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ren, heilig zijn, en d a t i e d e r t e Corinthe dit Uit haar toelichting wordt dan begrijpelijk, verder ieder vrij in methode van werken en in geregeld, voortaan de Praeses der laatstgehouden Italianen gevangen genomen. De inrichtingen die
hare liefde schiep, staan nu half onbeheerd en ligwist eri aannam; iets wat Patilus moeilijk waarom D R . A , KUYPER en anderen zich ge- het bepalen-van de resultaten.
vergadering de kerken der classis vertegenwoor- gen ten de'ele in het brandpunt van den bittersten
drongen
voelden
den
,20sten
Oct.
1880
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VRIJE
Het
is
niet
moeilijk
om
aan
te
loonen
dat
anders weten kon dan uit liet feit, d a t d e
dige», wordt besloten het Moderamen daarvoor strijd. Nu is het eindelijk den Secretaris van het
deze wijze van doen de kwestie maar verplaatst, aan te wijzen.
gemeente gewoon was deze kinderen ,tc UNIVERSITEIT OP TE RICHTEN.
«Evangelisch Genootschap in Oostenrijk", den prewant
onmiddellijk
zal dan de vraag- aan dé orde
Dat die oprichting, zooals Ds.. KUVPJIR zelf
Regeling der .vacaturebeuten: Lekkerkerk D.D. dikant Monsky, en door persoonlijke tusschenkomst
doopen. O p dien grond nu verklaart de het in latere Jaren genoemd heeft, een GÉLOOFSTUit komen, wat wel en wat niet tot Gods Woord
Andrée, v. Hoven, v. SettenjReeuwijk-Sluipwijk: van den Zwitserschen Bondspresident Dr. Motta,
Apostel dat de ongeloovige man door de was, maar een geloofttuk dat wel moest onder- behoort.
D.D.
Osinga, Voigt, Vesseur ; Mijdrecht: D.D. gelukt, de 73-jarige gravin uit hare gevangenschap
geloovige vro'uw geheiligd wordt, want ware nomen, wijï 'men met minder dan een Universiteit
Bovendien, aangenomen dat men zich onder- Wielenga, Dalhuysen. Prediking voor de mihtai- te verlossen. Voorloopig verblijft zij nu in Zwitdit niet zo''^, dan zouden de kinderen uit niet kon volstaan en een z.g.: AANVULLINGS- werpt aan Art. 4 der geloofsbelijdenis, zoo
serland.
ren: D.D. Jansen, Sap, Wielenga. Reis. ea verzulk een huwelijk geboren, onrein zijn en svsTEEM ONS NOOIT ZAL VOLDOEN, wordt dan weet men dat Luther en Calvijn niettegen- blijfkosten zullen vergoed worden door dep. ad Hare ervaringen in df Italiaansche gevangenschap zal Gravin Latour in de „Warte der Wahrstaande deze eenheid toch zeer verschilden.
dus ook niet gedoopt mogen worden. Maar nader betoogd.
hoc, de dienst uit de classic, kas. Ds. Langen
Tegenover hen, die nog altijd als DR. BRONSVELD
Groen, Stahl en Vinet onderwierpen zich aan brengt gunstig rapport uit over het nazien van keit für Oesterreich und Ungarn" beschrijven.
natuurlijk volgt daaruit allerminst, dat dan
Inmiddels hebben vrienden van het Godsrijk zich
ook de ongeloovige man, en Paulus heeft in 1,880 het recht tot oprichting van een Univer- het Woord. Toch zei Groen »Stahl is Lutheraan, het classic, archief en tevens namens de kerken het lot van de inrichtingen te Treffen aangetroksiteit
door
ik
een
Vereeniging
bestrijden,
wordt
ben
Calvinist.»
hier bepaald het oog o p een heiden, zou
van Oudewater en Goude van de approb. van ken; bij het Evangelisch Genootschap zijn bovenEen der höogleeraren aan de Staats-Univer- het beroep van Ds. Vesseur. Ook wordt gunstig dien van andere zijden ruim 5000 kronen voor
gedoopt mogen worden, want wie als vol- daarna nog eens herinnerd aan D R . KUYPER'S
dat liefdewerk ingekomen.
toen verschenen: > STRIKT GENOMEN", waarin siteit heeft onlangs zijn bezwaren tegen de
wassene niet gelooft, kan den doop niet deze tegenover D R . BRONSVELD dat recht op V. U. ingebracht. Naar diens meening is de gerapporteerd door de commissie, benoemd tot
het nazien van de boeken van den quaestor der
ontvangen. Dat zou een ontheiligen, van zoo afdoende wijze heeft gehandhaafd. Geestelijke verzorging van krijgsgevangenen. De
V. U. geen factor van beteekenis voor de zending. Ds. Wielenga en ouderl. Kapteijn,
het.Sacrament geweest zijn.
Ook de vraag of niet de Kerk de eerst aange- geestelijke ontwikkeling van ons volk, zelfs niet benoemd tot het nazien van de boeken van Duitsche regeering heeft al een jaar lang in de
geestelijke behoeften van hen die door haar geHet heilig aijn van de kinderen is hier wezene is ,óm een hoogeschool optcrichten, voor het gereformeerde volk.
den quaestor der classis, rapporteeren alles in vangen gehouden worden, zoeken te voorzien. Men
Indien dit zoo is, ziet het er treurig uit voor orde te hebben bevonden. De aanvragen voor heeft de vraag gesteld, of de gevangen Duitschers
dus in geheel anderen zin bedoeld dan het wordt in verband daarmede ter sprake gebracht,
«geheiligd worden van * den ongeloovigen en er op gewezen hoe DR. KUYPER toen ook de Gerefor. hoogleeraren aan de staatsuniversi- Art. 11 en 13 worden voor de volgende verga- in de oorlogvoerende landen in bedoeld opzicht
evengoed behandeld worden? Hierop kon geantman door de geloovige vrouw<. Een onge- heeft aangetoond, dat niet de Kerk, maar juist teit. En zal het opriehten van bijzondere leer- dering in handen gesteld van dep. ad hoc.
De onderscheidene bijdragen en collecten woord word'en, dat men in Engeland het door
loovige man wordt niet door het huwelijk een vrije vereeniging tot zulk een oprichting de stoelen niets bcteekenen. Spreker waarschuwt
daarom tegen het gevaar, dat aan de openbare worden gestort. Vier kerken zijn door bijzon- Duitschland gegeven voorbeeld volgt. Pogingen
met een geloovige vrouw in het genade- ecrstaangewezene is.
Op p. 13 zegt de opsteller: »De zaak staat universiteiten blijft bestaan, ook al zijn er dere omstandigheden in gebreke gebleven om de die aangewend werden om Jietielfde in Rusland en
verbond opgenomen, in de Kerk ingelijfd zoo. Heerlijk en voortreffelijk is het, als in tijden eenige gereformeerde hoogleeraren benoemd.
Frankrijk te verkrijgen, hebben echter nog niet tot
Kerstcollecte voor de Joden-zending te houden, het gewenschte resultaat opgeleverd. Toch zijn door
of gerekend de »theocratische gemeenschap « van nood, wanneer de Kerk geen Dienaren
zij beloven die op de Mei-classis te storten. Op de Duitsche »Hilfsausschusz für Gefangenenseeldeelachtig te worden. Als heiden staat hij genoeg heeft, predikanten of ouderlingen de
De bestrijding heeft echter den bloei der de volgende vergadering zal besproken worden, sorge'' onderhandelingen btgonnen, waarvan men
buiten dit alles, terwijl de uit hem geboren hand aan den ploeg sla^an en opleiden tot denV. U. niet belet.
of er wijziging is te brengen in het betrekkings- hoopt dat zij wellicht tot het beoogde doel zullen
kinderen daarentegen wel in het genade- Dienst des Woords; beter is het, indien die
Onder Gods zegen is zij uitgebreid en is de cijfer voor de classic, onkosten, na advies van leiden. In Rusland geschiedde dit door Amerikaansche bemiddeling.
verbond staan en in de Kerk moeten wor- opleiding geregeld kan plaats grijpen in EEN invloed niet uitgebleven.
dep. ad hoc,
Toch blijven gevaren bestaan, niet het minst
den ingelijfd o p grond van hun geboorte GEREFORMEERDE THEOLOGISCHE FACULTEIT, die
Ds. V. Halsema wordt herbenoemd tot classic, In het Duitsche comité voor geestelijke verzorvan krijgsgevangenen werken vertegenwooruit een geloovige moeder. W a t de Apostel zich dan met de • Kerken nader verstaat, met van de vrienden.
quaestor. Roepende kerk voor de volgende ver- ging
digers van de Evangelische en de Roomsche ker-,
Hoewel 'het te verklaren is, kan het tóch gadering is de kerk van Oudewater. Als Praeses ken
met dit $ geheiligd zijn* van den ongeloo- de Kerken in verband treedt en dien Kerken
met die van de Synagoge samen. Het Comité
A'igen man dan bedoeld heeft, kan niet toezii'ht geeft op de zuiverheid in leer van niet worden goedgekeurd dat in den regel de zal dan fungeeren Ds.-T. Sap, als ass. Ds. J. wil niet, dat' onder de gevangenen propaganda geprofessoren en studenten", p. 14.
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maakt zal worden voor de een of andere kerk,
twijfelachtig zijn. H e t blijkt juist uit d e
Zoo mag dan wel aangenomen, dat het, van w e t e n s c h a p wordt gesteld.
Een kerk vraagt en ontvangt advies in zake maar verlangt dat deze volgens hunne belijdenis
vermelding van de kinderen, die uit zulk welke zijde ook bezien, vast staat, dat er mag
Het eerste doel der Vrije Universiteit is en twee tuchtgevallen en doet mededeeling, dat en in hunne religie geestelijk zullen verzorgd woreen huwelijk geboren worden. Een kind wezen en moet wezen een VRIJE UNIVERSITEIT moet blijven, het recht Gods te handhaven op
een echtpaar is afgesneden met het formulier den. De Evangelische Opperkerkeraad heeft
1000 mark beschikbaar gesteld, om het Comité in
nu kan niet geboren worden zonder de OP GEREF. GRONDSLAG ,met inbegrip van een het terrein der wetenschap.
van den ban. Een andere kerk vraagt inlichting staat
te stellen stichtelijke boeken onder de geinnigste gemeenschap tusschen m a n en Theologische Faculteit, p. 15.
Men eische daarom van de hoogleerareu niet aangaande het verzoek van dep. aan de kerken, vangenen
te verspreiden.
vrouw,. een gemeenschap die ze t o t één Klaar en duidelijk, zoo dat het weer voor den allerlei praktische werkzaamheden. Een hooge- om een collecte te houden voor kerken, getrofWlNCKÉL.
vleesch maakt. D a t nu juist was het gewe- eenvoudigste begrijpelijk is wordt dan nog op school is geen amraunitie-fabriek. 'Op de jaar- fen door den watersnood. De classis adviseert
p.
15
over
dat:
O
P
GEREFÓR.MEERDEN
GRONDSLAG
vergadering
in
Utrecht
wees
de
voorzitter
Mr.
den kerken het houden van die collecte. Dezelfde
tensbezwaar van zulk een geloovige cchtgenoote, waarvan hier sprake is, of zulk een aldus gesproken : > tegenover de Openbare Hoo- Th. Heemskerk op het verschil tusschen bij- kerk vestigt de aandacht op het weeshuis te
Middelharnis, getroffen door den watersnood.
huwelijksgemeenschap met een ongeloovigen gescholen, die aan het Woord van God niet zondere leerstoelen en een Universiteit.
zijn gebonden, • dient gehandhaafd, dat Gods
Een bijzondere leerstoel is voor een zeker De classis adviseert, dat het bestuur van geman haar niet bezoedelde e n ' verontrei- Woord uitgangspunt moet zijn voor alle onderdoel, de Universiteit bestaat uit faculteiten tot
nigde. W a t de Apostel Paulus in het wijs, ook voor het Hooger. En het Gereformeerde een Universiteit verbonden. Voorheen werd, en noemde stichting eerst aankloppe bij het algemeen watersnood-comité. De Praeses richt een
voorafgaande hoofdstuk (I Cor. 6 : 1 5 — 2 0 ) wil toch niet anders wezen dan Christelijk, niet zonder vrucht, bijv. over het eedsvraagstuk vraag tot een der kerken aangaande haar absentie
had gezegd, dat wie een hoer aanhing, één voldoende aan den eisch van Gods Woord in het gevoelen van de faculteit gevraagd.
MARTHA'S
BEPROEVING.
van de vorige vergadering. De classis, gehoord
vleesch met haar werd, en aldus >ons lichaam, den meest volstrekten zin van het woord, zooals
Keeren wij tot deze goede gewoonte terug. de redenen, neemt hiermede genoegen.
(lat een lid van Christus is, maakte t o t lid dat in den loop der tijden in de Gereformeerde Ook al zou dit wat tijd kosten. Beter te laat
Varia. Ds. Dalhuysen deelt mede, dat zijn
eener hoer«, kon immers in zekeren zjn kerken en in heel de Gereformeerde levensop- begonnen, dan te vroeg gesproken. Dan zal de kerkeraad hem een duurtetoeslag over 1915
PAPA'S LESSEN.
Universiteit in hare eenheid beter uitkomen en heeft gegeven; dit wordt met blijdschap vernoook hier gelden. Afgoderij" was iets schrik- vatting is verstaan".
Vele kinderen krijgen een dubbeltje, kwartje
men. Naar aanleiding van de vraag, of de claskelijks ; er ging een besmettende en be- Dat de Vrije Universiteit er niet alleen mag, daarin sterk zijn.
zoedelende kracht van uit op ieder, die er maar ook moét wezen, wordt dan verder in dit Dan wordt het contact tusschen volk en sis ook dit Jaar afgevaardigden zal zenden naar of zelfs een gulden, als er een tand of kies door
geschriftje aangetoond.
Universiteit versterkt. Er zal meer liefde worden het D. V. in Mei a. s. te houden Evangelisatie- den tandarts moet uitgetrokken worden; toen
mee in aanraking kwam. E n mocht dan
Aangetoond uit haar naaste doel: zoo positief gekweekt. Dan zal als bij de oprichting weer Congres t e ' Rotterdam, wordt besloten Ds. Martha's twee voortanden tegelijk moesten vereen geloovige man of vrouw z^n lichaam, DE EER EN HET RECHT GODS TE HANDHAVEN gesproken worden van o n z e universiteit. Het
Osinga als afgevaardigde te benoemen. Ds. dwijnen, daar ze maar niet losraakten en de
dat een tempel des Heiligen Geestes was, IN DE WETENSCHAP, als negatief Juist daardoor, gebed zal toenemen, en voor o n z e universiteit Wielenga ontvangt antwoord op de vraag: nieuwe er_achter zaten, beloofde de heer Cumwel in zoo innige gemeenschap brengen met zich scherp te stellen tegen DE WETENSCHAP, DIE zal met evenveel blijmoedigheid als voor onze Hoever het mandaat reikt van deputaten door ning haar voor eiken tand één stuiver, als ze
het lichaam van zulk een afgodendienaar? OPKOMT UIT HET ONGELOOF; maar aangetoond ook lagere school ter plaatse ons geld beschikbaar de classis aangewezen tot het nazien van de bij den tandarts niet schreeuwde. Liever zou hij
haar vojjr elk een gulden hebben geschonken,
Dat bezwaar nu neemt Paulus hier weg, uit haar einddoel: . OP TE KOMEN VOOR DE EER zijn.
boeken der quaestores.
maar hij was ver van rijk; of beter gezegd, de
De Assessor leest de korte notulen.
door te verklaren, zooals Calvijn terecht VAN G O D .
Drie denkbeelden, die de Schrijver dan weer
De Praeses sluit de vergadering en gaat voor heer en mevrouw Gumming met hun dochtertje
Aan »De Gereformeerde Kerken in Nederopmerkt, dat »een geloovige met een goede
leefden, zeer bekrompsn; eiken stuiver moest
land» wordt door Deputaten voor de correspon- in dankzegging.
con^cientie met een ongeloovige samen nader ontwikkelt.
Martha's Papa met zijn pen verdienen; een
Aan dit naaste ,doel en eindoel zou zij, oök dentie met de Hooge Overheid bekend gemaakt,
Op last der'classis
wonen m a g als man en vrouw, want dat
eigen stuiver in haar beursje stond voor haar
door
den
wetenschappelijken
arbeid'harer
hoogde
laatste
opgave
op
de
lijst
der
JOH. S. LANGEN,
dat
sinds
de ongeloovige wat betreft de gemeengelijk met een gulden voor een kind van rijke
leeraren, beantwoorden ZELFS AL HAD ZIJ GEEN kerken voornoemd voor de eerste maal is
h. t. Assessor.
schap van h e t bed en van h e t geheele HINKELEN STUDENT p . 2 0 .
ouders.
Gouda, 8 Febr. 1916.
geplaatst;
leven geheiligd wordt, opdat hij niet door
De tanden getrokken, en ze hadden heel vast
»Maar toch; héérlijker is he^ als dat beoeferien
onder no. 908 de Geref. Kerk te E i s t , claszijn onreinigheid den geloovige bezoedeles. der wétens.chap • naar den eisch van Gods Wo.ord, sis Arnhem, prov. Gelderland, en voorts, dat
gezeten en veel pijn veroorzaakt, verkoos Martha
De grond daarvan is dat ï d e vroomheid •iiensbaar kan worden gemaakt aan de opleiding aan het verzoek van sommige Kerken en classes,
liever op te blijven en Papa's lessen te hooren,
dan de beide stuivertjes te ontvangen.
van den geloovige meer vermag om het van de, zonen van ons volk".
om bij de Overheid erop aan te dringen, dat
Enkele jaren gingen voorbij. Martha zou elf
Ook met dit haar meer verwijderd doel koint de militairen bij hun verlof niet op Zondag
huwelijk te heiligen dan de goddeloosheid
Jaar worden. Zij mocht nu geregeld eiken avond
van den ongeloovige om het te bezoedelen.* de VRIJE UNIVERSITEIT te gemoet aan de be- behoeven te reizen, is voldaan.
opblijven om Papa te hooren lezen. Lachte
Namens Deputaten -voornoemd
Maar, gaat Calvijn voort, ,,deze heiliging- geerte van het Gereformeerde volk naar 'leidsH. BAVINCK.
Z-wedea. I a de Zweedsche Lutherschc Staats- Mama, dan lachte Martha meê, maakte" zij een
baat den ongeloovigen echtgenoot persoon- liéden, die iii hun optreden zich Gereformeerd
betoonen; aan predikanten, doctoren, advocaten,
kerk is men overgegaan tot het ordenen van opmerking, dadelijk sprak Martha die n a ; dit
lijk natuurlijk niets; ze heeft alleen in leeraren. Het Gereformeerde volk mag van de \'.
Classis Assen.
broeders, die onder den naam van „diake- had ze al enkele jaren zoo gedaan en het verzooverre voor h e m beteekenis en kracht, U. GEREFORMEERDE LEIDSLIEDEN VERWACHTEN;
De classis Assen heeft in hare vergadering nen" sociaal en philantropisch vverk hebben maakte haar ouders, als het kleine ding aldus
als zijn geloovige echtgenoot niet door den verwachten wat het noodig heeft. Daarom is van 15 Febr. 1916 den Weled. heer ]. Hoekstra
toonde de voorlezing nauwkeurig te volgen.
omgang met hem bezoedeld en het huwe- de V.- U. van zoo ontzaglijk groot belang voor van Vries, in verband met zijn in Nov. 1915 te verrichten. Zij, die zich aan dit werk Soms zeide haar vader; »Mooi gezegd, of goed
willen wijden, moeten eerst zes maanden lang
lijk niet ontheiligd wordt". Deze verklaring ons volk. p.. 21. En ten deelc heeft ze dit ook met goed gevolg afgelegd praep. examen naar Art. 8 toonen dat zij gezind zijn de laagste en ge- opgemerkt, dametje" — en streelde haar donker
van Calvijn, die volkomen in het verband gedurende haar 3;5-jarig bestaan reeds gedaan. K. O., met algemeene stemmen beroepbaar ver- ringste persoonlijke diensten te bewijzen. lokkig hoofdje of bekeek haar brei-of naaiwerk,
»En toch, dit alles moest en kon nog veel klaard voor de Geref. Kerken in Nederland.
past, geeft de bedoeling van des Apostels
Daarna worden zij onderwezen in de Heilige dat zij al luisterende verrichtte.
Sedert meer dan een jaar had mevrouw GumNamens de classis v. n.
woorden h e t best weer. Maar daaruit blijkt xneer zijn. Ons volk kan van de V. U. nog veel
Schrift en in het practisch werk om als
K. v. D. VEEN, scriba.
dan ook, dat dit geheiligd zijn van den meer genieten. Predikanten, Juristen, literatoren
barmhartige Samaritanen te kunnen optreden. ming een grooter dagmeisje genomen, want zij
Zij worden na een halfjaar van dienstbaarheid voelde zich zwak en was vaak lijdende, alongeloovigen man door de geloovige vrouw gaf de V.U. Maar vooral om dokters, opgeleid
naar de Schrift en praktijk oefenend naar de
Korte
Notulen
van
de
vergadering
plechtig als noviti'i bevestigd. Dit geschiedt in klaagde zij nooit en bleef vriendehjk en lief
iets geheel anders is dan het heilig zijn H. S., roept ons volk. Waar blijft de Gereforder classis Gouda, gehouden te de kerk te Sköndal. Het deel van het Evangehe voor iedereen. De heer Cumming zag zijn echtder kinderen en dus nooit een grond van den meerde beoefening van Nederlandsche taal eu
Gouda 1 Februari 1916.
van Johannes, hetwelk de geschiedenis van de genoote met bekommering aan en zijn lachende,
doop kan opleveren.
*
geschiedenis, die in de geschiedenis vóór alles
Namens de roepende kerk van Ouderkerk a.d. voetwassching, door den Christus aan Zijne heldere oogen werden vaak bencreld, vol droefde leiding Gods ziet en die bijv. onzen onder- IJsel, opent haar gewezen consulent Ds. P. v. discipelen verricht, mededeelt, wordt daarbij heid rustten zij dan op zijn teere lieve vrouw.
DR. H . H . K.
wijzers den weg wijst, hoe dit vak pok aan de Hoven na het zingen van Ps. 66 : 2 en het voorgelezen, en hij die voor hét diaconale ambt
Martha hielp Jaantje, de meid, de bedden oplagere scholen moet worden onderwezen.' Waar lezen van Psalm 66, de vergadering met gebed staat, doet daarop, de gelofte: „Ik zal U volgen, maken, de kamers stoffen, het eten schoonmaken ; zij verrichtte allerlei kleine werkzaamde Gereformeerde opvatting over de natuur.' en heet Ds. J. Vesseur van Ouderkerk a.d. IJsel, Heere, waar Gij ook heen gaat-".
Voor Kootwijks sohoien.
heden, opdat Mama op de canapé kon büjven
(p. 23).voor het eerst ter vergadering tegenwoordig,
De V. U. bedoelt dit alles te geven, maar hartelijk welkom, waarvoor deze hem dank
Noord-Amerika. E e n e w a a r s c h u w i n g liggen. Martha kon^oo hartelijk bidds'n, dat de
In hartelijken dank ontvangen van den heer ZIJ KAN NOG ZOOVEEL NIET GEVEN. En zoo komt
Heer haar moeder weder sterk mocht maken,
betuigt.
tegen voorspoed.
A. C. V. Drimmelen te Klundert, gevonden in dan in dit geschriftje van zelf- ter sprake de
als de zomer en het schoone weder terugkeerden.
D.D. Wielenga en Langen, bsnoemd tot het
de coll. Geref. Kerk /'2.50.
De Assembly's Executive Committee van de Zij zag evenwel, dat Mama veel kortere wandevraag : W A T DE V. U. THANS NOODIG. HEEFT ?
Ds. J. H . HOUTZAGERS, rwr«tó«-. en dat is dan wel allereerst: LIEFDE OP GROND nazien der credentialen, rapporteeren, dat alle Presbyteriaansche Kerk heeft een pastoralen hngetjes met haar deed, en zelfs onderwijl moest
kerken wettig zijn vertegenwoordigd. De kerken
VAN HAAR BEGINSEL. Maar daarom, zoo gaat de van Krimpen a.d. Lek en Haastrecht hebben, brief verzonden aan het eind van eene verga- rusten op het medegenomen vouwstoeltje. — En
Schrijver voort, s-is de V. U. dan ook verloren, nevens haren dienaar des Woords, elk een dering, gehouden te Atlantic City, waarin eene dan vroeg zij 'zich af: >Zou God mij niet geals zij te eeniger tijd HAAR BEGINSEL EN HAAR diaken afgevaardigd, wien, gehoord de reden waarschuwing gehoord wordt tegen het gevaar hoord hebben f"
-33BAND AAN ONS VOLK ZOU verliezen, of ook zelfs tot afvaardiging, keurstem wordt verleend. Ge- van den onbekenden voorspoed die het land
Gedurig had de heer Cumming den dokter
bedreigt als gevolg van den grooten oorlog in over zijn vrouw geraadpleegd. Kwam de geneesWAT BEDOELT DE VRIJE UNIVERSITEIT. — maar zou verwateren* (p. 25). Om dit te voor- noemde kerken, alsmede die van Nieuwerkerk
Europa. Reeds thans werken de fabrieken met heer aan huis, dan moest Martha altijd de kamer
komen, moet dan ook ons volk op haar toezien a.d. IJsel, hebben instruèties.
Uitgegeven in MCMXVI.
De vergadering thans wettig geconstitueerd, koortsachtige haast om de velerlei besteUingen verlaten dat wist ze, nadat Mama het haar eens
• Dit dezer dagen verschenen boekje in duo- en voor haar bidden. Maai daarbij vraagt, opdat
decimo formaat en van slechts 28 bladzijden, zij ook MEER KAN GEVEN, DAN ZIJ NU NOG VER- wordt naar toerbeurt als Praeses aangewezen van de Entente mogendheden van Europa afte had gezegd. Liet de kleine meid den dokter
leveren; -bestellingen van oorlogsmateriaal.
eens uit, ^dan vroeg zij hem: »Zal Mama gauw
gaat uit van de VEREENIGING VOOR HOOGER MAG, de Vereeniging voor Hooger Onderwijs Ds. J. Osinga, als asses. Ds. Langen, terwijl
Dit herderlijk schrijven wjst op het schrille sterker worden, dokter?" dan glimlachte hij eneen
gave
om
die
ten
bate
der
V.
U.
te
besteden.
Ds. Vesseur als scriba 'fungeert.
ÜNDERWIJS 01' GEREFORMEERDE^f GRONDSLAG t e
Zij, de Vereeniging, wendt zich daarmee tot
De Praeses richt nog een kort woord tot Ds. contrast van de algemeene verlamming op indu- zei: >Je moet goed op haar passen vrouwtje,
AMSTERDA.VI en is aldaar aan het Bureau dier
Vesseur, wenscht'Ds. B. v. Halsema en de kerk strieel gebied in Europa als direct gevolg van en maken dat zij veel, heel veel eet".
Vereeniging: KEIZERSGRACHT 162, verkrijgbaar. de lezers van dit boekje.
>Martha, kun je een paar briefjes voor mij
Zij vraagt die gaven met vrijmoedigheid, omdat van Haastrecht geluk met de beslissing geno- den oorlog, en voorspelt, dat wanneer die oorlog
Met de uitgave en verspreiding bedoelt de
VEREENIGING de beteekenis, de waardij van haar «indien ge nog geen voorstander van de V. U. men- in zake het beroep naar de kerk van Ter- zal geëindigd zijn, er ongekende drukte en schrijven ? ik ben zoo moe, liefje en er is haast
GEREFORMEERDE HOOGKSCHOOL te AMSTERDAM waart, dit boekje u wel-zal overtuigd hebben, neuzen, en hoopt, das Ds. v. Hoven vrijmoedig- voorspoed in Amerika zal heerschen. In plaats bij",- vroeg mevrouw eens.
»Als u het mij voorzegt, zal ik mijn best
op eenvoudige, maar duidelijke wijze in het dat er een V. Ü. moet zijn, vrij van de Over- heid zal vinden, om voor de beroepen, op hem van er het land geluk mee te wenschen zooals
licht te stellen.
heid, gebonden aan Gods Woord. En' met aan- uitgebracht door de kerken van Duurswoude en zou verwacht worden, vraagt die commissie: doen moesje".
„Mogen we hopen dat we zulk een stroom van
Reeds menig briefje had Martha sedert geEn zij acht dit ook nu, nadat haar SCHOOL drang», omdat de nooden zoo ontzagUJk groot Zuid-Beierland, te bedanken.
schreven, toeii haar Papa op een namiddag juist
reeds 35 jaren bestaan hee.ft, geen overbodig werk. -iijn«. >De V. U. heeft geld noodig om in stand
De notulen van de gewone classic, vergade- vemielenden voorspoed kunnen verstaan?"
Hierin wordt de'houding van de leidende binnentrad, terwijl zij bezig was. »Zie eens",
»Ware het toch", zoo begint het boekje, »dat te blijven, maar ook om zich te kunnen uitbrei- ring van Aug. en die van de buitengewone van
althans ieder Christen in Nederland wist wat den.» »Zij heeft zeker recht op den steun'van 7 D e c , de laatste bijeengeroepen wegens het mannen in de Presbyteriaansche Kerk beschreven zei mevrouw »hoe goed en netjes Martha schrijft
eigenlijk die beteekenis is, dan zouden niet het Gereformeerde volk, juist om hetgeen zij praep. examen van cand. Verhoog, worden ge- tegenover de gevaren van den voorspoed. Ook ze helpt mij zoo opperbest".
Dr. Stevenson, de president der laatstgehouden
»Wel secretaresse, als je nu gauwer kunt
zodvelen die Universiteit hun steun nog onthou- bedoelt: BEOEFENING DER WETENSCHAP EN ONDER- lezen en onveranderd goedgekeurd.
den of haar bestrijden. En als ieder vriend van WIJS IN DE WETENSCHAP TOT EER VAN GOD !
Naar aanleiding van de notulen, wijst Ds. General Assembly, Het zich gnlangs bij zijn schrijven en net zoo duidelijk, dan mag je soms
de V. U. recht doordrongen was van haar groote
Met de uitgave van dit kort en zakelijk ge- Voigt op Art.. 3 in verband met Art. 6. van bezoek aan Grand Rapids in bijna dezelfde mijn lessen opteekenen, als mijn hand zoo moe
waardij, wat zou zij ook van de zijde van schreven werkje, waarin zoo niets voorkomt van de huishoudelijke regeling der classis in zake woorden over dit gevaar uit.
is door 't pennen, dat ik er kramp van krijg,
Voorspoed is gevaarlijk voor het geloof. Dat vind je dat goed ?"
haar vrienden nog veel meer belangstelling propagandistisch sdecoratie-schilderen*, heeft de het praesidium. De classis spreekt zich hierover
ondervinden!"
»Bést Papa, dan help ik u aan uw lessen, hè?"
VEREENIGING VOOR "H. O. OP GEREF. GRONDSLAG uit tot zijn bevrediging. De aandacht wordt ge- is de ervaring van het verleden, de waarschu't Werd juni. Een prachtige maar zeer heete
vestigd op het voorstel van de kerk van Haast- wing der Schrift. Het besef van afhankehjkheid
In vasten, wel geordetiden gedachtengang, een goed werk gedaan.
waarin zich een geschoolde geest openbaart,
Het verdient ruim verspreid en met aandacht recht, om op elke classic, vergadering 3 dienaren van den' Allerhoogste wordt er dikwijls door zomer zette i n ; die bracht echter geen beterdes Woords aan te wijzen voor de prediking ondermijnd en het geloof verzwakt. Amerika schap aan de zwakke dame in de Brugstraat.
wordt, door het naaste verdere en laatste doel der gelezen te worden,
onder de militairen. Dit voorstel wordt door de loopt gevaar het hoofd in den nek te werpen,
UNIVERSITEIT te beschrijven, haar beteekenis en
G.
II.
classis aangewezen ; deputaten voor de vacature- als Jeschurun achteruit te slaan als hij straks
waardij voor het christelijk Nederland op onweervet
wordt,
en
den
Gever
alles
goedsuit
het
oog
EEN FLAUWTE EN WAT DAAROP VOLGDE.
beurten zullen hiermede rekening houden.
legbare wijze betoogd.
©ttïcieele iüerïtl^ten.
Die gedachtengang is daarbij, door de eigenDe instructie van de kerk van Nieuwerkerk te verliezen. Rijk te zijn en geens dings gebrek
en deuren stonden wijd open en toch
Ramen
aardige inrichting van het geschriftje, ook voor
a.d. IJsel, inhoudende : Verzoek aan deput. voor te hebben. Den Heere te vergeten en aldus rijp scheen de hitte ondragelijk in de kamer, waar
Vrye Universiteit.
den eenvoudigsten lezer gemakkelijk te overzien.
de correspondentie met de H. O. sdat zij pogin- te wórden voor de oordeelen Gods.
mevrouw op de sofa lag, Martha een hemdsmouw
Die gang der gedachten toch is er met kapitaal
gen aanwenden, om voor de militairen gedaan
Men schrijft ons uit Velp :
naaide en mijnheer voorlas. Zijn gedachten
letters in aangegeven en ieder afzonderlijke
Een comité van 12 personen is hier gevormd, te krijgen, dat deze, wegens hun verlof, niet op
dwaalden af, terwijl hij las: »Een schoone stem
gedachte wordt er dan met gewone letter nader die ieder eenige vrienden zullen- bezoeken-in den dag des Heeren behoeven te reizen», komt
bij een ongeoefend oor is een ongeluk voor den
GEMENGD
NIEUWS
in toegelicht.
het belang der Vrije Universiteit. Ter inleiding in behandeUng en wordt door de classis aangekunitUefhehber Schoonoord!"
Zoo volgt op de hoofdvraag: W A T BEDOELT van dezen arbeid sprak de heer Jac. van Over- nomen. De instructie aan de kerk van Haast>Papa, wat leest u, den kunstliefhebber
Een weldoenster uit hare gevangensckap vtrlost. Schoonoord? Wie i» die heer Schoonoord?"
DE VRIJE UNIVERSITEIT, een vraag aan elk steeg Woensdag in de Geref. Kerk. Na den recht in zake de oefenaars, zal op het agendum
de
Latour,
de
bekende
De
Oostenrijksche
gravin
christen-ouder: WAAR ZENDT GE uw KIND TER strijd vóór en na de stichting in het kort te van Se volgende classis geplaatst worden, opdat
>Wat, las ik Schoonoord, Martha? dan heb
SCHOOL r en de beantwoording , van die vraag hebben medegedeeld, wees spreker op den tegen- deze zaak door de kerkeraden op hun vergaderin- weldoenster der armen die in hare inrichting te ik geslapen of gedroomd, 't-moet wezen
Russiz
bij
GSrz
en
te
Treffen
in
Zuid-Oostjnrgk,
gen kan worden besproken. Aangaande een
leidt dan vanzelf tot de gedachte, aan den stand, die ook nu nog bestaat.
ïSt. st. Papa! Mama slaapt".
met haar geheele vermogen honderden ; rr.i.r. ctn
nog dringender nood van Christelijk Hooger,
Mannen van invloed en naam kunnen het tweede instructie aan deze kerk: »De classis vrije woning en vrij onderhoud bood en welke aan
Mijnheer keek naar de sofa, zijn vrouw lag
dan van Christelijk Lager onderwijs, en,zoo tot met- den grondslag van het onderwijs niet vin- besluite, dat in alle; gevallen, waarbij vertegen- hunne kinderen een Christelijke opvoeding gaf, achterover, haar naaiwerk was op den grond
de stelling, dat HOOGER ONDE&W:IJSI.NA*R..HET deui Stel uw a n t e wijs op Gods Woord. Be- woordiging der classis wenschelijk is, doch deze werd.
bij het uitbreken
der ^ vijandelijk- gevallen en doodelijk wit, scheen zij niet te
WOORD-VAN GOD 'VÉEL EERDER'vÈREisbHY'IS.' schouw dat Woord als de goudmijn en k a t niet tijdig door haar zelve werd of kon worden heden tusschen Italië en Oostenrljlc dbor de hooren, zeifs nauwlijks te ademen.

.
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GROOTE BALANS-OPRUIMING

Haar echtgenoot nam haar in zijn armen en
droeg haar naar de slaapkamer, onderwijl zei
hij : >Mama heeft een flauwte, loop zoo gauw
je kan en haal dadelijk den dokter Martha,
stuur Jaantje boven*.
Martha snelde weg, altijd gewoon stipt te
Voor de vele en treffende blijken van deelgehoorzamen, maar nu tevens verschrikt door neming zoo van hier als van elders ontvangen
de doodelijke bleekheid harer moeder, zei z e :bij het overlijden van onze geliefde Echtgejjaantje, ga dadelijk naar boven. Mama is 200 noote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
ziek*, en zonder hoed liep zij de deur uit. Nooit
PIETERNELLA VAN DER MEULE
De keuze uii onderstaande lijst is v r i j ; docli voor minder dan ƒ 1 . 5 0 kan wegens de buitengewone
gewoon alleen uit te gaan, dacht ze er geen betuigen wij onzen hartelijken dank.
oogenbhk aan, dat ze een heel eind de stad
UU aller naam
prijsvermindering, niet worden geleverd.
door moest, om aan den anderen kant het huis
S. BOSSELAAR.
I. Hoogeveen. Vlinder Atlas. de Meisjeswereld, 300 Bladz. in w e r e Beschaving. 2 Dln.,700 927 1*1. 3 groote zware Dln. in 3
van den geneesheer te bereiken.
Aazlekerke. 18 Febr. 1916.
Prachtig
Werk, 'bev. 154 gekl. Aib. Prachtb., f 1.90, nu f 0.67.
Bladz. /4.50, nu ƒ 0 . 9 4 .
Prachtb. ƒ29.50, mi ƒ 7 . 8 9 .
Zij stond niet stil, keek rechts noch links,
31. Cal vijn. Institutie of Ondervan Vlinders en Rupsen, met uit59. Hansen. Door Rusland en
88. Barends. De Teekenkttnst
tot zij op het mooie plein bij nummer 5 de
gebr. Tekst. In fraaien Prachtb., wijzing in de Chr. Religie. Kolossaal Finland. Reisherinncringen f 1.25, door Zelfon der richt. Groot Boek
stoep opliep., Zij wil bellen, doch gelukkig de
Heden overleed, in de vaste hope des
Boek in sterken, fr. Prachtb., 383 nu ƒ 0.43.
vol l'l. en \'oorbecldeii. in Prachtb.,
nu /• 1.48.
deur staat op een kier, zij duwt die open, loopt
eeuwigen levens, onze innig geliefde lyioeBladz. duidelijken druk over 2 Kol.
60. Faust. Paardensport en nu ƒ 2.44.
Dr.
Buekers.
Wilde
Plan2.
de gang in en vindt den dokter in een gemakder. Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder,
Raadgever voor Eigenaars v a n
ten, met 56 Illustr. In Prachtb. en Uitv. Register, nu f 5.89.
89. Het bekende Tijdschr. „De
kelijken stoel in zijn veranda. Hij leest een
JANNA JOLING,
32. Sikkel. Troost Mijn Volk. Paarden enz. 2 Dln. Geïllustr., Huisvriend", 2 Jaargangen v o l
nu / 0.73.
courant en ziet op bij het hooren van Martha's
, Wed. R. SwARTwoT.T,
o. V. Leeuwen. Letterboek v. Jesaja's Troostboek in 100 Schrift- samen ƒ 0 . 6 6 .
gr. en kl. Platen. Groot en dik
woorden: »Dokter, gaat u dadelijk meê, Mama
61. Schenkman. Verzameling formaat ƒ 7 . -, nu samen ƒ 1.42.
d. Teekenaar en Ambachtsman. overdenkingen, 2 fl. Dln. 688 Bladz.
den
ouderdom
van
ruim 77 jaar.
in
is zóo ziek, heel wit en spreekt niet, Papa
van Luimige Voordrachten en
54 Platen in Kleurendruk met Beschr, f 3.80, nu f L08. '
Haar vast geloof is ons in onze droef90. Grosjcan. De Technologie
droeg haar naar boven, komt u gauw, heel
33. Herderschee. Bloemlezing Snaaksche Dicht- en Prozastukjes, V. h . IJzer. (Jroot Handboek,met
In Portef., Uitg.pr. f 6.—, nu f 1.92.
heid tot grooten troost.
gauw ?»
4. De Architect, 36 Gr. Platen, uit de Geschriften van het Nieuwe 2 Deelen, samen ƒ 0 . 7 8 .
1100 Afb. In Prachtb, ƒ 5.60, nu
»Martha Gumming, mijn kind, is je mama
l A. KOETSIER—
62. Kennedy van Dam. W a t i s ƒ 2.96.
en De Bouwmeester, 36 Gr. Platen, Testament, 177 Bladz. f 1.25, nu
zoo ziek f« zegt de geneesheer en ziet vriendeAssen, l
SWARTWOLT.
Spiritisme ? Popul. Verkl. nu
met Tekst. Samen in 2 Portef. Uitg. ƒ 0.32.
91. Snijder-s. De Ongewervelde
lijk en medelijdend naar de oogen vol tranen,
. / Js. KOETSIER,
34.
Wallace.
Ben-Hur,
Uitgave
ƒ 0.39.
prijs
ƒ
17,
nu
/
3.82.
Dieren en De Kruipende Dieren,
het gloeiend roode gezichtje, de verwarde krullen
i j . DROST—
63. Polak. Vrouwenwerk in 2 Dln. met Afb. In 2 Prachtb,
5. Gibson. De Wonderen der voor Jongelieden. Gr. boek met
en het bloote hoofdje, dat zij tot hetn opheft,
IJedèms-i'ani't^ X
SWARTWOLT.
Nederland. Boek over de Vrou- ƒ 2.50, nu ƒ 1.46.
Fotografie. Lijvig Boek, 368 Bladz. PI. Gecart., nu f 0.44.
»'k Ga even mijn laarzen aantrekken, ik zal
{ J. DROST.
35. Geesink. Om te doen Ge- wenbeweging, ƒ2.25, nu ƒ 0 . 6 2 .
met 30 PI. In Prachtb., nu f 3.14.
92. Schuarz. Beelden uit de
iets voor Mama medenemen, in twee minuutjes
Wilien<ank, B. TER VELDE.
6. Alb. Thijm. E e n Apostel denken. Overdenkingen v. Ghr. 64. Blankenaar. Gedichten,Schet- Inheemsche Plantenwereld, 3
ben ik bij je terug en ga met je meê; eet hier
M. UBBENS—
der Liefde. Oorspr. Roman. In Feestdagen. In Prachtb. f 1.50 nu sen, Verhalen en Tafereelen. Dln., vol gekl. Afb., nu ƒ 1,06.
onderwijl wat van« en hij schoof een fruitschaal
SWARTWOT.T.
f 0.73.
Mooi Boek. 231 Bladz. ƒ1.50, nu
Prachtb., nu /' 0.63.
93. Laurillard. Uit het Mor- '
met aardbeien naar haar toe, gaf haar gauw een
VV. UBBENS.
ƒ0.54.
7.
Deland.
joiin
W
a
r
d
en
zijn
36.
Veenendaal.Maarten
Luther.
genland. Bloemlezing uit de Geschr,
I«pel, een bordje.en de suikervaas en liep naar
Wed. T. B O U W M A N Vrouw of Tweeërlei Richting, Ro- Geschiedk. Kinderboek met gekl.
65. E. V. Calcar. Op de Grenzen van het O. en N. Verbond. Iti
boven.
SWARTWOLT.
van T w e e Werelden. (Spiritisme). Prachtb. ƒ3.90. nu ƒ1.63.
man in 2 Dln. f 5.50, nu f 1,16. PI. In Prachtb., nu f 0.57.
Alle kinderen houden van aardbeien denk ik,
Klein- en Achterkleinkinderen.
37. Spurgeon. Het Evangelie Compl. Jrg. ƒ 4 , nu ƒ1.36,
8. Panchaud. De Graaf v a n
94. Prins, Leesboek over de
maar een meisje dat ze dien zomer bijna nooit
Groningen^ 13 Febr. 1916.
66. Künig. Leerboek van h e t Bijbelsche Geschiedenis voor Ca»
Lydenforth. Geschiedk. Roman in des Koninkrijks. Mattheus' Evankreeg, omdat er voor Mama's versterking zooveel
Radesingel 37.
gelie practisch verklaard. Uitgebr. Schaakspel, m. Diagr., nu ƒ0,45. techisatiën, Zondagsscholen en Huiis3 Dln. /' 5.70, nu f 1.41.
noodig was, kon er nu haar hart aan ophalen. De
9. Capelle. Het Beleg van Werk, In Prachtb. f 3.40, nu 67. Peypers. Handboek voor den gezinnen, 400 Bladz, ƒ 2.SO, nu
weinige vrienden en kennissen in de stad zonden
Haarlem, Hist Roman. 3 Dln. 750 f 1.86,
Ceremoniemeester,
b e n e v e n s ƒ O.Sl.
mevrouw gedurig' iets tot verkwikking en soms
38. Da Costa. Bijbellezingen, Toasten enz,, nu ƒ 0 . 5 9 .
Bladz. / 6.90, nu f 1.56.
95. De Liefde. De Arke Noach.
ook fruit, waarvan Martha van hsiar goede
10. De Vries. Édmond. Oorspr. 3 beste Bundels, nu sam. voor f 0.99.
68. Bulvver Lytton. Riënzi, de Chr. Verhalen. In Prachtb. f 1.40,
moeder het grootste deel kreeg; maar zooveel
Verh. f 1.50, nu f 0.48.
39. Ten Kate. Palmbladen en Laatste der Tribunen, Hist. rom. nu ƒ 0.58,
heerlijke, geurige donkerroode aardbeien tegehjk,
II. Heer. Joggeli. Roman uit Dichtbloemen. Fraaie Bundel Chr, Keurige Uitg. met PI., 720 Bladz.
96. Newton. V a n SlavenkoopOommissiofiairs sn Effecten,
had de kleine meid nog nooit gezien!
het Woudgebergte, 2 Dln. f 3.40, Poëzie. In Prachtb. f2.25 nu ƒ 0.81. 2 Dln., nu ƒ1,58.
man tot Evangeliedienaar, BeZe nam er geen een en dacht: als Mama
40. Ds. Ulfers. Groot Bijbelsch
nu f 1.30.
69. Cherbuliez. P r i n s Vitale of roemd Chr. Werk. 2 flinke Dln. in
die had, zou ze zeker wel beter worden.
12. Gierlofl'. Tony. Pracht verhaal Dagboek. Keurige Uitg. 462 Bladz. Gesch.s van den Ital. Dichter Tasse. 2 Prachtb. ƒ 4.25, nu ƒ 2.16.
De dokter Stond alweer naast haar en zei:
AMSTERDAM.
voor Oud en Jong, uit het Noorsch. In Prachtb., nu f 1.88.
ƒ1.90, nu ƒ0,41.
97. Dë Komische Zanger, Keur
»Houd je er niet van ? Dat dacht ik niet.«
70. Wells. In de Dagen der van Coupletten en Komische Scènes,
41. Obst. Ontleedkunde v . d.
ïO, dokter geef ze voor Mama als het u be- Een Uitgever zoekt v o o r d a vertaling van In fr. Prachtb., /' 1.90,nu/0.72.
lieft,* klonk haar antwoord, >ze zijn zeker heer- een uitgebreid T h e o l o g i s c i i w e r k uit het . 13. Handel—Mazzetti. De Arme Mensch, met gr. Platen-Atlas, Komeet. Toekomst Verhaal v. d. te zamen 48 Nummers, ƒ1.20, nu
Eng.-Duitschen Oorlog. 310 Bladz. ƒ 0.48.
Margaretha. Roman uit het Volks- f 7.50, nu f 2.73.
hjk en goed voor haar.»
E n g e l s c l i een
leven. In Prachtb., f 2.75, nu /' 1.18.
42. Ootmar. De Ziekten v a n ƒ2.25, nu ƒ 0 . 6 2 .
98. Arp. Werktuigkundig en
>Je bent een beste meid, Martha .'< — Hij
14. Wilkie Collins. Gevoel en het Kind. Groot \^'erk vol Afb. 71. Wells. De Meei-min. Amus. Bouwkundig Handboek, Uitgebr.
greep een mandje van het buffet, stortte de aardBoek, ƒ1.75, nu ƒ 0 . 5 6 .
Kennis. Roman uit het Eng. 2 Gr. f 3.50, nu f 1.32.
Werk. 454 Bladz. met 280 Fig. en
beien daarin over, nam Martha's handje in de
72. Busch. Richardo Orvinedo, 198 Tab. In Prachtb. ƒ 5.25, nu
43. Macé. Geschiedenis van
zijne en verliet met haar het huis. Onderweg, liefst een met eenige ervaring op dit gebied, Dln. f 5.—, nu f 1.02.
15. K. V. Boekeren. Geertrtiud. een Hapje Brood, of de Spijs- Rooverroman, 246 Bladz. ƒ 1.90, nu ƒ 2,72.
liet hij baar nogmaals over baar Mama's flauwte Brieven onder letter B. aan het Bureau dezes,
f 0.52.
Oorspr.
Roman. 2 Dln. 490 Bladz. vertering verklaard, nu f 0.51.
99. De Banketbakker in de
vertellen en zei daarna: »'k Denk dat het door
f 5.50, nu f 1.18.
44. Dr. Pujade. Pract. Genees73. Wetherell. De Wijde, wijde Keuken. 150, Recepten om zonder
de warmte gekomen is, en dat ze over een
16. Doncker. De Avonturen wijze der Tuberculose, 286 Blad;'.. Wereld, Gevoelvol Werk. 420 Vakkennis allerlei Gebak enz. te
paar dagen wel weer wat beter zal wezen.»
Bladz. 2 Dln. in 1 Prachtb,, nu maken, nu ƒ 0,53,
van
Dr, Mol; Hoe Dr. Mol zijn /• 2.25, nu f 0.56.
Jaantje stond aan de deur den dokter op
Wegens mobilisatie van den tegenwoordigen
Vrouw kreeg en Een Wraak. 3
45. Liebreich. Encyclopaedic ƒ1.28,
100. Grosjean. De Nuttige Handte wachten en zei: > Mevrouw is bijgekomen, wordt een vertrouwde, bekwame
Jolige Boeken op Rijm, met PI.,der Therapie. Pract. Handb. voor
74. Wer. Buning. De Ruyter's werken. Leerboek v. h. Breieo,
maar het was veel gauwer gegaan, als Mijnheer
f 3.05, nu samen f 0.99.
Geneeskunde. Uitgebr. Werk. 5 Dln. Afrikaansche Reis. Geschiedk. Haken, Mazen enz. met vele Afb. nu
«Ijffliijn raad had gedaan en brandend stroo bij
17. Serv. De Bruin en Dewald. in 5 Prachtb. f 27.25, nu f 5.45. Verh..In Prachtb., nu ƒ1.34.
ƒ 0.74.
'•"^Mevrouw had gezet, er is geen beter middel, gevraagd, liefst in de eerste helft van Maart.
75. Annie Foore. Indische HuItaliaansch-NederlandschenNed.46. Dannenberg. Keur van Toe101. V. Rees. Eb en Vloed.
weet u.
Zich te adresseercn aan Ds. S. J. VOGELAAR. Ital. Woordenboeken, In 2 Stem- steloefenmgen. Handl. voor Tur- welijken. Beroemd Werk. In Marine Novelle. I n Prachtb. ƒ 1.50
»Zoo f zegt de dokter, Martha vraagt hem,
Prachtb. ƒ 2.50, nu ƒ1.23.
pelb. f 4.25, nu f 1.14,
ners, nu f 0.33.
nu ƒ 0.54.
mag ik met u meegaan ?«
76. Goeverneur. Fabelboeken,
18. Servaas De Bruin. Viertalig
47. Labberté. Vrije en Orde102. Scheltema. Schetsen. Vroo«Neen, kleine ! hoe meer lucht en hoc minder
Woordenboek. (Holl., Fransch, oefeningen. 160 Opklimmende Les- 4 dikke Boekjes met de oud.e lijke Verhalen. In Prachtb. ƒ 1.59
menschen, hoe beter bij een zieke. Straks als
bekende Versjes en 98 PL, ƒ 6 , nu nu ƒ 0.54.
Engelsch, Duitsch). In Prachtb., sen, f 1.20, nu f 0.47.
ik weg ben, mag je de aardbeien brengen, 't
nu f 0.87.
48. Disse en Labberté. Hand- ƒ 1.56,
103. Berghuis. Handboek voor
zal je Mama goed doen ze jou te zien opeten!
77. Hoffmann. J o n a t h a n en zijn S t e e n h o u w e r s en Metselaars,
19. Honigh. Liedei'en en Liedjes, leiding voor het Gymnastiek
en daarop liep hij naar boven.
Oom. Vader Wertheim. De Zand- met 108 Gr. PI. In Prachtb. ƒ 8.60,
Keurige Dichtbundel. In Prachtb., Onderwijs. 11e Dr., n u ' ƒ 0.79.
Na een poos trad de heer Gumming met den
groeve.
DamiWaldhuber. 4 Jongensb. nu ƒ 4.12.
49.
Heraldicus.
Lijfen
Wapenf
1.75,
nu
/•
0.59,
geneesheer de salon binnen. >Wat dunkt u
20. Wagner. Langs den W e g .spreuken van den Adel, enz. Aar- ra. PI., nu samen ƒ 1.24.
104. Marlitt. De tweede V r o u w .
dokter ?»
78. Maël. Naar de Noordpool. Mooie Uitg. met PI. In Prachtb.,
41 Schetsen van een Parijschen dig Herald. Boek ƒ 1.50, nu ƒ 0.42.
in deze volgorde te lezen:
»Mevrouws hart is wat zwak, gelijk zij heele50. Wer. Buning. Onze Marine- Jongensb. Prachtuitg. met 50 illustr. nu ƒ 0.84.
Predikant. In Prachtb., f 1.80, nu
maal is, geef haar soep, bouillon, eieren, vleesch,
Ds. Koffyberg, Gij Calvinisten /' 0.40
Glorie. Leven en Daden v. onze In Prachtb. ƒ 2.50, nu ƒ1,23,
/ 0.63.
105. Marlitt. H e t Uilenhuis.
wijn enz. en zooveel mogelijk de lucht; laat
»
Opruiing? . . . » 0.3S
79. Mansergh. Oom Bernard's Mooie Uitg. met PI. [n Prachtb.
21. Asperen. Ons Boek, Verh. Zeehelden (1639—1673). Prachtig gr.
haar over een paar dagen den heelen dag in
Dr. A. Kuypér, Starrentritsen . » 0.70
voor Jongens en Meisjes. 2 fl. Boek met 55 PI. In fr. Prachtb., nu Keuze. Gr. leuk Meisjesb. met PI. nu ƒ 0.84.
mijn veranda komen liggen, bijvoorbeeld.*
Mr. Th. Heemskerk, Een woord.,
In Prachtb, ƒ1.90 nu ƒ 0 . 9 2 .
Dln. samen voor f 0.88.
106. Gerritsz. e. a. Modern Gef 1.56.
»Mama zei* begon Martha, doch zweeg, daar
naar aanl. der Starrentritsen » 0.2S
80. Berghuis. Kappen, Daken meentebeheer. 2 Fl. Dln. 600
22. Mansergh. Een Jonge Heet51. Dr. V. Oordt. Wereldgehaar niets gevraagd was.'
Leider e n Leiding door Mr.
hoofd. Verhaal voor Meisjes. Gr. schiedenis vanaf de Oude Tijden en verdere T i m m e r w e r k e n . Gr. Bladz. en 18 PI. ƒ 6 , nu ƒ1.87.
jWat zei Mama.^« vroeg haar vader.
Anema, Dr. Bavinck, Mr. DiePrachtuitg. met 7 PI In fraaien tot den val van Napoleon I. 4 Gr. Handb. met 300 Afb. In Prachtb.
107. Taxil. De Geheimen der
»0p onze laatste wandeling gaf ik Mama eea
penhorst, Mr. Th. Heemskerk
Prachtb., f 1.90, nu f 1.17.
Vrijmetselarij. Standaardwerk 1000
Uitgebr. Dln. meer dan 2500 Bladz. ƒ8, nu ƒ 3 . 7 6 .
grooten ruiker, dien ik uit het gras van het
> 0.7S
en Mr. De Vries
81. Onze Tyd. Vakschrift voor Bladz. njet 50 PI. In Prachtb. f 8.70
23. Van Leent. Mazeppa. Boeiend f 15, nu f 3.68.
park geplukt had. Mama zei: Hoe heerlijk, o,
Dr. H. Visscher, Na eer en staat > 0.75
Meubelmakers, Behangers enz. nu ƒ2.98.
Jongensboek
met
PI.
In
l^rachtb.,
52.
Hendriks.
Algemeene
Geals ik buiten was zou ik wel beter worden.*
Ds. J. C. Sikkel, In Heilige
f 1.75, nu f 0.99.
108. Dr. Steenhuis. Leerboek der
schiedenis, Oudheid- Middeleeuwen- 2 Gr. Dln. vol PI. en Voorbeelden
«Dokter, meent u, dat de buitenlucht haar
roeping
» 0.50
24. Mijn Mooiste Poppenhuis. Nieuwe- en Nieuwste Geschiedenis, ƒ9, nu samen ƒ1,78,
Natuurkunde, voor Inrichtingen cw
nog genezen kan ?< vroeg de heer Gumming
Bolster en Kern, Woord van een
82. Morre, e. a. Handboek v, h . Zelfstudie. 3 Fl. Dln. vol Afb. ƒ 5.50,'
Gemakkelijk Prentenboek om uit te f 2, nu f 0.77.
thans.
gewoon Antirevolutionair n. a.
Bouwen v a n Scholen, met 15nu ƒ1.47.
knippen en op te zetten, nu ƒ 0.53.
53.
Oosterhout.
De
Fransche
ïZckcr mijnheer, lucht, rust en versterkend
V. d. beroering in de partij » 0.30
109. Plasschaert. Het Detail,
25. Soer. Bert Sanders. Aardig Omwenteling. Uitgebr. Boek vol Gr. PI. ƒ4.90, nu ƒ0,97,
voedsel kan uw vrouw nog redden, doch uw
Ds. Koffyberg, De internationale
83. Krecke. Beginselen der leeren van Bouwkundige SamenKinderboek f l.SO, nu f 0.34.
gr. PI., 469 Blz. In mooien Prachtb.,
omstandigheden wetende, heb ik van geen buistrekking v. h. Calvinisme. . » 0.90
Natuurkundige . Aardrijkskunde stellingen met Platen-Atlas ƒ 5 ,
26. Hoefman. Voor Koning en nu f 1.26.
tenverblijf willen spreken.*
(Kosmografie) met 60 Afb. en 6 nu ƒ1.76.
Vaderland. (1830—'31). Gr. Jon54.
Ruskin.
Deze
Laatsten
Ook.
Wordt
na
ontv.
v.
postwissel
ƒ
4.90
»Gaat u nog even met mij in mijn studeer110. V. d. Eyken. Uit de oude
gensboek met PI. /2.40,nu f 0.48. Schetsen over Staathuishoudkunde, Kaarten ƒ 1.75, nu ƒ0.89,
direct afgezonden door
kamer .?«
84. Dr. Onnen. Gronden der Doos. 25 aardige Liederea op
27. Wilh. Busch. Klots en Plomp. nu f 0.59.
» Gaarne*.
Boekhandel W. TEN HAVE,
Grappig verhaal v. Kinderen, op
55. Koetsveld. Geschiedenis v. Meetkunde, met Fig. en 2 Uitsl. zangw. met klavierbegel. gecart.
ƒ2.25, nu ƒ 0 . 5 9 .
Rijm. Met 100 Allerleukste Platen, Onze Politieke Partijen. Gr., dik PI. ƒ2.25, nu ƒ 0 . 6 2 ,
Kalverstraat - Amsterdam.
BRIEFWISSELING.
85. Berghuis en De Gavere.
nu f 0,71.
Boek met Platen en Portretten, nu
111. Brunings. Wildrick. FamilieM. t. B. te W. Aan uw wensch is voldaan.
HLandleid. tot de Practische roman 3 Dln. in 3 Prachtb. ƒ 4.50,
' 28. Brouwer en Cramer. Reken- f 2.82.
HOOGENBIRK.
en Meetkundige, Aardigheden en
56. Dr. Kern. Het Buddhisme Doorzichtkunde. (Lijnperspectief) nu ƒl.6S.
112. Stretton. De Kinderen van
Kunstjes. Met 200 Figuren, f 1.30, in Indië, 2. Gr. Dln. In 2 Prachtb., met 4 Uitsl. PI., nu ƒ0.61.
86. Jolly. Voll. Handb. v. h. Cloverley. Chr. Verhaal, nu ƒ 1.47.
nu f 0,46.
f 11.52, nu f 6.24.
#ereformeerbe ^e^mOfieiïi,
113. ;Gusdqrff. De Dames TaU57. Chr. De Wet. De Strijd Schilderen in Sap- en Dekverven
29. Swift. Gulliver's Reizen,
Gr. Voll. Uitg. met PI. Voor Oud tusschen Boer en Brit, met Por- en Het schetsen van Aquarellen. leur. Methode v. Zelfonderr. roet
Gereformeerde Kerken.
KALVERSTRAAT 56 - .WARMOESSTRAAT 141. en Jong. 307 Bladz. In Prachtb., tret. In Prachtb. ƒ 2.75, nu/• 0.65. 2 Dln. Isamen voor slechts ƒ0.68. Patr. Atlas, nu ƒ0.74.
87. Quadekker. Het Paarden114. Kant. D* Kracht van de
58. Wunderlich. Gesch.s der
BEROEPEN: Leiden, H. A. Munnik Jr., te Bun- UTRECHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303 nu ƒ-1.23.
30. Doorman. Vier kijkjes in Oude- Middeleeuwsche- en Nieu- boek. Prachtig groot Werk, met Wil nu ƒ 0 . 2 3 .
schoten. — Werkendam (A), J. Sijbesma, te ZieAiViSTERDAM.
—
om de Beste Boeken buitengewoon voordeelig te koopen. Nieuwe
rikzee. — Oosthem c. a., W. F. C. van Helsdingen,
te AugustinusgaSurhuizum. — Zevenhoven c a . ,
Boeken van ƒ 15.— voor ƒ 3.68-, van ƒ 4.50 voor ƒ 0.94 enz. enz.! Wacht
S. Huismans, te Anjum (Fr.). — Metslawier en
niet met Uwe Bestelling tot het te laat is, want dit Aanbod duurt slechts
Nijawier, D. v. d. Meulen, te Wormerveer. — Urk,
en
denkt
er
aan
dat
voor
minder
dan
f
1.50
hieruit
niet geleverd kan worden, dus dat men voor minstens di\t bedrag uitzoekt.
korten
tijd,
H. J. Kouwenhoven, te Leiden.
Toezending geschiedt franco, na ontvangst van Postwissel, waarop behalve verlangde Nrs. te melden: BALANS-AANBOD, door de
AANGENOMEN: Delfshaven, R. Zijlstra, te HooFIRMA D. BOLLE, Hang No. 9 8 bij de Zeevischmarkt te Rotterdam.
geveen. — Meerkerk, J. Boeijinga, te Werkendam
(B), — Westervoort-EIst, S. de Vries, te Klaziena( S c h e n k i n g e n ) door Ds. H. Dethmers, wier ƒ4.31; Murmerwoude ƒ7.1714; Nijawier
veen (N..-Dordrecht.),
ƒ 12.25; O. Nijkerk ƒ6.0414; Paesens ƒ 16.95)4;
van W. te Sneek ƒ 5 .
BEDANKT: Lekkerkerk, Z. Hoek, te Zonnemaire.
De hevigste, telkens terugkecrende hoofd—• Schoonoord (Dr.), J. van Henten, te Wijckel en pijn geneest. De zwaarste hoofdpijn is binRaard ƒ25.41; Sciiiermonnikoog ƒ 1.50;LopperVoor het T E KORT :
Balk. — Drogeham (B), S. de Vries, te Klazienaveen nen enkele minuten radicaal'Verdwenen. Zij
In dank ontvangen:
door Ds. J. Runia te Arnemuiden, P. B. sum ƒ13.6814; Wagenborgen ƒ3.50 -f ƒ2.50
(N.-Dordrecht). — Opperdoes, R. Brouwer, te die veel vergaderingen moeten bezoeken of
Voor
de
Vereeriiging:
ƒ2.50,
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veen ƒ15.35; Kameiik ƒ 23.18; Ter Aar ƒ 15.72;
Aan Contributiën:
Vlaardingen c a . ƒ220.50.
Krimpen a/d Lek. — Zuidlaren (Dr.), F. H. van zeer veel moeten spreken of lange reizen
Zwammerdam ƒ 16.2934; Wateringen f 10.15;
doen, geven wij den raad om ze beslist
TH. RUYS Gzn., Penningmeester.
door Ds. J. Eunia te Arnemuiden ƒ 7.50 en
Loon, te Ter Apel.
Maasdijk ƒ12.4314; Ouderkerk a. d. IJssel ƒ 7 ;
altoos bij zich' te hebben. De prijs is per ƒ 19-verhoogde contributie, samen ƒ26.50; door
Amsterdain, Keizersgracht 162.
Moordrecht ƒ 1 0 ; Ouddorp ƒ12.50; Fijnaart
Enkhuizen. Het adres van de Gereformeerde glazen koker met gebruiksaanwijzing franco het comité te Vlaardingen ca., verhoogde conƒ 16.03, VVaarder ƒ 29.03, Bleiswijk ƒ 15.51;
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Oldebroek ƒ 5 ; Vleuten ƒ11.30; Wilnis ƒ41.25:
*Scriba, Westerstraat, Enkhuizen.
is de prijs 6 0 • e t s . (Bij vooruitbetaling.) uit Bussum ƒ126, uit Naarden ƒ7.50, samen
Bij de toezending van brieven enz. voor den Let op den naam. Namaak is waardeloos. ƒ133.50; door den heer V(. H. Ubbink te DoesMarken ƒ5.17; Holysloot ƒ 5.66)^; Lunteren
Kerkeraad gelieve men van de ver.indering van
ƒ4.20; Hoek ƒ1.71; Roodeschool ƒ37.26;
burg ƒ2.50; door den heer A. Kroon Azn. te
.Generaal-Agent:
het adres nota te nemen.
Rerikum ƒ 30.50; door den heer J. H. Belgraver Verantwoording van 15 Jan. tot 12 Febr. 1916. Schouwerzijl ƒ6.0614,: Uithuizen ƒ45.49; ÜitC o l l e c t e n of b ij d r a g e n : van Deventer huizermeeden ƒ 3S.40ii; Warffum /' 25.08, Winte Ede ƒ 2 2 ; door Ds. W. A. Willemse te
Nederlandsch Hervormde Kerk.
ƒ12.8214; Suawoude ƒ17.8614; Lemele ƒ 6,23H; sum (Gr.) ƒ37.7614, Appingedam ƒ 10; GarrelsWilnis
ƒ43.40;
door
den
heer
VV.
Graafhuis
te
BEROEPEN : Boertange (Gr.) (toez.), Th. H. ïons- H ^ ^ Alom verkoopers gevraagd. -"W^ Groningen ƒ 1 5 .
Nieuwleusen ƒ4.63; Gramsbergen ƒ6.56;Lutten weer ƒ5; Nieuwolde ƒ 8.80, Schildwolde ƒ30.3014;
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F. E. Gerritzen, te Donkerbroek. — Gorinchem,
Aan Collecten (voor de Theol, faculteit):
Doetinchem ƒ 5 ; Lioessens ƒ 24.25)4; Diever Ten Post ƒ 21.36)4, Westeremden ƒ 10; WolM. Jongebreur, te Veenendaal. — Wier (Fr.), E.
De heer JOH. DE JONGE te Nieuwe
van de Gereformeerde Kerk te Hillegom
P. Borgman, cand. en hulppr. te Renesse. — As- Pekela schreef ons: sZcnd mij s. v. pL nog ƒ 14.163^ en ƒ 12.53i/2j samen ƒ 26.70;te's-Gra- ƒ 29.3114: Wirdum ƒ 19.4114; Harderwijk ƒ12.38; dendorp ƒ4.50; 't Zand ƒ2S.15l4, Leeuwarden
Rijsoord ƒ 25.02^; Ooltgensplaat ƒ 10.22; Zierik- ƒ 59.69, Huizum ƒ 26.33)4, Borlikum ƒ 20;
sendelft, H. J. Witkop Ezn., te Hippolytushoef ca. een glazen koker met Dr. BA RTON's Hoofd— Zuilichem, P. Kruyt, te Gouderak. — St. Kruis, pijn-tabletten. De vorigen hebben mij b e s t vendeel ƒl4.32J^; te Varsseveld ƒ 22.64}.^; te zee ƒ16.7314; Nieuwerkerk (Z.) ƒ 14.05; Meeden Boksum ƒ33.23. Suawoude ƒ 7; HijUard ƒ 12.46,
Doornspijk ƒ13 47; te Harderwijk ƒl7.12J4;te ƒ2.50; Bellingivolde ƒ 1 ; Midwolde ƒ2.50; Win- Dronrjjp ƒ6.67; Eernewoude ƒ4.85; St. Jacoba
J. W. Roobol, cand. te Dordrecht. — Stevensweert,
|H. A. Boeser, cand. te Kralingscheveer. — Uithui- voldaan. Ik kan niet nalaten zulks te be- Hattem ƒ 9.10; te Nunspeet f-li.OI; te Ermclo schoten ƒ10; Voorst ƒ 9.1514; Beekbergen ƒ4.15; Parochie /' 5.34; Wartena ƒ 5.04; Wirdum
*zermeeden, Dr. J. de Groot, te Garrelsweer. — richten. U moogt dit gerust pubUek maken. ƒ 31.32 J4; te Oldebroek ƒ 9.10; te Putten ƒ9.9714: Edam /•9.07J4; Huizen ƒ6.13; Idskenhuizen ƒ 22.29)4; Oenkerk ƒ 25.11; Beetgum ƒ24.40;
te Hijken ƒ4.45; te Westerborn ƒ 4.29; te Diever ƒ19.17; Rotterdam ƒ 50; Eindhoven ƒ 8.46; Gen- Naaldwijk ƒ38; Gorkum ƒ 17.90; Leiden ƒ 25.73;
Noordwijk-binnen (toez.), J. Ravesloot, te Hpukehim.
AANGENOMEN: Akersloot, G. B. Kruizinga, cand.
ƒ'5.26; te Vledder ƒ1.61; te Beilen ƒ22.09; te deren ƒ 6.1814; Helmond ƒ 3.25: Heusden ƒ 1.25; Maassluis ƒ34.5314; Hazerswoude ƒ 23.17; Boste Scheemda. — De Krim (Ov.), K. Kostelijk, cand.
Dwingelo ƒ16.2214; Overtoom (H coll.) ƒ78.85. Sprang ƒ2.59; Tilburg ƒ S.6914; Venlo ƒ 5.1914; koop ƒ26.14; Maasdijk ƒ12.46; Krimpen a. d.
te Uithuizen. ,— Heerewaarden, P. van Dam, te
Aan Schenkingen:
Veen ƒ 2.60; Bergambacht ƒ 6.04)4; Gouda Lek. ƒ 1 1 .
Boxtel.
gevonden in de collecte te Oostburg ƒ 1 ; id. ƒ I8.6I14 -f ƒ17.74; Haastrecht ƒ12.95; NieuwerG i f t e n : Van de Chr. Jongel. A'er. te VreeBEDANKT : Delft, K. J. v. d. Berg, te Putten
te üithuizermeeden ƒ10.
kerk a. d. IJssel ƒ7.9314; Schoonhoven-Willige land ƒ1.50; gevonden in de collecte te Win(Geld.). — Dirksland, A. H. J, G. van Voorthuizen, te Zegveld bij Woerden. — Amsterdam, F.
Langerak ƒ 35.72; Waddingsveen ƒ 14.86; Zeven- schoten ƒ 1 : id. te Almkerk ƒ 1; Zendingscomm.
Voor de Medische Faculteit:
J. Krop, te Rotterdam. — Sebaldeburen (Gr.) (toez.),
huizen ƒ3.1614; Reeuwijk-SIuipwijk ƒ 1.50 -f- te IJmuiden ƒ15; Zendingszaak op Urk ƒ 1 0 ;
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ArH. van Elven, te Gaastmeer. — Bleiswijk, Y.
ƒ10.52; Zwartewaal ƒ3.98; Anjum ƒ29.84)4; Gerei. Jongel. Ver. te Wildervank ƒ8.24.
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;
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Solmann
te
Doornveld, ti Lage Viuirsche. — Weesp, J. Rave- Warmoesstraat 96 - Int. Tel. Noord 2315
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ƒ12.50;
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te
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