niet vergeten de bede, die de Here Jezus Cliristus ons
geleerd heeft: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde. Het gebed, d a t héél ons leven
h e t merk m a g dragen van h e t leven van Gods heilige
engelen. Neem d a t mede, broeders en zusters, n a a r
uw steden en dorpen, n a a r uw kerken, kleine en g r o t e :
D a t elk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw
moge uitrichten als d a t de heilige engelen in de hemel
doen.
D a a r in de hemel m a g van zijn vele werk onze
broeder Prof. D r Klaas Schilder t h a n s rusten van
de arbeid.
Looft de H E R E .
D a a r n a liet Ds Visée zingen Psalm 131 vers 4 :
D a t Isrel op de H E E R vertrouw,
Zijn hoop op Gods ontferming bouw
E n stil berust' in Zijn beleid.
Van nu aan t o t in eeuwigheid.
Vervolgens ging hij voor in gebed en groette hij
de aanwezigen met de wens: God geve ons bij h e t
uitdragen van onze broeder Schilder hem een goede
en christelijke begrafenis tot eer van Zijn Naam, te
mogen bereiden.
DE LIJKSTOET.
Om drie uur in de middag werd de overledene uit zijn
woning uitgedragen. Op de kist werd meegevoerd de
baret van de overledene en het corps-lint, dat de
overledene droeg als erelid en comilito van het Studentencorps F.Q.I., waarmede symbolisch tot uitdrukking
kwam de hechte band, welke er steeds tussen de Hoogleraar en zijn studenten bestaan had.
De stoet begaf zich hierna met de familieleden naar
de Theologische Hogeschool aan de Broederweg, de
laatste gang van de weg, welke de overledene zovele
malen gegaan was, en aldaar stond de lijkauto enige
tijd stil voor de ingang van dit gebouw, als een laatst
vaarwel aan de school waaraan Prof. Schilder met hart
en leven verbonden was geweest.

In plaats van

Achter deze lijkstoet begaven zich daarop de genodigden in de aula, in de volgrijtuigen, in totaal 23
auto's, terwijl achter deze auto's zich aansloten de duizenden uit de Nieuwe Kerk en zij die zich reeds langs
de straten van Kampen hadden opgesteld. (Volgens de
politie 4000 in totaal). Hierachter volgden nog 29 particuliere auto's waarmee de stoet gesloten werd.
OP DE BEGRAAFPLAATS.
Dank zij de uitstekend georganiseerde regeling, welke
de Pedel der school, de heer J. Bos, in overleg met de
stadspolitie getroffen had, kon de lange stoet in volkomen rust en ongehinderd de nauwe straten van de stad
verlaten en de IJselbrug overtrekken.
Bij de aankomst op het kerkhof waren daar reeds vele
belangstellenden. Onder de vele aanwezigen rondom de
groeve waren o.m. de burgemeester van IJsselmuiden,
de heer C. A. van Engelen, enkele wethouders van Kampen, Prof. Dr D. H. Th. Vollenhoven, de uitgevers van
de werken van de overledene, de heer Kok van Kampen en Smit van Oosterbaan & Le Cointre N.V. te Goes.
Voorts Ds J. H. Velema, Christ. Geref. predikant te
Zwolle.
In de aula van het kerkhof werd de baar, gedekt
met de bovengenoemde attributen van de overledene, door
studenten van de Hogeschool overgenomen en gedragen
naar de groeve, alwaar de overledene aan de schoot der
aarde werd toevertrouwd.
Hierna las Ds Bouwsma hoofdstuk zeventien uit het
Evangelie naar de beschrijving van Johannes en bad
met de menigte het gebed des Heren.
De oudste zoon van de overledene. Mr P. A. C. Schilder, dankte met een enkel woord allen, „die met de
familie aan deze groeve de gemeenschap der heiligen
hadden beoefend" en van hun grote liefde tot de overledene hebben blijk gegeven, en ook deze dag hebben
willen maken, tot wat steeds de innige wens van de
overledene is geweest, een dag waarin de God van zijn
leven verheerlijkt werd.
Hierop keerde de stoet terug naar de auta der Hoge-

kaarten.

Heden nam d e HEERE tot Zich Zijn kind

Heden nam de HERE uit ons midden tot Zich in Zijn rust
onzen broeder en medearbeider in de kerk van Christus

Dr KLAAS SCHILDER
in de ouderdom van 61 jaren.
Hoogleraren en Lectoren aan de Theologische Hogeschool:
P. DEDDENS
H. M. MULDER
B. HOLWERDA
D. K. WIELENGA
C. VEENHOF
D. J. BXTWALDA
H. J. JAGER
J. P. LETTINGA
KAMPEN, Zondag 23 Maart 1952.

ORGELFONDS — ERESCHULD
Toen onze Professor Schilder mij kort voor zijn
heengaan verzocht, in zijn plaats de giften voor h e t
Orgelfonds in ontvangst t e nemen, was er niet het
minste vermoeden, dat hij dit nummer w a n „De Reformatie" niet meer onder de ogen zou krijgen. Ook
bij hem leefde die gedachte niet; sloot hij de verantwoording van het l a a t s t e Orgel-offer, ons, als steeds
met zijn spelend vernuft animerend, niet af met h e t
geestige G
a: J'ai grand appetit! 'k Heb een perfecte eetlust! ?
Nu, hij wist van h e t begin aan met stelUgheid:
't koint er! Ons volk laat me niet in de steek!
Nu liet niet hij ons in de steek: zijn Hemelse Vader
wilde, dat hij de voor hem van Christus bereide p l a a t s
innam in d a t oord, d a t de Schrift noemt met h e t uitgelezen woord: d e v r e u g d e d e s
Heren.
Voor de k l e i n e vreugden, die onze offers hem
bereidden, geniet hij nu de v e r z a d i g i n g van vreugde. Gods Sabbat is z ij n Sabbat geworden; en zijn wij
blijde met en om deze Blijde.
Intussen drukt nog op h e t orgel een schuld. De
familie van professor Schilder overhandigde mij als
totaal ontvangen aan giften f 800.—; er is dus nog
f 1 2 0 0 . — tekort.
E n gij weet bovendien, hoe onze ontslapen broeder,
als h e t kon, a l l e onkosten zo gaarne gedekt z a g :
óók die, ontstaan door de plaatsing en ,,ruiling" van
de m o t o r : de bijbehorende motor moest verwisseld
worden met een kleinere, uit oorzaak van de beperkte ruimte.
Mocht ik nu hierboven niet schrijven: E R E S C H U L D ?
E n zou het voor ons allen geen krenking betekenen,
als ik ook m a a r durfde aandringen op h a a r inlossing?
Kampen.
P. DEDDENS, Gironr 106350.

In diepe verslagenheid geeft de Senaat van het Studentencorps „FIDES QUADRAT INTELLECTUM" kennis van het
onverwachte overlijden van zijn hooggeacht Erelid

Dr KLAAS SCHILDER
in leven Hoogleeraar aan de Theologische Hoogeschool van
De Gereformeerde Kerken en emeritus-predikant van
De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Delfshaven,
in den ouderdom van 61 jaren.
• „Er blijjt dan een rust over voor het volk Gods".
Hehr.4 :9.
Kampen,
A. J. SCHILDER—Walter.
Scheveningen, J. G. DE WILDE—Schilder.
H. DE WILDE.
Assen
P. A. C. SCHILDER.
C. SCHILDER—de Ruiter.
Utrecht,
J. SCHILDER.
Winschoten,
E. J. H. M. DE VRIES—Schilder.
W. G. DE VRIES.
En kleinkinderen.
KAMPEN, Zondag 23 Maart A.D. 1952.

school, alwaar gelegenheid werd gegeven de familieleden van de overledene te condoleren.

Prof. Dr K. SCHILDER
„Wie is dan de getrouwe en voorzichtige
huisbezorger,
dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter
rechter tijd het hun toegewezen deel spijs te geven? Zalig
is die dienstknecht,
welken zijn heer, als hij komt, zal
vinden alzo doende".
(Lucas 12 -.42—i3).
W. VIS, h.t. praetor.
L. W. G. BLOKHUIS, h.t. ab-actis.
KAMPEN, 24 Maart 1952.

De Raad van de Geref. Kerk van Rotterdam-Delfshaven
deelt met diepe smart mede, dat zijn emeritus-Dienaar des
Woords

Dr K. SCHILDER
61 jaren oud zijnde, in zijn Heere is ontslapen.
Hij was een brandende en schijnende lamp en wij hebben
ons een tijdlang in zijn licht mogen verheugen.
Namens den Kerkeraad:
Ds HERM. KNOOP, h.t. Praeses.
D. V. d. GRAAF, Scriba.
ROTTERDAM, 23 Maart 1952.

EMIGRANTEN
HET NATIONALE TRANSPORTEN CONTROLEBEDRIJF

Curatoren der Theol. Hogeschool van de «Geref. kerken in
Nederland delen met diepe droefheid mede, dat het Gode
behaagd heeft

Prof. Dr K. SCHILDER
aan de school der kerken te ontrukken. Het plotselinge heengaan van deze hoogst begaafde geleerde en tevens zo hartelijk
trouwe broeder, is voor onze Theol. Hogeschool een ontzettend
zware slag. Met voorbeeldeloze ijver heeft de overledene gedurende 18 jaar het ambt van hoogleraar aan haar vervuld,
zonder dat er ooit rechtmatige reden is geweest te twijfelen
aan Zijn confessionele trouw. Daarom betaamt het ons ondanks
onze, grote smart de HÉERE te danken voor de rijke zegen
ons in de wetenschappelijke arbeid van Prof. Schilder geschonken. Trooste de God en Vader van onze Heere Jezus
Christus door het evangelie van diens opstanding uit de doden
èn weduwe èn kinderen van de overledene èn onze kerken
én ons. En schenke Hij ons kracht en wijsheid om met dezelfde
trouw op de weg van Woord en beUjdenis verder te gaan,
waarop onze ontslapen broeder ons zo standvastig voorging.
Namens Curatoren:
D. VAN DIJK, Pr.
C. VONK, Sec.
SCHIEDAM, 23 Maart 1952.
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EGELANTIERSGEACHT 96, AMSTERDAM,
verzorgt uw zware bagage naar alle werelddelen, van huis tot
huis, zonder vertraging. Vraagt vrijblijvend inlichtingen of
bezoek van een onzer agenten.
Telefoon Amsterdam K 2900—40262.
Na 6 uur: Haarlem K 2500—27945 en K 2500—35773.

Voor al Uw E i n d w e r k .
Reformatie . . . .
ƒ3.75
Catechismus
. . . ƒ2.35
Alle toezendingen onder
rembours.

1Te koop aangeboden:
21e, 22e, 23e en 24e JAARGANG
VAN „DE REFORMATIE".
Keurig- g:ebonden. Prijs ƒ22.—
Brieven onder No. ^545. Bur.
„De Reformatie" te Goes.

Mede namens hun Ouders, geven
REINDER HOUWEN
Ber. Pred. te Garrelsweer,
en
ARENDINA CHR.
GROOTENHUIS
U kennis, dat zij D.V. op
Woensdag 2 April a.s. in het
huwelijk zullen treden, te 2 uur
n.m., ten Stadhuize te Kampen.
Huwelijksbevestiging n.m. 2.30
in Kerkelijk Gebouw, Broederweg, door Ds O. W. Bouwsma.
Groningen, Heijmanslaan 12b,
Kampen, Graafschap 28,
Maart 1952.

Heden nam de God des
Verbonds tot Zich in Zijn
Heerlijkheid, na een langdurig ziekbed. Zijn kind
JAKOB FLEURKE,
in de ouderdom van 60
jaren.
T. FLEURKE-WIGBOLDUS.
R. K. FLEURKE.
G. J. FLEURKE-VELING.
Zutphen:
H. A. KETEL-FLEURKE.
L. KETEL.
Groningen:
J. M. C. VAN DEN BERGFLEURKE.
Jw. VAN DEN BERG.
J. T. ZUIDHOF-FLEURKE.
J. K. ZUIDHOF.
, En Kleinkinderen.
Groningen, 27 Maart 1952.
Tuinbouwstraat 37a.

De HEERE bereidde grote
vreugde • door ons, na vier
zonen, een dochter
APOLLONIA ADRIANA,
te schenken.
G. VAN OORD.
L. J. VAN OORD-HAMOEN.
Utrecht, 1 April 1952.
Weg naar Rhijnauwen 12.
(Plaatsing beide ondertrouwadv.
vertraagd door dit rouwnummer)
MEEÜWES KORNELIS DROST,
ber. pred. te Buitenpost
. en
CHRISTINA ANNA
HINDERIKA VAN DER VINNE
hebben de eer U, mede namens
wederzijdsche Ouders, kennis te
geven van hun voorgenonien
huwelijk.
De huwelijkssluiting zal D.V.
geschieden op Donderdag 3 April
a.s. te 3 uur, ten Gemeentehuize
te Stadskanaal.
Kerkelijke bevestiging te 4 uur
in een Dienst des Woords, uitgaande van de Geref. Kerk te
Nieuw-Buinen, Noorderdiep P
137, in welke dienst hoopt voor
te gaan Ds H. Drost te NieuwBuinen.
Nieuw-Buinen,
Past. Geref. Kerk, P 137,
Stadskanaal,
Prins Bernhardlaan 2,
Maart 1952.

