij zelf vertering Weerdingerveen. —• Zalt-Bommel, G. de Jager, te
moet maken.
Wolphaartsdijk. — Kruiningen, Wons en Engwier,
Prüs 30 cents per pakje.
Wat overkomt Rodolphe? Hij springt achter- W, S. Pontier, cand, te Rotterdam, — Zonnemaire,
Verkrijgbaar
bij den hoofddepothouder A .
uit, als had een adder hem gestoken; hij ziet F. Bruinsraa, te Glanerburg, — Borum en AmbtB B E E T Y E L T Az., Delft en verder bQ:
bleek, hij stamelt: „O, hoe schrikkelijk"! Een VoUenhove (A), B. van Halsema, cand. te NijeW. A. Schade & Zonen, Amsterdam, Nieuwendijk.
schot uit bet kistje losgebrand cf een bomveen. — Houwerzijl, P. H. de Jonge, te Sleeuwijfc.
AANGENOMEN: Duisburg (Duitschl.) en de beChristiaan Annegarn, Amsterdam, Paleisstr. h.
daarin ontploft, had hem niet meer kunnen noeming
den geestelijken arbeid onder de
Singel.
ontstellen. Een klein, rond, plat pakje dat Hollandersvoor
in Essen, Bochum, Wattenscheid en
Gez. Mann, „de Huisvrouw", Amsterdam,
tusschen enkele brieven ligt, heeft die uitwerking Heme c, a., W, B. Reakema, te Renkum,
Heiligenweg.
gehad.
BEDANKT: Alkmaar, F. W. H. Bramer,teHeinJacobson & Manus, Amsterdam, Jodenbreestraat.
KiWat het bevat? 't Goudstukje van de weduwe kenszand. — Tholea, G, Meyer, te Marum, —
Mfj. N. Moransard, Haarlem, „de Vlijt".
Chambre, wier naam op het platte, ronde pakje Lutten a/d Dedemsvaart, G. Doekes, te Kieuwdorp.
H. Meijer, Haarlem, „In de Katoenbaai".
geschreven is.
A. Vlaanderen, Hilversum.
Brtda, Ds. A, Roorda nam Zondag, wegens verOntroerd en hevig bewogen zet Rodolphe
naar Leiden, afscheid van de gemeente met
G. de Barbanson, Nieuwediep.
zich neer. Zal hij tot het einde toe ontrouw trek
eene predikatie over Hand. 8 : 39. Na de prediIserief & Zonen, Den Haag, Veenestraat
worden aan de belofte haar gedaan? Zal bij katie werd Ds. Roorda op zeer waardeerende wijze
M, R. C. Lippitz, Hoorn.
den eersten dag des Heeren, (gelijk zij den toegesproken door Ds. J. H. Donner. De gemeente
Z. C. Theissling, Alkmaar.
Zondag altijd noemde), aan den wal in vermaak, zong den scheidenden leeraar Psalm 121 : 4 toe.
Wed. F. Wierper, Weesp.
wie weet hoe zondig, gaan eindigen?
G. Appelman, Westwoud.
Als in een droom gaan hem de laatste vier Amsterdam, Ds. H, W. v. Loon, die emeritaat
H. J. Appelman, Hem.
jaar door de gedachten. Hij ziet hoe het niet heeft aangevraagd, hoopt in de maand September
J.
Luijendijk, Maasland.
nog
al
zijn
werk
te
Amsterdam
te
verrichten
om,
bidden op dien eersten avond aan boord van na verkregen emeritaat, op Woensdag 2 October
Gebr. Lezer, Assen.
de „Bellona" het begin is geweest van zijn des
avonds 8 uur in de Keizersgrachtkerk afscheid
E. Lakke, Meppel.
vergeten en verlaten van God en Zijn woord. te nemen,
L. van der Vaart, 's-Bosch.
En wat nu? „Alleen „fijnen" gaan ten hemel
J. C. van Aken-Kroonen, Breda.
in", heeft de Cevenolsche gezegd. Zijn besluit
Nedeflandscü Hervormde Kerk,
Beuzemaker & Co,, Leiden, Vischmarkt.
is genomen. Met een: „Heer, help mij, al is
Gez. Wassink, Arnhem.
het onverdiend", gaat Rodolphe naar stuurboord, BEROEPEN : Woubrugge (toez.), B, J. Werther,
Gez,
Weghuis, Zwolle.
te
Otterloo
(Geld.)
~
Eext
c.
a,,
Donkerbroefc
en
reeds tweemaal heeft hij Gastonsfluitjegheoord.
Hanle (toez.) K. v. d. Kamp, cand. te GroG. J. Rijsdijk, Ridderkerk.
„Hal wat laat je op je wachten van daag ningen. — Waarde, E. V. J, Japchen, cand. te
P. Bonthond, Steenwijk.
maar je bent dan ook in de punten!", roept Utrecht. — Doorn, B. J. C. Rijnders, te Doornspijk.
A.
Velders, Heerenstraat 59, Zeist.
Louis uit. „Doch wat scheelt je, heb je een, AANGENOMEN: Heerenveen c. a. (Engwirden),
P, Grashuis, Zaandam.
spook gezien; kerel, wat zie je er uitl"
S. Winkel, te Franeker. — Burgh ojp Schouwen,
„Ik ga niet, Louis en Gaston; de kapitein D. van Maanen, hulppred, te Wolvega. — OosterBovengenoemde vereeniging^ vergadert e i k e n D i n s d a g a v o n d te 8 UUr in Wederverkoopers gevraagd.
heeft beslist verboden van boord te gaan, blijft ree en Echten, N. Padt Jr., cand. te Amsterdam. 't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street,
BEDANKT: Schildwolde, J. Thijssen, te Kant«ns '
ook, bezondigt u niet".
Fitzroy Sanare W,
Boek» en Gourantdr,i}fck«rij:
„Bezondigen, waar haal je dien onzin vaix- — Brakel, H. W. Th. Jansen, te Werkhoven.
Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J, BOER,
DE BÓKVga l£}0|j;^ & £ 4 ^
daan?"
50 Bumfoot Avenue Munster Rd. Lmdon S, ^ .
Amstesdam.
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