Vanden Berg scriba, Ds. Landwehr adj.-scriba.
De dep., benoemd om de kerk van Maassluis B bij te staan in de behandeling van eene
moeielijke zaak, brengen rapport uit bij monde
van Ds. Wolf. De vergadering legt zich bij de
conclusie neder.
De namiddag-zitting vangt aan om i uur met
het examen van den heer de Jong.
Een gedeelte van de predikatie over Hebr.
4 : I en a wordt voorgedragen.
Het examen in de exegese O. T. wordt afgenomen door Ds. Hoekstra (Jer. 2), in die van
het N. T. door Ds. Veder (Luk. 16) en in de
dogmatiek door_ Ds. van Haeringen. Het examen
heeft een gunstigen uitslag.
Een vraag van Schiedam (A) over het huwelij ksformulier wordt door de Classis beantwoord.
Met gropte meerderheid meent de vergadering,
dat noodzakelijke wijzigingen aan de vrijheid
der kerken worden overgelaten.
Capelle a. d. IJsel brengt enkele vragen ter
tafel, die door den praeses beantwoord worden.
Deze vragen raken het noemen van de zonde
bij afkondiging van censuur en de publieke belijdenis in de kerk, bij gebleken boetvaardigheid.
De Classis neemt naar aanleiding van enkele
voorkomende gevallen de volgende motie aan:
De Classicale vergadering keurt het ten zeerste
af, indien leden eener kerk in eene naburige
kerk den dienst des Woords bijwonen, omdat
zij bezwaren hebben tegen hun eigen leeraar en
spreekt uit, dat dezulken zich bij hun leeraar
en den kerkeraad moeten vervoegen, ten einde
hunne bezwaren te doen hooren, terwijl zij als
ongehoorzamen moeten beschouwd worden, wanneer zij ten dezen in gebreken blijven.
Classis 's-Bosch, gehouden te 's-Bosch
15 Oct. 1895.
Naar toerbeurt wordt Ds. Binnema aangewezen als praeses, Ds. Mulder als scriba, Ds. van
Haeringen als assessor.
Blijkens mededeeling van den deputaat voor
Hulpbehoevende kerken hebben de algemeene
deputaten afwijzend beschikt op Helmonds aanvrage, om ƒ 100 ter tegemoetkoming in den
dienst des Woords. Wordt besloten, ten einde
zooveel mogelijk hulp te bieden, op de Provinciale Synode van N.-Brabant Helmonds toestand bloot te leggen.
A g e n d u m v o o r d e P r o v i n c i a l e Diaco»
nale Conferentie der Gereformeerde
kerlcen in Zuid»Hoiiand.
Te houden te Dordrecht. Woensdag 6 November
1895 in het kerkgebouw a.h. Kromhout,
a. Opening der vergadering te 9I/2 uur.
b, Mededeelingen,
e. Verkiezing van het Moderamen, Praeses,
Assessor, 2 Scribae.
d. Lezing der Presentielijst.
e. Behandeling der ingekomen vragen en
voorstellen.
/ . Pauze van i — 1 % uur.
g. Referaat van den WelEerw. Heer C. van
Proosdij van Leiden.
De hooge waardij] van 's menschen lichaam
voor den Christen drijfkracht tot het oefenen
van barmhartigheid.
h. Sluiting 5 uur.
Vragen en Voorstellen,
1. Mag een Diaken der Geref. kerk lid zijn
van eene particuliere Armenzorg?
Diaconie Kralingen,
2. Heeft de Diaconie de schulden van de
Armen der gemeente aan te zuiveren ?
Diaconie Reeuwijk,
3. Is het wenschelijk eene Provinciale Kas
in het leven te roepen tot ondersteuning van
lijders, die verpleging in een onzer Gereformeerde stichtingen behoeven ?
Diaconie Alblasserda?n^ B.
4. Mag de Directie van het Prov. Weeshuis
te Middelharnis een wees wegsturen, die, zooals
men zegt, aan kwaad zeer lijdt, zonder eenige
bezoldiging en dio daar al 5 jaren was geweest,
alhoewel hij een mede-erfgenaam is ?
Diaconie Z,-Beierland.
5. Hoe ver strekt zich de Armenverzorging
uit?
6. Is het gewenscht, dat de Diaconieën der
Geref. kerken samenwerken in zake de Armenverzorging met de Diaconieën van andere kerkgenootschappen en het Burgerlijk Armbestuur?
Diaconie Pernis,
7. Wat kunnen de oorzaken zijn, dat de
beginselen, door ons beleden bij het begin der
Reformatie betreffende het Diaconaat niet in de
practijk worden toegepast? En hoe zijn die
oorzaken weg te nemen ?
8. Zou het niet wenschelijk zijn, dat bij de
bediening des Woords de gemeente van tijd
tot tijd door den Leeraar in hoofdzaak bepaald
werd bij het oefenen der Barmhartigheid, waar
Diakenen nog zoo vele en velerlei nooden en
ellenden lijdelijk moeten aanzien, omdat hun
tot hiertoe de middelen ontbreken?
Diaconie Rotterdam B,
9. Mogen bij bedeeling in natura levensmiddelen worden verstrekt op de goedkoopst mogelijke wijze, ook al worden lidmaten der kerk daardoor benadeeld in hun nering, hanteering, beroep
of bedrijf?
Diaconie H,-I.-Ambacht
10. Is het met het oog op de Geref. kerkorde
wenschelijk, dat ons Provinciaal Weeshuis te
Middelharnis door Predikanten in plaats van
Diakenen bestuurd wordt?
Diaconie 's-Gravenhage,, A,
11. De vergadering spreke uit, dat de zusterverhouding waarin de Geref. kerken tot elkander staan, de verplichting oplegt aan de gegoede
diaconale kassen, om de noodlijdenden te ondersteunen.
Diaconie 's- Gravendeel,
12. Hoe te handelen met leden der kerk, die,
door slepende ziekte verhinderd, niet in eigen
behoefte genoegzaam kunnen voorzien en nog
een weinigje kapitaal, bijv. eenige honderden
guldens hebben; moet men ze dan steunen of
is de weg deze, dat ze eerst hun'^igen sommetje
opmaken ?
13. Hoe te handelen met hen, die wel redelijk
getrouw den dienst des Woords bijwonen, doch
niet tot het H. A. zijn toegelaten, als ze werkelijk
behoefte hebben?
Op welke wijze, vooral als de kas schraal is, zal
men dan handelen?
Diaconie Oudshoorn.
14. Hebben de Diaconiën der Geref. kerken
in Z.-Holland aanspraak om minderjarige weezen in het Prov. Weeshuis te plaatsen? Zoo ja,
welke voorwaarden zijn er aan verbonden?
15. Welke zou de geschiktste vorm zijn van
bedeeling aan de verschillende Armen?
16. Staat het Diaconiën vrij, om met eene
plaatselijke Vereeniging buiten de Geref. kerk

tot verleening van >Hulp in Nood" samen te
werken ?
17. Mogen Diakenen en Leden hulp van een
particuliere Vereeniging aannemen?
Diakonie N.-Lekker land,
NB, Diaconieën,, die nog verzuimden afgevaardigden te benoemen en ze ons op te geven,, worden
dringend verzocht dit vóór 1 November te doen.
Toegang tot de Conferentie hebben alle Diakenen^ Dienaren des Woords,, Ouderlingen en
Leden der Geref, kerken van Zuid-Holland,
Aan de Dienaren des Woords wordt vriendelijk verzoekt in het openbaar gebed bij de samenkomsten der gemeente op Zondag 3 November
den zegen over de Conferentie af te vragen.
G e n e r a l e Sj^node d e r G e r e f . k e r k e n t e
KSiddelburg in I896>
Met het oog op in te zenden Rapporten aan
de Geref. kerken en naar aanleiding van een
ingekomen verzoek om opgave van den tijd der
te houden Synode, maken de kerkeraden der
Geref. kerk te Middelburg A^ B tn C voorloopig bekend, dat, zoo de Heere wil, genoemde
Synode zal uitgeschreven worden tegen de iste
of 2de week van Augustus, Als voorloopig adres
voor Correspondentie en Inzending van stukken
is dat van ondergeteekende aangewezen.
Natnens de Kerkeraden der Geref, kerk te
Middelburg,, A, B, C,
J. D. v. D. VELDEN V. D. M.

de leuning der brug aan de eene zijde be^iweken
en stortte nu in de rivier. Dit maakte üen sirijd.
nog hachelijker. Naast den dood door de hand
des vijands, dreigde thans die in het water.
Doch niemand lette er op. Met woede grepen
de strijdenden elkander telkens op nieuw aan,
wel wetend dat deze strijd alles zou beslissen.
Generaal Vives was van zijn paard gestegen,
dat hem op 't oogenblik toch niet dienen kon.
Stampvoetend van ongeduld en toorn liep hij
aan den oever heen en weder; 't was zelfs hem
onmogelijk door het gewoel op de brug heen
te dringen; en wat zou het ook gebaat hebben?
Met woede aanschouwde hij het hoe zijn troepen,
wat zij ook deden, niet verder kwam, en uit de
stad steeds meer verdedigers toestroomden.
»Dat kan nog lang duren," sprak hij tot een
officier, die bij hem stond. sDat volk vecht als
leeuwen; ik had het niet verwacht."
»Ja," antwoordde de ander, een grijze snorbaard, »de Duitschers zijn niet gemakkelijk als
zij hun kracht toonen. Daarbij zijn deze lieden
gewoon de wapenen te hanteeren en zij vechten
niet om loon, maar voor hun stad, voor vrouw
en kind. 't Wordt een heete strijd."
Dit begreep de generaal ook. Toch was hij
besloten 't uiterste te wagen. Zou hij, een veldheer, het opgeven tegen burgers! En bovendien,
welk een eer en welk een loon wachtte hem als
de aanslag gelukte. Hoe dankbaar zou de keizer
hem zijn! En daarom — het uiterste moest
gewaagd!

Middelburg,, 22 Oct. '95.
Alg. K a s v o o r E m e r . P r s d . i Pred>
Wed. e n W e e s e n .
Gemachtigd door de Generale, Synode te Dordrecht 1893, komen Deputaten -der Algemeene
Kas tot de Gereformeerde Kerken in Nederland,
met het dringend verzoek, eene derde collecte
ten behoeve dier Kas nog in dit jaar te willen
houden, en deze collecte vóór 31 Dec. '95 te
willen opzenden aan den Deputaat hunner provincie.
Op I Oct. j.l. moest de Penn. der Kas
ƒ 3000 meer uikeeren, dan hij ontving.
Daarmede, meenea Deputaten, is de aanvraag
om eene derde collecte volkomen gerechtvaardigd. Mogen ditmaal alle kerken deze derde
collecte houden; 't zou Deputaten en niet 't
minst den Penningmeester hartelijk verblijden!
Namens Depitiaten voorn,,,
A. V. D. SLUYS, Praeses,
H . BRINK, Scriba,
G. BRUGSMA, Penn.

Oct. 95.

tM^.
DE WAGENMAKER.
XI.
EEN HEET GEVECHT.

Intusschen had het keizerlijke krijgsvolk voet
op de brug gezet. Een vaandel werd ontplooid
en het voetvolk rukte voorwaarts, terwijl het
trompetgeschal klonk. In de verte kon men de
ruiters onderscheiden, die straks zouden volgen.
Doch uit de stad stroomden steeds meer strijders naar de bedreigde brug. De burgemeester,
door een paar bevelhebbers bijgestaan, regelde
de strijdbare mannen zoo, dat zij elkander
't meest behulpzaam konden zijn. Middelerwijl
trok een kleine schare, want voor velen was op
de smalle brug geen ruimte, den vijand recht
te gemoet.
Op dit oogenblik knalden van de zijde der
stad de eerste musketschoten. Zij waren gericht
op de soldaten die voorttrokken, doch zeer wijselijk niet op de voorsten. De kogels troffen hun
doel. Verscheidene der aanvallers stortten neer;
een was onmiddelijk dood, de anderen gewond.
Die achter hen waren, konden nu niet voort
en die vooruitliepeu, bemerkend wat er gebeurde,
dorsten alleen niet verder en bleven een oogenblik staan. Wellicht wachtten zij tot achter hen
weer bevel gegeven werd om te vuren. Doch
blijkbaar hadden de keizerlijken ' niet op zulk
een weerstand gerekend, en waren ze een
oogenblik in verwarring. Maar ook een oogenblik slechts. Want weldra herstelden ze zich
en drongen met gevelde lansen vooruit. De
musketiers stonden trouwens nog tamelijk ver
af; wellicht wijl Vives had gemeend de stad
plotseling te verrassen en dan van de lansknechten meer dienst te hebben.
De enkele minuten van verwarring echter
hadden aan de Constansers gelegenheid gegeven,
op de brug een goede stelling in te nemen. Zij
die vuurwapenen droegen, plaatsten zich aan den
opgang der brug; de mannen die enkel zwaard
of piek hadden, gingen vooruit. Onder hen was
ook Klaus de wagenmaker. Hij stond in de
voorste rij met uitgetrokken zwaard en moedigde
den burgers ,aan wakker te strijden, voor 't behoud en de vrijheid hunner stad.
Weer drongen de keizerlijken voorwaarts, onder het aanheffen van een krijgsgeschreeuw, dat
door heel de stad gehoord werd. Doch tegelijkertijd klonk de losbranding der musketten van
de zijde der stad, en meer dan een uit de aanvallers tuimelde ter aarde, buiten staat den strijd
voort te zetten. Maar in wilde vaart rukten de
anderen voort en weldra bood de brug het
tooneel van een verwoed gevecht. Van allen kant
klonk het geroep der strijders, de kreten van
gewonden, en daar tusschen door het schellen
der trompetten en het somber gelui van de stormklok. Ook de keizerlijken openden nu van den
kant van Petershuizen het vuur, doch daar de
afstand _ groot was, deed dit weinig schade aan
hen, die van de andere zijde op de brug
schoten. Deze stonden daarbij, zooals we zagen,
meestal gedekt, terwijl de vijand in Petershuizen
dit voordeel niet had.
Op de brug was het een gevecht van man
tegen man. Ieder begreep dat, was dit punt
verloren of wel behouden, de strijd grootendeels,
zoo niet geheel zou beslist zijn.
sHoudt moed, mannen!" riep Klaus den
zijnen toe; Jvertrouwt op God, en strijdt vromelijk! Des Heeren arm is machtig."
Telkens drongen de keizerlijken vooruit, maar
ook telkens weer stuitten zij op de rij hunner
tegenstanders, die vast besloten waren eiken duim
gronds te verdedigen. De zwaarden en speren
flikkerden. Vlak tegenover elkander stocden de
strijders, steeds meer van achteren opgedrongen.
De een greep met gespierde vuist den ander
aan en er volgde een worsteling op leven en
dood. 't Was of de brug bezwijken zou onder
den last van zoovelen. Enkelen die gevallen
waren, hielden nog 't zwaard of de piek omklemd
om er den vijand mee te besteken. Thans kon
men van den oever op het middengedeelte der
brug vriend noch vijand meer onderscheiden.
Telkens zag men mannen vallen of werden
er dooden en gewonden naar de stad gedragen.
Doch hun plaatsen waren reeds door anderen
ingenomen. PlotseUng hoorde, men een gekraak.
Onder de geweldige drukking was een deel van

A4N VRAGERS.
De vraag van T. J. te 's-H. betreft Gen. 23:16,
waar wij lezen:
JEU Abraham luisterde naar Ephron; en Abraham woog Ephron het geld, waar hij van gesproken had, voor de ooren der zonen Heths,
vier honderd sikkelen zilvers, onder den koopman gangbaar."
Onze vriend vraagt nu:
»Hoe moet ik sEn Abraham luisterde naar
Ephron; en Abraham 7voog Ephron het geld"
enz., verklaren, in verband met het voorafgaande vers?"
In vers 22 herhaalt Ephron zijn vroegere aanbieding, om het land dat Abraham koopen mlde,
hem te geven. Doch naar de gewoonte der Oosterlingen, was de ware bedoeling denkelijk wel,
er een goeden prijs voor te krijgen. Abraham
wist_ dit_ ook zeer goed, en wilde bovendien om
gewichtige redenen, die we nu niet kunnen opnoemen, geen geschenk van het volk des lands
hebben, maar wat hij begeerde betalen, Ephron
noemt nu alvast den prijs,, zoodat Abraham kan
weten hoeveel hij te betalen heeft. En nu zegt
vers 23, dat Abraham genoegen nam met wat
Ephron zei, en hem zooveel zilver toewoog als
hij zHf in tegenwoordigheid der omstanders
had bepaald. Het geld werd oudtijds gewogen
om de waarde te bepalen, wijl het nog niet
gemunt was, en om bedrog te voorkomen,
't Was geld »onder den koopman gangbaar",
wellicht met een zeker merk daartoe geteekend.
De sikkel (sjekel) was oudtijds een gewicht,
HOOGENBIRK.

Gereformeerde Kerken.
BEROEPEN: Beverwijk A, J. C. Raamsdonk te
Veere. — Oosterbeek, G. de Braal te Kralingen
(gem. Rotterdam.) — Passaie (N.-Amerika), J. Contant te Biezelinge (gem. Kapelle.)
BEDANKT: Burum (cl. KoUum), P. Postema te
Warfum (Gron.)
Nederlandsche Hervormde Kerk.
BEROEPEN; Goudswaard, J. H. Antink te Almen
en Harfsen. — Gameren (cl. Zaltbommel) en IJlst,
J. Draaisma te Steenwijk. — Bladel, als hulpprediker, A. van Wijk, cand. te Leiden. — Aartswoud
(cl. Hoom), J. C. Voorduijn, cand. te St.-Anna (bij
Nijmegen). — Hooge-Zwaluwe, P. J. Kromsigt te
Scherpenisse. — Gorinchem (vac.-Gravemeijer), G.
Nijhuis te Veenendaal. (Vac.-De Lange), C. J. Leenmana te Hoogeveen. — Aalsmeer, J. Wieten te
Apeldoorn c. a. — Velthoven, W. Oudegeest te
Heerewaarden. — Waarde (cl. Goes), J. H. Gunning Gz. te Leersum (Utrecht). — Lunteren (gem.
Ede), P. Bokma te Bruinisse. — Oldeberkoop, J. L.
Klein, cand.
AANGENOMEN: Krimpen aan de Lek (cl. Gouda),
A. J. van Wijngaarden te Mijdrecht (cl. Utrecht). —
Enkhuizen, R. W. Coolenbrander te Brielle. —
Ursem, A. Stramrood, cand. te Hoogekarspel. —
Stolwijk, J. W. H. Koevers, cand. — Schildwolde,
P. Meindertsma te Leens. — Haarlem, J. J. A.
Jonker te Kralingen. -^ Hillegom, A. van Veen te
Akkooi.
BEDANKT: Wilsum, K. E. van Griethuisen Hz.
te Kethel en Spaland. — Domburg (cl. Middelburg), W. Voors te Kuinre (Ov.) — Loon op Zand,
P. Bokma te Bruinisse. — Wilhelminadorp (gem.
Kattendijke) (toez.), A. Drost, cand. te Delft. —
Tiel, H. W. ter Haar te Hoogezand. — Elburg,
F. J. Los te Bruchem en Kerkwijk. — Burgwerd,
S. A. C. Rijnenberg te Buurmalsen. — Monster c. a.,
J. Kok te Opheusden. — Marken (cl. Edam), J. D.
J. Idenburg te Ter Aa (cl. Utrecht.) — Oudega en
Kolderwolde (cl. Sneek), G. Tjalma te Veen. —
Callantsoog (cl. Alkmaar), Tj. de Boer te Dirkshorn. — Hoogersmilde en Breedevoort, J. Vossers
te Schoonoord (Drenthe). — Franeker, F. C. A.
Pantekoek te Bovenkarspel. — Appelscha, G, van
Dis te Silvolde. — Haamstede (cl. Zierikzee), J. C.
Voorduin, cand. te St. Anna (bij Nijmegen). —
Oterleek, A. Stramrood, cand.

Iff^ïltltH.
Heden behaagde het den Almachtigen
God van mijne zijde weg te nemen mijne
1 gehefde Echtgenoote en mijner drie kinderen
I zorgdragende Moeden,
HIEKE BOUWES VELLINGA,
I m den ouderdom van 45 jaren, na eene
genoeglijke Echtvereeniging van 17I/3 jaar.
] Ontbonden te worden en met Christus
I te zijn, was haar eenig verlangen.
A. P. STRIKWERDA.
Winsum (Fr,),, 26 Oct, 1895.
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Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden
Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONeATIkN en BELEENINfiEN. Nemen gelden
k DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden
op vertoon terugbetaald.

Bij (J. A,.
te verschijnen:

"SA^ORMSEJEi,

te Amsterdam,

is ter perse om eerstdaags

et üod.

L e v e n s b e s c h r i j v i n g van den WelEerwaapden Heer

J. J. A. PLOOS VAN AiWSTEL,
DOOR

D P . L . imOEBiAAR.
JMEet Fortret
en andere
afbeeldingeen.
Prys ougeveer f 1.—.
De 9de Druk is verschenen van:

welke door helderheid van druk -«n nette afwerking uitmunten.
221^/^ C e n t , in l i n n e n g e b o n d e n S5 C e n i i

In eiken Boek.wink.el

Prijs g e c a i * t o n n e e > * i l

verkrijgbaar.

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te MiddelDoor onedele concurrentie genoodzaakt, bied
burg., is verzonden de v i e r d e a f l e v e r i n g van:
ik een klein getal van

H. E. GRAVEI^EIJER,

Oereformeêrde ieleofslaer,
21 dln. in 3 sterke nette banden, met vergulde
ruggen, TE KOOP aan voor den

SsBoipriJs van f B.—
per Ex. Zoolang de voorraad strekt, na ontvangst van postwissel è, ƒ 8.25 f r a n c o per
post, door A. FISSCHER, Boekhandel, Utrecht.
W^ Onmisbaar Handboek voor ieder die de Gereformeerde leer wil Icennen. Een ieder haaste zicli;
't getal is niet groot.

DOOR

J. H.

nOVTZAQEnS,

Geref. Predt. te Kootwijk.
Deze afi., 12 pag. druks, verschijnen om de
14 dagen. Prijs ƒ 0 . 7 3 , fr. per post ƒ 1.04
per jaar. Proefnummer wordt op aanvrage gaarne
toegezonden.

Bij den Uitgever Ht T U L P , te Z w o l l e ,
verscheen zooeven en is bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar:

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:
Aan Contributiën:
in den vorm van een Brief ingerictit tot vaststelling van
Van den heer H. Emmens te Tienhoven ƒ 21;
den staat dergenen, die Ciiristus in geloof omlielzen,
door Ds. J. Wisse te Garijp ƒ69; door den heer
DOOR
M. Noordijke te Colijnsplaat / 68; door den
heer A. J. Korteweg te Klundert ƒ 127; door
JMOBUS lOUAN.
den heer R. Toren te Oostwold ƒ 113.50; door
In de tegenwoordige' spelling overgebracht.
den heer K. Olthoff te Wildervank / 33; van
P r i j s i n g e n a a i d 4 0 Ct., g e b o n d e n 70 Ct< den heer J. G. V. te D. / 2.50; door den heer
C. F. Hamster te Finsterwolderpolder/75; door
Bij J. A. WORiVISER, te Amsterdam, i<omt den heer T. Wallenburg te 's-Graveland / 23;
door den heer W. Oosterhuis te Zuidwolde
van de pers:
(Gr.) ƒ 20; door den heer P. Potma te Buitenpost / 157.50; door den heer N. J. Bastmeijer
te Bruinisse ƒ 7.50; door den heer D. J. Zijlstra
te Ee ƒ 48.50; door den heer D. A. Jaarsma
te St. Nicolaasga ƒ 29.50.
Aan Collecten: (Voor de Theol. faculteit.)
EN
Van de Geref. kerk te Almkerk ƒ 17.20; van
idem te Andel ƒ 7.15; van idem te Dussen ƒ 5.25;
van idem te Meeuwen ƒ 2.15; van idem te
DOOR
Nieuwendijk / 25.50; van idem te Sleeuwijk
Q-\% coU.) ƒ 2.95; van idem te Waardhuizen
ƒ 3.20; van idem te Werkendam K f <),, van
Prijs ƒ 0.30; 25 Ex. ƒ 6.25; 50 Ex. ƒ 10.— ; idem te Werkendam B / 24.50; van idem te
Andijk ƒ 14.89; van idem te Enkhuizen/30.87;
100 Ex. ƒ 15.—; 500 Ex. ƒ 62.50. van idem te Hoorn ƒ6.51; van idem te Medembhk ƒ 6.12; van idem te Opperdoes/8.08; van
idem t e U r k 7 10; van idem te Zwartsluis ƒ 30.50;
van idem teVoorburg(V2Coll.) ƒ 4.5oenƒ 13.15V2)
Ingekomen bij Ds. W. KAPTEYN: Van Mej. samen ƒ 17.65I/2; van idem te Zegwaart ƒ 5.30;
N. N. te Breda 72.50; van N. N. door Ds. van idem te Axel B ƒ 8.46I/2; vanidem te ZaamNoordewier ƒ 5 ; van J. R . / i . Bij ondergetee- slag B ƒ 5; van idem te Helmond ƒ 5.94; van
kende van A. B. te Gorinchem ƒ 5 ; van Mej. idem te Klundert ƒ 46.68; van idem te Ter Aar
N. N. te Breda ƒ 2 5 ; van Mej. N. N. ter Ter- (V2 coll.) ƒ 1.01I/2; van idem te Aarlanderveen
neuzen ƒ2.50.
ƒ 2.331-/2; van idem te Alfen a/d. R. ƒ 13.66;
Veel hebben de kerken der andere gewesten van idem te Bodegraven ƒ 15.59V25 '^an idem
reeds voor Noord-Brabant gedaan en waarlijk. te Leimuiden ƒ 3.40; van idem te Nieuwkoop
God zij lof, niet te vergeefs; ten minste Breda ƒ 0.84; van idem" te Nieuwveen ƒ 2.46; van idem
heeft van het werk der Inwendige Zending te Noorden ƒ 1.21I/2; van idem te Oudshoorn
vruchten mogen plukken.
ƒ 3-6ol/3 en ƒ 2.43, samen ƒ 6.03I/2; van idem
Dat dan ook voor deze stad het werk niet te Waarder ƒ 3.88; van idem te O. Wetering
ten halve blijve steken. Dor, gelijk de zandige f 13.35I/2; van idem te Woerden ƒ 6.32; van
akkers in deze omgeving, is onze woonplaats in idem te Zevenhoven ƒ 3.95V2'
het geestelijke; doch er zijn teekenen, die goede
Aan Schenkingen:
hope bieden voor de toekomst.
Zet daarom de kroon op het werk van jaren
Door den heer M. Noordijke te Colijnsplaat
en helpt nu verder, opdat hier een kerkgebouw ƒ 0.50; door den heer D. J. Zijlstra te Ee ƒ 2;
verrijze, waarin de gemeente en velen met haar door den heer P. Ridder te Groningen, busordelijk kunnen vergaderen, onder de bediening gelden van de Geref. Jongel.vereen. »Pred. 12:1a"
van Woord en Sacrament. Er zijn ongetwijfeld ƒ 4.90; door den heer G. A. Diepenhorst te
nog Broeders en Zusters, van den Heere met Strijen, van D. te S. f 2.50; gevonden in de
stoffelijke goederen gezegend, die nog niets heb- collecte Boomslootkerk te Amsterdam ƒ 1 ; door
ben bijgedragen. Een iegelijk dan, wiens harte den heer P. Potma te Buitenpost, gevonden in
gewillig is, zende zijn gave, hetzij groot 01 de collecte ƒ 10.
klein, aan
Voor het Kospliium:
den Penningm. der Geref. kerk te Breda,,
Van de vrienden B ƒ 1; van den heer C. B.
P. K. VAN BOON.
een mand bokkings.
• Breda,, 28 October 1895.
Voor de lüedlsche faculteit:
Door den heer A. J. Korteweg te Klundert ƒ 5.
Voor het Studiefonds:
Door den heer P. Ridder te Groningen, van
f o r m a a t 3 2 X 3 3 , ƒ 5.— {ser s t u k . de Halvestuiversvereeniging, 4e kwart, ƒ 14.35;
door den heer M. Noordijke te Colijnsplaat ƒ i;
Is. da Costa en Ir. è. Groes ?. Prinsterer, van
de Meisjesvereeniging »Onze verwachting is
f o r m a a t 2 4 x I 4 | ƒ 3.— p e r s t u k .
van den Heere" te Schiedam ƒ 15.
Boekhandel van B. VAN DER LAND,
S. J. S E E F A T ,
Hilversv,m,
Penningmeester.
A m s t e r d a m , i ^ e m b r a n d t p l e i n 18.

Bi) itnni' i H i lies GHs,

S

DEMOCRATISCHE KLIPPEN,

l l ü f f KEffiGIBOM 18 BfiEDA.

K BUSTES in PLASTIEK.S

Voor de vele en treffende bewijzen van vriendelijke belangstelling in zijn huislijke vreugde
op den dag, die ^lierboven staat, zij het den
ondergeteekende veroorloofd, hiermede openlijk
zijn h a r t e i i j k e n dank te betuigen.
KUYPER.
Amsterdam,, 31 October 1895.

Commissionairs ia BSactea,

:H:FtA.MBSJFt

DOOR

Drie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie halMederen
f 81.25. (Ltosae banden per stuk f 1.—).
DE

Amsterdam.

banden

UITGEVER,

J. A. WOEMSER

ELECTRISCHE DRUKKERIJ, voorheen J. J. ARND & ZONÏN.

