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wat aan hierdie sinode deelneem, maar ir.ag uitgebrei
word deur byvoeging van lede van ander kerlte wat deelneem in die volgende ekitraeniese sinode. Hierdie lede sal
deur hul kerke benoem word.
(c) Die kommissies sal hui werk deur middel van korrespondensie doen en hul rapporte sal soo spoedig moontlik gcpuhliseer wórd.
(d) Hierdie rapporte sal deel vorm van die agendum .
van die volgende eUumeniese sinode en sal, indien moontlik, vooraf aan die nasionale sinodes van die verskillende
kcise voorgele word vir hul kommentaar.
Die benoeming van studiekomitees is oorgelaat aan die
modoramen en na verdaging van die sinode het hici'die
liggaam die volgende benoem - - (N.B.: Die ecrsgenoemde
van elke kommissie is voorsitter en die tweede scriba):
Küspii-asie, ens.: Dr H. Kuiper, dr W. Flendriksen, dr
Wi. Rutgers, dr J. T. Hoogstra.
Kltepping en Evolusie: Dr S. du Toil, dr H. G. Stoker,
dr G. Eloff, ds P. G. W. Snjjman.
iOsgatologle: Dr G. C. Berkouwer, dr F. W. Grosheide,
dr ,1. Ridderbos.
Die Kerk: Dr V. Hcpp, dr K. Dijk, dr D. Nauta.
Koi-k en Staat: Dr S. Volbeda, prof. D. H. Kromminga,
dr C. Bouma, dr H. H. Meeter.
CSiristeiike Onderwjs: Dr J. Chr. Coetzee, dr P. J. S.
de Klerk, dr H. J. J. Bingle.
Huwelikskwessies: Dr J. D. du Toit, dr G. M. den Hai-togh, dr M. J. Wyngaarden.
(N.B, — Daar is geen spesiale kommissies benoem vir
die bestudering van Moderne strominge nie, omdat sulke
strominge by elke punt ter sprake kan kom).
K. S.
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KORTE BERICHTEN

— „OECUMENISCH". Men schrijft ons uit .Batavia:
We lezen in „Kerke-Nicuws" van de .Protestantsche Kerlf
in Indonesië (2e jaargang no. 4, 15 Febr. 1947):
Oecumenisch samenwerken.
Op 19 Januari heeft Ds Locher, voorzitter der Prot.
Kerk den dienst geleid in de gereformeerde Kwitangkerk
te Batavia, terwijl de predikant der gereformeerde gemetente, Ds Oranje, op hetzelfde uur voorging in de Willemskerk.
Dat. gereformeerde predikanten voorgingen in Protestantsche kerken, is hier in Indonesië al veelvuldig voor^
geiiomen, ook voor den oorlog, het omgekeerde was echter niet het geval. Dat men,~^ officieel in den hoofddienst,
van voorganger ruilt, is een novum.
Het ligt in het voornemen dat elke drie maanden te
herhalen. In beide diensten waren twee kerkeraadsleden
der Protestantsche gemeente en twee der Gereformeerde
gemeente aanwezig.
K. S.

HEDEN VERSCHEEN:

Voor de Evangelisatiecommissies

OE OPWEKKiPSG
¥ A l i G^RSSTÜS

Over enkele dagen verschijnt ter ver'spreiding een

door
Prof. Dr. S. GREIJDANUS
Een hoogst belangrijke
Schriftstudie, waarin de
geleerde auteur de Bijbelsche gegevens over Christus' opstanding , met elkaar vergelijkt en in
eikaars licht verklaart.
Prijs ƒ1.75
Verkrijgbaar bij den boekhandel en bij
J. II. KOK N.V., KAIMPEN.

CöPlEER-JÏPE-eniRESSEEBli
TE KOOP AANGEBODEN:
Ds S.- G. de Graaf, Verbondsgeschiedenis, deel I en II, ƒ 15.—;
Bijbelsch Handboek, deel I en II,
/'16.^—; Korte Verklaring: Handelingen I en I I ƒ 8.—; Korinthe
I en II ƒ7.—; Handboek Ziekenverpleging: deel III A, 'D.r J. H.
Zaaijer, Verpleging en behandeling van heelkundige
zieken,
ƒ 5.—; deel IV, Dr C. Ph. Schokking: Huid- en geslachtsziekten
ƒ 5.—. Alle boeken als nieuw.
Brieven onder No. 210, Bureau
„De Reformatie" te Goes.
GELEGENHEID VOOE
PENSION.
ƒ 5.— p. d. p. p., kinderen beneden
10 jaar halve prijs, "beleefd aanbevelend: D. BOSVELD, Kerkstraat^ 23. Pension „Reoboth",
Velp (Gld), Bosch en Hei en Wei.
HULP IN DB HUISHOUDING
voor dag of dag en nacltt gevraagd, v.g.g.v. Werkster aanwezig. Mevr. VAN RAALTE,
Stadhoudersweg 150, Rotterdam.
JUFFROUW
biedt zich aan om zelfstandig de
huishouding waar te
nemen,
liefst in klein moederloos gezin.
Br. onder No. 209, Bureau „De.
Reformatie" te Goes.
WIE WILLEN CORRESPONDEEKEN met 2 VerpL'jgsters, 18
en 22 j . oud? Brieven onder No.
211, Bureau ,,De Reformatie" te
Goes.
BUREAU' „ELFRI", Ederveen
(Geld.) maakt een GELEGENHEIDSGEDICHT voor U a drie
cent per regel.
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. B e r o e p e n te:
De Bildt—Maartensdijk, M. A. J. v. Putten,te Twijzel.
Ommen (bij accl.), W. Verwoerd te ZaandanvOostzaan.
B e d a n k t voor:
Drachten, J. v. d. Haagen te Bruchterveld.
— APPINGEDAM. Zondag 13 April is de vrijmaking
hier een feit geworden. Zaterdagavond 12 April werd de
gemeente voorgelicht door Dr H. J. Jager van Voorthuizen, die sprak over: „Terug naar het Woord". Duidelijk
werd aangetoond, dat vrijmaking van synode-besluiten en
-handelingen louter gehoorzaamheid aan den Heere beteekent.
's Zondags werden diensten gehouden o.l.v. den kerkeraad der Geref. Kerk te Delfzijl. Per circulaire vi'erd Donderdag J.l. de gemeente opgeroepen den weg der gehoorzaamheid te gaan. De kerkeraad was meermalen hiertoe
opgewekt — maar vergeefs. Haastig riep de kerkeraad
Vrijdag de gemeente samen en"liet-.die „voorlichten" door
Dr V. d. Zanden van Groningen. Deze trachtte de Synodebesluiten gered'te praten. Eveneens de handelingen. Niet
één keer werd een beroep gedaan op de H: Schrift of de
D.K.O. Concrete feiten uit den strijd werden niet genoemd. Als de menschen maar „volgzaam" zijn.

HË1DELBËRS8GME CATECHISMUS

PINKSTERBOODSCHAP

toegelicht door ProL Dr K. SCHILDER

door Ds P. K. KEIZER te Groningen.

Binnenkort zal de vtoelichting op den HEIDELBERGSCHEN
CATECHISMUS door Prof. Dr K. SCHILDER, opnieuvv verschijnen in tweemaandelijksche afleveringen van 64 bladzijden in tijdelijken omslag. Elk deel zal uit ± 6, af leveringen
bestaan-en het geheele werk zal ± 10 ^eeleifomvatten. Men
teekent voor het geheele werk in.
De reeds vóór den oorlog gedrukte bijlagen van „De Reformatie" kunnen tot onze spijt niet meer als zoodanig verschijnen, maar worden thans, na zeven jaren, geheel omgewerlit uitgegeven. Bij gereeö komen van elk deel wordt een
geheel linnen stempelband gratis besclükbaar gesteld voor
hen, die vóór 1 Mei a.s. inteekenen.

Uitgevoerd in tweekleurendruk, is deze verkrijgbaar bij een
afname vaiï
8
1—1000 ex. a ƒ2.— per 100 ,
1000—2000 ex. a „1.75 per 100
2000—3000 ex. a „1.50 per 100
boven 3000 ex> a „ 1.25 per 100
Wanneer wij Uw bestelling vóór 19 Mei ontvangen, kunnen de
predikbeurten voor de Pinksterdagen gratis worden opgenomen.

HENDRÏïT DE COCKSTICHTING
GRONINGEN.
Uit voorraad leverbaar!

. Eigenaar J. VERiVIIJ,
Koningin Emmakade 194,
DEN HAAG,
Telefoon 39.84.92,
Postrekening 305250.

GEREFORMEERDE KERKEN
(Onderhoudende Art. 31 K.O.).
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Wij twijfelen er niet aan, dat, gezien de groote belangstelling,
die reeds vóór den oorlog de "bijlage bij „De Reformatie" genoot — dit werk in een groote leemte zal voorzien. Het mag
in geen enkele bibliotheek van theologen en kerkelijki meelevenden ontbreken.
Dit standaardwerk belooft een sieraad voor Uw bibliotheek
te worden; eën vraagbaak, ook voor Uw nageslacht! .

PRIMA C A R T O N
Kaarten voor Mannen (groen), Vrouwen (oranje), en
Gezinskaarten (rood)
per 50 stuks f 2.50, per 100 stuks
.
. f

1.50

- 0.75

Alfabetkaartcn, per stel van 25 stuks

-

.

.

1.50

Kartonnen kaartenkastjes, zeer sterk, voor ruim
800 kaarten .
.
.
.
.
.
. ' >

- 12.50

Eikenhouten kaartenkastjes voor ruim 800 kaarten

- 28.—

Levering kan geschieden door middel van U w
rechtstreeks bij

Boekhandel of

Oosterbaan & Le Cointre N*V* - Goes
Giro 36000

Ï-ÏON^OPRDPN;
„„__

Wie vóór 1 Mei a.s. bij zijn boekhandelaar of de uitgevers inteekeht, ontvangt de geheel linnen banden gratis.
DE UITGEVERS:
OOSTERBAAN & LE COINTRE N.V.

Scheidingskaarten met tabi ,.belijdende leden",
„doopleden", ,.vertrokken", „onttrokken" en
„overleden'.*, per stel .
.
.
.
.

De prijs bedraagt bij inteekening ƒ 1.75 per aflevering;
losse afleveringen S, ƒ 2.—.
Na den inteelcenlngtermijn wordt de prijs ƒ 3.-r- per
aflevering, terwfll we dan den band in rekening brengen
a ƒ 1.50.

^"^^^° ^^" ongeveer dez6n inhoud
hebben wij de laatste dagen ontvangen;

—

SPECIALE AANBIEDING
Ds R. H. Bremmer, Met onbevlekt blazoen
Ds R. H. Bremmer en Ds J. P. v. d. Stoel, Oversteraming
of Overeenstemming
Prof. P. Deddens, De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen T
'
Ds D. van Dijk, Christus bouwt Zijn kerk'
D s J . van Dijk en Ds G, Janssen, De lijn der afscheiding
verlaten
,
Prof. B. Holwerda, Is er geen reden ?
Ds G. Janssen, Een mislukt pleidooi
. . .
Ds G. Janssen, Het vonnis der historie
Ds B.i Jongeling, Opmerkingen over de exegese van Jer.
31 :31—34
,
Ds B. Jongeling, Opm. in verband met het Dogm. confl. in
de Geref. Kerken
Ds D. Sikkel, God geprezen en getroost
, .
Ds J. P. V. d. Stoel, Waar de schoen wringt . . . . . . .
Ds J. P. V. d. Stoel, De „Verklaring van gevoelen"
Ds J. Verlare, Eenvoudige toelichting
Rapport saraenspreking

Aan Uitgeverij J. Boersma, Enschedé.
M. H.,
•
•
De eerste ^aflevering van „De geschiedenis der Godsopenbaring" heb ik ontvangen. Wilt 'U mij alle verdere
afleveringen ook toezenden ? Deze Bijbelstudie lijkt mij
een prachtige bron te zijn voor vereeniging en zelfstudie.
Hoogachtend,
J. F. VERMEULEN.

H e e f t U a! b e s t e l d ? D o e het d i r e c t ! Prijs is m a a r f 1.15

GOES.

Totaal

. .

ƒ0.50
,, 0.50 '
'
:
, 2.10
„0.50
„0.85
„ 0.15
„ 0.30
, 0.10
„0.15
0.15
„0.60
„0.10
, 0.30
„ 0.25
0.10
ƒ6.55

Dit pakket is verkrijgbaar voor ƒ 1.50.

HENDRIK DE COCKSTICHTING
Mr S. VAN HOUTENLAAN 8 — GRONINGEN.
LAAT
Klokken, Meubelen, Tegels,
TIn- en Koperwerk, enz.,
enz, koopt en verkoopt:
Kunsthandel „OUD HOLLAND"
(eig. J. van Dijk), Rotterdam,
Cl. de Vrieselaan 80, Tel. 36466.
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JAARGANG

„DE f?EFO?li¥!ATIE"
INBINDEN.
ƒ3.— per jaargang.
Register wordt bijgeleverd.
BOEKBINDERIJ VAN KUIJK,
Zalmstraat 1 — Scheveningen.

