96
De Uitgever v a n Evangelisatie-materiaal, Johs Vlaanderen Oldenzeel, zond den kalender, vi'aarvan v/i] reeds
aankondiging deden n a a r aanleiding v a n het prospectus. I n kleuren op blauw en goud zijn kinderen afgebeeld, rondom een jonge vrouw, die u i t den Bijbel voorleest. De (week)blaadjes bevatten teksten naast den
datum en a a n de achterzijde verhalen, raadsels, verzen,
enz.

Ds W. Fokkens. f
Te Barneveld is, in den ouderdom van 75 jaar, overleden
Ds W. Fokkens, em. pred. van de Geref. Kerk te Tweede
Exloërmond.
Geref. Comité Davos.
Men schrijft ons:
In de maand Juli van dit jaar is Ds P. Ch. van der Vliet
te Utrecht voor enkele dagen naar Davos vertrokken om
daar te arbeiden onder de Gereformeerde patiënten in en
buiten het Nederlandsch Sanatorium.
Sinds het vorig bezoek waren verschillende patiënten
vertrokken. En anderen waren daar nog, al 3 a 4 winters.
Deze ééne zin, deze laatste, bevat een wereld van leed en
hoop. De geloofsstrijd, die hierin verborgen is, moeten we
niet gering achten. Om te trachten in die worsteling iets
voor hen te zijn, met hen te spreken en te bidden zijn
onze driemaandelijksche bezoeken.
Op één van de mooiste zonne-Zondagen in Juli waren
we daar, terwijl het in Davos den ganschen dag goot van
den regen en guur was, terwijl de lighallen door gordijnen
moeten worden afgesloten, in de conversatiezaal een uur
bijeen om het Woord Gods te hooren. Door de microfoon
kon heel het ziekenhuis luisteren, waarvan door velen gebruik gemaakt wordt.
En des avonds kwamen we in de bibliotheekkamer bijeen,
om een ouderwetsch gezelligen Hollandschen praatavond te
hebben.
Als we u, die dit leest, eens de blijdschap konden laten
zien van de patiënten voor zoo'n Zondag in Davos, dan
zoudt ge het niet kunnen nalaten een gave af te zonderen
om het mogelijk te maken dit werk te bestendigen.
Het spreekt wel vanzelf, dat we van de persoonlijke bezoeken en gesprekken in de week gebracht niets kunnen
vertellen. Maar dit kunnen we wèl zeggen, dat de arbeider
daar blikt in zielen van strijd en overwinning. Maar Gods
genade doet groote kracht. Daar, in dat oord van stil leed,
van verborgen tranen, in dit tranendal, waar gedurende den
winter het sneeuwspel de duizenden beweegt, daar in Davos
is Gods Heilige Geest om de strijders en strijderessen te
sterken, kracht te geven om te dragen en te wachten en
te hopen.
God bedient Zich van middelen.
Een brief van huis! Het is de glimlach in de zorgen.
Een boek, dat zielswerk doet!
Een groet uit Holland!
Een dominee uit Holland van je eigen kerk — dit is
vreugde en zegen door de goedheid Gods.
Maak het ons mogelijk om door te gaan. Geef in stilte
iets en doe het biddend.
Penningmeester: R. L. Haan, Groningen. Giro 134937.
Kerkinstitueering te Helpman.
Men schrijft ons:
Helpman, in zijn geheel een half uur van het dichtstbijzijnde Gereformeerde kerkgebouw van Groningen gelegen,

GEREFORMEERDE KERKEN.
Beroepen te:
Uithoorn: P. J. O. de Bruijne te Vrouwepolder.
Zuilichem: Cand. H. C. Voorneveld te Utrecht.
Intrede t e :
Bruchterveld (O.): Cand. H. Veltman. Tekst: Ps. 119:80.
Ulrum: U. Elgersma. Tekst: Openb. 4 : 3 .
Candidaten tot den H. Dienst.
De heer G. V i s é e Jr., Theol. cand., Wilhelminastraat
15 te Loosduinen, is door de Classis Den Haag der Geref.
Kerken praeparatoir geëxamineerd en toegelaten om te
staan naar den dienst des Woords in de Geref. Kerken.
Hij zal gaarne terstond een eventueel beroep in overweging nemen en gaarne des Zondags de Kerken dienen.
— De heer C. H o u t m a n , Theol. cand., Singel 116 te
Schiedam (Tel. 68871), is door de Classis Schiedam der
Geref. Kerken praeparatoir geëxamineerd en toegelaten om
te staan naar den dienst des Woords in de Geref. Kerken.
Hij zal gaarne een eventueel beroep terstond in overweging
nemen en gaarne des Zondags de Kerken dienen.
Hulpprediker.
De heer A. W. T. N ij e n h u i s, hulpprediker bij de Geref. Kerk te Charlois (Rotterdam), heeft een benoeming
als zoodanig bij de Geref. Kerk te Middelburg aangenomen.
Ds L. Bouma.
Ds L. Bouma, em.-predikant van de Geref. Kerk te
Middelburg, die gedurende zijn emeritaat de kleine Gemeente te Hijum (Fr.) diende, heeft wegens zijn gezondheidstoestand als zoodanig zijn ontslag genomen.
Ds J. V. d. Vlies, t
Te Hardinxveld is in den ouderdom van bijna 86 jaar
overleden Ds J. v. d. Vlies, em. pred. der Geref. Kerk te
Ottoland.

telt momenteel reeds 6000 inwoners, maar bezit buiten het
kleine Hervormde kerkje aan den Coendersweg geen enkele
kerk. In deze groeiende stadswijk wonen thans reeds plm.
450 Gereformeerden, waarvan ruim 200 belijdende leden.
Reeds 9 jaar geleden en ook weer in 1929 werd aan den
Kerkeraad der Geref. Kerk van Groningen gevraagd om
Dienst des Woords te Helpman. Tot nu toe echter zonder
eenig resultaat.
In het begin van dit jaar werd aldaar een Vereeniging:
„Gereformeerd Kerkelijk leven" opgericht, die zich ten doel
stelde een vergaderlokaal te stichten, en daarvoor reeds
een geschikt terrein naast de Chr. school aankocht. Thans
hebben 197 belijdende leden der Geref. Kerk een adre&
gestuurd aan den Kerkeraad om de ambten te Helpman
in te stellen.
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.
Beroepen te:
Papendrecht: J. W. van Ree te Barendrecht,
Aangenomen naar:
Hilversum: M. Holtrop te Franeker.
Bedankt voor :
Woerden: J. W. v. Ree te Barendrecht.
GEREFORMEERDE GEMEENTEN.
Bedankt voor:
's-Gravenpolder: M. Heikoop te Utrecht.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.
Beroepen te:
Apeldoorn: H. Dekker te Weesp.
Blankenham (toez.) ; J. R. Stratingh te Beers.
Gorinchem: H. Mondt te Zelhem.
Heerlen-Kerkrade: J. Chr. Fritzsche te Bergentheim.
Randwijk: B. Batelaan te Barneveld.
St Annaland: Cand. H. Kraaij te Utrecht.
St Anna ter Muiden: J. B. M. v. Dalfsen te Aardetiburg.
Ter Aar: Cand. J. T. Klamer te Amsterdam.
Aangenomen naar:
Drachten (toez.): L. R. v. d. Broek te Hoorn.
Pingjum en Zurich: Cand. S. Zeilstra te Sneek.
Voorthuizen: J. van Amstel te Groot Ammers.
Bedankt voor:
Doornspij k: G. Alers te Dordrecht.
's-Grevelduin-Capelle: J. D. Kleijne te Willige-Langerak.
Gulpen: J. C. Helders, em. pred. te Bilthoven.
Kesteren: A. J. Westra Hoekzema te Mijnsheerenland.
Lage Vuursche: E. Schimmel te Ameide.
Oudeschild: Cand. S. Zeilstra te Sneek.
Oud-Vossemeer: J. Bakker te Bleiswijk.
Usselo: H. C. Touw te Kaag (Z.-H.).
Intrede te:
Berkenwoude : G. A. van Wijk. Tekst: Joh. 3 : 29 en 30.
Krimpen a. d. IJsel: J. P. Buiskool. Tekst: 1 Cor. 1:30, 31.
uitgave van

ALS COLIJN SPREEKT OVER
de b u i t e n l a n d s c h e p o l i t i e k , l u i s t e r t g e h e e l E u r o p a .
Als COLIJN spreekt over

OOSTERBAAN & LE COINTRE, Goes.

GIDEON

JEZUS CHRISTUS EN HET STAATSLEVEN
luistert elke Anti-revolutionair. Deze studie van onzen leider
verscheen zoo uist in het zeer belangrijlce werk

Jezus Christus en het Menschenleven
door Ds H. L. BOTH, Dr Q. BRILLENBURQ WÜRTH, Ds P. CH.
VAN DER VLIET, Dr H. COLIJN, Mr J. A. DE WILDE, Ds
W. J. J. VELDERS, D S K. SCHILDER en Ds N . BUFFINOA, over:

HEEFT

DRUKWERK
NOODiG

Jezus Christus en het persoonlijk-, het familie-, het kerkelijk-,
het staats-, het sociale-, het volkeren- en het cultuurleven
en het navolgen Zijner voetstappen.

Nieuwe Christelijke Bibliotheek.

?

LINIEER-

OeBJülielsche Geschiedenis

INRICHTING

naverteld
voor jongens en meisjes
door

H. J . V A N W I J L E N
Overdruk uit
„De School met den B^bel".
Prijs 40 cent.

H E T GOEDKOOPSTE, VLUGSTE
EN B E S T E A D R E S VOOR
UW H A N D E L S D R U K W E R K IS

Een geheel nieuw Standaardworlc voor liet Christelijk leven.

Een boek van buitengewone beteekenis.
Prijs f3 25 ingenaaid.
336 pag.
f4.25 gebonden.
DIT PRACHTWERK KOST MAAR f 1.— of f 1.50 voor hen, die
lid zijn of worden van onze

U

Verkrijgbaar in den Boekhandel
of na overschrijving van het bedrag op postrekening No. 36000
bij de Uitgevers.

OOSTERBAAN & LE COINTRE

5 eerste-rangswerken voor f 5.— ingenaaid of f 7.50 gebonden per jaargang.
Geeft U direct op als abonné. — Het is nog niet te laat.
Levering geschiedt door tusschenkomst van den Boekhandel
UITGEVERSBEDRIJF „DE PAUW" - CULEMBORG.

GOES - TELEFOON N O . 5 8

Zoo
juist
verschenen:

ONS LEEDEBOEK
verzameld

Veertien eenvoudige Oefeningen
nagelaten door A. PUNT in leven Oefenaax by de Geref. Kerken
met een woord ter inleiding van Prof. Dr F. W. GROSHEIDE.
U i t g e g e v e n t e n v o o r d e e l e v a n de V.U.
Met portret van den schrüver
—
192 bladz. f 1.25.

Uitgave van Oosterbaan & Le Cointre - Goes.

EEN
AARDIG

GESCHENK IS DE BEKENDE

1^ EN OIVI ONS HUISKALENDER ~ 1933
Een weekkalender, speciaal ten behoeve der
vrouw. Bevat stichtelijke lectuur, huishoudelijke wenken, recepten, handwerkjes enz.
Voorts een viertal foto's van Dr en Mevrouw
de Visser, de Heer en Mevrouw Idenburg,
Prof. en Mevrouw Slotemaker de Bruine,
Dr. en Mevrouw Colijn.

B PRIJS 6 0 CENT

en gerangschikt

door J. PELSER en

•

Wordt direct na verschijning franco toegezonden, na vooruitbetaling in postzegels,
per postwissel of storting op postrekening
32404 van

DRUKKERIJ EDECEA - HOORN

ZAK-WIJKBOEKJE
VOOR OUDERLINGEN

^ ^

Aan ons fonds voor Kerkelijke Administratie enz. voegden
we deze nieuwe uitgave toe, samengesteld uit een practisch
klembandje, dat in elke jaszak een plaats kan vinden en
waarin een aantal bezoeklijstjes naar behoefte kan worden
opgenomen.
Deze lijstjes zijn bedrukt naar in de praktijk gebleken
behoefte, zoodat het antwoord op bij het huisbezoek te
stellen vragen daarop kan worden opgeteekend en daardoor
altijd van elk gezin kan worden ovei zien. Losbladig, opdat
het boekje steeds precies naar volgorde van straat of wijk
kan worden bijgehouden, en het blaadje van uit de wijk
verhuizende gezinnen gemakkelijk kan worden verwijderd
of aan den broeder der nieuwe wijk overhandigd. De
klembandjes blijven steeds in gebruik,
ledere kerkeraad die prijs steil op serieus werk, zal deze
zakboekjes noodig blijken te hebben.
De prijs is voor het klembandje f l . — en voor de lijstjes
f 1.50 per 100 stul(s. Proef blaadjes op aanvrage.

O O S T E R B A A N & LE C O I N T R E -

GOES

Parochie-indeeling
of Kerksplitsing

G. J. VAN ZANTEN
VIERDE DRUK
herzien met medewerking van
D.

Ben wooid over den toestand en
de toekomst der Kerk
in de groote steden
rooB
Da C. LINDEBOOM
Pred. bö de Geref. Kerk te Amsterdam

SM I N K

Leeraar aan de Chr.
Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Leiden
PRIJS, INGEN. f 1,90
GEBONDEN . -2,50

J Een aantal nummers dat weinig
I werd gezongen ef verouderd was,
1 is vervangen door nieuwe liederen.

Prijs f 0.35.

Uitgevers:

OOSTEBBÜR & IE COINTRE - GOES.

Verkrijgbaar bij den Boekhandel
I en h\\ den Uitgever
J. B. WOLTERS - GRONINGEN,
DEN HAAG, BATAVIA

Chr. Mnziektydschrm J e Harp"
met maandeltjksclie Muzlekliyiage
f 1.90 per Jaar

naar een breedere Confessioneele
omschrijving van ons Schriftgeloof
door G. G. GIJBEN, Lid eener Geref. Kerk te 's-Qravenhage
PRIJS f 0.30.
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en na storting van het
bedrag op p o s t r e k e n i n g No. 36000 bij de Uitgevers
GOES
OOSTERBAAN & LE COINTRE

OHGEGROND VERLANGEN

onder r e d a c t i e van F. PIJLMAN
Neemt proef met een abonnement en U zult algeheeie
voldoening smaken.

Admlnlstratle-Ailres: Flanclusstraat 65 - Ansterdan.

