40
acht" dusdanig van de Synodale tafel is geknikkerd.
Het zal wel aan naij liggen, n.l. dat ik de dingen
niet goed doorzie.
Misschien doorzie ook ik het niet goed, want ik denk
over dat „van de tafel knikkeren" evenals hij.
Docent Kersten over de dreigende deformatie.
Behalve de Chr. Geref. pers (Ds Hilbers), is ook die
van docent Kersten onder den indruk van de klacht over
deformatie en oorspronkelijkheidsziekte:
Het ligt niet in onze bedoeling Ds Woelderink in
diens groote artikelen-reeks over h e t v e r b o n d
G o d s m e t d e n m e n s c h van stuk tot stuk te
volgen. Uit hetgeen wij tot nog toe over het verbond
geschreven hebben, zal het onzen lezers reeds duidelijk
zijn, dat de schrijver in „De Waarheidsvriend" helaas!
gevoelens verkondigt, die zeer afwijkende zijn van de
oude Gereformeerde leer, die leer ondergraven en
mitsdien geheel verwerpelijk zijn. Dit is te meer te
betreuren, omdat wij leven in een tijd van „grenzelooze
verwarring" en „dreigende deformatie". Nieuwe termen
worden gebruikt, ook in betrekking de verbonden, en
de zucht om „oorspronkelijk" te zijn speelt menigeen
parten. De droeve teekenen, die de „Geref. Kerken",
vooral in de jongste tijden geven, dienden allen een
baken in zee te zijn, die bij de beproefde Gereformeerde
leer wenschen te blijven.
Nu weet u de rest wel. De wekker loopt af. Plaats
van 't nachtkastje: „De Saambinder".
Het vergrootglas.
Niet alleen in de „diagnose" van Prof. Hepp, m a a r
ook in die van anderen wordt de klacht geslaakt, dat
er met een „vergrootglas" gewerkt wordt. Ds A. H.
Oussoren schrijft in „Zeeuwsche Kb.":
Over de meeningsverschillen is op de Synode nog
al druk gedebatteerd. Nu hebben we van den aanvang
den indruk gehad, dat men met een vergrootglas bekeek hetgeen met het bloote oog niet te zien was.
W a t de „onrust" betreft:
Dat er onrust gekomen is in plaats van de begeerde
rust, dat er dingen gezegd zijn, die in plaats van de
verlangde eensgezindheid gedeeldheid kunnen veroorzaken, dat weet ieder. We willen dit alles niet meer
ophalen.
Eindelijk:
Het is jammer, dat zulke dingen gezegd zijn.
En we verblijden er ons over, dat van verschillende
zijden dan ook verklaard is, dat er geen reden is voor
de gemeenten zich te verontrusten. Dat men direct
op de Synode zelf tegen dit beweren is opgekomen.
Indien men de rust zoekt der kerken zij dit in den
weg van preciese aanduiding der feiten.
Anders wordt het onrust.
K. S.

Heden verscheen:

„GEEN
DUIMBREED"!
Een synodaal besluit
inzake 't iidmaatscliap
van l\I.S.B. en C.D.U.
DOOR

Prof. Dr K. Schilder
Royaal formaat. Pl.m. 100
bladz. compres gedrukt
Prijs f l . —
Een acfueele uitgave, die
om het hooge belang der
behandelde kwestie in het
brandpunt der belangstelling zal l<omen te staan,
leder die meeleeft op
kerkelijken politiekterrein,
leze dit geschrift.
In e i k e n

boekhandel

J. H. KOK N.V. te Kampen

LOUBENS INGELSE
Een episode uit het geesteigk leven op Walcheren
omstreeks 1780
door A. JANSE
boofd Chr. School Biggekerke.

Prtjs f 0.60
Tweede druk
Verkrijgbaar bü den Boekhandel en bij de Uitgevers
Oosterbaan & Ie Colntre, Goes
Plaatst uw Familie-Advertentlën
In ,De Reformatie"
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KERKNIEUWS:
GEREFORMEERDE KERKEN.

„Uit de Oude Doos", Wat een eeuw geleden
in Bunschoten en Spakenburg is geschied.
De Afscheiding 26 Juni 1836—26 Juni 1936,
door A. Blokhuis.
Boekhandel A. Blokhuis — Spakenburg.
In deze herdenkingsjaren van Afscheiding en Doleantie komt een stroom van kleinere geschriften los, die
de historie van genoemde kerkelijke bewegingen in
bepaalde streken of plaatsen beschrijven. Voor de beoefening der Kerkhistorie zijn die geschriften van groot
belang. Allerlei belangrijke gegevens worden op deze
manier gepubliceerd en voor verdwijning behoed. Bovendien schijnt de overtuiging veld te winnen, dat
ook bij de studie der Kerkhistorie de ontginning van
het terrein bij de kleinste eenheden i.e. de plaatselijke
kerken moet beginnen.
Op zeer verdienstelijke wijze heeft de heer Blokhuis
dezen arbeid ten aanzien van de Kerk van Bunschoten—
Spakenburg verricht. Heel veel interessante gegevens
zijn door hem aan 't licht gebracht. Hij was juist de
geschikte persoon voor deze studie. Met het leven van
die eigenaardige plaatsen samengegroeid als weinigen,
is hij reeds bekend door wat hij voor de studie van de
folklore en het dialect van zijn dorp heeft gedaan. Dit
boek ('tis een boek van 224 blz. waarmee de schrijver
voor den dag komt) is min of meer een bekroning van
zijn werk. Duidelijk is te merken, met hoe groote liefde
de auteur dit moeizame werk van zoeken en napluizen
heeft verricht. Aan 't'eind vinden de Spakenburgers
een bijna volledige genealogie van h u n geslachten sinds
de Afscheiding.
Zeer interessant is de beschrijving van den z.g.
Z w a r t e n T i j d uit de beginjaren der Spakenburgsche,
Afgescheidene Kerk. Een beweging misschien wel uniek
in de geschiedenis der Scheiding. Prof. Noordtzij memoreert en critiseert dat merkwaardige verschijnsel
reeds in zijn voorrede voor het bekende boek van
Verhagen over de Afscheiding. Belangrijk is ook de
beschrijving van het contact tusschen Van Velzen en
de Kerk van Bunschoten—Spakenburg tijdens diens
Amsterdamsche periode. Vooral trof mij de mooie figuur
van Jacobus Beukers, die rustig, bekwaam, bescheiden,
zoo onnoemelijk veel als ouderling en „oeifenaar" voor
de jonge Kerk heeft gedaan.
Ook als een teekening van het intern© leven van een
Afgescheiden Kerk der eerste periode is dit boek van
beteekenis. Allerlei kleine, teekenende trekjes daaromtrent zijn opgenomen. M'n aandacht viel erop, dat b.v.
Ds J. Neutjes, gedurende zijn eerste verblijf „op" Urk
1846—'59 5 X door de Kerk van Bunschoten—Spakenburg
werd beroepen!
Van harte wordt dit boek van den heer Blokhuis
dan ook aanbevolen. De prijs is, meen ik, f 1,50 ingenaaid,
f2,— gebonden. Jammer, dat correctie en foto's niet
heelemaal in overeenstemming zijn met de waarde en
waardigheid van het boek.
H.
C. V.

„GOD ONS EEN S C H I L D "
Uit het leven van de Geref. Kericen
op Z u i d - B e v e l a n d ( 1 8 3 6 — 1 9 3 6 )

door A. M. WESSELS
Dit gedenkboek werd door de Classis Goes aan de leden van
de Gereformeerde Kerken op Zuid-Beveland verstrekt, naar
aanleiding van het Eeuwfeest der Afscheiding (Sept.—Oct.
1836—1936) op dit eiland, en bevat behalve de geschiedenis
van de Afscheiding in „het land van Ter Goes" onder leiding
van Ds. BUDDING, ook de geschiedenis der 14Zuid-BeveIandsche
Kerken afzonderlijk.
„De Zeeuwsche Kerkbode" van 26 September schrijft o.a.:
„De belangrijkste feiten der laatste 100 jaar zijn er irt verwerkt.
Duidelijk teekent de schrijver ons den strijd, hoon en smaad, die de
mannen van 1836 en hun vrouwen op Zuid-Beveland moesten doorworstelen in getrouwheid aan Gods Woord. Thans ligt dit boekwerk voor ons als een monument. Blijde zijn wij met de verschijning en de lezing er van wekte tot bewondering van de trouwe
Gods tot op dezen dag. De uitgave is keurig verzorgd."
,fle Stattdaard" van 22 October j.l. schrijft o.a.:
„Het is een van de interessantste boeken uit de Af scheidingslectuur
van de laatste jaren. Vooral datgene wat van Ds H. J. Budding,
wiens naam schier in elk hoofdstuk voorkomt, verhaald wordt, is
zeer belangwekkend. De auteur gaf met dit boek opnieuw bewijs
van zijn prestatie als Zeeuwsch geschiedschrijver."
,fie Zeeuw" van 10 October j.l.:
„Het boek is met veel zorg geschreven. Het geeft een duidelijk
overzicht van dit stuk Zeeuwsche Kerkgeschiedenis, die niet alleen
spreekt van de kracht van het geloof en de macht der zonde, maar
veelmeer van Gods trouw, ondanks menschelijke zwakheid en verkeerdheid. Het boek — dat aan elk Gereformeerd gezin op ZuidBeveland is uitgereikt — zal ongetwijfeld de aandacht trekken."
Van dit Gedenkboek zijn voor belangstellende leden nog
eenige ezx. bij den auteur, dhr. A. M. WESSELS. Papegaaistraat 14, Goes, verkrijgbaar tegen inzending vanf 1.— voor
ingenaaid, of f 1.50 voor gebonden ex., plus 12 et. porto.

Cbr. Haziektijdschrifl „De Harp'
met fflaandelijksche Muzlekbyiage
f 1.50 per Jaar
o n d e r r e d a c t i e v a n F. PIJLMAN

Tweetal te:
Holten: S. G. Bloem te Niezijl en H. Mulder te Hornlnii|
Kloosterburen.
Beroepen te:
Holten: S. G. Bloem te Niezijl.
Bedankt voor:
Uithuizen: S. G. Bloem te Niezijl.
Wassenaar: Dr P. G. Kunst te Deventer.
Afscheid van:
Breukelen: Chr. Bruins. Tekst: Hebr. 13: 20 en 21.
Benoemd tot Hulpprediker te:
Uithuizermeeden: Cand. J. P. Rozendal te Winschoten.
„Justus".
Het adres van de Justus-commissie te Leiden is thans:|
W. v. Wijnen, Maredijk 35a te Leiden.
Candidaten tot den Heiligen Dienst.
De Classis Assen van de Geref. Kerken heeft na pral
ratoir examen beroepbaar verklaard dhr K. J. S c h a a f s J
cand. aan de Theol. Hoogeschool. Deze zal gaarne de Keil
des Zondags dienen en een eventueel beroep op hem iii|
bracht, terstond in overweging nemen. Adres: Geref.
torie, Gasselternijveen (Dr.).

llNHOUD: Hoc:
de Schrift: Sp
(Jes. 28: 11—1
Beroepen te:
religie. I. De
Diepenheim: A. Landstra, voorg. Vereen, van Vrijz. He duimbreed". —
te Middelburg.
Wet. Schetsen
Kamerik: A. F. P. Pop te Monster.
Heeren" en ov
Wouterswoude: Cand. E. Schroten te Hasselt.
van een brief
viezen:
„Een \
Aangenomen naar:
en Soc. Level
Amsterdam: J. H. R. Fischer, thans hulppred. aldaar.
Opv. en Onds
Dwingelo (toez.): G. J. J. Reesink te Harkstede.
schouw. — K(
Moercapelle: Cand. M. Verkerk te Amsterdam-Noord.
Veenendaal: W. L. Mulder te Hoevelaken.
Bedankt voor:
Arnemuiden, Giessen-Oudekerk, Jaarsveld en Meeuwen: Ci
M. Verkerk te Amsterdam-Noord.
Colmschate: A. Blanson Henkemans te Nisse.
Loosduinen: L. Buenk te Veessen (Gld.).
Meppel: J. F. Berkel te Apeldoorn.
Tienhoven: J. Loos te Oudega (W.).
Intrede te:
Breskens: Cand. D. Goudswaard. Tekst: Luc. 5: Sb.
Lemelerveld: Cand. C. Keers. Tekst: 1 Cor. 15: 11.
Marssum: Cand. H. F. C. de Boer. Tekst: 1 Cor. 3:10.
Spijkenisse: Chr. J. Gall. Tekst: Mare. 1:20a.

uit de Kerk Rijkmanstraat.
Offertes vóór 10 November bij N. SYBESMA,
Diepenveenscheweg 193e.

ENKELE OPMERKINGEN
OVER GEREFORMEERDE
SCHRIFTBESCHOUWING
W.

M.

LE

COINTRE

64 Bladzijden
—
Prijs f 0.60
Dit werkje is uitnemend geschikt om uit te reiken als
aandenken bij bet doen van belijdenis en wordt bfl
getallen tot lageren prijs geleverd.
Kerkeraden vragen een ex. ter kennisname!
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij de Uitgevers

OOSTERBAAN & LE COINTRE - GOES

B

ESTUREN, HOOFDEN EN ONDERWIJZERS VAN CHRISTELIJKE
SCHOLEN, die in dezen tijd op de hoogte willen blijven
van wat er in de kringen van het Chr. onderwijs
omgaat, vinden daartoe hun blad in het vrije schoolblad

„DE SCHOOL MET DEN BIJSEL"
W E E K B L A D V O O R HET C H R I S T E L I J K O N D E R W I J S

Het blad, dat onder leiding staat van de redacteuren A. J.
DREWES, en L. v. d. ZWEEP, telt de meest bevoegde medewerkers, o.a. voor wetstechnische zaken, en geeft een getrouw
beeld van de stroomingen en feiten op het terrein van het Chr. L.O.
Men neme een proefabonnement voor een half jaar h f 2.20, bij
vooruitbetaling te storten op postrek. 36000, bij de Uitgevers
OOSTEi?BAAN

& LE

COINTRE

—

GOES

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

Een

Adm.-Adres: Ie Helmersstraat 94 ' Amsterdam (W.)

d a a r a a n d e n k e n ingeval U publiciteit zoekt?
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Afscheid van:
Veendam: R. Cremer. Tekst: Luc. 22: 34.
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