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Standaard overgenomene uit de Zeeuw^ onder
e •«
het opschrift >Een exodus ?< Zoo dat berichtje
luidde is het geen 45, maar 50 belijdende leden
I I
a 8
gaan af van de Geref. Kerk te Kapelle Biezelinge
bedaart spoedig, wijl het vastzittend
die ongeveer 125 belijdende leden telde. VersUjm wordt opgelost door het geplaatsing der kerk was- niet noodig door uitbruik van eenige ANGA-bonbons.
breiding der Gemeente; vergrooting was noodig.
Prijs 30 en 60 et. per doos. In
Een nieuwe kerk had best kunnen gebouwd
Apotheken en Drogisterijen.
worden op de oude plaats, als dit wenscbelijk
Commissionairs in Effecten,
Fabrikant A. MiJNHARDT
HOOFDKANTOOR
was geweest. De stand der kerk was midden in
PharVn. Fabriek - Zeist.
de kerkelijke Gemeente. Die diepliggende kwestie, die uw berichtgever noemt, schijnt wel waar
AMSTERDAM.
te zijn! Het Kapellesche deel was altijd te klein
om hun plannen uit te voeren, doch nu ongeveer het aantal gelijk stond, nu was. de juiste
tijd gekomen e n . . . . de juiste man gevonden
PIANO'S - OI^GSLS.
in 'haar Leersiar. De ergernissen moeten komen,
KALVERSTRAAT 58 - WARMOESSTRAAT 141.
nietwaar ? Als het in dèzea_ dan ook maar niet
UTRECHTSCHESTR. 119 . KEIZERSGR. 209-303
blijke te zijn: »Wee den mensch door welke zij
I
A M S T E R D A M . .•
komen!» Enfin, de kerkelijke atmosfeer is dan behoeft U zich niet te maken over de duurte
der
Sigaren.
nu te Kapelle gezuiverd, zoo schrijft men althans
in uw blad! De wijze hoe die »zuivering* is
Accountant, L i d van het Ned. inst. v. A c e .
geschied, geeft niet? De ontsmettingsmiddelen W ij
ruimen
Singel No. 3 0 3 , T. 1233 N.
>leugen en bedrog» kunnen anders de ont5
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AMSTERDAM,
smette zaak wel zoo aangetast hebben, dat er
Proefkistje van 1 0 0 Stuks franco f 4.—. belast zich met inrichten e n controleeren
niet veel meer van 't echte gevonden kan worPostwissels voor ST.- NIGOLAAS worden
den. Dat de belijdende leden de,leuze aanhieven,
van administraties
"^
wij zipi en wij ivilhn Geref. blij ven, is waar i nu reeds aangenomen.
en alle andere accountantswerkzaamheden.
n de meest rum e keuze aanwezg,
Doch als classis en Prov. Dep. door spreken
en zwijgen de zaak slepende houden of goed(zoo ook bespeelde).
keuren, dan moet er eer. einde aan komen. Wij
Damrak
65,
A'dam,
zeggen »wij zijn weggestuurd van de Geref.
kerken door het niet aanhooren of \erhoofen
GEBRs. GOD TE.
- van onze protesten nu gedurende meer dan 2
jaren". Hoe leugenachtig en hoe schandelijk in
deze zaak gehandeld is jegens een halve geAlle instrumenten kunnen in de gewone uitvoering'
meente ongeveer, is ongeloofelijk. Een gedrukte
worden
geleverd (dus met volledige koperbewerking).
Zeer
groote
kauzs.
Vraagt
s.
v.
p.
ons
huid, kloven, barsten, springende
brochure is verleden jaar verstrekt aan de kerRepareer@n,
Stemmsn,
inruilen, Snkoopen,
lippen, winterhanden en vvintervoeken der Classis en aan de Prov. Synode, verStandard Orgel.
ten, wondjes van allerlei aard gemeldende de feiten in deze droeve zaak. Deze
T
a
x
a
t
i
e
,
Verhuren
van
nieuwe
en bespeelde instr. tot
Hoerlijke muziek. - Prachtige kasisn.
brochure is op de Classis correct genoemd.
nezen snel en zeker door Purol,
zeer
lage
prijzrii;
bij
koop
worden
betaalde huurgelden
In doozen van 121^, 25 en 75 cent.
Voor het laatst dit, al is men nog zoo gezind
gerest'tueerd.
.
In Apotheken en Drogisterijen.
te blijven bij de Geref. kerken, omdat men die
Fabrikant
A.
MIJNHARDT
lief heeft door opvoeding, door jaren lang lid
AMSTERDAM.
P h a r m . Fabriek - Zeist.
te zijn of zelfs door jarenlang ambtsdrager te
Hoofdkantccr : HE£RENGRACHT 139.
zijn, als men zoó hel; onrecht moet zien zegeBijkantoor : BLOEMGRACHT 1 6 4 .
vieren, dan kan men daar niet blijven. Genoeg
Levering direct aan parilcuüeren, dus gsen tusover deze zaak, er is al zoo dikwijls gepoogd
.
Y.
VAPi
GOOI
Renteïergoeding
2.88
%
schenpersonen.
Vandaar lage 'prijzen en meesi
door groote mooie woorden het onrecht goed
tegemoetkomende voorwaarden.
—— m e t w i n s t a a n d e e i . ——
te praten, het eind zal ook in dezen zijn last
dragen. Velen in de Geref. kerk waren ons lief,
veel ellende hebbtn wij in den laatsten tijd er
in ondervonden.
Verklaring van de
-Vriendelijk dankend voor de opna^ne,
en lichaam vermoeid door zorgen en
UEd. dw. dn.
Z W O L L E i opesRiCHT 1875. j T e L n r . 1
Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
inspanning, herkrijgen nieuwe kracht
Biezelinge, 9 Nov, 1916.
1'".
door
Enersan-tabletten.
Per
koker
P r i j s , royaal formaat, ingenaaid ƒ 2 . 7 5 ,
f 1.00, 3 kokers f 2.SS. In Apothegebonden ƒ 3 . 2 5 .
ken en Drogisterijen.
Hooj^geachte Redactie!
Tweede Druk.
Fabrikant A . WilJNHARDT
In De Heraut van 5 Nov. j.l. worden aan
P h a r m . Fabriek - Zeist.
mijn brochui-e over het reserveeren van zitplaatsen in onze kerkgébonwen enkele zeer waardeerende wo.orden gewijd, waarvoor ik U gaarne
mijn hartelijken dank betuig. Toch zij het mij
Zooeven
verscheen:
vergund, naar aanleiding van een zinsnede aan
't slot van Uw bespreking; een paar opmerkingen te maken. U schrijft:
- »W.e gelooven zelfs, dat zijn beloog krachtiger
en afdoende zou geweest zijn, wanneer hij zich
uitsluitend bepaald had tot zijn protest tegen
Historisch geschetst door
het stelsel van plaatsenverhuren als zoodanig.
Prijs ƒ 2 . 2 5 - In prachtband ƒ 2 . 9 0
J . C. ^ Ü L L I ^ A i ^ N
Nu het hem mede er om te doen was, gelijk
ook de titel van zijn brochure uitwijst, om elk
INHOUD:
reserveeren van zitplaatsen te bestrijden, ging
hij iets te ver, waardoor allicht de indruk van
Hoofdstuk I,
6. Ds. Vlug voor de HaagHoofdstuk IX,
zijn voortreffelijk betoog verzwakt zal worden.»
De eerste kerlcen in doleantie.
sche rechtbank.
Krachtssntwikkeling der
Inderdaad was het er mij niet om te doen,
W i | zenden door het geheele Rijk Keuszendingen.
. Hoofdstuk V.
1. Actie in de classis
Doleantie.
elk reserveeren van zitplaatsen te bestrijden
Te Wons en te Serooskerke. 1. Kerkelijke weekbladen.
Harderwijk.
Niet alleen vind ik het behoorlijk, dat voor de
2. Dr. Van den Bergh naar 1. De reformatie te Wons. 2. „Uit de diepte".
ambtsdragers, de leden van de Commissie van
Voorthuizen.
In Nederland wordt door
2. De strijd om het kerk- 3. Vrijwillige inschrijvingen.
Beheer e.a. plaatsen worden gereserveerd, maar
3. Candidaat Houtzagers naar
gebouw,
4.
Schriftuurlijk
voorbeeld.
ik acht het ook wel wenschelijk, dat de gewone
Kootwijk.
3. De strijd om de pastorie. 5. In het licht van Gods
leden een vaste plaats ontvangen, die hun dan
4. Geen toegang tot het
Woord.
4. De reformatie in Zeeland.
VOOR
door den Kerkeraad worde aangewezen en
proponentsexamen.
'6.
Opwekking
tot dankz. en
5.
De
predikant
van
Serooswaardoor ze van de gasten en vreemdelingen
5. Een onregelmatig examen.
gebed.
kerke.
worden afgezonderd. Deze regeling heb ik ook
6. De eerste kerk in doleantie. 6. Geen modus vivendi.
7. Reformatie van het Diain mijn boekje besproken, doch daartegen gaat
7. De moederkerk der
conaat.
7. Rustverstorende politie.
Keizersgracht 6 8 7
Amsterdam
mijn protest toch niet.
Doleantie.
8. De bewakers achter slot. 8. Reformatie van het OuderEn wat nu de keuze van den titel betreft,
geheel
o
m
n
i
e
t
verspreid
8.'In memoriam.
lingen-ambt.
9. Wons en Serooskerke in
geef ik gaarne toe, dat het woord verhuren
—
B i j b e l s <• G e ï i l u s i r . E v a n g e l i ë t i , —
9. De Friesche Waarheidsde Tweede Kamer.
9. Het ambt. der geloovigen.
allicht meer indruk had gemaakt dan reserveeren^
vrienden.
10.
Roeping
tegenover
de
Geïllustr.
Bijbelbladen • W^ndteksten
Hoofdstuk VI,
omdat het kwaad zich juist in het verhuren (bij
De Fri'ische Gereformeerachtergeblevenen.
Allerlei rechtsverkrachting.
opbod) in zijn meest stuitenden vorm vertoont.
—
e
n
Bijbelscheurkalenders.
—
de Predikantenvereeniging
11. Niet slechts voor „ons
Maar met die wijziging in den titel zou ik dan
1. Als ten tijde der AfDoor
duizenden
en
duizenden
van
de
kinderen
onzes
Reitsums losmaking.
kerkje".
toch weer niet te kennen willen geven, dat elk
scheiding. .
volks wordt de Bijbel als teerkost voor de reis door het leven
Modus vivendi.
12. Bij het doen van belijdenis.
verhuren van zitplaatsen absolute afkeuring
2.
De
burgem.
in
dienst
der
niet meer begeerd. Het ligt op den v.'eg van U, die er de
Verband van kerken in
13.
Aan
predikanten,
ouderverdient, want er is ook een verhuren zonder
Kerk.
zlelvoedende kracht bij bevinding van kent, hen met dien
doleantie.
lingen
en
diakenen.
koophandel, waartegen uit beginsel geen enkele
3. Trouwbreuk.
Bijbel bekend te maken.
Hoofdstuk II,
Hoofdstuk X
bedenkingen: valt in te brengen. Misschien was
Een zaaier ging uit
S i e u n d a s r t o e o n s G e n o o t s c l t s p m e t liet t o e 4. Erger dan tijdens de AfDe
Congresbeweging.
Separatie en Doleantie.
het beter geweest, te spreken van het verdeden
om te zaaien.
zenden, v a n u w e g a v e .
scheiding.
1. De Reformatie te
der zitplaatsen in onze -kerkgebouwen.
1. Sympathie van Christel.
5. Collecteeren verboden.
Amsterdam.
Gereformeerden.
Mocht evenwel de lezing van mijn brochure
6. Huiszoeking te Hijlaart en
2. Ds. C. A. Renier.
den indruk vestigen, dat elk reserveeren van
2. Tweeërlei methode v.
te Garijp.
te Wilsum ƒ 1.50; te Zalk ƒ 6.30; te Zwartsluis
3. De reformatie te
zitplaatsen door mij wordt veroordeeld (ofschoon
reformatie.
7. Weduwen op straat gezet.
ƒ 34.95; te Zwolle ƒ 92.60; te Breda ƒ 9.6014;
Rotterdam. •
ik meen, dat dit niet het geval behoeft te zijn),
3. Het Reglement van 1869.
te Fijnaart ƒ 6.51; te Raarasdonk ƒ 4.75; ie
Hoofdstuk
VII.
4.
Dr.
Hoedemaker
te
Sneék.
dan hoop ik bij gelegenheid mijn gevoelen in
4. Tweeërlei opleiding.
Dinteloord ƒ 14.20; te Klundert ƒ 54.07; te
In dank ontvangen;
In
doleantie
bij
de
Overheid.
5. Het Geref. Kerkelijk
betrekking tot deze zaak meer nauwkeurig bloot
5. Van twee vaders der
Willemstad ƒ 9.47; te Drimmelen ƒ 7.25; te
Voor de Vereeniging:
1. Een Arminiaansche proCongres.
te leggen.
Scheiding.
Moerdijk ƒ 6.87; te Zevenbergen ƒ 8.62^4; te
Aan Contributiën • '
cedure.
6. Dr. Hoedemaker en het
Met beleefden dank voor de'Tjpname dezer
6. Van twee ' vaders der
• door den heer W. Mol te Idskenhuizen f 42; Abcoude ƒ IO.OO14; te Hamerik ƒ 4.7614; te.
•2.
De
pleitrede
van
Ds.
Congres.
regelen,
Doleantie.
door den heer R. de Vries te Winsum f 56.50; Loenen ƒ 3.04; te Tienhoven ƒ 12.5754; te
Hulsebos.
7. Het Synodale wachtwoord.
Uw dw. br. in Chr.
7. Van den oud-strijder voor
door den heer J. P. Segers te Lisse ƒ15.50; Vreeland ƒ 2.55; te Breukelen ƒ 10.19}4; te
3. Bede om rechtsherstel.
R. VAN WAGENINGEN P Z .
Kerkherstel.
door Ds. J. H. Steenhuis te Ten Boer ƒ47.50; Kockengen ƒ 6.11; te Nichtevecht ƒ 3.5/14:
Hoofdstuk III,
4.
Vereeniging:
De
Kerke8. Het besluit tot vereeniging.
Zuidwolde (Gron.j.
door den heer J. M. de Koning te Leiden ƒ 151.50; te Vinkeveen ƒ 4.56},^; te Wilnis ƒ 11.8^;
Uitbreiding der Doleantie.
lijke Kas.
9. De vereenigde zitting.
door Ds. J. • Voerman uit Warns ƒ19, uitte Sliedrecht ƒ 24.23; te Molenaarsgraaf en
, 1. De reformatie te Utrecht. 5. De uitspraak v. d. Hoogen
Register.
Koudum ƒ 1 3 , uit Hemelum ƒ 7 , samen ƒ39; Brandwijk ƒ9.65; te 's Gravendeel ƒ18.7714;
2. Keuchenius naast Elout.
Raad.
(gereformcerte (êejmöfjeiï».
Lijst der illustraties.
door den heer C. A. Joosse uit Charlois ƒ88, te Lippenhulzen 2e col. ƒ 1.10; te Lochem ƒ 3.4U,
3. Het adres van Keuche6. Een edel broederpaar.
De moederkerk der Doleantie
uit Hoogvliet ƒ lO.SO, uit Katendrecht ƒ37, uit te Enkhuizen ƒ45.7214; te Hoorn ƒ5.29; ie
nius CS.
7. De gevoerde processen. te Voorthuizen ; Dr. Mr. W. Poortugal ƒ 12.50, uit Pernis ƒ 68, uit Roon ƒ 4, Opperdoes ƒ8.05; te Medembhk ƒ3.8~2l.^, te
Gereformeerde Kerken.
4. Protest tegen het afzet8. Kerkelijk leven te Maas- van den Bergh; Cand J H.
uit IJselmonde ƒ 27, samen ƒ 247; door den heer Andijk ƒ 4 5 ; te Urk ƒ 30; te Gaastmeer ƒ 11.781.^,
BEROEPEN: Vijfhuizen (Haarlemmermeer), S. G.
tingsvonnis.
sluis.
Houtzagers; Ds. G. H. van J. G. Verdonk te Drimmelen ƒ16; doo^- Ds. J. te Heeg ƒ18.35; te Heidenschap ƒ 5; te Htmede Graaf, te Oosterzee. — Hattem, 0r. C. N. Im5. Het conflict te Dieren. • 9. De proceskosten.
Kasteel; Ds. J. J. A. Ploos
C. Balhuizen uit Klooster Lidlum ƒ2.50, uit lum ƒ5.20; teHindeloopen ƒ 3.49^; te KQudum
peta, te Avereest. — Nieuw-Dordrecht, G. de
6. De beroerder gestraft.
10. Driemaandelijksche col- van Amstel; Ds. C. A. Renier;
Jager, te Wolfaartsdijk. — Loenen-Vreeland, H.
Oosterbieren
ƒ 4 1 , uit Sexbierum ƒ 37.50, uit ƒ22.03; te-Oudega ƒ 21.74; te Oudemirdum
7. De reforrnatie te Nijkerk.
lecten.
Brinkman, te Glanerbrug. — Klundert, D. Sikkel,
Ds. yf Lion Cachet; Dr. G. Pieterbierum ƒ 1 , samen ƒ82; door den heer ƒ10.51; te Stavoren ƒ4.22; te Warns ƒ11.23:
8.
Te
Buitenpost
en
Tzum.
11.
„Doleerende".
te Leidsehendam
H. J. W. J. Geesink; Ds. G. G. van Doornik uit Delft ƒ342.50, uit Hof van te Workum ƒ21.98; te Woudsend ƒ 25.381,^';
9. „Hebt ge Mij liever dan
BEDANKT: Amerongen, A. Voogel, te PuttersHoofdstuk VIII.
Ringnalda ; Ds. H. Hoekstra;
Delft ƒ62, uit 'Rijswijk ƒ 4 5 , samen ƒ449.50; te Doesburg ƒ 8.711,-^ en ƒ 7.12, samen ƒ 15.8314;
deze,?"
hoek. — Ambt-VoUenhove (A), S. Verlare, te KomAnti-doleerend kerkisme.
Ds.
J.
C.
van
Schelven
;
Ds.
door
den heer D. Lyberse te Arnhem ƒ418; te Noorden ƒ1.68; te Leimuiden ƒ 7.80; te
10. In de schuur van Slob.
merzijl. — Ede, S. Doornbos, te Doetinchem —
door den heer A. den Oude te Kapelle a. d. Zwammerdain ƒ11.8714; te Alfen ƒ13.9014
1. Een vaderhart'doorpriemd. W. Maan; Ds. G. Vlug; Ds.
Oldeboorn, E. van der Laan, te Onstwedde. —
11. Evangelist De Jong. ,
IJsel ƒ40; door den heer P. van Vliet uit Axel en ƒ13.50; samen ƒ27.40j,-^; Bodegraven ƒ33.1414;
2. Van het breken van be- P. J. W. Klaarhamer; Ds. J.
Sliedrecht, J. D. Heersink, te Nieuweroord.
12. De oudere predikanten.
H. F. Gangel; Dr. C. C. Schot;
ƒ74.25, uit Hoek ƒ 4 , uit Neuzen ƒ22, uitte Ter Aar ƒ 3.50; te Nieuwveen ƒ 3.37i/^; te
loften.
Hoofdstuk IV,
Zaamslag ƒ 60, uit Zuiddorpe ƒ 1, samen ƒ 161.25; Oudevvetering ƒ14.8614; te Zevenhoven ƒ5.43;
3. Nog eens: breken van Ds. C. L. F . van Schelven ;
Nederlandsch Hervornjde Kerk.
Geweldadigheden te Leiderdorp.
Ds. E. Eisma ; Ds. J. Hulsebos;
door den heer W. Graafhuis te Groningen te Oudshoorn ƒ 10.0814; te Aarlanderveen ƒ 8.92.
beloften.
BEROEPEN : Eemnes-Buiten, W. Zijlstra, te
Jhr. Mr. W. H. de Savornin
Voor de Medische Faculteit:
3e storting ƒ 123; door den heer J. H. Spoor1. De reformatie te Leiderdorp 4. Hoofdelijke omslag.
Groot-Ammers. .— Ommelanderwijk (toez.), A. M.
( C o n t r i b u t i ë n ) *door den heer A. ten Hoor
maker te Ouderkerk a. d. IJsel ƒ18; door den
2. Een partijdig burgemeester 5. Een dank- en bedestond Lohman ; Ds. A. van Schelven;
van der Most van Spijk, te Opwierda. — Groede,
Ds. J. C. Sikkel; Dr. L. H. heer W. Wessenius te Srailde ƒ 40.75; door den uit Hedel ƒ 2, uit 's'Hertogenbosch •ƒ 3, samen
3. Politie, infanterie en
in de Nieuwe Kerk.
M. A. J. de Zwaan, te Batenburg. — St. AnnaVand,
Wagenaar. ^^ De portretten
heer C. J. Sterk uit den Bommel ƒ 10.50, uit ƒ 5 (verbeterde opgave).
cavalerie.
6.
Geen
wettige
doop.
F. Anker, te Brakel. — TVIontfoort, G. Lans, te
zijn
nagenoeg
allen
naar
photo's
door den heer J.Wzn. Dirkroaat uit Broek op
Middelharnis ƒ18, uit Ooltgensplaat ƒ 8, uit
4.'
Lohman's
interpellatie.
7.
Klopjacht
in
Friesland.
Ooltgensplaat. — Utrecht, P. Veen, te Zutphen.
uit de dagen der Doleantie.
N. Tonge ƒ 2.50, uit Sommelsdijk ƒ 5,50, uit L.dijk. ƒ 6-50, uit Krabbendam ƒ 14, uit St. PanS. De rust opnieuw verstoord. 8. Volkstelling.
— Grootegast en Doezum (toez.), ƒ. H. Chr. Israel,
cras ƒ0.50, samen ƒ 2 1 ; door den heer Jac.
Stad aan 't Haringvliet ƒ 14.50, samen ƒ 59.
cand. te Visvliet. — Abbekerk en Lambertschaag,
J. G. Steenbeek, te IJzendijke. — Urk, C. A. Snoep,
de ƒ 123 uit Alblasserdam verantw. waren uit Al- Salomons uit Gasselter Nijeveen ƒ 24.50.
Vroeger
verscheen:
hulppr, te Nieuwe Pekela. — Randwijk, J. A. van
door den heer J. M. de Koning te I.,eiden
blasserdam ƒ 73.50, uit N. Lekkerland ƒ 41 en w.o.
Boven, te Ede (G.).
ƒ10 voor de Med. Fac. en ƒ 8.50 uit Sliedrecht. ƒ 14.75; door den heer C. "A. Joosse uit Charlois
AANGENOMEN: Oppenhuizen c a . , J. P. Dijk, te
f 9 , uit Hoogvliet ƒ2, uit Katendrecht ƒ 9 , uit
Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):
Broek op Langendijk. — St. Pancras (toez.), J. M.
in de Nederl. Hervormde Kerk der XlXe eeuw in de Nederl. Hervormde Kerk der XlXe eeuw
van de Geref. Kerk te Aalst ƒ 2.45; te Culem- Pernis ƒ 1, uit IJselmonde ƒ llSO samen ƒ 33.50;
Lammers, te Rhenen. — Nieuw-Vosmeer (N.-Br.),
Historisch geschetst door J. C. RULLMANN Historisch geschetst door J. C. RULLMANN
borg •ƒ 14.24; te Gameren ƒ 7.97J^; te Her- door Ds. J. C. Balhuizen uit Oosterbierum ƒ 2.S0,
Joh. A. Verhoog, cand. te Leiden.
Prijs /• 2.25 — In prachtband f 2.90 Prijs /' 2.25 -— In prachtband /' 2.90 wijnen ƒ 12.43; te Hoenza Driel ƒ 1.07; te uit Sexbierum ƒ 7 , samen ƒ9.50; door den heer
BEDANKT: Eierland, F. H. Plooy, cand. te- Amsterdam. — Bleiswijk en Dirksland, J. H, van der Ieder dezer drie boeken is op zichzelf een compleet werk, en te zamen vormen zij een Poederoijen ƒ 1.68; te Tiel ƒ 75.83; te Vuren G. van Doornik te Delft ƒ 12.50; door den heer
ƒ 1.10; te Well ƒ 6.40; te Zallbommel ƒ 4.28; P. van Vliet uit Axel ƒ 3 , uit Hoek ƒ 10.50, uit
Wal, te Lopik. — Bleskensgraaf en Hof^egen, J.
vaderlandsche kerkgeschiedenis der zoo belangrijke XlXe eeuw. Men vindt in deze boeken
Bus, te Enter. — Wierden en Zuilichem c. a., A.
te ZuiHchem ƒ4.51; te Kielwindeweer ƒ6.2614; Neuzen ƒ 9, uit .Zaamslag ƒ34.50, samen ƒ 5 7 ;
een groote serie portretten van allen die in deze historie een plaats van eenige beteekenis
H. J. G. van Voorthuizen, te Zegveld (bij Woerte Blokzijl ƒ 5.6614; te Hasselt ƒ 17.21; te door den heer W. Wessenius te Sroilde_ƒ.l5;
innemen. Ieder belangstellende in het kerkelijk leven moet deze boeken bezitten. — Men Kampen ƒ 98.981/2; te Kamperveen ƒ l.SóJ^; door den heer C. J. Sterk uit .MiddelhariKs
ijen). — Ernst, G. Alers, te Goudriaan. — Hasselt,
bestel Ie bij den boekhandel of bij den uitgever:
S. van Dorp, te Bodegraven. — Zwolle, Dr. j . P.
te Langeslag ƒ 3 ; te Oldemarkt ƒ 4.5114; te ƒ0.50, uit Sommelsdijk ƒ2,50, uit Stad aan
Cannegieter, te Middelburg. — Wervershoof(toez.),
Rouvecn ƒ 35.27; te Staphorst ƒ 5.27; te Ambt 't Haringvliet f 3, samen ƒ 6.
C. Brinkerink, cand. te Bovenkarspel.
VoUenhoven A ƒ 7.80; te dito P. f 11.70; te
T H . RUYS Gzn.,- Penniniimee'iif.
Stad VoUenhoven ƒ5.9714; te Stc^énwijk ƒ 23.74;
AmUfrdum., Kcizersgradit 162.

e Groninger
Brandwaarborg-Maats

flflflIUft, Hoesten
L. G. WEiSZ & C.,

Westermarkt No. 21
GRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.
QOLDSCHMEDING Speciale afdeeling voos* H.H. Predïkariteri
en OnderwijzerSg alsmede voor Kerken
en Scholen. 2 ^ = ^ = = = ^ ^ =
Mr. G. H. A. GROSHEIDE Jr.

00.000

„De

Beursklok"

Gesprongen

9

QAüZEVOORT's

Orgel handel

een p r e j s v e r i i o o g i n g e n .

Dieze^'straat 116, Zwolle.

IPAARBANK

Afdoende garantie.

Hoogst reëel e behandeling.

Zenuwen

Groningen, Firma JAN HAAN.

ill de Hederlapissli Harvormie M ier Ille esyw

- HET GENIOOTSCHAP BUBELVEÜSPREIDING

Vrije Universi

D£

A F S C H E I D I i ^ G De Strijd voor Kgrkherste!

W. KIRCHNER,

Bloemgracht

133,

AMSTERDAM
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