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KERKNIEUWS.
GEREFORMEERDE KERKEN.
B e r o e p e n te:
Oegstgeest (2e pred. pl.'>; Dr D. .1. v. Katwijk te Sciiipluiden.
A a n g e n o m e n naar:
Barendrecht; J. Oosterveen te Wilnis.
B e d a n k t voor:
Bussum: Dr C. Bouma te Zwolle.
Haamstede: J. Snoek te Vryhoeve-'s Grevelduin Capelle. .
Hoek V. Holland en Heinenoord: D. Bremmer te Bruinisse—
• Oosterland.
Klundert: A. .1. Bouma te Wanswerd.
Meliskerke: E. Beukema te Nijawier.
Middelburg (vac.-R. Hamming): J. C. Houtzagers te Reeuwijk.
Middelburg (vac.-L. Bouma): A. Dercksen te Pijnaoker.
Nieuwerkerk a. d. Usel: H. M. Ploeger te Appelscha.
A f s c h e i d van:
Heerenveen: W. Steunenberg. Tekst CoU. .3:11, laatste gedeelte.
Overleden:
A. V. Andel, Em.-pred. v. Hilversum, 60 jaar.
C a n d i d a t e n t o t d e n H. D i e n s t .
De heer H. Hoekstra, Theol. cand... te Zwartsluis zal van nu
ai gaarne een beroep bij een der Geref. Kerken in overweging nemen.
— Cand. M. Zülema, te Ten fost (Gr.), door de Classis
Appingedam beroepbaar gesteld bij de Geret, Kerken, verzoekt
ons mee te deelen, dat 'hij na 1 September a.s. gaarne een
eventueel beroep in overweging zal nemen.
D r D. .T. y a n K a t w ij k.
Het heeft verwondering gewekt, dat door den Kerkeraad
der Geref. Kerk van Oegstgeest, een gemeente van 500
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zielen, naast den predikant. Ds K. Schilder, ©en tweede
predikant beroepen is in Dr D. J. van Katwijk te Schipluiden.
Naar verluidt, zal Dr Van Katwijk zich voortaan geheel
gaan wijden aan het onderwijs in de godsdienstvakken aan
de Chr. H. B. S. Daar hij evenwel gaarne predikant blijven
wil, heeft de Kerkeraad te Oegstgeest hem' als 2de predikant
beroepen.
Rusthuizen.
Te Bölsward zal vanwege de Diaconie der Geref. Kerk
ongeveer midden November het rusthuis „Elim" voor ouden
van dagen geopend worden.
D s H. W i e r s e n g a .
Ds H. Wiersenga, pred. der Geref. Kerk van Medan (Sumatra), die binnen niet al te langen tijd hoopt te repatriëeren,
heeft in de vergadering der Classis Batavia, gehouden van
27—29 Juni 1.1., van deze afscheid genomen.
Emeritaatsgelden.
De Classis Batavia van Geref.
Emeritaatsregeling een bepaling op
een pensioengerechtigde ophoudt lid
alle pensioen-aanspraken vervallen,
bepaalt.

Radio-preeken.
Ter vergadering van de Classis Batavia van Geref. Kerken
deed Ds J. A. C. RuUmann (Batavia) het verzoek om ©ea
Commissie te vormen, die trachten zal verbinding te krijgen
met de e.v. oprichters van een uitzendstation. De Classis
ging op dit verzoek in en benoemde een Commissie, aan
welke machtiging gegeven werd de noodige stappen te doen
tot bereiking van het gewensohte doel, mits daarvan voor
de Geref. Kerken in Indië niet te groote financiëele consequenties verbonden zijn.
•
CHR. GEREFORMEERDE KERK.
B e r o e p e n te:
Amsterdam-Oost: N. BijdemasI te Rotterdam.
Steenwijk: L. H. Beekamp Ie Harlingen.

Verschenen:

B e r o e p e n te:'
Leiden: A. de BJois te Dirksland.
B e d a n k t voor:
Charlois: S. Fraajije te Barneveld,
Utrecht: M. Hofman te Krabbendijke.
NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.
B e r o e p e n te:
Alblasserdam .(toez.): H. P. Brandt te Lage Zwaluwe.
Angerloo: J. H. Warners, cand. te Haarlem.
Burum, Munnekezijl en Hattem: W. Okken te Urk.
Elburg: J. C. Klomp te Westbroek.
Gamerwolde: L. de Baan te Drachtster Compagnie.
Godiinze (toez.): J. Eikema te Witmarsum.
's Grevelduin—Capelle: F. v. Asch te Den Ham.
Maria-Hoorebeke (België): M. C. Wegeling te Boertange.
Oene bij Epe: B. N. B. Bouthoorn te Zeist.
Willige—Langerak: D. Bax te Oude Tonge.
A a n g e n o m e n naar:
Hansweert: F. W. J. Brümmer te Hoorn op Texel.
Jorwerd (Fr.); W. P. Stratingh te Noordbroek (Gr.).
Wageningen: Joh. Kijne te Woubrugge.
Visvliet—Pieterzijl (toez.): H. G. Th. Ravesteijn te Midwolda.
B e d a n k t voor:
Loon op Zand: A. F. P. Pop. te Vaassen.
Puttershoek: J. J. v. d. Pol te Oud-Alblas.
Renesse en Noordwelle .(toez.): J. Vink te Drimmelen.
Sommelsdük: C. J. v. d. Graaf te Ameide.
Vreeswijk: J. Ronge te Hoog-Blokland.
I n t r e d e te:
Denekamp: J. Hofker. Tekst 2 Cor. 4:5.

IN ELK HUIS EEN ORGEL!

Ganzevoort's Orgelhandel
DIEZERSTRAAT

Een episode uit het geestelijk leven op Walcheren
omstreeks 1780

A. VAN DEURSEN EN G. MEIMA

PALESTINA
IN WOORD EN BEELD

door A. JANSE
hoofd Chr. School Biggekerke
Prijs f 0.60, francop. p.f 0.64.
Alom verkrijgbaar in den
Boekhandel en na ontvangst
V. h. bedrag bij de Uitgevers

Oosterbaan & Le CoiDtre - Goes.

1

Kerkelijke Administratie
gebruike men onze REGISTERS tot het inschrijven van

Doopleden, Lidmaten in vollen reclite
en Huwelüksbevestigingen
in iedere dikte verkrijgbaar
P r o e f v e l l e n op aanvrage ter inzage

>NAAR OORSPRONKELIJKE SCHILDERIJEN VAN
L. B L U M TE J E R U Z A L E M
(Grootte 75 bij 105 oM.)
Met toelichting bij iedere plaat.
Verscheiion:
Ter perse om in 1927 te verJeruzalem, gezien van
den Olijfberg.
7. Gezicht op Jaffa
Straat in Jeruzalem.
8. Aan den Jordaan,
Jeruzalem, het TempelHadsjla Voorde.
plein.
9. De Karmel bij Haifa.
Bethlehem, de Basiliek
10. Mariabron bij Nazareth.
der Geboorte.
11. Kapernaum aan het
Mar-Saba.
meer van Gennésareth.
De Doode Zee bij Engedi.
12. Joodsche Kolonie
Kinnéreth.
Prijs per plaat, met toelichting, geplakt op zwaar carton,
met metalen hoeken
f 4.25
gevoerd met papier, met afneembare stokken,
(systeem Keiser)
- 5.25
Ter perse om in 1938 te verschijnen:

PALESTINA

Verder zijn bij ons verkrijgbaar:

HANDLEIDING

Attestatiën voor Doopleden
„
„ Lidraaten i n vollen rechte
Berichtkaarten v e r h u i z i n g l e d e n
Credentiebrieven
Beroepingsbrieven m e t Salarisregeling

BIJ DE 12 PLATEN PALESTINA IN WOORD EN BEELD.
Een samenvattend werk over Pale&tina, waarin
tevens de toelichtingen en vertellingen verwerkt zijn. — Na het verschijnen dezer uitgave
worden de platen zonder toelichtingen geleverd
en de handleiding a f z o n d e r l i j k berekend.

Goes

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

OOSTERBAAN & LE COINTRE

Lezers van „De Reformatie"! Wekt uw kennissen op proefnummers
van ons Blad aan te vragen.

Verscbenen bU DrukkerU EDEGEA te Hoorn:

De bloei eener onderneming
Prof. Ir. I. P. DE VOOYS.
INHOUD:
I. Inleiding.
II. De maatschappelijke beteekenis van den bloei eener
onderneming.
III. De maatschappelijke taak der onderneming.
IV. De vormen der onderneming.
V. Factoren, die over den bloei beslissen:
a. de opzet;
b. de organisatietrap van den bedrijfstak;
c. de conjunctuurbeweging;
d. de leiding;
e. de arbeidsverhoudingen.
VI. Controle op den gang der onderneming.
VII. Verbetering van de positie der onderneming.
V i n . Slot.
Dit werkje behoort in het bezit te zijn van ieder, die ziin
blik wil verruimen en belang stelt in de eischen, waaraan
de leiding eener onderneming dient te voldoen. Het is in
populairen trant gesebreven en dus voor iedereen volkomen
begrijpelyk. Prof. D E VOOYS bezit niet alleen een uitgebreide
theoretischo kennis van het bearijfsleven, maar is tevtns
ook practicus, zoodat aan zijn besoh. uwingen hooge waaide
mag worden toegekend.
PRIJS SLECHTS 50 Gent.
Het boekje wordt alleen toegezonden na ontvangst der
gelden in postzegels, per postwissel, of per giro (nol 32404.)

?? WAAROM ??
VERSCHENEN:

Os C. LINDEBOOM

nooB K. WIELEMAKER
in leven Redacteur van „De School met den Bijbel"
Prijs, in fraaien linnen stempelband, f 3.25.

OOSTERB&i & liE COINIRË - m i

J C. WIRTZ Cz.

•

B E K N O P T OVERZICHT
HER KERK6ESGHÏEDENTS.
ViJFDE

DRUK

Prijs 40 ets.
OOSTERBAAN & LE COINTRE
Goes WÊB^mm

ZWOLLE

GEEN ADVERTENTIE VAN U
OP DEZE PLAATS?

Pred. bg de Geref Kerk te Amsterdam.

Prijs f 0.35.
Uitgevers:

—

Prijscouranten en le/aringsvoorwaarden g r a t i s op aanvraag.

LICHTSTRALEN UIT HET WOORD

DOOR

116

heeft steeds in voorraad een groote keuze
O R G E L S voor huiskamer, School en iokaal

Parochie-indeeling
of Kerksplitsino
Een woord over den toestand en
de toekomst der Kerk
in de groote steden

Tijdens zijn leven schreef de heer WIELEMAXBR in „De School met den
Bijbel" regelmatig de rubriek „Lichtstralen", die zoo zeer de aandacht
trokken, dat herhaaldelijk, vooral in onder wijskringen, aangedrongen werd
op een bloemlezing daaruit.
Deze wensch is thans vervuld. De heer A. JANSE, hoofd der Chr. School
t e 'Biggekerke, één der bijzondere vrienden van wijlen dhr. WIELBMAKEH,
belastte zich met de samenstelling van de begeerde bloemlezing, welke
thans is verschenen.
Er zal zeker geen schoolbibliotheek z^jn, waarin dit werk niet een plaats
zal vinden, en velen, die zich maar even de „Lichtstralen" van den beer
WiELEMAKEE herinneren, zullen zich het werk ook persoonlijk willen aanschaffen, waar de lezing ervan zooveel lichtstralen doet vallen van groote
waarde voor h e t verstaan en doorvoelen van zoo menig schriftwoord, in
verband met opvoeding en onderwys.
De Uitgevers,
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A f s c h e i d van:
Nijkerk (G.): A. H. J. G. v. Voorthuizen. Tekst Hand. 15:29.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS
GRONINGEN, DEN HAAG

LOURENS INGELSE

Voor een goede

Kerken besloot in haar
te nemen, dat, wanneer
der Geref. Kerk te zijn,
tenzij de Classis anders

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

OOSTERBAAN & LE COINTRE.

Uw succes ware verzekerd ü

Bö de Uitgevers van dit Ua*
is verkrijgbaar:

KAART VAN DE CEREF.
KERKEN IN NEBERLAND,
met alphabetische 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. Prijs 35 cents.
Franco toezending na ontvangst
van het bedrag.

Lezers van .De Reformatie",
die met zooveel sympathie dit
blad ontvangen, wilt ook uw
FAMILIE-ADVERTENTIËN
ter plaatsing zenden.
"
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