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berusten in Gods doen, te danken voor wat Hij gaf, te schuilen in
Hem en gemoedigd voort te gaan in den weg waarin Hij ons
leidt. ...

Daarna ging Ds. Ringnalda voor in den gebede.
Onder degenen die deze huis-godsdienstoefening bijwoonden
waren ook nog Dr. J. G. Scheurer, Dr. H. A. van Andel en de
heer Thyo H, van Eeghen, Secretaris van Directeuren der Ver,
voor H, O. op Geref. grondslag.
Na deze plechtigheid, waaraan ook het huispersoneel had deelgenomen, brak weldra het roerend oogenblik aan, dat de groote
doode uit zijn woning, waarin hij de belangrijkste jaren van zijn
parlementair leven had gearbeid, zou worden uitgedragen.

HET VERTREK VAN HET STERFHUIS.
Reeds eenige uren voor het bepaalde oogenblik van vertrek,
had zich voor het sterfhuis een talrijke schare verzameld, die
door de politie op een afstand werd gehouden. Toen de eikenhouten kist met zilver beslag en naamplaat, waarop niet anders
stond dan den naam Dr, Abraham Kuyper, met de data's geb29 Oct. 1837, overl. 8 Nov. 1920, naar den lijkwagen werd uitgedragen, ontblootten allen het hoofd.
De koetsier van wijlen Dr. D. L. van Wely had verzocht den
lijkwagen te mogen rijden
een verzoek dat dezen vereerder
niet geweigerd werd.
Op uitdrukkelijk verlangen van de familie werd bij de begrafenis alle uiterlijke praal verre gehouden en was noch krans, noch
palmtak op de kist neergelegd.
Achter de baar volgden de twintig studenten, die den lijkdienst
bijwoonden en nu bij het gaan naar het kerkhof de lijkstoet omringden, terwijl als slippendragers naast den lijkwagen liepen de
eigen knecht van Dr. Kuyper en vier boden van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal. Onmiddellijk daarna reden in gala-Hofrijtuigen de vertegenwoordigers der Vorstelijke familie, vervolgens in vier koetsen de familie van den ontslapene en daarna in
vijf rijtuigen achtereenvolgens de predikanten Ds. Ringnalda en
Dr. Dijk, de Ministers Heemskerk en De Visser, de oud-Ministers
Loeff en Harte van Tecklenburg, de heer en mevrouw Colijn, de
heer en mevrouw Idenburg, de hoogleeraren Dr, R. H, Woltjer,
Dr, L, Bouman en Dr, W. Geesink, Mr. V, H, Rutgers, het Kamerlid de heer L, F, Duymaer van Twist, Mr, Dr, H, W, Hovy en de
directeuren van De Standaard, de heeren S, Bakker en R. C,
Vcrweijck.
In afzonderlijke rijtuigen volgden vele verdere aanwezigen bij
den rouwdienst, zoo de familie Rutgers en Dr, Van Andel, Dr,
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