verdere zaken der Theol. Hogeschool.
a. Rapport van deputaten-curatoren, benoemd volgens
art. 42 Acta Kampen;
' b. Benoeming van deputaten-Curatoren volgens ingekomen aanwijzingen door part. synoden (B. 1);
c. Rapport van de deputaten voor de regeling en onderhouding tussen deputaten-curatoren van de Theol. Hogeschool en de Stichting voor de financiële verzorging
voor de opleiding tot de Dienst des Woords (Art. 108 en
194 Acta Kampen).
Inzake de Studenten der Theol. Hogeschool.
a. Verzoek van de Raad der Gereformeerde Kerk van
Alphen a. d. Rijn om opnieuw tot een nader te bepalen
tijdstip het besluit van de G. S. 1908 betreffende het optreden van studenten voor de gemeenten buiten werking
te stellen (A 3), waarmede Instemming is betuigd door
de Geref. Kerk van Kantens (A. 7), van Bilthoven (A.
10), van Ureterp (A. 11) en van Winterswijk (A. 12),
terwijl soortgelijke verzoeken zijn gedaan door de Kerken
van Avereest-Dedemsvaart (A. 2), van Haulerwijk (A.
4), van Pemis (A. 9) en Smilde (A. 5), de laatste met
de beperking ,,dat kerken, die een eigen Dienaar des
Woords hebben geen gebruik mogen maken van de hulp
der studenten"; en van de kerk van Winschoten met de
beperking dat dit consent voor de periode van één jaar
verleend wordt aan studenten, die hun derde theologisch
studiejaar hebben beëindigd", waaraan de classis Stadskanaal adhaesie betuigde (A. 6 en 8).
Inzake de verhouding tot kerken in het buitenland.
a. Rapport van de deputaten voor correspondentie met
buitenlandse kerken.
b. Verzoek van de Synode van „the Reformed Churches of Australia" om correspondentie (E. 1) en de acta
dezer Synode (E. 3).
Inzake de ,,Gereformeerde Oecumenische Synode".
Uitnodiging van de „Pree Church of Scotland" tot deelneming aan deze Oec. synode te Edinburg 1953 (E. 2).
Inzake de verhouding tot de Chr. Geref. Kerken.
Rapport van de deputaten voor eventueel contact met
de Christelijke Gereformeerde Kerken conform art. 120
(E. 3) van de Acta van Kampen 1951 (G. 1).
Inzake de Zending.
a. Rapport van de deputaten voor afwikkeling der zendingsaangelegenheden naar art. 151, besluit sub. 2 a—c
van de Acta van Kampen 1951.
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b. Rapport van br C. C. de Vries over zijn vertaling
der zendingsbesluiten van Kampen voor de Soembanse
Kerken (C. 3).
c. Revisieverzoek van de P.S. van Friesland van 11
Juni 1952, aangaande de verdeling der zendingsgelden
door de G.S. van Kampen (C. 1).
d. Voorstel van br J. van Dijk van Huizum betreffende
de opleiding van missionaire Dienaren des Woords (G. 2).
Zaken van appèl naar art. 31 K.O.
a. Verzoek van de Particuliere Synode van Zuid-Holland, Juni 1952, met betrekking tot het besluit van de
Generale Synode van Utrecht 19432 inzEike huwelijksbevestigingen (B. 1).
b. Inzake „KralLngen".
1. Verzoek van de kerk van Ommen de ,,zaak Kralingen" op het agendum der G.S. te plaatsen, teneinde deze
grondig te onderzoeken (B. 2); eenzelfde verzoek van de
kerk van Avereest-Dedemsvaart, met daarbij het verzoek ook de bezwaarde brs en zrs van Kralingen ter
Synode te horen (B. 3), waaraan adhaesie is betuigd
door de kerk van Pernis (B. 4).
2. Schrijven vEin de kerk van Bergsenhoek (met 2 bijlagen), waarin zij de door haar op een vergadering der
classis Rotterdam afgelegde verklaring overlegt ter kennisneming van de Gen. Synode bij de behandeling van een
eventueel revisieverzoek van de kerkeraad van Kralingen
t.a.v. de uitspraken der Gen. Synode van Kampen in deze
zaak (B. 5).

KERKNIEUWS
B e r o e p e n te:
IJsselmuiden-Grafhorst, C. van Leeuwen te ZaltbommelTiel.
Alblasserdam—Nieuw-Lekkerland, G. Boersema te Katwijk a. d. Rijn.
A a n g e n o m e n naar:
New Westminster (Canada), W. W. J. van Oene te
Schiedam.
Blokzijl, Cand. E. R. Postma te Den Haag.
— CANDIDAATS-BXAMEN. Geslaagd voor het candidaatsexamen de heer W. Borgdorff, Oranjestraat 29,
Overschie.

CORRESPONDENTIE.
Volgende maand hopen wij te disponeren over het
abonnementsgeld 1 October 1952—31 M a a r t 1953.
Abonnees, die e r de voorkeur a a n geven h e t verschuldigde iDedrag ad ƒ 4.50 per giro te betalen, verzoeken wij vriendelijk, dit vóór 4 October t e doen op
postrekening 406040 van „De Reformatie". We zouden h e t prettig vinden wanneer men zoveel mogelijk
hieraan voldoet. Dat s p a a r t U immers hoge incassokosten en onze administratie veel werk!
Willen degenen, die geabonneerd zijn via de Boekhandel, er aan denken, d a t zij niet aan ons, doch aan
h u n boekhandelaar moeten betalen ? D E U I T G E V E R S .
— AFSCHEID DS J. KBUNING. Ds J. Keuning, die
het beroep heeft aangenomen naar de kerk te Semarang,
nam op Zondag 31 Aug. j.l. afscheid van zijn gemeente
te Nieuwer-Amstel met het bedienen van Gods Woord
uit Hebr. 12 : 28—29:
Het Evangelie van het onbeweeglijk Koninkrijk, alle
levensbewegingen opeisend voor God.
Want dat Evangelie roept op tot drie dingen: 1. de
dank jegens God voor het ontvangen van het Koninkrijk;
2. de dienst aan God naar de stijl van het Koninkrijk;
3. de eerbied voor God wegens de triumf van 't Koninkrijk.
Op Donderdag 4 Sept. werd een vergadering gehouden
waarop door de gemeente afscheid genomen werd van
Ds en Mevr. Keuning. Op deze vergadering waren ook
uitgenodigd de afgevaardigden van de genabuurde Kerken en de Classis Amsterdam.
De praeses van de vergadering, br S. Fopma, sprak
namens de gemeente woorden van afscheid. Namens de
kerken van Aalsmeer, Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Centrum, Haarlemmermeer-O. spraken respectievelijk de brs
P. Aalbersberg, D. W. F. Ottersberg, Ds J. v. Nieuwkoop
en Ds J. F. Wijnhoud.
Namens de Classis werd het woord gevoerd door Ds
J. Meester.
Cadeaux virerden aangeboden door de brs H. Jansen
en J. Post namens de gemeente en de Mannenvereniging.
Zang en declamatie brachten enige afwisseling.
Ds Keuning sprak tot slot zijn hartelijke dank uit voor
de goede woorden en wensen en voor de cadeaux.

Binnen enkele dagen verschijnt het eerste nummer van
If

„GEREFORMEERDE PERSSTEMMEN
Verspreidingsblad onder redactie van Ds P. WULFFRAAT,
Geref. Predikant te Barendrecht.

HEDEN IS VERSCHENEN:

Gedenkt Uw Voorgangeren
in Memoriam Prof. Dr K. SCHILDER
met een ,,ten Geleide" van Prof. C. V E E N H O F en voorzien van 38 foto's,
cliché-afdruk van een preekschets en het handschrift van de overledene.
In deze bundel zijn opgenomen de persstemmen, welke bij het verscheiden
van Prof. Schilder zijn verschenen in ,,De Reformatie"; de Gereformeerde
pers; de C h r . Geref. pers; de ,.bezwaarde pers"; de synodale pers; de
H e r v o r m d e pers; de interkerkelijke pers; de Rooms-Katholieke pers en de
buitenlandse pers, plus de radiorede, uitgesproken door de voorzitter van de
N.C.R.V.

Doel: De rijkdom aan Schriftuurlijke voorlichting, door onze Gereformeerde pers geboden, doorgeven aan gezinnen buiten
onze Kerken.
Wijze waarop: Wij zorgen, dat dit Verspreidingsblad, minstens 4
maal per jaar verschijnend, wordt gezonden aan door U opgegeven adressen, waarvoor per adres de kosten zijn: 75 cent.
Voor Kerkeraden, Evangelisatie- en Lectuurcommissies, die zelf de
ex. wensen te verspreiden, gelden nog voordeliger condities.
Het eerste nummer wordt door ons op ruime schaal ter kennismaking toegezonden.
Vraagt een proefnummer aan bij het administratie-adres:
DRUKKERIJ „BARENDRECHT", SINGEL 55
BARENDRECHT,
Postrekening 216828.

H e t werk is gebonden in linnen stempelband. Prijs ƒ 6.50.
M e n kan het besteilen via de boekhandel of rechtstreeks bij de Uitgeefster:

OOSTERBAAN & LE COINTRE N.V., GOES, Giro 3 6 0 0 0

THEOLOGISCHE HOGESCHOOL-DAG KAMPEN
GELEGENHEID VOOR LUNCH OF DINER, ook voor gezelschappen
Koffie ƒ0.30. Kop Soep ƒ0.60, Uitsmijter ƒ1.70. Diner vanaf ƒ2.50.
PRIMA KEUKEN.
Voor gezelschappen gaarne vooruit bespreken.

RESTAURANT „DE HANZESTAD"
Hei Septembernummer van

„STIJL"

Geref. Culiureel Maandblad

IJSSELKADE 50, TELEF. 1045, Oudestraat naast het Postkantoor.
Zondags gesloten.
>T ij d e n s de Theologische Hogeschooldagkerkdienst in de bovenzaal van onze zaak.

is deze week uitgekomen met 32 pagina's!
Uit de rijke inhoud nemen wij het volgende over:
31 Augustus, door F. A. Hekstra; Vrijgemaakt en (toch) cultuur, door D. W. L.
Milo; Valse profetie, een antwoord aan Prof. Ridderbos, door D. J. Buwalda; Het
Paradijs en de moderne mens, door P. A. Helcstra; Dürer en het landschap, door
H. R. Rookmaaker; Passie-Echo's, door D. W. L. Milo; Een tegenvaller en een tegenhanger, door P. A. Hekstra; De Ladder en mijn broer (kort verhaal), door M. J.
Roorda; Stilleven (vers), van Andries Dongera; Het leven van Johann Sebastian
Bach, door J. Verkuil; Heimwee-liedje, vers van B. P. Wiegers-Groenevelt; Boekbesprekingen over Thys Booy: Nu de wereld open ligt, door M. Siesling; A. van
Boven: XV psalmen in het Nederlands berijmd door P. A. Hekstra; Dr Ir H. van
Riessen, Roeping en probleem der techniek, door Dr A. P. Muys.
Onze abonné's schrijven ons: „Stijl" wordt iedere maand nog beter!
Zijt ge al abonné? Laat het maandelijks op de gezinstafel in uw huis komen en weldra wilt
ge het niet missen. Het geeft Schriftuurlijke voorlichting over die sectoren van ons leven,
waarover nog zoveel te zeggen valt en waarmee vooral onze jeugd te maken krijgt.
Prijs: ƒ3.25 per halfjaar.
Uitgeefster:

OOSTERBAAN & LE COINTRE N.V.
400

- GOES

GIRO 36000

Boekbinderij Vim XUIIK
Voor al Uw E i n d w e r k .

Zalmstraat I - Scheveningen
Welke broeder of zuster is genegen aan een broeder, welke
door onvoorziene
omstandigheden in financiële moeilijkheden is geraakt, een bedrag
van
ƒ2000.— TE LENEN,
af te lossen met ƒ 80.— per
maand? Rente nader overeen
te komen. Brieven No. 2500,
Bureau „De Reformatie", Goes.

ABONNEERT U OP
„DE REFORMATIE"

Te koop aangeboden:
46 DELEN
KORTE VERKLARINGBr. No. 166, VAN SETTEN'S
Boekhandel, Statenweg 211 —
Rotterdam.

6*t ftu,.. aiUvnoai!
Deze zangbundel heeft in de
pers zeer de aandacht getrokken.
Heeft U de bundel al in Uw
bezit? Prijs ƒ7.90.
Bestelbaar bij de boek- en
muziekhandel of rechtstreeks b ö
de Uitgeefster:
OOSTERBAAN & LE COINTRE
N.V. TË GOES.

