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Op politiek gsbied heeft
werkt.

de krisis daartoe meege^
I .

„Onze Reisgids voor 1926." Uitgegeven door
do Nederlandsclie Christelijke Reisvereeaiiging.
Hoorn — Edecea.
De Nederlandsclie Christelijke Reisvereeniging heeft
in hgar opschieten iets van een wonderboompje.
En deze reisgids is er een van de vruchten van.
Het mag gezegd, dat hij aan zijn doel beantwoordt.
Wat hij alzoo bevat, kan misschien het' best worden
medegedeeld door eenige punten uit den prospectus
hier te laten volgen.
Een overzicht over de reizen in 1925.
De reisprogramma's voor 1926.
De hotels die ons bekend zijn in de onderscheidene
landen.
De vermelding van de plaats en de tijden van de
kerkdiensten, waaraan door leden onzer organisatie kan
worden deelgenomen.
'Mededeelingen omtrent passen, visa en bewijzen van
Nederlanderschap individueel en collectief.
Kantoren voor het wisselen van geld in de te bereizen landen en plaatsen.
Een causerie over het maken van dagreisjes in Zwitserland door personen die particulier reizen ondernemen.
Opmerkingen over het leiden van reizen.
'Wat door reizenden niet mag worden vergeten.
Een opsomming van wat mag worden meegenomen
naar het buitenland en wat van daaruit in ons land
mag worden ingevoerd zonder betaling van invoerrechten
en aan welke invoerrechten moet worden voldaan 'bij
de invoering van belaste artikelen.
Adressen van gezantschappen en consulaten.
'Wenken bij het voorkomen van lichte ongevallen
op reis en het verle&nen van eerste hulp.
Hieruit ziet men, dat deze gids niet alleen voor
leden van bovengenoemde vereeniging belang heeft, maar
ook voor andere reislustigen.
„Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk
van Watergraafsmeer (Amsterdam) voor het
jaar 1926."
Als emeritus-predikant van Watergraafsmeer heeft dit
boekske vanzelf een bijzondere aantrekkelijkheid voor mg.
Uitteraard heeft het overigens meer een plaatselijk
belang.
Daarenboven kan het anderen kerken, die het nog
niet tot de uitgave van een jaarboekje brachten, aJs
model dienen.
Er is de uiterste zorg aan besteed.
Het overzicht „Uit het Verleden" is interessant.
..Jaarboekje van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding voor 't jaar 1926."
• .
Dertiende jaargang.
Amsterdam — Nassaukade 73.
Ook dit jaarboekje ontbreekt niet op het appèl.
Het kan rekenen op veler waardeering.
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„'Met zes zintuigen de natuur in", door
Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van
Johan Dijkstra.
Kampen — J. H. Kok (z. j.)
'k Dacht: dit boek kan wel even wachten.

,De Reformatie" is door zijn
groote oplage HET blad voor
FAMILIE-ADVERTENTIEN.
Onze Cereform. leringen gelieven daarmede te rekenen.

Want wie treitt er om en bij Sint-Nikolaas „met zes
zintuigen de natuur in"?
Maar thans zit de lente in de lucht.
Thans wordt iets van een bescheiden trekvogel in
den mensch wakker.
Thans is het het psychologisch moment om op dit
prachtboek van prof. 'Van Veldhuizen de aandacht te
vestigen.
AVie het doorgelezen heeft, geniet van het buitenlevax
dubbel.
De auteur is een warm natuurliefhebber, een fijn
waarnemer, een enthousiast verteller.
Het laatste hoofdstuk spreekt van den invloed van
het geloof op onze natuurbeschouwing.
Als een der uwen de natuur ingaat, vergeet niet
dit mooi gebonden boek in zijn handtasch of rugzak te
stoppen.
HEPP.

De Synode van Assen.
.Dertiende zitting.
Donderdag half twee opende de praeses, Ds K. Femhout, do
13e zitting, waarvoor ruime publieke belangstelling was. Hij
deed zingen Ps. 100:1 en 2 en ging voor in gebed.
Na lezing van bet appèl nominaal, waarbij bleek, dat
alle leden der Synode aanwezig waren en lezing van de
acta der laatste openbare zitting, die van 'Woensdag 17 Fefiniari j.l., die ongewijzigd werden vastgesteld, besloot de
Synode op voorstel van het moderamten do artikelen uit de
acta van het Comité-Generaal, die betrekking hebben op de
zaken, behandeld in Commissie III en IV op te nemen in
de Acta der Synode.
Ingekomen was een telegram van eenige broeders uit 'Vlaardingen (C. Korpershoek c.s.) waarin de Synode wijsheid
werd toegebeden „tot verblijding dergenen, die vasthouden
aan de zuiverheid in belijden en onvoorwaardelijke handhaving van Gods 'Woord".
De Classis Assen bad de Synode toe: „Zij de Koning der
gemeente u nabij met Zijn Geest. Die Geest leide u in
al' luw beraadsla^ngeu en beslissingen".
Ingekomen was ook een uitnoodiging om vertegenwoordiging
bö de ontvangst van het Congres voor Inwendige Zending
van „Der Kontinentale Verband für innere Mission". Prof.
Dr F. W. Grosheide zal de Synode .daarbiji vertegenwoordigen.

KERKNIEUWS.
GEREFORMEERDE KERKEN.
D r i e t a l te:
"Woerden: Joh. Dam te Bodegraven; H. v. d. Elskamp te
Koog-Zaandijk; H. Knoop te Kooten.
T w e e t a l te:
Rotterdam (vao.-Wielenga): Dr C. Bouma te Zwolle en 'Wi J. J.
Velders te Amsteidam.
B e r o e p e n te:
Aalsmeer: N. WiUemsen, cand. te Amsterdam.
Alcoude en te Woubrugge: cand. N. 'Willemse te Amsterdam.
Haamstede: cand. H. J. Kouwenhoven 'Jr. te Leiden.
Den Helder: W. J. J. Velders te Amsterdam.
(
Hoogvliet: cand. H. J. Kouwenhoven Jr., te Ledden.
Lexmond: cand. N. Willemse te Amsterdam.
>
Nieuwerkerk a. d. IJssel: cand. N. "Willemlse, te Amsterdam,
Oud-Vosmeer: E. J. van Voorst, te Kootwijk.
i
Varsseveld: S. v. Dijken, te Nieuweroord.
'Wons: cand. S. J Koster, te Temeuzen.

GROEN
ELOUT
MACKAY
KUYPER
LOHMAN
DE VISSER

ij zouden gaarne in h e t bezit
komen van de Jaargangen
1897 en 1905 van het HANDBOEK
TEN DIENSTE VAN DE GEREFORM.
KERKEN.
Wie onzer lezers k a n ons hieraan helpen? Kosten worden
gaarne vergoed.
Adres: de Uitgevers van dit blad.

W

Van bovenstaande pleitbezorgers van het Christel^k
Onderwijs lieten wg GROOTE PORTRETTEN vervaardigen
in koper-diepdruk. De prfls van dit zestal portretten in
lijst (buitenmaat 37 X 46 c.M.), verpakt in kist, bedraagt
f 30,— inclusief e m b a l l ^ e .
— Bestellingen kunnen
onmiddellijk worden uitgevoerd.

GOES.

OOSTERBAAN & LE COINTRE.

KAART VAN DE REBEF.
I
KERKEN IN NEDERLAND,
Met Biphabetisohe naamlijst.

De C l a s s e s - i n d e e l i n g is op
de kaart aangegeven. Formaat
60 X 70 C.M. PriJ» 35 oent».
Franco toezending na ontvangst
van het bedrag.

Voor een goede

Kerkelijke Administratie
gebruike men onze REGISTERS tot h e t inschrijven van

J . C. WIRTZ C z .

BEKNOPT OVERZICHT
DER KERRCESGHIËDENIS.
VIERDE vermeerderde druk.

Prli* 40 et*.

voor:

Afscheid

van:

Hillegersberg-Teibregge: L. J. Allaart. Tekst: ,t ICor. 15; 5$
(laatste ged.)
Ds W. K. P. Goeree, em.-pred. van de Geref. Kerk. vaa
Wagcnborgen, hoopt zich metterwoon te Appingedam te vestigen.
CHR. GEREFORMEERDE KERK.
B e r o e p e n te:
Broek onder Akkerwoude: M. Holtrop te ülrum.
.Werkendam: J. P. iVfeijering, te Nieuwpoort.
Zaandam: A. Zwiep, te Hillegom.
Zeist: A. M. Berkhof!' te .Amsterdam.

in iedere dikte verkrijgbaar

Verder zijn bij ons verkrijgbaar:

Attestatiën voor Doopleden
„
„ Lidmaten in vollen rechte
Berichtkaarten verhuizing leden
Credentiebrieven
Beroepingsbrieven met Salarisregeling
Goes

OOSTERBAAN & LE COINTRE

Mede werl
C. Breei
Ds J. G.
dam; Ds
Tilburg;

B e d a n k t voor:
Gouderat: C. Vlasblom to Driesum.
Zwijndrecht: A. Zwiep te Hillegom.

m

T w e e t a l te:
Sliedrecht: G. H. Kersten, te lerseke en A. Verhagen te
Middelburg.
B e r o e p e n te:
Rotterdam: G. H. Kersten, te lerseke..
SKedrecht: G. H. Kersten, te lerseke.
Vlaardingen: H. lüeviet Jz. te Vecnendaal.

B e r o e p e n te:
Bussum: Dr W. Lodder te Doorn.
Buren (toez.): H. Kluin, te Angeren.
Den Briel: P. Hofstede, te Noordwijkerhout.
Leeg- en Hoogkerk: M. C. Slotemakei- de Bruijne, te Tcrkaple.
Ootmarsixm: cand. P. ten Have, te Dieren.
Simonshaven (toez.): H. Stegenga, te Cothen.
Woudrigem: A. v. Willigen, te Nieuw-Beyerland.
Zegveld: G. Enkelaar, te Langer- ea Kortena.ai'.
Wagenborgen A. M. v. d. Most van gpijk te Opwierda.
A a n g e n o m e n naar:
Maassluis (vac.-C. J. Schweitzer, toez.): A. J. Bosman, te
's Gravendeel.
Bedanktvoor:
Asten: Dr H. E. G. van de ileene, te Over-'
Maassluis (vac- J. J. v ,d. Grient, toez.): J. F.
te Ahnkerk.
Oudewater (vac.-M. Buiskool): H. A. Heijer, te Vlaardinga.
A f s c h e i d van:
Biezelinge: T. Jonker. Tekst: Füipp. 1:6.
Rijsoord: R. C. W. J. Hook. Tekst Hand. 20:32.
I n t r e d e te:
Heemskerk: Joh. IJzerman. Tekst Joz. 3:17.
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Hebt Gü al kennis
" gemaakt met'

door Doe. J . J. V A N DER SCHUIT

P r i i a f 0.75
UITGAVE D. 1. V A N BRUMIVIEN - DORDRECHT

Ciiristel. Sociaal-EconomM
Weeicbiad,
onder redactie van onzi
meest bekende mannen ti
vrouwen

Dltgave van OOSTERBAAN & LE GÜINTRE. Boes, j

Jezus' lijden, sterven en opstanding
(Ineenvoeging der vier Evangeliën)

door H. J . VAN KEMPEN

f 0.60

Al wat de vier Evangelisten over het Lijden, Sterven en de Opstanding van Jezus mededeelenj is hier naar tijdsorde met de
woorden der Schrift gerangschikt.
Voor H.H. Onderwijzers van groot gemak bij de behandeling der Bijb. Geschiedenis in deze weken vóór Paschen,
Verkrijgbaar in lederen boekhandel, alsmede, na storting van
het bedrag per postwissel, bij de Uitgevers.

S A N Z Ë V O O R T ' S O R O Ë L H A N D E L - ZWOLLE

I

RUILEN

Vraagt
Catalogus
VERHOREN

WORCESTER
STANDARD
HILDEBRANDT
REPAREEREN

Zoo niet, vraag dan tui
lieden proefnummers aan 'i
DRUKKERIJ ORANJENASSM
BAARN

Dit belangrijice, goed geïllustreerde tijdschrift,zoo
goed als zonder uitzondering gunstig beoordeeM
en door de Christelijke
Pers hartelijk aanbevolet.
kost slechts f2.50 pe'
halfjaar en valt daaro»
onder het bereik van iefc
die op Sociaal-Economisti'
gebied voorlichting vai
Christelijke Voormannen
wenscht.
Ondergeteekende
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wenscht proefnumwe'S''

GEEN ADVERTENTIE
in „ D E R E F O R M A T I E " bliift z o n d e r r s s u l t a a t ,
omdat

INHOUD: Bie)io<
Wien ? (Jes.
ken VII. — I
door A. G.
— Persschou
V. — Boekl
14c, 15e en
j Exegetische (
Kerkreclitelijkc

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Versohenen:

MANNBORG
LIEBIG
LINDHÜLM

Prof. Dr

GEREFORMEERDK GEMEENTEN.

Doopleden, Lidmaten in vollen rechte
en Huwelijksinzegeningen
P r o e f v e l l e n op aanvrage ter inzage

Uitgave van
OOSTERBAAN & LE COINTRE
Goes

Bedankt

Gondcreu en KoUumerpomp: cand. M. van Wijk, te Leidea.
Meliskerke: A. AVijngaarden te Baarlaaid.
Socrabaja: C. v. d. Woude te Gorredijt.

„Antwoord aan Ds Schilder"

Tweede
druk

Bö de Uitgevers van dit blad
is verkrijgbaar:

A a n g e n o m e n naar:
Augustinusga-Surhuizum: H. Buwalda, te Oude-Bildtzijl.
Djokja (zelfst. Javaansclie Gemeente): dhr Soepater, Evangelie-onderwijzer.
Oostburg; cand. M. van Wijk to Leiden.

z i i door DUIZENDEN w o r d t Belezen I I

De

MaatschapPÜ

In open envelop ge'""',
keerd met 2 ets. p o s W
te zenden aan de DrudW'
Oranje Nassau te Baa'»
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