schien niet bevallen? 't Was ditmaal ook een men zich zelf niet moet wreken. Er staat ook
L. S.
lange."
geschreven: Wreekt u zelf niet. Daar heb ik
Naraenr
den
Kerkeraad
der
Gereformeerde
Men |chrijft ons:
»Och," zei Hendrik, »het ging nogal, ofschoon aan gedacht, of liever de Heere gaf mij in het Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.
Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende vriendeHet laatste bericht vóór de feestweek.
lijk, maar toch met eenigen aandrang aan de in het eerst mij alles vreemd was, en mijn hart er aan te denken. Ik heb geen spijt van
Het blijkt wel dat velen tot het laatste oogen*
Zijne Excellentie den Heer Dr. A. Kuyper.
ouders, voor hunne kinderen, die naar hier gaan, handen voor alles verkeerd stonden." Van den mijn zwijgen".
blik wachten. Dat maakt het de regelingscomdoopattesten aan te vragen. Belijdende leden kapitein en den stuurman zweeg hij ook nu „Nu", zei de kok „ik vind het mooi. Ik was
Hooggeschatte en geliefde leermeester.
missie niet gemakkelijk. Het komt er wel óp
zooveel mogelijk, althans over hun onverschillig- er misschien niet toe gekomen. Maar je hebt
behooren dit zelf te doen.
een tiental meer of minder niet aan, maat
Sta mij toe U mijnen hartelijken dank te
Telkens merken we, dat dit niet geschiedt. heid en plagerijen. E a de oom die niets ver- best gehandeld en het zal je er naar gaan".
er moet toch eenig overzicht wezen.
't Werd te laat om nu nog meer te spreken, brengen voor de wijze, waarop gij de gedachVooral heeft dit verzuim plaats bij doopleden, moedde vroeg er niet naar. Het slot van de zaak
Men vrage dus zoo spoedig mogelijk een
die als militair hetzij naar Hoofdcursus, hetzij was dat Hendrik voorloopig nog wat blijven en de vrienden moeten scheiden. Maar voor- tenis van Comrie in het jongste Heraut-'axaavdix
programma aan en geve daarbij op waaraan de
naar Instructie Bat. komen. Met Oct. zijn weer zou, om land en volk eens van nabij te zien. eerst sUep de een noch de ander. De kok was vernieuwd hebt, en voor de gunstige beoordeeling
voorkeur wordt gegeven.
Hij kon dan later zelf beslissen wat te doe;i. mistroostig dat hij zijn jongsten maar besten vaii mijn proefschrift.
jongelui opgeroepen.
Dinsdagmiddag 19 October van 3—S uur in
Wees echter zoo vriendelijk, dat ik deze toe-"
Op verlangen van den heer Van Bergen ging vriend op het schip waarschijnlijk zou verliezen.
Wij
hopen,
dat
aan
dit
verzoek
voor
de
goede
het feestgebouw Bellevue, Marnixstraat 400, onthij voor dien avond nog naar het schip terug, Dat, geloofde hij, zou wel niet uitblijven. En lichting in Uw geeërd blad plaatsen mag.
orde
en
vooral
in
het
belang
der
kinderen
zelf
vangt het Studentencorps ieder belangstellende
Iemand zou uit Uw artikel kunnen afleiden,
om den kapitein van een en ander kennis te Hendrik was zoo vervuld van de wisselingen
zelf zal worden voldaan.
in de Vrije Universiteit.
geven.
en de vooruitzichten die deze dag hem gebracht dat Comrie zelf ergens geeft het verhaal van
J. A. G. DB WAAL, Scriba.
's Avonds te 714 utir wordt de bidstond geToen hij zijn tijdelijke woonplaats weder be- had, dat hij klaar wakker bleef liggen tot diep ziJD schipbreuk en wat daaruit voortvloeide, en
Kampen^ 1 Oct. 1920.
houden in de Keizersgrachtkerk, waar Ds. G. R.
reikt had, laat in den avond, scheen het hem in den nacht. Hij kon niet nalaten op te mer- dat ik zou meenen, dat Comrie dit verhaal verKuijper van Haarlem zal voorgaan.
toe dat hij tegen de gewoonte met belangstel- ken, hoe de hand des Heeren zijn leven en lot zonnen heeft. Maar zoo is het niet. Comrie zelf
Na afloop van den Bidstond ontvangt het
ling werd verwacht. De kapitein en de .stuur- bestuurde. Hoe lang had hij er niet over gedacht gaf dit verhaal niet en zinspeelt er ook in 't
locaal-comité de vrienden der Vrije Universiteit
man wandelden in druk gesprek het dek op en zich aan een vak te wijden, en nu deed zich geheel niet op.
eveneens in het feestgebouw Bellevue, ingang
Met de meeste ^hoogachting en de oude geneer. Toen bij eerbiedig groetend langs hen ongedacht wellicht een weg voor hem open.
Marnixstraat 400.
Want, zoo redeneerde hij, als oom mij hier wil voelens van liefde verblijf ik
heen wou gaan, zeide de eerste vriendelijk:
Op Woensdag 20 is er* gelegenheid een of
Uw leerling
>Dat is laat geworden, maar je waart in een houden, en dat schijnt zoo, weet hij dat ik
meer belangrijke inrichtingen van Amsterdam te
IN VREEMDE HAVEN'.
A. G. HONIG.
goed huis en bij een besten heer. Hoe beviel leven moet en geen duit bezit voor mijn onderbezoeken.
Kampen., 5 October.
het je aan land? Wat ongewoon hé na zoo'n houd. Daar moet ik dus voor werken, en zeker
XVII.
Het is noodig dat bekend is, hoeveel persolange zeereis. Maar dat went wel. Ik hoop zal oom mij daarbij behulpzaam zijn: Hij kan
VOORUIT.
nen aan dit bezoek willen-deelnemen.
maar dat de t'huisreis wat korter uitvalt. Jij hier zooveel gedaan krijgen.
Stel er zijn 100 personen die het LaboraDe heer Van Bergen, die in den tijd waarvan zeker ook."
Maar zou hij, Hendrik, wijs doen hier mistotium van Dr. Buijtendijk willen bezoeken, dan we hier spreken, nog ongehuwd was, gebruikte
Hendrik wist niet zoo gauw wat te antwoor- schien ja.ren te blijven? Zou hij et niet spoedig
zouden er 50 te 10 uur en 50 om 11}^ uur zijn middagmaal meestal niet thuis, maar bij den, en zweeg dus. Het was den schipper er spijt van hebben zoo ver van het vaderland te
moeten saam komen.
dezen of genen goeden vriend. Zoo ook nu. En blijkbaar om te doen, te vernemen of ook over zijn, al was hij dan ook op Nederlandsch geGereformeerde Kerken.
Men vrage dus programma's en geve daarbij het zou later blijken dat in deze schijnbaar ge- hem bij den reeder gesproken was, en de stuur- bied? Maar hij bedacht ook. hoe hij in Nederop waar men Woensdag wenscht verwacht te ringe omstandigheid veel gelegen was voor man wenschte ook zekerheid op dit punt voor land als een arme jongen zou moeten beginnen,
BEROEPEN: Schipluiden, H. Moolhuijzen, cand.
worden.
Hendrik Crul, al kon dat toen nog niemand zich zelf Doch 't was laat, Hendrik was moe, terwijl hier in Suriname de weg wel voor hem Rotterdam. — Nieuwerkerk a/d Ij[sel, S. van LeeuDinsdagavond — men kan het zich voorstel- voorzien. Wat wij kleine dingen noemen zijn en zoo moest men alles tot morgen uitstellen. gebaand scheen. Hij kon het met zich zelf niet wen, Houwerzijl. — Kootwijk, E. J. van Voorst, Nu— Blokzijl, E. C. v. d. Laan,
len — is de feestsamenkomst. Daarom ook een dikwijls zeer groote, gelijk later blijkt. Zoo is
Toch, al was het tegen de scheepsorde, kon eens worden tot gelukkig eindelijk de slaap zijn mansdorp-Klaaswaal.
— Stadskanaal (Pekelderweg), W. Fokkens,
feestgave.
vaak de weg des Heeren, die David bekwaamde Crul niet nalaten even te gaan zien, of de kok moede oogen sloot, doch niet vóór hij God Lollum.
Exloërmond.
Reeds is er een bedrag door de H.H. oud- om met een kleinen slingersteen den grooten nog op was. Dat trof gelukkig zoo, en weldra had gedankt voor Zijn onverdiende zegeningen. 2eAANGENOMEN:
Doesburg, J. B. Jansen, Zevenstudenten bijeengebracht en nog dagelijks komt Goliath te vellen.
zaten die twee in druk gesprek over het ge- Het eerste wat Hendrik den volgenden mor- huizen (Z.-H.).
daar geld bij.
Bij zijn .vriend gekomen, stelde Van Bergen beurde van dien dag, waarbij de kok in het gen deed, was den kapitein te gaan spreken en
BEDANKT : Oude Pekela, H. P. M. G. dé Walle,
Ook de kerken laten zich niet onbetuigd; ge- zijn neef Hendrik aan den gastheer voor. Weldra eerst bijna louter toehoorder was.
hem mee te deelen, dat hij, op verlangen van Zaamslag. — Pernis, M. Post, Nieuw-Dordrecht. —
regeld komen er collecten in, en natuurlijk zullen zat men gezellig bijeen aan den disch, voor
Als gezegd was het reeds laat, en schoot er zijn oom voorloopig bij dezen zou vertoeven, en Siddeburen, J. Hoekstra, Ten Post. — Breukelen,
Zondag 17 Oct. wel de meeste collecten gehou- welken de vrouw des huizes uitnemend had ge- niet veel tijd tot praten over. Dat was maar niet meer op het schip. De kapitein scheen Dr. S. O. Los, tijd. te Den Haag.
den worden.
zorgd. Er werd druk gepraat, vooral over goed ook, want Hendrik was zoo vervuld van dit geen goed teeken te vinden en deed, gelijk
Nederlandsch Hervormde Kerk.
Laat men Maandag even aan 't Bureel be- Nederland, het vaderland van alle aanwezigen. al hetgeen hij dien dag had gezien of bespro- Crul wel merkte, alle moeite om nog wat meer
BEROEPEN:
Zwammerdam, Joh. Steehouwer,
richten hoe groot de collecte van Zondag was, Hendrik mocht uit zijn vroeger leven en weder- ken, dat hij er wel uren over had kunnen pra- te weten te komen. Doch Hendrik was
Broek
op
Langendijk.
— Purmerland, E. Reeser,
het geld kan dan wel later komen.
varen zooveel vertellen als hij zelf wilde. Zoo ten. Vooral weidde hij uit over zijn oom. gesloten als een pot, nu, en later jegens den cand. 's Gravenhage. — Voorburg, Dr. Th. L.
Verblijdend is het dat ook van tal van vrien- kwam hij dan ook te spreken over zijn eerste Blijkbaar had hij van dezen groote verwachting. stuurman. Beide mannen vreesden, dat de Haitjema, Apeldoorn. — De Vuursche (bij Baarnj,
den gaven inkomen. Wie weet hoe groot het zeereis. Hij verhaalde allerlei, doch over de be- iDat is een gewichtige dag voor je geweest," reeder het hun lastig zou maken, als hij wist J. H. Gunning E.Bzn., Hoogeveen. — Hilversum
bedrag nog zal zijn, waarvoor op No. A van het handeling hem door kapitein en stuurman aan- zei de kok toen Crul een oogenblik zweeg hoe zij zijn neef hadden bejegend. Doch er (3e pred. plaats), B. J. C. Rijnders, Rotterdam. —
program wordt geteekend!
gedaan in den eersten tijd sprak hij nagenoeg »Wie weet wat de Heère God hier nog voor gebeurde niets bijzonders. Dat viel natuurlijk Wons, J. IJzerman, Geervliet. — Gelselaar, A. van
Men vrage dus spoedig een programma, opdat niet.
je heeft weggelegd. Heeft mijnheer Van Bergen mee, al zaten ze ook een paar dagen in den Geest, 's Gravenzande. — Den Ham, F. van Asch,
— Bergambacht, T. Lekkerkerker, IJselp den feestavond de feestgave verrassend zij.
Toen de maaltijd was afgeloopen hadden de je nog het een en ander gevraagd over de reis angst. Nu, dat hadden ze aan Crul wel ver- Eethen.
muiden. — Oud-Alblas, P. Kruijt, Staphorst. —
Deputaten van de Gereformeerde kerken voor gastheer, die Van Tol heette, en Hendrik kennis en het leven aan boord ? Dat kon wel zijn, want diend.
Cubaard, A. C. H. VoUenweider, Stavoren. — Wiede correspondentie met de Hooge Overheid gemaakt. Ze stelden blijkbaar in elkaar belang, kapitein Klaver kende hij van nabij, maar dezen
Hadden de laatste dagen den jonkman allerlei rum ca., J. H. G. Stap, Rottevalle. — Oterleek
brengen ter kennis van de kerken:
afwisseling gebracht nog meer zou volgen.
en Hendrik voelde zich zoo op zijn gemak, niet."
(toez.), F. W. Boers, Graft. — IJselmonde, J. van
dat volgens bericht van ZEx. den Minister dat hij geheel zijn beschroomdheid bij het spreken
Een uur na zijn bezoek aan den kapitein Duyvenboden, Rotterdam.
•Och, ik heb zoo het een en ander verteld,"
van Justitie d.d. '28 Sept. 1920, Afd. 1, C. met groote heeren vergat. Hij ging nu weder zei Hendrik droogweg.
werd Hendrik een brief gebracht, die zoo pas AANGENOMEN: Hoofdplaat, J. E. B. Meloen,
No. 732 de Gereformeerde kerk "van Ternaard, mee naar ooms huis. Want, zei deze, wij moeten
>Ook van de behandeling die de kapitein en bij scheepsgelegenheid uit Nederland was aan- Baarland. — Minnertsga, L. Moolhuizen, Garijp.
BEDANKT: Dordrecht, J. H. Gunning E.Bzn.,
gem. Westdongeradeel, prov. Friesland, zelfstan- nog even onder ons praten.
gekomen. Hij kende de hand van het adres
de stuurman je hebben aangedaan?"
Hoogeveen. — Oudemirdum, C. J. Leenmans, Oosdig is geconstitueerd als »de Gereformeerde kerk
niet en haastte zich het schrift te ontzegden.
»Wat zijt ge nu van plan te doen ?" sprak de
«Neen, heel weinig althans."
terwolde. — Kimswerd, A. N. Pijnacker Hordijk,
te Ternaard".
heer Van Bergen vriendelijk. >Ge moet spoedig
»Ik dacht dat je juist over die dingen het
Oldeberkoop. — Dokkum, B. ter Haar Dzn., OosOp de lijst van de Gereformeerde kerken is beslissen. Want het schip vertrekt misschien al eerst en het meest zoudt gesproken hebben. Waarterwolde (Fr.). — Westbroek c. a., J. J. Timmer,
BRIEFWISSELING.
deze kerk geplaatst onder No. 931.
over een week weer. Wil je nu meegaan, dan om deedt je dat niet? Had je er geen lust toe?"
Montfoort. — Brunssum (L.), C. D. van Noppen,
P. B. te R. Uw vraag krijgt eerlang een Zwolle.
is het goed, maar blijf je liever nog een poos
>Maar al te veel", zei Hendrik, „en ik weet
Namens Deputaten voornoemd,
beurt. Daar de vragers die pas gehad hebben,
H. BOUWMAN, Secretaris.
i hier, doë het dan gerust. Ik hoop voor alles te ook dat, als ik sprak, hun onvriendelijkheid en
zorgen, en er gaan gedurig schepen, zoodat je weg plagerij hun leelijk op kon breken. Maar ik heb moeten zij nu een weinig geduld oefenen.
kunt wanneer je wilt. Of is de zeereis je mis- uit den Bijbel en van mijn ouders geleerd, dat
HOOGENBIRK.
Vr^e Universiteit.

Snge^onben ^tufefeen.

ni$if MitiJlt$v$ti.

Herfenieuloss*

Vrije Universiteit.

De Groninier
20 October 1880 - 20 October 1920.
Iraiiilwaarliors-Maatscliappij.
Op 19 October des avonds te 7V2 uur
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21 October hoopt onze ge- J
liefde Vader, de Weleerw. *
Heer
^
Ds.
A.
VAN
WIJK,
*
zijn

*

*

50-iarige Ambtsbedienins

GROOTE SORTEERING IN EENVOUDIGE EN LUXE MODELLEN
ORGELS VOOR KERK, ZAAL, SALON EN HUISKAIUER,

te herdenken.
Gode alleen de eer!
*
Thesinge., Oct. 1920,
Zijne dankbare kinderen *

G. A. GOLDSCHMEDING

KEIZERSGR. 2 9 9 - 3 0 3 , W A R M O E S S T R . 141) , „ „ r n n . . .
U T R E C H T S C H E S T R . 119, K A L V E R S T R . 5 6 \ AMSTERDAM

Post Cheque en Girodienst.
P o s t c r e d i e t b r l e v e n bieden voor rekeninghouders gelegenheid
om doorloopend in het geheele land bij alle kantoren der posterijen
geld op te nemen. Zij hebben voor anderen dan de rechtmatige
houders geen waarde. Verlies of ontvreemding berokkent geen schade.

A. B. 'T HOEN—ROTS.

AVONDMAIILSTEIIEH IN ZIIVEII, VERZILVEIID EN NIKKEL.

Alblasserdam^ 8 Oct. 1920.

T. F A B E R Y D E J O N G E .
Het zij ons vergund, om voor
de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het ontslapen van onze lieve Vrouw,
Moeder en Vriendin,
HENDRIKJE ABERSON,
langs dezen weg van harte te
danken.
H. THOMAS
en Kinderen.
T. MIEDEMA.
leiden., 8 Oct. '20.

HOOFDKANTOOR

Voorganger Ds. G. R. KUYPER te Haarlem.

GRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.

Na afloop van dezen bidstond g e z e l l i g s a m e n z i j n in het
feestgebouw BELLEVUE, ingang Marnixstraat 400.

UITNOODIGING TOT KENNISMAKING

In plaats van kaarten.
Hedenmiddag 1 y^ uur nam
de Heere plotseling tot Zich,
ons innig zeer geliefd kindje
GERRITJE,
in den leeftijd van bijna
zes jaar.
De diepbedroefde Ouders
en Familie
A. J. 'T HOEN.

BIDSTOND in de Keizersgrachtkerk.

„Eenige ihcmenten ült da geschiedenis der Vrije Universiteit" door S p e c i a l e

COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN

Schriftelijke opleiding voor praktijk, diploma, akte L. O. en akte HEERENGRACHT 146, AMSTERDAM.
M. O. f 3.— per maand. Pros- »••••••••»••••••••••••
pectus en lijst van 50 geslaagden
der laatste examens franco op
aanvraag.

Oe Gee & Grosheide

Accountants
(Instituutsleden).

Singel 303

Keizersgracht 2G3

Tel. Noord 1233
Tel. Centrum 2615
„ Centrum 2981

SIGAREN.
overtuigt

U,

SIGAREN.
gIJ

zijt

tevreden.

Door geheel Nederland franco
thuis, flinke, wit brandende, geurige
sigaren. 100 fijne f 4.50, 200 - f 8.25.
100 zeer fijne f6.25, 200-f 11.75.
ExtrafijnelOO-f7.50, 200 -f 14.25
Brieven van tevredenheid voorradig. Adres:

R. VEERIWAN, Turfmarkt 54, Qouda,

H, H. P r e d i k a n t e n

Bijlcantoor te ZWOLLE.

gevestigd te GRONINGEN.

De Bank geeft uit tot een beperkt b e d r a g :

Goede reclame
geeft U o p U w e concurrenten
een

beduidende

voorsprong.

6 V i PMIBeiVEII tigen jOO %,
in stukken van f 1000.- en f 5 0 0 . - .
De Directie;

Een Advertentie in

„De Standaard"
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M. Brouwer.

Mr. H. van der Vegte.

Vrije lliiiversiteii

F. J . Bolt.

Feestgave
veertig-jarig
bestaan.
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Penningmeester.
TELEFOON 1177.
Laat ze voorai niet In ƒ10.66; te Westervoort ƒ 10.12}^;
Amsterdam, Keizersgracht 164.
te
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ƒ
36.04HASSEN, Markt 14. Telefoon 269.
den wagen liggen.
Giro No. 6327.

firma H.iiMEDES

TE KOaP GEVRAAGD:
CALVINI, Institutio, ed. Tholuch.
»
Novum Testamentum.
»
Opera Omnia, 9= vols.
Dr. KUYPER, Werk v. d. H. Geest.
»
Dagen V. g.Boodschap.
»
Engelen Gods.
»
E Voto Dordraceno.
Benevens andere Theol. Werken.
Aanb. lett. A. Bureau v. d. Blad.

voor

GroÉgsche llypotlieelibaiili voor Nederlanii

FABRIEK VAN GOUOEN EN Z I L V E R E N W E R K E N , GOES

Boekhouden. A. W. BRINK & Co.

afdeeling

Ds. J. C. RULLMANN, enz.
en O n d e r w i j z e r s , v o o r K e r k e n e n S c h o l e n ,
Vraag programma (bewijs van toegang) aan het Bureel VRIJE
UNIVERSITEIT, Keizersgracht 164.
alsmede voor Leden van „ P a t r i m o n i u m " .
Voor het Locaal-Comité
W. H. VAN SCHAICK, Voorzitter.
Mr. G. H. A. GROSHEIDE, Secretaris.

6» JAARGANG

OUDE PADEN

Halfwollen Ondergoederen
Zuiver wollen Ondergoederen

GRONIKGER GOEDERENVEIiyOEIl

Lezers van

ZACHT en GEURIG

Dag- en Weeklilailen
Spoorwegwagens,

ZIGTERMAN's

toeilkoope Meyhlwinkels

TH. GROENEVELD,

STOOMTABAKSFABRIEK,

SN EEK.

