De notulen, inmiddels gelezen, worden goedniet gewoon? — weer zoo'n nieuwen tijdwijzer
Uit deze en andere maatregelen blijkt, dat voor 90 jaar werd gesticht. De leeraar schreef bij
gekeurd.
noodig.
Rome' groot gewicht hecht aan het versterken die gelegenheid het volgende: Ï Heden hervatten
Ook al weer zoo'n nieuwigheid van den Praeparatoir wordt geëxamineerd en met alge- zijner hiërarchie in Engeland. Kardinaal Logue wij onze gewone diensten. Dezen herfst is het negenmodernen tijd, waar de vaderen zelfs niet aan meene stemmen toegelaten de Eerw. heer C. sprik onlangs in een rede te Sheffield uit, dat tig jaar geleden dat deze kerk gesticht werd. Wij
geen nieuw program om aan te koj)digen,
gedacht hebben, die Christelijke Scheurkalender, J. Hakman, cand. Th. Schaal.
hij de hope koesterde dat Engeland weer een- hebben
geen nieuw evangelie om te prediken, geen opDs. Dwarshuis, Zendingsdeputaat, brengt zijn maal worden zou wat het vroeger was: dezienwekkende nieuwigheden om in te voeren. Ook
evenmin als aan de oudejaarsavond-viering. <
De Christelijke Scheurkalender is, als ik niij rapport uit, dat stof tot dank biedt.
schoonste plaats in den wijngaard des Heeren. hebben we niets opzienwekkends te zeggen aanVacaturebeurten worden aldus geregeld: 17 Dit kan pas stap voor stap bereikt worden, gaande hetgeen wij zullen doen. Het is beter iets
niet vergis, en dat nog wel uit Engeland, door
wijlen den heer DE HOOGH, ten onzent geïmpor- Dec. Blokzijl Ds. Tholen, Kamperveen'Ds. Wes- maar men moest weten te wachten. Doch de te doen, dan om er over te spreken. Een luidklinkend manifest wordt dikwijls gevolgd door een
tetbeek van Eerten, Oldemarkt Ds. Bosch, Ambt- Roomsche kerk wint kennelijk.
teerd.
zwakken veldtocht. Het is echter niet ongepast
Mocht er al iets methodistisch in gezeten VoUenhove A. Ds. Brouwer, Stad Vollenhove
Ach dat in de Vrije Kerken van Engeland enkel
grondfeiten in herinnering te brengen. Onze
hebben, ik bedoel niet in den kalender, maar Ds. Dwarshuis, Wilsum Ds. Veder, Zalk Ds. de kracht gevonden werd om het veldwinnend kerk tracht
zekere vaste denkbeelden te handhaven
in 't gebruik van hem in je kamer te hebben, dan Tonckens; iS Febr. Blokzijl Ds. Hania, Kam- Ritualisme weerstand te bieden.
zij staat een bepaald type van het Christendom
perveen Ds. Wisse, Ambt-VoUenhove A Ds.
ziet thans niemand er dat meer in.
voor. Wij zijn zeer ontvreden over ons zelven, maar
l^ooir KootwOktt Scholen.
Wij ontvingen weer ter aankondiging vier, of EUinga, Stad-Vollenhove Ds. te Velde, Wilsum
D u i t s c h l a n d . H e t l e e r s t u k d e r r e c h t - zeer tevreden over ons ideaal. Wij gelooven dat
onze Godsdienst geestelijk moet zijn en willen van
eigenlijk maar drie, want van den CHRISTELIJKEN Ds. ^ k e s , Zalk Ds. Gispen, terwijl in Jan. door v a a r d i g m a k i n g .
verwereldlijken van de religie niets weten. Onze
iDgekomen bij ondergeteekende en in harte- KALENDER PHILIPPUS werd ons wel, in den Ds. Wielenga nog te Wilsum, en op een nader
Den 245ten October l.l. had in het Evange- een
lijken dank ontvangen: van den heer A, J. F. vorm van een boekje, toegezonden het „blok", te bepalen datum door DJ. van Mechelen nog lisch Vereinshaus te Barmen de Gereformeerde geloofsbelijdenis begint en eindigt niet met philantropie, maar sluit deze in. -Ons Alpha en Omega is
Schaaphorst, Loosduinsche Kade, van G. M. B, maar niet het „schild". Hoe die er naar het te Oldemarkt een beurt zal vervuld worden.
Herfstconferentie voor Rijnland en Westfalen God in Christus.
gevonden in de diaconie collecte 9 Nov. 1.1./5; uitwendige uitziet, kan ik dus niet zeggen, maar
Gelden worden geind.
plaats. De vergadering was goed bezocht en
Ook verkiezen wij bij ons doen de stilte boven
van Ds. H. J. Kouwenhoven, gevonden collecte wel, dat ik na het „blok" in boekvorm te
Ter aanvulling van de in Aug. j.l, ontworpen werd door den 81 jtrigen emeritus-predikant
Kerk te Leiden / 2.50.
hebben doorbladerd, in mijn verwachting ge- regeling van het consulentschap wordt besloten, Kind met bewonderenswaardige fdschheid geleid. de luidruchtigheid. Wij hebben geen neiging om
»den tijd bij te blijven«, omdat er zooveel tijden
sterkt ben, dat er niets in zit wat ongerefor- de kerken van Zwartsluis en Zwolle, resp. voor De predikant Dr. HoUweg uit Gildehaus (Bent- zijn,
Ds. J. H . HOUTZAGERS.
die het niet waard zijn dat men ze bijblijve.
de noorder- en zuidervisitatiering, aan te wijzen, heim), sprak over de „rechtvaardiging van den Een oude waarheid is beter dan een nieuwe «humKootwlfk,
voorzitter. meerd is.
Eenzelfde attestatie zou ik willen uitreiken opdat zij door een harer dienaren als consulent, zondaar volgens de H . Schrift en de belijdenis". bug»». »Vox populi, vox Dek (de stem des volks
aan den CHRISTELIJKEN SCHEURKALENDER „BAR- een in haar ring vacant geworden kerk tot de Hij zette daarbij uiteen, wat de apostel Faulus is de stem Gods), is een spreekwoord maar ook
NABAS" van OosTERBAAN en L E COINTRE te ek. classic, verg. bijstaan; en besloten, den daaromtrent geleerd heeft, en wees er op, dat een leugen... Populariteit is geen bewijs dat God
GOES. Deze füma zond ons een blok mèt een consulent altijd den beroepsbiief te doen teeke- de leer van den apostel gevolgd is door Calvijn met ons is. We zijn als kerk iets ouderwetsch, en
we verblijden ons er in, en we heeten ieder in ons
schild. Het schild doet goed. Een heel mooi nen. Aldus aangevuld, wordt de ontworpen in zijn Institutie en in den Heidelberger midden
welkom, van welk geloof ook en in welke
geteekend landschap uit den vreemde.
regeling met algemeene stemmen aangenomen. Catechismus, terwijl hij ook de vraag, of de omstandigheden verkeerend of door welken nood
1. Miss E. SAXTON WINTER. TOEN DK KONINGIN
Inzake het schrijven der Gen. Synode, leer van Paulus wortelt in de woorden van geperst.
Op zichzelf volstrekt niet ongepast, maar
FMNSESJE WAS. Met toestemming der Schrijfster voor 'n kalender als dezen toch ook niet rakende het tweemaal collecteeren voor de Theol. den Christus, met een overtuigend: „ja"
Wij staan er naar om medewerkers Gods te zijn.
uit het Engelsch vertaald door H. S, S. bijzonder passend.
School, wordt besloten, dienaangaande bij den beantwoordde.
Er is overvloed van werk te doen en we verzoeKuïPER. J. Bootsma, 'sGravenhage.
Op ieder blaadje van dezen kalender vindt classicalen quaestor te informeeren.
De Reformirte Kirchemeitung, waaraan wij ken om uwe hulp, uw gebed en uwe toegenegenMiss SAXTON WINTER is geweest de Engelsche men niet één, maar twee teksten.
Met betrekking tot het schrijven van br. B. dit bericht ontleenen, voegt er aan t o e : „Deheid. Indien deze type van kerk u, die vreemdegouvernante van onze tegenwoordige Koningin.
De GEÏLLUSTREERDE CHRISTELIJKS . SCHEUR- te S. wordt besloten, vooralsnog zijn verzoek beteekenis
van dergelijke besprekingen in lingen zijt, aantrekt, zoo verzoeken wij u om met
Als zoodanig door Koning WILLEM III benoemd KALENDER van J. N , VOORHOEVE te "s GRAVEN- niet te steunen, wijl daarvoor geen billijke reden engeren kring komt aan den dag, wanneer men ons te gaan. Het is voorwaar een aangename
gedachte, dat deze kerk, bijna negentig jaar oud,
op den len Januari van 1886, heeft zij haar HAGE, welken uitgever het „een oorzaak van groote aanwezig bleek.
bedenkt, hoe moeilijk en hoe schier onmogelijk niet verdord is, noch in haar top, noch in haar top,
hooge taak vervuld tot in 1896,
vreugde is dezen twee en twintigsten Jaargang van
Bij de rondvraag naar art. 41 wordt in aan- het is, zulke moeilijke centrale geloofsvragen noch in haar wortels.»
Haar herinneringen uit die tien jaren aan zijn scheurkalender aan te bieden",— kwam even- sluiting aan de instructie van Ambt-Voll. B. te behandelen bij de prediking, ten minste bij
Tegenover het jacht maken op nieuwigheden,
het koningskind heeft ze onlangs beschreven in zeer volmaakt in de deelen, d.i. met schild en besloten, dat in het Kerkblad voor Dr. en Ov. de hoofdgodsdienstoefening, wijl het grootste dat men bij vele kerken vindt, klinkt in dat stuk
een Engelsch boekje.
blok, tot ons. Deze uitgever had zelfs de beleefd- de oproeping ter class, verg. het Agendum en deel van de hoorders den zin voor de bijbélsche een toon die weldadig aandoet. Ook wij zijn overMej. H . S. S. KUYPER heeft zich bijzonder heid er nog een blok in boekvorm bij te doen. een Kort Versl (voortaan door den assessor op begrippen verloren heeft". Wanneer deze tuigd, dat wanneer het oude Evangelie niet aanverdienstelijk gemaakt door dat boekje te vertalen. Het schild is wel wat dof, maar overigens zeer te stellen en tegen het einde der vergadering wöorden den juisten toestand van de meeste trekt, niets anders in staat is op den duur het volk
Zóó te vertalen, dat men niet meikt met passend. Met teksten er op uit Johannes XV officieel goed te keuren) te plaatsen. Uit de Gereformeerde kerken weergeven, dan is het te te boeien.
WiNCKEL.
een overzetting te doen te hebben.
beeldt het af een Oosterschen man, die bezig instructie der kerk van Z. en het verslag der noodzakelijker om het leerstuk der rechtvaardigHet leest allerprettigst.
is in een wijngaard. In den kalender zelf is, aldaar gehouden kerkvisitatie blijkt, dat het making te prediken.
Ook in ónze kringen, waar de Koningin zoo dunkt mij, niets wat 'n Christenmensch niet aldaar hangend geschil is opgelost. Ds. Tonde liefde heeft van het hart, zal het met met stichting zal lezen.
ckens vraagt van de kerken steun voor Rijn— De Duitsche Keizer over de
vreugde worden ontvangen.
Ook dit geldt van BREDÉE'S MARTHA-SCHEUR- Pruisen.
afzetting van Jatho.
Het doet ons 'n blik slaan in het kinderleven KALENDER, uitgegeven ten voordeele van de
Roepende kerk wordt Wilsum. Het modeDen 263ten October l.l. verleende de Duitsche
onzer Vorstin, en voor rechtgeaarde royalisten Martha-Stichting. Het schild stelt voor: PHARAO'S ramen voor de e. k. class, verg. wordt aange- Keizer het moderamen van de Brandenburger
AAN V R A G E R S .
als wij zijn, is dat altijd interessant.
dochter, met haat hofdames, vindend het biezen^ wezen, waarna de praeses de vergadering sluit. Provinciale Synode eene particuliere audiëntie.
Het vertelt van allerlei aardige, kleine trek jas, kistje met MOZES er in. De bekoorlijke prinses De assessor gaat voor in dankgebed.
Eenigen tijd geleden zag ik in uw geërd blad
Over de zaak van den Keulschen predikant, die
die tot dusver onbekend waren.
lacht allervriendelijkst en het slapende naakte
wegens dwaalleer als predikant der Evangelische de vraag aangaande de uitdrukking „De deugd
J. DoüMA, h. t, scriba,
Groote menschen zullen het met genoegen kindje doet allerliefst.
landskerk afgezet werd, liet de Keizer zich in het midden", en heb met genoegen het
lezen, maar ook kinderen zullen er in genieten.
Een mooi tafereel.
daarbij aldus u i t : „Hoe betreurenswaardig het antwoord gelezen. Nu zou ik gaarne een
Ook met het oog op het aanstaand St. NiklaasG.
feit op zich zelf is, dat een herder en leeraar soortgelijke vraag (met dezelfde bedoeling)
feest,—dat feest waarvan zelfs de meest stoere
uit zijn ambt wegens dooUeer moest verwijderd onder de vragenrubriek in uw blad geplaatst en
Calvinisten den niet bepaald Calvinistischen oorworden, toch mag men de zaak niet al te beantwoord zien. Zij betreft het spreekwoord (?)
sprong door de vingers zien—, is het als kindertragisch opvatten. Mannen als Jatho zijn er „Alle goede dingen bestaan in drieën". Is dat
geschenk bijzonder aan te bevelen.
te allen tijde geweest. De Kerk van Christus afgeleid van, in verband staande met, of slaande
2. ONZE BUURT door een ONGENOEMDE,
weet zulke tegenpartijders te overwinnen. Tegen op de Heilige Drieëenheid, of hebben genoemde
Engeland. H e t R i t u a l i s m e a a n d e deze dwaalleeraars bestaat een voortreffelijk woorden een geheel anderen oorsprong?
Zevende druk. Haarlem, De Er ven F. Bohn, 1911.
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Dit is 'n oude bekende.
middel: zich altijd meer in de Heilige Schrift
P. v. d. H . te O.
NicOLAAS BEETS las het boek zonder nog te Op Donderdag 9 Nov. j.l. werd vanwege de Onlangs werd in vele Roomsche bladen hoog te verdiepen en den persoon van Jezus Christus
Het getal drie speelt een belangrijke rol, zooweten wie de Ongenoemde was, al herkende hij classis Assen een zendingsdag gehouden te opgegeven van het groot aantal Engelsche An- met geloovige liefde te omvatten". Ten slotte wel in de geestelijke als in de stoffelijke wereld.
Gasselternijeveen.
er ook het werk eener vrouw In.
glicansche predikanten, dat in de laatste jaren sprak de Keizer over een Engelscheu bisschop, Het duidt zekere volkomenheid, volledigheid aan.
Des namiddags te half 2 werd de eerste tot de Roomsche kerk overging. Het bleek
Eerst later kwam hij er achter. En toen hij
dien hij aan het hof van zijn overleden grootWe lezen bijv. in 1 Joh. 5 : 7 en 8 : Want
voor den tweeden diuk, op verzoek van den samenkomst geopend. Da pastor loei Ds. K. wel van achteren dat dit overdreven was, maar moeder, Koningin Victoria, als een waarlijk drie zijn er, die getuigen in den hemel, de
uitgever, een voorrede schreef, vertelde hij daatin, V. d. Veen trad op, liet zingen Pa. 72 : 1, las te ontkennen is het niet dat de door Pusey apostoUsch man had leeren kennen en met wien Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en
dat de Ongenoemde zijn, inmiddels gestorven den 7 2 en Psalm en ging voor in gebed. Na vóór tachtig jaar aangeprezen richting door hij sedert persoonlijke betrekkingen onderhield. deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen
zuster, Mevrouw DOROTHEA PETRONELLA BOHN een welkomstgroet, werd door ZEerw. een in- duizenden en duizenden gevolgd is, en dat met Hij toonde daarbij, dat hij in de geschriften op de aarde, de Geest, en het water, en het
leidend woord gesproken in aansluiting aan den name onder de predikanten der Engelsche
geb. BEETS was.
van dien bisschop goed thuis was.
bloed; en die drie zijn tot één.
Dit boek van de zuster van BEETS is steeds voorgelezen Psalm, vooral naar aanleiding van Staatskerk de Roomsche Kerk met trots op een
Voorts weten we, dat uit de twaalf discipelen
met graagte gelezen en meer dan eens herdrukt. vers i 6 i : „Is er een handvol koren in het land aantal convertieten wijzen kan. Wanneer men
van Caristus, drie het naast bij hem waren;
Hoewel een betrekkelijk oud boek, de eerste op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan nu maar zeggen kon, dat eene krachtige bedat Christus drie dagen in het graf lag, enz.
druk dateert van 1836, is 't nog allerminst ver- zal ruischen als de Libanon".
weging om het Protestantsch karakter der AnDavid had eens de keus tusschen drie dingen.
Slechts
enkelen
arbeiden
nog
onder
de
milouderd.
glicaansche kerk te bewaren, daar tegenover
We lezen in 2 Samuel 24:12 en 13: Ga henen
Het getuigt, naar BEETS zelf heeft gezegd en lioenen heidenen. Nochtans, de handvol koren stond, dan kon men hoop koesteren dat de
en spreek tot David: Alzoo zegt de Heere:
die kon het weten, van „veel gemak met de op de hoogte der bergen gezaaid, zal vrucht Romaniseerende beweging in Engeland tot staan
Het plan is gevormd om te Jerusalem eene Joodsche Drie dingen draag Ik u voor; verkies u één
pen en bestuur over de pen, van veel geest voortbrengen. De Heere brengt menigmaal uit werd gebracht. Doch dit is helaas niet het
universiteit
te stichten. Het is gevormd door den uit die, dat Ik u doe. Zoo kwam Gad tot
van compositie en tact van redactie". Een ieder het kleice het groote te voorschijn. Gods belofte geval. Ja, men heeft de Wicliff-predikers, uit- heer Israël Abrahams, lector aan de universiteit David, en maakte het hem bekend, en zeide
die het leest of herleest, zal het met hem eens zal vervuld worden en wordt aanvankelijk ver- gaande van eene vereeniging door den boek- van Cambridge in de Talmudische litteratuur en tot hem: Zil u een honger van zeven jaren in
zijn, dat de schrijfster het leven, het menschelijk vuld. Moge de vrucht, ook van den arbeid ophandelaar Kensit gesticht en — nadat deze de bekende millionair Rabinerson te Kiew. De uw land komen? Of wilt gij drie maanden
hart en de menschelijke karakters die zij er in Soemba, ruischen als de cederen van den ijveraar tegen het invoeren van Roomsche laatste wil ook beurzen schenken aan studenten vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat
teekent, goed had waargenomen en vaardig Libanon.
praktijken in de Anglicaansche kerk, door een bij bestaande Universiteiten, om hen in staat te die u vervolgen? Of dat er drie dagen pestiHierna werd gezongen Ps. 72 ; 8, onder zeloot voor het Ritualisme gedood was —door stellen letterkundige en oudheidkundige colleges
beschreef.
lentie in uw land zij? Merk nu, en zie toe,
En in zoo gunstig oordeel over dit boek en welk zingen Ds. W. W. Smitt van „Dennenoord" zijn zoon voortgezet. Doch al mogen de te Jerusalem te volgen. De heer Herbert Luwe, wat antwoord ik Dien zal wederbrengen, die
van
St.
Catherine's
College
te
Cambridge,
zal
als
zijn Schrijfster stond BEETS niet alleen. Ia 1884 optrad om een referaat te houden over het Wicliffpredikers al hunne krachten inspannen,
mij gezonden heeft.
schreef A. C. KRUSEMAN: „Ja, tot vertelster Animisme, ds godsdienst van den natuurmensch. het is hun niet gelukt de beweging, die zij ophoogleeraar aan de nieuwe Universiteit optreden.
En Davids Zoon Salomo zegt: Een driegeboren waart ge. In u had de genius van uw Aangetoond werd wat het Animisme is in touw zetten, tot eene nationale te maken. Ook
Een waarxegger in de gevangenis. In Londen voudig snoer wordt niet haast verbroken.
geslacht zetel genomen op uw lippen. Uw mon- engeren en in rulmeren zin. Na dit leerzame werkt de Engelsche regeering niet weinig het is dezer dagen door den bevoegden rechter een
Zoo ook maken we met het getal d?ie kennis
delinge verhalen waren teekeningen met het referaat werd gelegenheid gegeven tot gedach- Ritualisme in de hand. Immers moet de eerste waarzegger tot zes weken gevangenisstraf veroorwoord, door frischheid en natuurlijkheid boeiend tenwisseling. Door Ds. Hangelbroek en Ds. v. minister de bisschoppen der Anglicaansche kerk deeld. De veroordeelde had met voorspellen van in allerlei, dat om ons heen voorkomt. Een
de toekomst uit de lijnen van de handpalm in 15 predikatie of andere zaak hetft veehl drie
tot betooverens toe. Had uw blik iets bespied — d. Veen werden enkele vragen gedaan, die door benoemen.
maanden ƒ7200 verdiend! De rechter was er van voorname punten. Het water komt voor, bevroren,
referent
beantwoord
werden.
dan was voor u niet de geschreven letter, niet
De tegenwoordige liberale premier heeft geOnder het zingen van Ps. 86 ; 5 trad nu opdurende de vier jaren, waarin hij dit ambt be- overtuigd, dat de waarzegger deze som voorname- vloeibaar, gasvormig: ijs, water, damp. Drie
de geteekende lijn de weg ter mededeeling —
het was het persoonlijk verhaal, dat ons por- broeder P. Koster van Appelscha met het kleedt, vele bisschopszetels te bezetten gehad, lijk van armen had afgezet. Hoeveel geld de be- deelen heeft de dag: morgen, middag en avond.
oefenaars van deze zwarte kunst verdienen, blijkt
tretten gaf sprekend van gelijkenis, groepen van onderwerp: „Altijd overvloedig in het werk des en zonder uitzondering heeft hij Ritualisten uit het feit, dat zij in staat zijn een heele brigade Er is drieërlei onderwijs: lager, middelbaar en
hooger. Driemaal is scheepsrecht. Bij veilingen
vleesch en bloed, handeling aanschouwelijk alsof Heeren".
daarvoor benoemd. Nu spreekt het vanzelf dat Sandwichmen te huren om dag ia dag uit dwars
Spreker, dankbaar erkennende het vele, dat die bisschoppen er voor zorgen, dat de predi- door het West-End, het verblijf vaa de rijken, te volgt na drie oproepen de afslag, enz.
wij zagen mat eigen oogen".
't Is dus niet onbegrijpelijk, dat het gezegde
En die voortreffelijke eigenschappen der voor de zending op Java en Soemba door de kantsplaatsen ook door Ritualisten worden bezet. paradeeren, teneinde op die manier reclame te
Schrijfster komen ook uit waar zij met dit b3ek Geref. Kerkea wordt gedaan, legt er nadruk Daardoor is het nu zoover, dat wellicht op een maken. De rechter, de heer Plowdeii, die den waar- ontstond, waar ome lezer naar vraagt, hetwelk
zegger veroordeelde, schijnt echter niet van plan eigenlijk wil zeggen: „Zal een ding goed zijn,
op, dat daarvoor nog meer kan en moet gedaan
„de geschreven letter" tot mededeeling koos.
tweetal uitzonderingen na, alle bisHchopszetels het soort pianeetlezers en waarzeggers dat zijn clien- dan moet men er drie deelen in kunnen onderworden.
Het
zendingswerk
is
„het
werk
des
Toen zij acht-enveertigjaar was, heeft Mevrouw
door RituaUsten bezet zijn. De mannen van de
in het West-End heeft, te vervolgen. Hij be-scheiden". Dat dit volstrekt niet altijd doorgaat,
BOHN dit haar eerste en eenige boek, dat in Heeren", doch niet alleen de zending onder „Evangelical" richting komen daarvoor niet in tele
weert »dat de armen moeten beschermd worden; is duidelijk.
onze vaderlandsche literatuur een blijvende heidenen en Mohammedanen, maar ook de aanmerking. De predikanten die deze richting de rijken kunnen zich zelven beschermen.» Doch
zending onder de Joden, en zeker ook de
plaats zou innemen, gesebreven.
volgen, ook wel voorstanders van de „low. daar kan men tegen opmerken, dat zoodra de
Wat wordt er bedoeld in Esther 3 : 7 dat
Later gaf ze nog dat stukje: D I E GELOOFT zoogenaamde „inwendige zending". Vooral wekt Church" (in tegenstelling met de Ritualisten wet het waarzeggen voor geld verbiedt, evenzeer
men het lot wierp van dag tot dag en van
spreker
ook
de
kerken
in
Drente
op,
ernstiger
GAAT NIET VERLOREN, hetwelk in de AURORA
gevangenisstraf,
moet
opgelegd
worden
wanneer
die de „High Church" voorstaan) genoemd,
van 1864 is geplaatst en ook in dezen nieuwen ter hand te nemen den Evangelisatiearbeid in kU^en er over, dat zij met opzet bij de be- men rijken, als wanneer men armen geld aftroggelt. maand tot maand. Waar was dat noodig voor?
Drente,
wijl
ook
dit
„het
werk
des
Heeren
is".
Geen «klassenjustitie», noch ten bate van de armen, vraagt onze lezer P. G.
druk is opgenomen.
noemingen tot bisschop voorbijgegaan worden;
Zooals we uit het boek Esther weten, en in
Van de gelegenheid tot gedachtenwisseling van andere zijde beweert men dat in de Evange- noch ten goede van de rijken.
3. M. J. BREDÉE'S KINDERBOEKJES.
dit hoofdstuk zien, had de gunsteling des
Ook nu weer zond de ijverige Rotterdamsche wordt alleen gebruik gemaakt door Ds. Smitt, lische partij geen mannen van beteekenis meer
Twee ouAe predikanten in Engeland. De predi- konings, Haman, die de Joden haatte, van
uitgever Btedée ons een aantal door hem in die een enkele vraag doet, welke door referent te vinden zijn.
kant Grey Hazelrigg van Leicester die den leeftijd koning Abasveros verlof gekregen, alle Joden
wo:dt
beantwoord.
het licht gegeven kinderboekjes.
Inmiddels predikt de kapelaan van het Lager- van drie en negentig jaren bereikte, predikt nog
Na het zingen van Ps. 126 : 3 werd deze huis, de aartsdeken Wilberfotcs, een kleinzoon tweemaal per Zondag en somtijds gaat hij ook in Perzië om te brengen. Eer Haman echter
Keurig en fleurig.
Bijzonder aanbevelenswaardig ook al weer eerste samenkomst gesloten, waarna broeder van den beroemden strijder tegen den slaven- nog in de week voor. Rev. Hazelrigg stamt van dit plan uitvoerde wierp hij het lot, om te
weten, welke tijd er de meest geschikte voor
Koster voorging in dankzegging en gebed.
met het oog op St. Niklaas.
handel, in de Westminster abdij over den steen een oude Leicestersche familie af; een tijd lang
Laat mij de aandacht mogen vestigen o p :
Na een korte pauje, volgde een tweede in den kroningstoel der Engelsche koningen, en was hij officier bij het 485te regiment infanterie. zou zijn. Dit was een heidensche gewoonte en
Drie en vijftig jaar geleden werd hg predikant te eigenlijk een soort waarzeggerij. Voor alle
P. J. KLOPPERS' D E EERSTE BLOEDGETUIGEN IN bijeenkomst; geopend met gebed door Ds. .v.
geeit daarbij te kennen dat deze dezelfde steen Leicester; niettegenstaande zijn hoogen ouderdom gewichiige dingen moesten de zoogenaamde
NEDERLAND; J , DE LIEFDE'S E E N ZWARTE ZIELJ d. Veen.
is waarop Jacob te Bathel sliep, die daarna mag hij zich er in verheugen, dat tegenwoordig „wijzen" den besten tijd aangeven. Zoo lezen
Onder het
A . J . HOOGENBIRK'S ALLEEN, TOCH VEILIG en
r. T t> ^"i?®" ',*° Ps. 22 : 14 trad nu door de kinderen Israels van plaats tot plaats de arbeid Gods in Zijn kerk met vernieuwde kracht we in Esther 3 : 7 : In de eerste maand (deze
KLEIN BEGONNEN J S . COOLMA'S ISMAEL EN op Ds. L. P. Knjger, M. D. voor Soemb*. die
medegevoerd werd. Men beweert ook, dat deze wordt ter hand genomen, Maar hij is niet de is de maand Nisan), in het twaalfde jaar van
MOERTI j J. V. D. VEGT'S D E VoORLOaPERS DER een korte toespraak hield naar aanleiding van steen dezelfde is waarop eenmaal Mozes in de oudste predikant van Engeland. Rev. Alfred Brandon
den koning Ahasveros, wierp men het Pur, dat
HERVORMING ; T . BOKMA'S ONDER DE KRUIS- Hebr. 2 : 14 en 15. Aan het eind dezer rede woestijn sloeg, die daarna in den tempel te te Londen is vijf en negentig jaar oud. Hij is vier
is, het lot, voor Hamans aangezicht, van dag
VAAN. Reeds de namen der schrijvers waar- werd Ds. Krijger namens de classis Assen Jerusalein bewaard werd en welke na de en zestig jaar predikant te Chelsea geweest. Hij
toegesproken door Ds. Hangelbroek, waarna verwoesting van Jerusalem over Spanje, Ierland kan den kansel niet meer beklimmen, maar brengt tot dag, en van maand tot maand, tot de
borgen den inhoud.
nog eiken Zondag voor eene tafel zittend het twaalfde maand toe, deze is de maand Adar.
Voor 'n beetje geld kan men bij BREDÉE zich Z.Eerw. P i . 134; 3 werd toegezongen.
en Schotlwid, in de Westminster abdij aange- Woord des Levens tot zijne gemeente.
Men kwam dus door loting tot het besluit,
Ten slotte ging Ds. Krijger voor in dankeen aardig kinderbibliotheek ja aanschaffen.
dat de 13e Adar van de laatste maand des jaars,
zegging en gebed. Uit de kerken Assen, Appel- land is. En dat deze legende waar is, kan
4. CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS.
volgens den aartsdeken Wilberforce, archeologisch
Sterfbedden. In de British Medical Journal
Van S T . NIKLAAS kom ja alsf vanzelf op scha, Borger, Gasseltesnijeveen (uit deze kerk bewezen worden. Want men kan opderugdjde wordt Maeterlinck's pleidooi, om den mensch het half-Maart tot half April de beste dag was.
Oamiddellijk nog in dezelfde maand waarin
natuurlijk
het
leeuwenaandeel),
Smilde
A
enB,
OUDE JAAR.
van den steen nog de kloof zien waaruit het recht toe te kennen een eind te maken aan zijn
Op den Oudejaarsavond, waar velen onzer Vries en Zuidlaren waren afgevaardigden tegen- water gevloden is, toen Mozes er op sloeg, en leven, ten einde de pijn van het sterven te ontkomen, men geloot had (dit was de eerste maand, Nisan
het nog altijd maar niet op hebben. Er zijn, woordig. Naar losse berekening waren er ruim twee gaten in den steen bewijzen duidelijk dat door William Osier ter sprake gebracht. Deze of Abib geheten. April—Mei) werd een begin
gemaakt met de uitvoering, gelijk we lezen in
die dan zorgen vóór twaalven te zijn weggezonken 200 belangstellenden aanwezig.
hij m de woestijn aan een hengsel roadye- geleerde betoogde, dat sterven niet noodzakelijk pijnMoge deze Zendingsdag rijke vrucht afwerpen dragen werd! Staat deze legende hooger dan lijden met zich brengt. Hij had 500 sterfbedden Esther 3 : 1 2 : Toen werden de schrijvers des
in het onbewuste van den diepslaap.
Waarom men voor een stille oudejaars- voor de Zending, bij name op Soemba, en datgene wat Mahomed van den heiligen steen nauwkeurig gadegeslagen. Van de 500 stervenden konings geroepen, in de eerste maand, op den
avond-viering in en met zijn gezin, en een over- moge de Zendingsijver door iQit en alle der- vertelde, dien men in de Kaaba, het kleine leden 90 licliamelijke pijn; 11 openbaarden dat zij dertienden dag daarvan, en er werd geschreven,
zich bewust waren van hun toestand; 2 toonden
gang van het oude in het nieuwe, als er ten gelijke samenkomsten worden aangevuurd tot vieikante gebouw dat in de voornaamste moskee vrees; één geestelijke verheffing; een bittere v/roeging, naar alles wat Haman beval, aan de stadhouders
des Konings, en aan de landvoogden, die over
minste geen ledige plaats aan de tafel is, zoo verheerlijking van den Naam des Heeren,
maar de groote meerderheid stierf zonder.van het elk landschap waren, en aan de vorsten van
van Mecca gevonden wordt, bewaart.
niets voelt, wil er nooit recht bij me in,
Van beteekenis is het ook, dat onder de 17 een noch van het ander iets te laten blijken. Deze elk volk; elk landschap naar zijn schrift, en
Paganisme en papisme kan ik er toch niet
kardinalen die op 37 Nov, 1910 te Rome getuigenis door een man van wetenschap gegeven, elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven
Kort verslag van de vergadering
in ontdekken.
benoemd werden, drie Engelschsprekenden bevestigt opnieuw, dat het dwaasheid is, het beder Classis Zwolle, gehouden gevonden werden, namelijk de aartsbisschop van denken wat tot eeuwigen vrede dient, te verschuiven in den naam des konings Ahasveros, en het
Ik vind zoo'n oudejaarsavond om er God
tot het sterfbed. Verreweg de meeste menschen werd met des konings ring verzegeld.
te Zwolle, 9 Nov. j , l .
voor te danken; te danken voor zijn„gemeeneWestminster, Dr. Bourne; de aartsbisschop van sterven zonder er zich van bewust te zijn, dat zij Dit werpen van het lot of Pur is in des
Gratie", waarin ook ik met de mijnen genoot.
De vergadering wordt geopend door Ds. Bosch, York, Dr. Farley en de aartsbisschop van den grooten stap van den tijd tot de eeuwigheid doen.
Dan, ik eerbiedig de gevoelens van wiedie laat zingen Ps. 95 vs 5, leest Psalm 99 en Boston, Dr. 0"Connell. De twee laatsten zijn Geen geneesheer noch een lijdende heeft het Heeren hand van zoo groote beteekenis geweest,
dat de Joden, uit den nood gered, toen zij een
anders denken dan ik, ook al kan ik er niet voorgaat in den gebede.
Ieren; Dr. Bourne is de zoon van een post- zedelijk recht, het menschelijk- leven ook maar een gedachtenisfeest er van instelden, dit den naam
mee instemmen.
Uu de credentiebrievsn blijken alle kerken ambtenaar in Londen, die tot de Roomsche oogenblik te verkorten. Alleen Hij die het leven Purim gaven naar het woord Par of lot;
Maar hoe het zij, als het oude jaar is uitge- vertegenwoordigd.
kerk overging. Tegelijk werd bekend, dat voortaan schonk, heeft de macht het leven weder op te Esther 9 ; 26. Ook stelden zij vast, dat deze
luld, heb je voor het nieuwe, als je tenminste
Als moderamen nemen zitting Ds. Bosch prae- de Roomsche bisschoppen van Birmingham en elschen.
dagen gedacht zouden worden en onderhougewoon bent aan Christelijke Scheurkalenders ses, Ds. Douma scriba, en Ds. Westerbeek van Liverpool den rang van aartsbisschoppen zullen
In Brooklyn bestaat eene Presbyteriaansche ge- den, in elk geslacht, in elk huisgezin, elk
te doen, en wie is dat tegenwoordig, onder ons, Eerteu assessor.
bezitten,
meente, die dezer dagen het feit herdacht dat zij landschap en eike stad; en dat deze dagen van
in dit opzicht uitgesloten worde — en onder
Protestanten bestaat voor dit misverstand
lieuscli niet zooveel gevaar — behoeft men
niet huiverig te z^n om h e t woord liturgie
thans te gebruiken voor den publieken eeredienst der gemeente. D e Heilige Geest zelf
is ons daarin voorgegaan, en Zijn voorbeeld
mogen we gerust navolgen.
Dr. H . H . K .
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