KERKNIEUWS
(Om tijd en onnoodige moeite te besparen,
verzoekt
de Redactie berichtjes voor deze. rubriek
rechtstreeks
naar de administratie in Goes te zenden.)
T w e e t a l te:
Zalk en "Veecaten, L. Moes te Blokzijl en P. Plaatsman
te Zuidbroek.
B e r o e p e n te:
Groningen, C. Stam te Ermelo.
A a n g e n o m e n naar:
Kampen, J. O. Mulder te Hattem.
Maastricht, Th. C. P. van Kamp te Alblasserdam.
— DS W. VREUGDENHIL van 's-Hertogenbosch, die
eenigen tijd in „Sonnevanck" te Harderwijk verpleegd
werd en daar een operatie moest ondergaan, mocht dezer dagen weer in zijn woning terugkeeren. Wel zal hij
voorloopig nog rust moeten houden, maar hij hoopt toch
in den lopp van dit jaar zijn arbeid in de gemeente weer
geleidelijk aan te kunnen hervatten.
— MAASTRICHT. Ingaande 18 Maart 1951 worden de
kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk te Maastricht niet
meer gehouden in het Protestantsch Tehuis aan de Louis
Loyenstraat, maar in het kerkgebouw van de Waalsche
Hervormde Gemeente, Pieterstraat, Maastricht. (De Pieterstraat is gelegen in de nabijheid van het O.L. Vrouweplein). De aanvangsureu van de kerkdiensten zijn gesteld
op: 's morgens 9.30 uur, 's middags 5 uur.
— HERINSTITUEERING TE WAGENBORGEN. Het
was Zondag 4 Maart voor de leden der Kerk van Wagenborgen een blijde dag. Toen werd n.l. in een keurig tot
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kerk verbouwde schuur van de Wed. Zlomerman alhier de
gemeente opnieuw gdnstitueerd.
Na eenige jaren vein omzwerving eerst te Schildwolde en
daarna te Siddeburen, mogen we thans weer etn eigen
kerkgebouw bezitten.
Ds J. V. Dijk van Schildwolde, die in de beide diensten
voorging hield des morgens een predikatie naar aanleiding
van 1 Petr. 2 : 4 en 5, waarin hij o.m. opmerkte, dat de
Kerk waartoe deze gemeente behoorde was gebouwd op
het fundament Christus.
Het is onze eenvoudige roeping. Kerk van Christus t e
zijn, en te steunen op dat fundament in gemeenschappelijk
geloof. Wij komen er niet met te praten over de ware Kerk,
maar moeten worden de ware Kerk, met het leven gefundeerd in Christus.
In den avonddienst werden de in den morgendienst gekozen ambtsdragers bevestigd.
Ds v. Dijk hield in dezen dienst een predikatie over
Openb. 3 : 7—9. Hij sprajk hier over de lijdzaamheid van
de gemeente te Philadelphia, die ook voor deze gemeente
noodig is. Al is ze maar klein (30 leden), ze kan door
Gods genade een pilaar in des Heeren tempel worden,
wanneer ze Zijn Woord in lijdzaamheid bewaart.
— OPROEP AAN DE KERKERADEN. De beoefening
van de gemeenschap der heiligen mag niet stilstaan bij
de eigen plaatselijke kerk, doch strekt zich ook uit tot
de kerken, waarmede we in kerkverband leven.
Als één kerk lijdt, dan lijden alle kerken mede en als één
kerk verheerlijkt wordt, dan verblijden zich alle kerken
mede.
Gehoord hebbende van den concreten nood die er, ten
aanzien van de vergadergelegenheid, is in sommige kerken, zijn de volgende broeders A. A. Basoski, Apeldoorn;
ds H. Bouma, Assen; notaris C. v. Drlmmelen, Baren-

Boekbinderij VAN KUIIK
Voor al Uw E i n d w e r k .
Reformatie . . . .
f 3.—
Catechismus
. . .
ƒ 2.—
Alle terugzendingen
onder rembours.

TE KOOP AANGEBODEN:
GEHEEL NIEUWE
ENCYCLOPAEDIE
(Oosthoek).
Ook genegen te ruilen voor ± 30
deeltjes van K. Verkl. of Tekst
en uitleg.
Brieven aan C. DE DEUGD,
Corn. Smitstraat 43, Alblasserdam.
Zo juist kwam van de pers:

HET BARTHIAKISME
in strijd met Schrift en Belijdenis
door Dr C. SMITS
In zijn „Woord vooraf" zegt de auteur:
Deze brochure is —• na veel omwerken — gegroeid uit een uitvoerige bestudering van de werken van en over de Zwitserse theoloog
Karl Barth. De bewerking, die aan het schrijven van dit geschrift
voorafging, was bestemd, opgenomen te worden in „Christelijk
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs", het wekelijks orgaan van
de Vereniging van Leraren bij het Chr. Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs.
Het Bestuur van deze Vereniging en de Redactie van genoemd orgaan hebben gemeend mijn uiteenzettingen over het Barthianisme
een plaats in het Orgaan te moeten w e i g e r e n . . . . Deze houding
heeft mij vervuld met droefheid, echter in het minst niet met wrok
of boosheid.
Want de beoordeling' van het Barthianisme is een actuele en primaire aangelegenheid, ook voor de bovengenoemde Vereniging.
Doch, afgezien van deze weigering, meen ik mijn beschouwing en
beoordeling van het Barthianisme in druk te moeten geven, teneinde daardoor de Nederlandse Christenheid te waarschuwen voor
een groot gevaar, voor een nieuwe aanval op de waarheid G o d s . . . . "
Het weekblad „De Hervormde Kerk" zond het toegezonden recensie-exemplaar aan de uitgevers terug met de mededeling, dat deze
brochure „wegens plaatsgebrek" niet kon besproken worden door
de redactie van dit orgaan.
De schrijver verdeelde zijn stof over de volgende hoofdstukken:
Inleiding; a. De Bijbel; b. De Schepping; c. De Zondeval; d.
De Drieeenheid; e. De Persoon en. het werk van Jezus Christus;
f. De uitverkiezing; g. Het komen van Christus ten gerichte;
h. De wederopstanding des vleses; Epiloog.
Dit geschrift van 48 pagina's, in stevige omslag, bevat een zeer
eenvoudige en toch volledige beschrijving en bestrijding van het
actuele gevaar van de Barthiaanse -richting. Wie geen tijd heeft
er dikke boeken over na te speuren, kan in dit korte, duidelijke
geschrift een helder beeld krijgen van deze richting, en heeft
meteen wapenen, aan Schrift en Belijdenis ontleend, ter bestrijding.
Men bestelle spoedig. De oplage is beperkt.
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U i t de vele enthousiaste beoordelingen v a n deze z a n g b u n d e l nemen w e deze keer het
v o l g e n d e o v e r v a n E . B. v a n Loenen, uit de K e r k b o d e v a n d e Geref. Kerken in
Zuid-Holland.
„REDEN TOT BLIJDSCHAP.
Het is gelukkig zover gekomen. De zangbundel, samengesteld door D, W. L. Milo is
• er. Persoonlijk wisten we, dat men de samensteller herhaaldelijk had verzocht, dit
werk ter hand te nemen. Daarom zagen we met spanning deze uitgave tegemoet ....
Het blijkt nu, dat br. Milo, die we kennen als een warm voorstander van de verbetering van het Psalmgezang in de Kerk, kerk en gezin niet van elkaar wil scheiden.
Zo schonk hij ons dan nu een schat van liederen voor het gezin. Dat de Psalmen van
ds Hasper en de schriftuurlijke gedichten van Adriaan van Boven een eerste plaats
ontvingen, spreekt wel vanzelf. Nu is 't vrij eenvoudig, een goed woord over de bundel „En nu allemaal" (in de keurige uitgave van Oosterbaan & Le Cointre N.V. te
Goes) neer te schrijven. Dat hebben velen voor mij in -De Ref. en Gezinsblad gedaan o.m. Er staan liederen in die gezongen kunnen worden als we, naar onze Held.
Cat., kennis van onze zonde en ellende hebben, doch ook weten wij hoe we daarvan
verlost worden en hoe wij Gode voor zulk een verlossing dankbaar zullen zijn. Heel
het rijke leven van de verloste kinderen Gods. vinden we in deze bundel ondergebracht.
Doch er is iets anders. Ik zit met de vraag: Zingen we nog wel? In de kerk kun
je allemaal wel mee, maar verder? Velen onder ons vinden het dan weer welletjes.
Zingen is volgens hen overbodige luxe, dat kun je doen als je ervoor in de wieg
gelegd bent of er een hobby voor hebt. En mensen die er zo'n liefhebberij op na
^ houden moeten maar naar een of ander koor gaan, waar ze hun gaven kwijt kunnen. Toch is dit m.i. niet juist. Ten eerste zou het beter zijn, als de zangliefhebbers
wat meer om de „broederen" zich bekommerden en zich in eigen kring verdienstelijk maakten. Er is toch ook een „eigen" koor? Ten tweede zullen ook de anderen
hun gaven wat meer in deze richting moeten ontwikkelen, en dan valt het meestal
nog aardig mee ook! Als we zo elkaar tot een hand en een voet zijn, kunnen we
eindelijk positieve arbeid gaan verrichten.
Nu verrijkt ons br. Milo met deze prachtige bundel. Wat schenkt de Here ons nog
veel goeds in deze ontwrichte tijd. Komt, broeders en zusters van hetzelfde huis,
gebruikt deze gave, die God ons schenkt tot Zijn eer en tot stichting der gemeente.
Looft God met zang en spel, thuis bij het orgel, in het verenigingswerk en in de
koorzang!
Dus deze bundel niet overlaten aan de mensen, die er „liefhebberij in hebben", neen
. . . . „en nu allemaal!"
Br. Milo, hartelijk dank voor dit werk. Geve de HEERE u de kracht om ons nog
veel schoons, tot lof van Zijn nooit genoeg geprezen Naam, te schenken.
E. B. VAN LOENEN".
D e z e z a n g b u n d e l in s t e r k e stofomslag en g e b o n d e n in een, op artistieke wijze v e r z o r g de b a n d door P a n d e r , is verkrijgbaar v o o r de prijs v a n ƒ 7,90, in iedere b o e k - en
muziekhandel of ook rechtstreeks bij de U i t g e v e r s :

OOSTERBAAN & LE COINTRE N.V. TE GOES. Giro 36000.
•*MMtrl^K^W«tfMIMWWW^i«^

BOEKEN,
wie heeft te missen:
Zahn, Komment. N. Test. 19 dln.;
Religion in Geschichte und Gegenwart 2e dr. 6 dln. 110,—; Seeberg, Lehrb. Dogmengesch. 5 dln.
50.—; Strack und Bilderbeck,
Komment. z. N, Test. compl.
125.—; Kittel, Wörterb. z. N. Test
voor zover verschenen; Komment. N. Test. uitg. Bottenburg
compl. of losse dln.; Korte Verklaring compl. of losse dln.;
Deissmann, Licht vom Osten, 4e
dr. 6.—; Komment. O? Test. ed.
Volz; Schlatter, Erlauterungen;
Calvijn Komment. HoU. of Latijnse ed.; Br. o. Nr. B. v. d. BI.

Verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de Uitgevers:

OOSTERBAAK & LE COINTRE N.Y.. GOES, Giro 36000

drecht; ds J. Hettinga, Harlingen; J. A. Mulder, Baarn;
ds H. Veltman, Zeist en ds F. de Vries, 's-GravenhageOost, enkele keeren bijeen geweest om te beraadslagen of
en wat hieraan gedaan kan worden.
Aanleiding hiertoe was het onbevredigende voor de kerken, dat er regelmatig aanvragen voor steun wegens kerkbouw op de kerkeraadstafels verschijnen en dat de kerkeraden dan vaak moeilijk beoordeelen kunnen op welke
vrijze en welke kerk het eerst geholpen dient te worden.
Om een inzicht te verkrijgen in het aantal kerken waar
kerkbouw urgent is, zal het noodig zijn, dat we enkele gegevens van de betreffende kerkeraden ontvangen. Gedacht
is hierbij aan de kerken waar in een schuur, in een w e r k plaats of onder soortgelijke omstandigheden vergaderd
moet worden.
Het doel van genoemde broeders is niet om zichzelf als
een instantie boveu-de-kerken-staande op te werpen, doch
om het initiatief te nemen tot een onderlinge beraadslaging, eventueel via een vergadering, van de kerken die
op dezen oproep reageeren.
Resumeerende verzoeken wij den kerken, die voor kerkbouw noodzakelijk in aanmerking komen, zich vóór ZifApril a.s. op te geven bij ds E . Veltman, Fred. Hendriklaan 55, Zeist.
Wij hebben gemeend den eenvoudigsten weg te moeten
bewandelen door dezen oproep via de pers ter kennis van
de kerkeraden te brengen. Op deze wijze hopen wij de
hulp-vragende kerken met elkaar in contact te brengen,
teneinde meer systeem te bewerkstelligen in de aanvragen
om steun.
Ds H. VELTMAN, Zeist.
A. A. BASOSKI, Apeldoorn.
(Andere kerkelijke bladen worden verzocht dit bericht
over t e nemen).
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De Drukkers van het Weekblad

DE REFORMATIE
drukken ook

UW DISSERTATIE
indien gij dat wenscht. Zij hebben hun sporen op dit gebied
verdiend en kunnen U met r a a d en d a a d |bijs'ta'an. Alle
dissertaties worden door hen met spoed en accuratesse gereed
gemaakt, ook die in de k l a s j s i e k e en m ' o d e r n e | t a l e n .
Kom |bij voorkomende gelegenheid eens
met ons praten.|i
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