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ia, dat op de eene een jongenskop, op de andere een meisjeskop Toortomt. Verder aardige voorstellingen, die herinneren aan de vakken: Rekenen, Schrijven en Taal,
Lezen, Aardrijkskunde, Vaderlandsche Geschiedenis, Nartuurkunde, Bijbelsehe Geschiedenis. Dan komen er nog
vier voorstellingen, die betrekking hebben op het leven,
waar het kind voor staat: veeteelt, landbouw, industrie,
handel en scheepvaart.
Een toelichting wordt e r bij gegeven, zoodat de kinderen kunnen verstaan, wat een en ander beteekent. Het
lijkt mij een aardig ding, voor wie zoo iets a a n de kinderen mee wil geven.
Gr.
G. MEIMA.
„De Macedoniër".
Onsi Gereformeerd zendingstijdschrift „De Macedoniër"
blijft belangrijke artikelen bevatten. Onze zendingsarbeiders lichten de kerken in het vaderland uitstekend in,
waarvoor wij hen slechts dankbaar kunnen zijn. Echter,
dan toone zich onze deinkbaarheid in het abonneeren op
en lezen van dit maandschrift. Wij hoorden, dat sommige
kerkeraden voor „De Macedoniër" bedankt hadden, wegens de bezuiniging. Dat is wel heel e r g te betreuren. Als
vereenigingen en particulieren denzelfden weg opgaan,
is het spoedig met ons zendingstijdschrift gedaan. Hiermede zouden onze kerken zichzelf groote schade aandoen,
en tevens het werk onzer zendingsaxbeiders, dat zoo duidelijk in dit tijdschrift uitkomt, miskennen. E r zijn er, die
beweren, dat een ouderling en ook een gewoon gemeentelid, zoo weinig a a n „De Macedoniër" heeft. Nu, van
sommige artikelen moet dit worden toegestemd. Maar
neem n u het Februarinummer, dat voor mij ligt. Ds van
Eijk schrijft over: „de Sadrachgemeenten", een onderwerp, d a t hij behandelde op de gemeentevergadering van
Solo; dat artikel kunnen wij allen verstaan; zeer belangrijk. Dan komt Ds Lambooy met zijn: „De val van de
Animistische theorie"; dit artikel is wat zwaar, ook al
om het Duitsch, Fransch enz., dat erin voorkomt; dat
laten dan sommigen ongelezen, m a a r anderen zullen er
temeer interesse voor hebben. Ds K. van Dijk heeft het
vervolgens over: „Art. 177 van de wet op de staatsinrichting van Neder.-Indië", duidelijk als glas; een goed gereformeerd mensch moet wel tegen dit beruchte artikel
zijn, waarover D t Golijn onlangs nog in de Tweede Ka^
mer sprak; m a a r . . . . het i s een heet hangijzer. Ds Pol
besluit als gewoonlijk met zijn: „Van mijn Uitkijk". Zie,
als wij een wensch mogen uitspreken, dan is het deze:
deze rubriek i s veel t e mager! Wij waren dit van wijlen
Dis Dijkstra anders gewoon. Ds P o l weet ook wel, dat met
name „Das Neue AUg. Miss. Zeitschrift" in zijn „Ghronik" talrijke mededeelingen doet, die ieder gemeentelid
interesseeren zullen. Slotsom: hartelijk aanbevolen! Moge
de N. V. Gebr. Zomer & Keuning te Wageningen veel
nieuwe aionné's krijgen in dit jaar.
J. D. W.
„Licht in Duisternis".
Het Zendingsgenootschap der Ev. Broedergemeente te
Zeist gaat onvermoeid voort de aandacht van Christelijk
Nederland te vestigen op den arbeid in Suriname; en de
secretaris van dit genootschap, de oud-zendeling Legène,
is onvermoeid in het geven van lectuur. N u ligt voor ons
no. i van de „Zeister Tractaten 1934", welke Tractaten

H I L V E R S U M
Rookt U een fijne Sigaar?
Of prefereert U een pijp?

Dan kunt D terecht bii

SIGAREN m AGAZ I J ST
„THE OLDSMOKBR"
KERKSTRAAT 8

-

HILVERSUM

Heden verscheen:

MET EER
GEKROOND
Acht preeken voor Pasciien,
Hemelvaart en Pinksteren

verschijnen onder den titel: „Licht in Duisternis". Dit
eerste nummer van de hand van Legène, heet: „Een
roepstem uit het Doodenhuis", tenminste, zoo staat het
op den omslag; op het titelblad lezen wij: Dooden l a n d .
Dit boekje van 32 bl. leest prettig, heeft aardig© illustra^
ties en kost ƒ 0.35; wanneer men een jaarabonnement
neemt van vier nmnmers betaalt men slechts ƒ 0.30. Het
boekje is keurig uitgegeven, en voor oud en jong geschikt
J . D. W .

Intrede te:
Sneek: Jac. Treffers. Tekst Ef. 3:8.
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Een bundel kostelijke preeken. Dit boek sluit aan
bij den 't vorige jaar in
de trilogie: „Christus'iieerlljkheid" verschenen bundel: „Op den Lijdensweg".

DUITSCHE

NATIONAAL'
SOCIALISME
De West-Europeesche democratie op de proef gesteld

In e i k e n

Tweetal te:
Bedum: M. Bouwman te Nieuwendam en W. M. Ie Cointre te
Bergen op Zoom.
Oldekerk: Cand. J. v. d. Sluis te Amsterdam en Cand. D. v. d.
Wielen te Boombergum.
Oostkapelle: Cand. M. J. van Dijken te Groningen en Cand.
F. J. B. Sehiebaan te Utrecht.
Beroepen te:
' .
Arnhem (3e pred. pi.): J. C. J. Kuiper te O. en W. Souburg.
Dokkum (vac. J. P. Klaarhamer): W. Tom te Sappemeer.
's-Gravenhage-W. (Se pred. pi.) : C. v. d. Woude te Leeuwarden.
Lunteren: Cand. W. C. v. d. Brink te Hilversum.
Oostkapelle: Cand. M. J. van Dijken te Groningen.
Aangenomen naar:
Gorinchem: H. Th. van Munster te Drachten.
Afscheid van:
Heinenoord: R. Brouwer. Tekst: 1 Petr. 5: 10.
Intrede te:
Vlagtwedde: Cand. T. H. Meedendorp. Tekst: Luc. 12:49.
Candidaten tot den H. Dienst.
Cand. Joh. Verhave is door de Classis Amsterdam der Geref.
Kerken met gunstig gevolg geëxamineerd en beroepbaar gesteld
tot den dienst des Woords. Hij is bereid de Kerken te dienen
en een eventueel beroep in overweging te nemen. Adres: Amstelkade 180, Amsterdam (Tel. 22830).
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.
Beroepen te:
Aalten: W. Heerma te Aalsmeer.
Sliedrecht: C. Smits te Nieuwpoort.
Bedankt voor:
Amersfoort: L. S. den Boer te Leerdam.
GEREFORMEERDE GEMEENTEN.
Beroepen te:
Aagtekerke: A. de Blois te Dirksland.
Bedankt voor:
Dordrecht: A. de Blois te Dirksland.
NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.
Beroepen te:
Den Bommel: J. van Rootselaar te Hagestein.

WAARHEID over SOVJET-RUSLAND
Worden de Christenen vervolgd? Sterven de menschen van
honger in het „Sovjet-Paradijs"?

Een volkomen betrouwbaar, tragisch bericht van een Russischen
Christen, dieljuist uit Rusland vluchtte. Met andere zeer belangrijke artikelen en 30 illustraties ledere Nederlandsche Christen
neme hier kennis van. Verkrijgbaar voor slechts 12 CENT per
stuk, in postzegels of per giro te zenden aan het Russisoh HulpComitè, Ballstraat 75, Den Haag, (Postgiro 209700).

Jezns' lydeii, sterven en opstanding
Tweede
druk

boekhandel

Uitg J . H Kok, Kampen

De auteur heeft in Duitschland de toestanden en verhoudingen scherp waargenomen. Hij heeft gesproken
met de leiders van het
Derde Rijk: Hitler, Qoering, Qoebbels en vele
anderen.
't Bijzondere van dit boek
is, dat het 't NationaalSocialisme van een nieuwen kant laat zien. Hij
heeft er een eigen kijk op;
heeft wel critiek, maar
weet ook te waardeeren.
Een nuchter, zakelijk, eerlijk en objectief boek
met waardevol illustratiemateriaal. Uitermate actueel. Men vrage 't prospectus.
IN ELKEN BOEKHANDEL

(Ineenvoeging der vier Evangeliën)

door H. J . ¥AN KEMPEN

Geref. Predikantenvergadering.
De Geref. Predikantenvergadering vindt dit jaar plaats i
Woensdag 4 en Donderdag 5 April te Utrecht in het Jaj
beursgebouw. De sprekers zijn Prof. Dr J. Waterinlc, I
leeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, over;
volkskunde en de preek". Ds S. Datema van Driebergen
de afscheiding — het is het jaar der herdenking van de i\
scheiding in 1834 — o,nder den titel: „Een Groninger boen
den preekstoel tusschen twee kerken in of onkerkelijk leven ii
den buitenzoom van de Scheiding", Ds D. van Dijk van G»
ningen over: „De preektrant van de dominé's in de
der Afscheiding, gedurende het tijdperk 1834—1859" en
van der Zanden van Groningen over: „Kerk en Natioi»'
Socialisme".

Herinuering.
4 April a.s. wordt gedisponeerd over het abonnemenls
geld voor den termijn 1 April—30 Sept. 1934 (ad ƒ
+ 15 ets incassokosten). I n verband hiermede verzoè
wij onzen abonné's, die er de voorkeur a a n geven 1
bedrag t© remitteeren, dit vóór genoemden datum
willen doen. (Postrekening 36(X)0.)
Rekeninghouders bij den Postchèque- en Girodiens
geven wij i n overweging, voortaan gebruik te i
van de gelegenheid tot automatisch gireeren. Men behoel
hiervoor slechts éénmaal een formulier in te vullens
te onderteekenen, w a a r n a het Centrale Postgirokanto
er tegen een geringe vergoeding van 3 cent per ks
voor zorgt, dat, zoolang men abonné wenscht te blijvii
prompt op den eersten dag van elk half j a a r het bedni
van het abonnementsgeld op onze rekening wordt <w(i
geschreven.
Dte bedoelde machtigingsformulieren zijn gratis va
krijgbaar a a n elk postkantoor, of worden desgewensik
op aanvraag ook door ons toegezonden.
DE UITGEVERS.

ZALIG DE DOODEN. DIE

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

4e druk.

Priis f 0.40.

OOSTERBAAN & LE COINTRE.
eOES.

f 0.60
Chr. Muziektijdschrift

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

„DE H A R P "

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

met
aiaandelijksche IVIuzieIcbijlage

Verkrijgbaar in iederen boekhandel, alsmede, na storting van
het bedrag op postrekening No. 36CXX), bij de Uitgevers.

f 1.50 per jaar

BEKNOPT LEERBOEK OER BIIBEISCHE OODHEIOKUNDE
door K. W I E L E M A K E R .
2 e d r u k — P r i j s f 1.40.

Neemt proef met een abonnement en U zult algeheels voldoening smaken.
Administratie-Adres:

Verkrijgbaar blJ den Boekhandel en bü de Uitgevers
OOSTERBAAN & LE COINTRE.
GOES.

Prijs 1—50 exx. f 0.02 per ex., 51 en meer a f O.OI'/z per 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.

Verkrijgbaar bU den Boekbandel en bil de uitgevers
OOSTERBAAN & LE GOINTRE - GOES

Dilgave J. H. KOK - KAMPEN

OVER GEREFORMEERDE
SCHRIFTBESCHOUWING
DÖÖR D s . W . M . LE C O I N T R E
64 Bladzijden
—
Prijs f 0.60
Dit werkje is uitnemend geschikt om uit t e reiken als
aandenken bfl het doen van belijdenis en wordt bij
getallen tot lageren prijs geleverd.
Kerkeraden vragen een ex. ter kennisname!
Verkrijgbaar

bij den Boekhandel en bij de Uitgevers

OOSTERBAAN & LE COINTRE - GOES

/^

van 1834
Haar aanleiding naar
authentieke brievea
en bescheiden beschreven door

Dr G. KEIZER
Gedrukt op zwaar
papier. Groot royaal
formaat. Omvang
590 bladzijden met
65 platen, portretten
en facsimile's
Prijs f 7.50 - Geb. f 9.Groot standaardwerk van
buitengewone beteekenis,
zoowel door den merkwaardigen inhoud alsdoor
de zeldzame illustraties.
Op vele personen en gt'
beurtenissen valt thans
door dit werk een gelieel
nieuw licht.
Voor de Afscheiding is
men voortaan aangewezen
op dit werk.
Prospectus gratis op aanvraag.
In e i k e n boekhandel

Planciusstraat 65 - Amsterdam

ENKELE OPMERKINGEN
V r a g e n , te stellen aan hen, die
wenschen te worden toegelaten tot
het Heilig Avondmaal

Heden verscheen:

IH DEN HEERE STERVEN

onder redactie van P. PIJLMAK
Lazers van .De Reformatie",
die net zooveel sympathie dit
blad ontvangen, wilt ook uw
FAMILIE-ADVERTENTIËN
ter plaatsing zenden.
::

Mede wer
Grosheic
Dr J. \
Thijs, Z
Stukken

Dr C. TAZ

INHOUD: H.
Amusements
uitersten no
riformiteit <
weging. — 1
35 jaar. — ^
'
gedeeld gele
De boodsch;
volg antwo<
Onderwijs:
gelisatie: D
— Persscho

I

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij de Uitgevers

Ditgave van OOSTERBAAN & 1% GOINTRË, Goes.

DOOR H . D I E M E R
Royaal formaat - 224 blz.
Met 59 platen en portretten op kunstdruk
Prijs f 2.90 - Qeb. f 3.90

Afscheid van:
Gaast en Ferwoude: H. B. Spijkerboer. Tekst: Psalm 138;

GEREFORMEERDE KERKEN.

Dr K. DIJK
Heden verscheen:

Urk: Cand. G. H. J. Marsman te Arnhem.
Werkendam: R. J. D. Beerekamp te Heelsum.
Bedankt voor:
Steggerda: J. v. d. Touw te Terkaple.

door

Prijs f 2.40 - Geb. f 3.—

Ouddorp (Z.-H.) : W. Rijnsburger te Oud-Beijerland.
Oud-Vossemeer: C. Ronge te Hoog Blokland.
Sexbierum (toez.): H. W. Lovink te Gramsbergen.
Workum: F. J. Broeyer te Woerden.
IJsselstein: A. G. Oosterhuis te Eemnes-Buiten.
Zalk: A. v. d. Hoeven te Vollenhove.

LOURENS INGELSE
Een episode uit het „
lük leven op Walcheren
omstreeks 1780
door A. JANSE
hoofd Chr. School Biggeke*'
Pros f 0.60
Tweede druk
Verkrögbaar bö den
handel en bij de U ' Oosterbaan & Ie Cointre, 6««
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