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Men k a n nu Ds Thomas bestrijden op de manier van
11Prof. Visscher, de manier der wereldgelijlivormiglieid
(partijresoluties op den voorgrond, de steeds „critische"
grootheid van het Woord daarbij op den achtergrond).
En dan, nu ja, d a n heeft Ds Thomas zelf al gezegd,
fewat er met den criticus gebeuren kan. Maar onder
Gereformeerden zal de e e n i g e manier, waarop men
Ds Thomas m a g bestrijden, deze moeten zijn: dat m e n
aantoont, d a t h i j d e n B ij b e l v e r k e e r d h e e f t
uitgelegd.
Zoo men dit niet kan, dan zie toe, wie een storm
laat opsteken, als de Kerk zegt: wij willen het geïnspireerde gebod van Paulus gaan gehoorzamen. Geen
sprookjes, ook geen spel.
K. S.

lï^ÜKHiEUWS;
GEREFORMEERDE KERKEN.
Beroepen te:
Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht.
Groningen: K. Sietsma te Eindhoven.
Kampen: J. Overduin te Sleen.
Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. te
Arnhem.
Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.
Aangenomen naar:
Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen.
Intrede te:
Kampen: J. de Waard. Tekst: Rem. 10:6—8.

/

Theologische School te Kampen.
Naar wij vernemen, vergadert Vrijdag 31 Maart a.s. het Curatorium der Theol. School te Kampen voor het opmaken van
een voordracht aan de komende Generale Synode der Geref.
Kerken te Middelburg, voor de benoeming van twee hoogleeraren, n.l. in de vacature wijlen Prof. Dr H. Bouwman en
de vacature-Prof. Dr A. G. Honig.

De N. C. R. V. en de verkiezingen.
Van een tweetal reizen van de Nederl. Christelijke Reisvereeniging naar Rome — één voer Paschen, leider Dr A. van
Deursen van Groningen en één eind April, — valt de laatste,
die onder leiding zou staan van Prof. Dr A. Noordtzij van
Driebergen, zóó, dat 26 April — de dag der verkiezingen voor
de Tweede Kamer, daarin zou betrokken zijn.
Om het gewicht der zaak besloot het bestuur der N. C. R. V.
deze laatste reis te doen vervallen.
Het doorgaan van de eerste, van 13 tot 22 April, dus juist
in de Paaschvacantie, is reeds verzekerd.
Het Reisprogrammaboek 1933 der N. C. R. V.
Wij ontvingen het „Reisprogrammaboek der Nederlandsche
Christelijke Reisvereeniging" voor 1933.
Het ledental, hetwelk zeer binnenkort de 15.000 zal overschrijden, ging in de periode October—Februari 1933 met juist
het dubbele aantal candidaat-leden omhoog als_ in dezelfde
periode 1931/1932.
Hieraan is niet vreemd het feit, dat onderscheidene afdeelingen haar werfkracht op zeer loonende manier bewijzen en
door het telkens weer organiseeren van zeer attractieve uitstapjes, leerzame excursies en het beleggen van zeer interessante
filmavonden, het lidmaatschap buitengewoon aantrekkelijk maken.
Niet minder is het organiseeren van een buitengewoon mooie
fjordenreis met een Nederlandsch schip — de Sibajak — van
den Rotterdamschen Lloyd en, last not least, de reizen naar het
land van Willem van Oranje, in verband met'de herdenking
van diens 400sten geboortedag, van invloed geweest op den
ledentoevloed.
Bij het vluchtig doorbladeren van het geïllustreerde boekje
van 176 pagina's valt het op, dat de Eigenland-programma's aan
verscheidenheid gewonnen hebben. „Ken uw land en heb het lief".
Versobering in den opzet van vele programma's is duidelijk
waarneembaar.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.
Beroepen te:
's-Gravenzande: L. S. den Boer te Leerdam.
Bedankt voor:
Baarn: L. S. den Boer te Leerdam.
Enschede: J. Hovius te Nieuwe-Pekela.
GEREFORMEERDE GEMEENTEN.
Beroepen te:
Rijssen: M. Heikoop te Utrecht.
Bedankt voor:
'Leiden: A. de Blois te Dirksland.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.
Beroepen t e :
Appeltern en te Giessen-Oudkerk: Cand. Joh. Bronsgeest te
Leiden.
Dussen: J. J. v. d. Berg te St. Johannesga.
Kesteren: A. v. d. Kooij te Maarssen.
Ter Aar (toez.): Joh. van Dorssen te Nieuw Beijerland.
Oudemirdum: j . Jukema te Vriezenveen.
Uithuizermeeden: J. van Kuiken te Exmorra.
Veenendaal: G. Alers te Dordrecht.
IJsselstein: A. M. den Oudsten te Elburg.
Aangenomen naar:
Blankenham: D. E. W. v. Weel te Ried.
Ooltgensplaat: J. D. Kleijne te Willige-Langerak.
Usselo: B. ter Haar Romeny te Kruiningen.
Bedankt voor:
Den Bommel: J. Haring te Giessendam.
Cubaard: J. G. U. v. Hoogstraten te Boxmeer.
Dinteloord en voor Den Ham: J. D. Kleijne te WilligeLangerak.
Doornspijk: W. L. Mulder te Huizen.
Groot Ammers: A. G. Oosterhuis te Eemnes-Buiten.
Maartensdijk (U.): J. J. Timmer te Ermelo.
Nijkerk: S. Goverts te Gameren.
Rijsoord: H. W. Lovink te Gramsbergen.
Intrede te:
Boskoop: Dr D. Jacobs. Tekst: Efeze 2: 14a.
Kierden: Cand. J. van Dop. Tekst: Hand. 10:42 en 43.
Afscheid van:
Halle: D. C. Goedhart. Tekst: 1 Petr. 1:24 en 25.
Tuil en 't Waal: Dr D. Jacobs. Tekst: Efeze 6:23 en 24
(12 Maart).
Wagenborgen: M. J. A. Bouwers. Tekst: 2 Petr. 1: 10 en 11.

HeTinneTing.
5 April a.s. wordt gedisponeerd over het abonnementsgeld
voor den termijn 1 April—30 September 1933 (ad ƒ2.50 + 15
ets. incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen
abonné's, die er de voorkeur aan geven het bedrag te remitteeren, dit vóór genoemden datum te willen doen. (Postrekening
no. 36000.)
Rekeninghouders bij den Postchèque- en Girodienst geven wij
in overweging, voortaan gebruik te maken van de gelegenheid
tot automatisch gireeren. Men behoeft hiervoor slechts eenmaal
een formulier in te vullen en te onderteekenen, waarna het
Centrale Postgirokantoor er tegen een geringe vergoeding van
3 cent per keer voor zorgt, dat, zoolang men abonné wenscht
te blijven, prompt op den eersten dag van elk halfjaar het
bedrag van het abonnementsgeld op onze rekening wordt overgeschreven.
De bedoelde machtigingsformulieren zijn gratis verkrijgbaar
aan elk postkantoor, of worden desgewenscht op aanvraag ook
door ons toegezonden.
DE UITGEVERS.

Of het ook beSangrljk is . . .
„De Reformatie" Is door zijn
groots oplage HET blad voor
FAMILIE-ADVERTENTIËN.
Onze Gereform. kringen gelieven daarmede te rekenen.

Heden verscheen:

de 2e druk

. . . dat boekje over de Ziektewet! In 1932 verkochten we er
meer van, dan van ieder ander werk! 16000 exemplaren! Dat
zege toch wei iets. Dat voorzag toch zeker wel in een belioefte.
Kocht u er al één?
Is u op de hoogte met de verplichtingen welke de Ziektewet u oplegt,
en de rechten die zij u geeft ? Het is in uw belang, dat ge daarmee
goed bekend zijt. In „De Ziektewet" zyn de voornaamste bepalingen dier wet op eenvoudige wijze toegelicht door een bij
uitstek deskundige.
De prUs is 25 cent. B e l a n g r i j k e r e d u c t i e bij afname van
25 exx. of meer.
Toezending f r a n c o uitsluitend na ontvangst van het verschuldigde in postzegels, per postwissel of giro (32i04).

DE ZIEKTEWET
beknopt en populair toegelicht
DOOR j . VAN GORKUM
Uit de intieme aanteekeningen van

UITGAVE EDECEA -

HOORN

RENÉE DE BENOIT
Uit het Fransch vertaald.
Met portret.
Prijs f 1.25 - Qeb. f 1.90
In lederen band f 4.50.

Uitgave van OOSrERBAAN & LE GOlNTRE, Soes. |

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

Een kostelijk boek. Het is
een keur van gedachten
van deze jonggestorven
verpleegster.
Deze Morgengedachten
geven wijding aan uw dag.
De uitgave leent zich uitstekend voor geschenk.

Ai wat de vier Evangelisten over het Lijden Sterven en de Opstanding van Jezus mededeelen, is hier naar tijdsorde met de
woorden der Schrift gerangschikt.

In eiken Boekhandel.

Verkrijgbaar in lederen boekhandel, alsmede, na storting van
het bedrag op postrekening No. 36000, bij de Uitgevers.

J.H. KOK-KAMPEN

DE VADER DES
VADERLANDS
ZIJN LEVEN. IN DE LUST
V A N ZIJN TIJD. GE. i
SCHETST EN A A N DE |
K I N D E R E N VERTELD
DOOR J. L E N S
H o o f d der Prins Willemschool |
te *s-Gr«venhage
Dit werkje van den bekenden |
kfnderschrijver Is uitnemend geschikt te worden uitgereikt aan
de kinderen van ons volk door
Scholen en Orsnjevereenigingen i
Het Is keurig uitgevoerd m e t
veel illustraties.
De prijs is 1 0 . 7 5 ; gebonden en
gedrukt op prima kunstdrukpapier
f 1.25 ; bij getallen aanmerkelijk
'ager
1 3 6 bladzijden.

UITGEVERS

OOSTERBAAN&LEl
COINTRE - GOES;

Tweede
druk

door H. J . VAN KEMPEN

V r a g e n , te stellen aan hen, die
wenschen te worden toegelaten tot
het Heilig Avondmaal
Prijs I—50 exx. f 0.02 per ex., 5! en meer a f O.OIV2 pe" ex.

Deze formulieren zijn zeer geschikt ter uitreiking aan
hen, die zich voorbereiden Openbare belijdenis te doen,
opdat ze zich op deze vragen voorbereiden kunnen.

4 e druk.

Prijs f 0.40.

OOSTERBAAN & LE COINTRE.
GOES.

OVEREENSTEMMING DER VIER EVANGELIËN

LOEK BERGSMA

bewerkt door I. SNOEK

E E N B O E K VOOR
O U D E R E iWEISJES

benevens

DE HANDELINGEN DER APOSTELEN
Reeds meerdere malen is de behoefte uitgesproken aan
een dergelijk werk, waarin naast elkaar, overzichtelijk en
ingedeeld naar tijdsorde, de vier Evangeliën direct zijn na
te slaan.
De heer SNOEK was bereid de bewerking er van op zich
te nemen, en voegde er tevens de Handelingen der Apostelen
aan toe.
Dit boek is geworden een belangrijk hulpmiddel voor
allen, die tot Bijbelstudie geroepen zijn.
Aan predikanten en studenten in de theologie;' aan
onderwijzers bij het prepareeren van hun bijbelles; aan
studeerenden voor het na-examen van den Schoolraad aan
de leden van onze jeugdvereenigingen; ja, aan lederen
Schriftonderzoeker zal het uitnemende diensten bewijzen.
Het werk telt 392 blz. en is voorzien van uitvoerige
registers en inhoudsopgave.
Gebonden in stevigen linnen band bedraagt de prijs f3.75.

GOES.

OOSTERBAAN & LE COINTRE.

HEDEN VERSCHEEN:

Uitgave van OOSTERBAAN & LE COINTRE, Goes.

Een lied met harmonium-,
orgel- o f piano-begeleiding.

Heden verscheen:

f 0.60

g^P* Voor H.H. Onderwijzers van groot gemak bij de behandeling der Bijb. Geschiedenis in deze weken vóór Paschen.

ZALI6 DE DOPPEN, DIE
iüDENHEERESTERYEÜ

Bij ons verscheen:

De belangrijke studie van
Dr. J. SCHELHAAS Hzn.

„De Lijdende Knecht
des Heeren"

Ls^era van ,De Reformatie",
i\e met zooveel sympathie dit
blad ontvangen, wilt ook uw
FAHILIE-ADVERTENTIËf*
ier plaatsing zenden.
::

DOOR

NEL VAN DER VLIS
Prijs f 1.75 - Geb. f 2.40
Een fijn, gezellig boek.
Vervolg op het bekende
„Fré's JVleisjesjaren" van
dezelfde Schrijfster. Kan
echter evengoed worden
gelezen zonder dat men
het voorafgaande kent.
Voor meisjes van zestien
tot zestig jaar is dit een
verhaal om echt vaii te
genieten.

DE TWEE
APOSTELEN
DOOR

NONO KUYPER
Prijs f 1.50 - Geb. f. 2.10
Dit boek is het eerste van
deze Schrijfster. Een goed
begin! Want zij geeft in
dit verhaal een prachtig
stukje werk Dit is een boek
dat druk besp>oken zal
worden.
In eiken Boekhandel.

J.H. KOK-KAMPEN

(Het Ebed-Jahwe-probleem)
Dit werk zal zeker in breede
kringen belangstelling wekken.
Het is een diepgaande studie
over een belangrijk gedeelte der
messiaansche profetie en maakt
uit dien hoofde aanspraak op
kennisname, niet alleen door elk
theoloog, maar ook door ieder
meelevend Gereformeerde, die
inzicht wil verwerven in de
vraagstukken die aan de orde
zijn.
En — Dr. Schelhaas geeft geen
onzeker geluid.
Alom in den Boekhandel.

Uitgave:?. WEVER, Groningen

MEN BEOORDEELT U
NAAR UW WONING _
^
Geef deze daarom een
smaakvol aanzien met de G L A S G O R D I J N E N uit de

ELSA-COLLECTIE

Clir. Mnziektijdsclirifl „De Harp"

van FA L. SMIT, APELDOORN.

met maandelljksGlie Muzlekbljlage

Q Deze Gordijnen zijn modern,
sterk en niet duur! Juist wat U
noodig heeft.

f 1.50 per Jaar
o n d e r r e d a c t i e v a n F. P I J L M A N

Neemt proef met een abonnement en U zult algeheeie
voldoening smaken.

Z E Z I J N V E R K R I J G B A A R BIJ DE
SOLIDE MEUBILEER-INRICHTINGEN

AdmlnlstratlG-Adres: Planclusstraat 65 - Amsterdam.
f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

