PERSSCHOUW
DS ALGRA STELT ZICH VOOR.
. Zoals onze lezers bekend is, zal, zo de H E R E wil.
Ds Algra van Waardhuizen n a a r Borneo vertrekken
om daar onder de Daya's of Daja's (ik gebruik d i t
woord, omdat Ds Algra h e t ook doet, vroeger heeft
men niij een en ander bijgebracht over de D a j a k s )
het Evangelie t e verkondigen. Hij „gaat uit", gezonden door de kerken van Groningen en ommelanden.
In h e t Zendingsblad van deze kerken stelt Ds Algra
zich a a n de broeders en zusters daar op zo'n originele
en sympathieke wijze voor, d a t we deze „zelfvoorstelling" a a n de Reformatielezers niet willen onthouden.
We doen dit vooral opdat Ds Algra g e e n e n k e l e
d a g in h e t gebed van a l l e g e l o v i g e n
worde
vergeten! D a t is h e t belangrijkste en meest noodzakelijke zendingswerk d a t wij in Holland kunnen
verrichten. Onder h e t kopje „Kennismaking" schrijft
Ds A l g r a :
In de oude jaarboekjes van de Christelijk Afgeschei' den gemeenten was het ,,Mengelwerk" het meest gelezen gedeelte. Toen dit „Mengelwerk" verdween, vonden de ,,In Memoriams" de gretigste lezers. De dominees lazen natuurlijk dadelijk het „kerkelijk jaaroverzicht", maar de ,,gewone" mensen zochten eerst
de levensbeschrijvingen van de gestorven predikanten
en ze hadden dan maar het liefst, dat het persoonlijken gezinsleven van die Dienaren ook niet al te beknopt
beschreven was. Begrijpelijk. Onze belangstelling richt
zich meestal éérst op de persoon, daarna op zijn werk.
Wij kunnen bijv. heel w a t van Calvijn lezen, zijn Institutie, zijn preken, zijn brieven, maar we lezen liever
vooraf een boeiende beschrijving van zijn leven. Als
we de mens hebben leren kennen, krijgen we ook belangstelling voor zijn arbeid.
Nu ben ik natuurlijk geen Calvijn, en zendingswerk
heb ik nog niet gedaan. Ik heb nog nooit een Daya
gezien, laat staan hem het Evangelie verkondigd. Maar
ik hoop het over niet al te lange tijd te mogen doen.
U hebt mij daartoe beroepen, u wilt mij zenden naar
dat verre land der Daja's; uw kerkeraden hebben namens u allen beloofd, dat er voor mijn vrouw,
mijn kinderen en mij steeds zou worden gebeden in
uw kerken en in uw huizen; U zult belangstelling hebben voor mijn zendingswerk straks. Het leek mij eerst
wat een rare bezigheid, dat Ik nu zo'n stukje ter kennismaking zou schrijven, maar nu ik denk aan uw gebed, uw offeranden en uw belangstelling, nu vind ik
het toch wel dienstig om het te doen.
Ik zal u eerst mijn vrouw maar voorstellen. Zij is
een Emmens, geboren in 1922 en stamt, naar men zegt,
af van Ubbo Bmmius. In Groningen welbekend. Ze is
wees. Haar vader, A. S. Emmens, was een Groninger,
hij is hoofd geweest van de Chr. school in Oostwold,
gem. Leek. Hij stierf in het ziekenhuis te Groningen,
vrij jong. Zijn weduwe bleef met vijf kleine kinderen
achter; het gezin heeft lange tijd in Drachten gewoond en later in Leeuwarden (Huizum). Daar is ook
de moeder gestorven. Mijn vrouw is onderwijzeres geweest o.a. in Berlikum en Drachten. We deden op dezelfde dag belijdenis (in 1942) in de Geref.' Kerk van
Huizum.
Ik ben geboren 1 Sept. 1923 in Leeuwarden. Evenals
mijn vrouw werd ik Christelijk en godzalig opgevoed.
Wij hebben allebei juist daarin veel aan onze ouders
te danken en veel de Heere te loven. In mijn gymnasiumtijd heeft br J. v. Dijk, de huidige voorzitter van
Meschobor, geprobeerd mij wiskunde bij te brengen.
Dat heeft hem veel moeite gekost, want ik deed niet
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erg mijn best. Hij, met zijn vurige zendingsliefde schreef
me de laatste weken in de dagen van mijn beslissing,
een paar hartelijke brieven; als ik dat handschrift dan
zie, hetzelfde als van de wiskundestellingen op het
schoolbord, dan schaam ik me nog een beetje. Ik hoop,
dat hij nog wat gespaard blijft in dit leven, en zo,
als wij straks D.V. op Borneo zitten, wat meer plezier
van zijn leerling beleeft dan vroeger.
In 1948 ben ik in Kampen geslaagd voor mijn cand.examen. We zijn toen getrouwd en de pastorie van
Waardhuizen ingetrokken. Misschien kunt u Waardhuizen op uw kaart niet vinden, maar dat ligt dan
aan die kaart. Het is eigenlijk geen dorp, maar een
streek in het Land van Altena. Bekend land uit de
dagen van de Afscheiding, Scholte, Gezelle Meerburg!
We hebben niet bepaald een rustige tijd gehad daar.
We waren er nog maar net, toen we alle kerkelijke
goederen moesten afstaan aan een kleine synodale
minderheid. De gemeente heeft twee zomers gekerkt
in een stal en een poosje in een noodkerk. Uit onze
oude pastorie zijn we verdreven en een winter hebben
we toen in een boerderij ingewoond. Leerzaam voor
een dominee's gezin! Je leert dan pas goed het leven
van je gemeenteleden kennen; je weet van hun risico's
en hun zorgen. En als je eentje ziet slapen in de kerk,
dan weet je dat de oorzaak wellicht ligt in een hele
nacht waken bij een paard dat een veulen moest krijgen.
Maar we hebben gelukkig ook mogen zien hoe eerst
een nieuwe pastorie en later een nieuwe kerk verrees.
Een prachtig complex. In de gemeente zijn ook wel eens
moeiten geweest, maar toch, het werken was er heerlijk. We zijn allebei van de broeders en zusters in
Waardhuizen gaan houden; van de ouderen en vooral
ook van de jeugd. We hadden graag nog w a t willen
blijven; het breken van banden, die zo sterk zijn, doet
pijn. Maar als de Heere roept, dan moeten we gaan.
En nu de beslissing eenmaal gevallen is, dat we naar
Borneo zullen gaan, nu gaat het werk ook hoe langer
hoe meer lokken.
We kregen van de Heere twee jongetjes, de oudste,
Hendrik, is nu 13^ jaar, de jongste, Ameling, 3 maand.
Dit was dan de eerste kennismaking, 't Was allemaal maar heel gewoon, maar u weet dan toch iets.
Ik hoop vaak in dit blad te mogen schrijven en te vertellen hoe het, zo de Heere wil, straks gaat op Borneo.
Mijn bedoeling is het steeds zo eenvoudig te doen, dat
uw kinderen, die nog op de lagere school zijn, het begrijpen kunnen. Dat is voor de geleerden onder u misschien wel wat vervelend, maar ik zou graag willen,
dat de jongens en meisjes hartelijk meeleefden, en dat
doen ze wellicht beter, als ze van hun zendeling zélf
iets lezen, dan wanneer iemand een apart jeugdhoekje
verzorgen moet, dat dan weer begint met een luidruchtig: „Hallo, hallo, jongens en meisjes".
We maken nu eerst ons werk in Waardhuizen ,,af",
en hoe het dan verder gaat, weten we nog niet. We
moeten eerst vergunning hebben om Indonesië binnen
te komen en die vergunning wordt niet eerder gegeven dan wanneer we kunnen aantonen dat er woongelegenheid is. Over al deze dingen,hoop ik een volgende maal meer te kunnen zeggen.
C. V.

Voor hen, die gaan studeren
In verscheidene plaatsen waar Hoger Onderwijs gegeven wordt, bestaan Gereformeerde Studentenverenigingen. Tot het verkrijgen van het lidmaatschap van een
dergelijke vereniging kan men zich wenden tot een vaa
de onderstaande adressen.
Het doel van deze verenigingen is, er op haar wijze toe
bij te dragen, dat de leden zich in hun studentenleven
richten, dus hun studentenleven inrichten, naar het Woord
van de Here onze God. Zo luidt art. 3 van de Statuten
van de Geref. Stud. Veren, te Groningen: „In deze vereniging wordt nagestreefd: het elkaar steunen der leden
bij ds beleving — speciaal in hun bezig zijn als student
— van wat zij, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, in de gemeenschap der Kerk belijden.'
Het gaat deze verenigingen om het verkrijgen en handhaven van een waarachtig christelijke stijl, ook in de,
vrolijkheid en vreugden en de uitingen daarvan.
Organisatorisch staan ze los van die corporaties,
waarin naar God en Zijn Woord niet wordt gevraagd, aLsmede vsn die waarvan de naam en dikwijls ook de st.atuten gehoorzaamheid aan het Woord Gods pret'-;nderen, maar die in feite zich niet door dat Woord laten
normeren en wat daarvan afwijkt toelaten of zelfs pro-,
pageren.
Wie zal ontkennen dat in de huidige studentenwereld
hen die naar de Bijbel willen leven gevaren bedreigen?
En wie telt onder de dusgenaamde intellectuelen het
aantal van hen, die juist m hun studententijd van de
vreze des Heren zijn vervreemd en t.a.v. Woord, Kerk
en Belijdenis, in de praktijk van het leven, als het er
op aan komt, onverschillig zijn geworden? Juist in de
studentenwereld worden zij gevonden, die zich christenen
noemen en die tegelijk radicaal zijn in het relativeren,
en relativerend t.a.v. de radicale normen Gods voor
't leven. Juist ook m de studentenwereld verslaat de geest
der eeuw, het christendom van de synthese, de duizenden, en juist daar begint het verval van de echt-christelijke levensstijl. En daarachter verrijst de hoogmoedige wetenschap, veelszins trots, en los van God, afkerig van Zijn openbaring.
Te menen, dat het lidmaatschap van een Geref. Studentenver. iemand, aan de' werking van deze gevarenzou onttrekken, is natuurlijk onjuist. Ieder staat er
middenin. Wel kunnen en mogen de leden van deze verenigingen elkaar helpen, en aan elkaar de taak vervullen, die de gemeenschap der heiligen, waarvan ze samen
deel uit maken, met zich brengt.
Bovenbedoelde adressen zijn: voor Groningen (Geref.
Studentenveren. ,,Hendrik de Cock"): J. v. Dijken, H.
W. Mesdagstraat 4, Groningen; voor Amsterdam (Veren.
Geref. Studenten te A'dam): P. A. A. Loof, Komnginneweg 173b, Amsterdam; voor Utrecht (V. G. S. U . ) : P.
H. Wiersema, Soesterbergsestr. 9a, Soest; voor Rotterdam (V. G. S. R.): L. J. van der Herberg, A. Mildersstr.
70b, R'dam (W.).
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KERKNIEUWS
B e r o e p e n te:
Oldehove, E. Tennis te Monster.
— AFSCHEID BN INTREDE DS J. VAN DER,
SCHAFT. Ds J. van der Schaft hoopt zijn afscheidspredlking te Delft te horden op Zondag 24 Augustus, des
avonds 7 uur.
De Intrede te Murmerwoude en Oenkerk zal D.V. plaats
".lebben op Zondag 7 September na bevestiging door Ds
Joh. de Wal van Ermelo.

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

Zalmstraat 1 - Sclieveningen

Voor goede en goedkope Geref. lectuur!

HET BOEK OVER

Als laatste brochure in de tweede reeks van „Woord en
Wereld" is verschenen:

Professor M r D. P. D. FABIUS

De volkomenheid der sacramenten

IS VERSCHENEN!

door Prof. C. VEENHOF.
In deze brochure van 76 pag. behandelt de schrijver wat
de H. Schrift over de sacramenten leert. Dit geschiedt in
de vorm van een bespreking van een 9-tal Schriftplaatsen,
die heel vaak worden misverstaan, doch waarop in de
brochure een helder licht wordt geworpen. Geen abstracte
redeneringen over het sacrament, doch concreet naar de
levende taal van de Schrift!
In de tweede reeks 'van „Woord en Wereld" zijn reeds
verschenen: „OPVOEDING EN ONDERWIJS TIJDENS
DE PUBERTEIT", door Dr P. JASPERSE; „BOVENSCHRIFTUURLIJKE BINDING — EEN NIEUW GEVAAR", door Prof. Dr K. SCHILDER; „UW OECUMENISCHE TAAK", door Prof. Dr K. SCHILDER; „DE PLAATS
VAN ONZE KINDEREN NAAR DE H. SCHRIFT", door
Ds L. SELLES.
Wie zich op de tweede reeks abonneert ontvangt deze
brochures per omgaande. Plm. 230 pagina's voor slechts
ƒ1.75.
Van de acht in de eerste reeks verschenen brochures zijn
nog slechts te verkrijgen: „DE BESLISSENDE STRIJD
DER KERK", door Prof. C. VEENHOF; „DE „HOER" IN
OPENBARING 17—19", door Prof. B. HOLWERD A; en
„IS
EUROPEESCHE
FEDERATIEVORMING
RAADZAAM?", door Dr A. J. VERBRUGH. Totaal plm. 140 blz.
Prijs ƒ 1.10. Alles zolang de voorraad strekt!
Alle bestellingen bij vooruitbetaling per giro of per postwissel t.n.v. H. H. v. d. LINDEN, M. D. de Grootstraat 20,
Goes. Postr. 537347.

De auteur. Ds B. JONGELING van Apeldoorn, schreef het
in het eeuwjaar van Fabius' geboorte: 1951, en hij schreef
het onder het motto:

„De worsteling van Prof. M r D. P. D. Fabius
om bewaring van het toebetrouwde pand"
Uit de inhoudsopgave nemen wij over:
Woord Vooraf.
Hoofdstuk I: Voorheen en Thans.
Hoofdstuk I I : Kerkelijk Leven.
Hoofdstuk III: Staatsrecht en Politiek.
Hoofdstuk IV: Sociale Vraagstukken.
Hoofdstuk V: Volkenrecht.
Een actueel boek! Een goed boek! Een boek uit de B.B.SERIE! Daarom ook een spotgoedkoop boek!
Wanneer gij nog geen abonné zljt op deze Serie wordt het
dan heden en gij ontvangt dit werk terstond thüïs. Het is
gebonden in sterke, diep blauwe band, met titel ih goudopdruk.
Los in de handel kost dit werk ƒ5.50.
Abonnees op de R.B.-Serie ontvangen het voor de luttele
prijs van ƒ 3.20.
U kunt zich abonneren bij de boekhandel of rechtstreeks
bij de Uitgeef ster:
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