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Ds. J. FRAANJE: Het verleden herdacht, het heden
belevende, geb.
f 0.95
Een Gode verheerlijkende dankzegging
f 0,25
Ds. M. HOFMAN.
Zeer goedkoop, Uitnemend geschikt voor cadeaux bij het
Op reis van de laatstgehouden classis te Rotterdam afleggen van belijdenis, verjaardagen enz.
heeft Ds. Hofman kou gevat en sindsdien is deze leeraar
Bestel nu vragenboekjesll Ook zijn nog verkrijgbaar: Beongesteld. Vreesde men aanvankelijk voor longontsteking, roepsbrieven, Doopledenkaarten, Lastbrieven, Agenda's enz.
de Heere heeft het afgewend en er is hoop, dat Ds. Hofman
binnen enkele dagen weder in zijn gemeente zal optreden.
VERZEKERINGSWETTEN GEWETENSBEZWAREN.
POORTVLIET.
De vrijstellingen voor gewetensbezwaarden aangaande de
De gemeente te Poortvliet heeft Dr. C. Steenblok beroepen. verplichte verzekering zijn van kracht gebleven. Ook in zake
Steeds hebben de Gerei. Kerken een beroep tegen ge- het Ziekenfondsbesluit 1941 wordt vrijstelling verleend zelfs
houden, zoodat Dr. Steenblok dan ook niet als haar herder zoo, dat geen premie behoeft betaald te worden en, gelijk
en leeraar, doch als emeritus-predikant de gemeente heeft mij uit Amsterdam bericht werd, reeds ingehouden bedragediend. Ook dat zocht men te verhinderen. De gemeente gen worden terugbetaald
Zij, die vraarlijk zich bezwaard gevoelen en in niet een
is op een tiental gezinnen na uit het verband dier kerken getreden. Thans is Dr. Steenblok tot haar predikant verzekering zijn, onthouden dit.
beroepen in het verband der Gerei. Gemeenten. Dit moet
HOELANG MAG DE KERK DUREN?
voor den beroepene wel een voldoening zijn.
Het Convent te Wezel bepaalde in 1568: „De predikanten
50 JAREN OUDERLING.
zullen ook niet met al te lange predikatiën de memorie
Onder degenen, die wij mogen gedenken behoort der toehoorders belasten, noch hun ijver breken, en alzoo
br. H. S chr euder s te Vee n, die 28 October 1942 mocht als een walging der maag toebrengen, en dat voornamegedenken, dat hij 50 jaren als ouderling de gemeente ter lijk op werkdagen in de week voor het gemeene volk, en
plaatse heeft gediend. Hij werd in 1892 verkoren in de als men de profetische oefeningen zal plegen. Daarom zulplaats van zijn vader, die niet minder dan 40 jaren ouder- 'en zij hun predikatiën met een uur afhandelen". Idem de
ling geweest was. Tot voor 25 jaren heeft de gemeente, Synode van Dordrecht 1574 (Art. 38). „De dienaren zullen
gelijk ook die te Aalst, in het verband der Gereformeerde vermaand wezen, hun toehoorders met al te lange prediKerken „gebonden geze'en"; doch toen is zij uitgetreden katiën niet te bezwaren en dezelve o ver het uur zooen heeft zij zich, gelijktijdig met die te Aalst tot de Geref. veel mogelijk is, niet te vertrekken."
Gemeenten gevoegd. Kennelijk heeft des Heeren zegen
,Beteekent dat nu, dat ook heden de godsdienstoefening
daarop gerust. Telde de kleine gemeente, toen br. H. niet langer dan één uur duren mag? Neen. Deze bepalingen
Schreuders het ambt aanvaardde 12 manslidmaten en zijn dan ook in latere Synoden niet herhaald. Wel heeft de
kwamen er 30 á 40 menschen ter kerk, thans zijn er 50 Overheid al te lange predikatiën van drie uren b.v. in later
mnl. leden en zijn de kerkgangers meer dan verzesvoudigd. tijd tegen gegaan; wel zijn zandloopers op de preekstoeDs. v. d. Berg heeft in October de geschonken weldaden len geplaatst, die den tijd voor het beëindigen van de
herdacht: de medeouderlingen Duijster en Kraay spraken preek aangaven; maar de Generale Synoden herhaalden de
woorden van waardeering, terwijl de catechisanten een bepaling van een uur niet. Zoo aangegeven werd in bostoffelijk blijk van liefde tot hun zeer geachten ouderling, vengenoemde besluiten, werden deze om practische rededie hen in de zuivere waarheid onderwezen heeft, aan- nen genomen. In welk een tijd verkeerde men toen toch?
boden.
15681 Een zee van bloed en tranen, waarop het scheepje
Moge het den Heere behagen br. Schreuders, dien Hij der Kerk den ondergang nabij scheen. 1574 de oorlog woedt]
vele gaven geschonken heeft en die nog wekelijks in de Reeds die omstandigheden maakten het raadzaam korte
gemeente vóór gaat, nog vele jaren dienstbaar te stellen, predikatiën te houden. Bovendien moest het volk gewennen
Zijn Naam ter eere.
aan den Hervormden eeredienst; en de preeken duurden
soms zeer lang. Toen hebben godvruchtige mannen, van
AMSTERDAM.
Het adres van den scriba der Gerei. Gemeente Amster- rijke ervaring, als Petrus Dathenus, Moded, Willen v, Zuylen;
dam-Centrum is: W. Valk, Bilderdijkkade 19, Amsterdam. Marnix van St. Aldegonde, die op het Convent te Wezel
tegenwoordig waren, het heil der kerk gezocht en de predikanten vermaand niet langer dan één uur te prediken;
MET HARTELIJKEN DANK ONTVANGEN:
vooral op werkdagen. En de Synode van Dordt voegde er
Theologische School
bij: „zooveel mogelijk is". Het gaat dan ook niet aan uit
......
..... ......
4.— bovenstaande bepalingen een
X. te Kortgene
actie te voeren tegen kerk- 2.30 diensten, die 11/2 uur duren. Men onderscheid° besluiten,
Uit Borssele
Uit Dirksland
die uit practisch oogpunt genomen zijn, van principieele
verordeningen. Bovendien lette men vooral op het bepaalƒ 31.50 de ter Nationale Synoden van Dordrecht 1618-'19.
KERKNIEUWS.

Beroepe n: Te Rijssen (Eschkerk) uit tweetal Ds. T. Dorresteijn te Opheusden. Te Poortvliet Dr. C. Steenblok,

Stille armen

Uit Nieuwpoort

10.—

Emeriti

Uit Dirksland

............

f 10.—

Voor Bijbelverspreiding

Uit Dirksland
Tehuis voor Ouden van Dagen

Uit Leiden
MEDEDEELING

Bij drukkerij „De Banier" te Rhenen, zijn nog verkrijgbaar:
J J. BRAHE: Godgeleerde Stellingen
f 0.37
J. BUNYAN: Voorrechten en voord. der Heiligen, ing f 1,20
Dr. A. COMRIE: Catechismus (eerste 2 Zondagen) f 1.—
Catechismus, 2e deel, ing.
f 1.—
Catechismus, deel 3, ing.
f 1.—
Catechismus, deel 4, ing.
f 1.—
Allen' tezamen gebonden
f 4.90
Het geloof
f 0.35
Ds. J. FRAANJE: Het wonder van Jezus' menschwording, ing.
.f 0,70
Het wonder van Jezus' menschwording, geb.
1 0.95

TUCHT DOOPLEDEN

De Synode van Rotterdam (Mei 1909) nam met algemeene
stemmen over het rapport, uitgebracht op de classis Rotterdam, 7 Dec. 1908, inzake de tucht over doopleden. Het
niet komen tot geloofsbelijdenis door doopleden heeft onderscheiden redenen.
1. Er zijn doopleden, die consciéntiebezwaren tegen het
doen van belijdenis hebben, meenende daartoe niet gerechtigd te zijn. Deze zijn door vriendelijke onderwijzing te
brengen tot hun roeping.
2. Andere doopleden catechiseeren tot den leeftijd van
22, 23, 24 jaar, doch blijven van lieverlede weg, hoewel
getrouw de kerk bezoekend. Minder door bezwaar dan door
gemis aan ernst warden dezulken weerhouden van het toetreden tot de kerk. Ook hen heeft men door onderwijzing
te winnen.
3. Een andere groep eindelijk komt catechiseeren zoolang ouderlijk gezag hen daartoe dwingt, maar zoodra
dwang niet meer in staat is hen te binden, verlaten zij
kerk en catechisatie en gaan volop de wereld in.
Deze laatsten worden bedoeld.
De conclusiën van Rotterdam luidden:
1. Gedoopte kinderen zijn lid van de plaatselijke kerk,

waar zij gedoopt zijn, doordat z ij lid der kerk waren, die
hen ten doop presenteerden.
2. Zoolang deze kinderen geen belijdenis hebben afgelegd, zijn zij onvolwassen leden en missen zij het recht tot
alle handelingen, het lidmaatschap betreffend.
3. De kerkelijke tucht over doopleden zal zich eerst bepalen tot de ouders, die de verantwoordelijkheid der opvoeding dragen.
Wanneer ze over doopleden zelf gaat, zal ze incompleet
zijn. Een dooplid kan niet gecensureerd; niet met den ban

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 11 MAART.
DINTELOORD: 1030, 2.30 en 6.30 uur
Ds. A. van Stuijvenberg (Biddag).
VRIJDAG 12 MAART.
ELSPEET: 10 en 7 u. ds. Fraanje (biddag)
NIEUWERKERK (Z.): 2.30 uur (huwelijksbevestiging en 7 u Ds. A. v. Stuijvenberg
ST. ANNALAND: 7.10 uur Ds. Verhagen.
TER AA: 7 uur n.m. Ds. Kok.
THOLEN: 7 uur Dr. Steenblok.
UDDEL (De Beek): 2 uur Ds. Fraanje.
ZATERDAG 13 MAART.
CAPELLE A. D. IJSEL: 6 u. ds. Ligtenberg
H. I. AMBACHT: 3.30 u. Ds. Lamctin
ZONDAG 14 MAART.
tIAGTEKERKE: Ds. A. Visser.
AALBURG: leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: leesdienst.
ALBLASSERDAM: 9.30 en 4 uur leesd.
ALMELO: leesdienst.
AMERSFOORT: 2 maal dhr. L. Rijksen.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N. Juliana v. Stolberglaan
Tuindorp Oostzaan, 10 en 4.30 uur
leesdienst.
ANDIJK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL: 10 en 2.30 uur leesdienst.
BARNEVELD: 9.30 en 2 uur Ds. Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: Ds. Kersten.
BERKENWOUDE: leesdienst.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesdienst.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
DIRKSLAND: 9.30 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT: 10 en 4 uur leesdienst.
EDE: leesdienst.
EDERVEEN: 10 en 3 uur leesdienst.
ELSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 3 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4 uur leesdienst.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: leesdienst.
GOES: 9.30, 2 en 5.30 uur leesdienst.
GORINCFIEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 4.30 uur D. de Blois.
GOUDZWAARD: 10 en 3 uur leesdienst.
's-GRAVENHAGE: Ds. Honkoop.
`s-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
aux leesdienst.
's-GBAVENZANDE: leesdienst.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM. Lange Molenstraat 22, leesd.
BERKINGEN: leesdienst.
H.-I.-AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
rIILVERSUM, Langestraat: leesdienst
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en S uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesdienst.
KORTGENE: 10, 2.30 en 6 uur leesd.

afgesneden; de tucht gaat niet verder dan waarschuwing.
4. Gedoopten, die volwassen geworden zijn en geen belijdenis afleggen, moeten op den duur gerekend worden, te
staan buiten de kerk.
5. De kerkeraad heeft hen te rekenen, als niet meer tot
de kerk te behooren, wanneer zij, alle vermaningen verwerpend, openlijk de wereld kiezen en den leeftijd van
acht tien of meer jaren hebben bereikt.
Van het besluit des kerkeraads moet aan de gemeente
kennis gegeven worden.

KRABBENDIJKE: 9, 1.30 en 5.30 uur Ds.
J. v. d. Berg.
KRUININGEN: 9,30, 1.30 en 5.30 uur
leesdienst.
LEERDAM: 10 en 3 u. dhr. Aangeenbrug
LEIDEN: 10 en 4 uur leesdienst.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur leesdienst.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: leesdienst.
MIDDELBURG: 9, 2 en 5.30 uur Ds. Verhagen. Bed. H. Avondmaal.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MOERCAPELLE: 9.30 en 2.30 Ds. Hofman.
MIJDRECHT: leesdienst.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
N1EUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: leesdienst.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NIEUWERKERK (Z.): 10, 2.30 en 6 uur
leesdienst.
N/SSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: leesdienst.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur lecsdienst.
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
OCHTEN: 9.3.0 en 2.30 uur leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: leesdienst.
OOSTKAPELLE: 9.30 en 2 uur leesd.
OPHEUSDEN: 9.30 en 2.30 uur Ds. Dorrceteljn.
OUD-BEIJERLAND: le esdienst.
OUDDORP: Leesdien.st.
OUDEMIRDUM: leesdienst.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesdienst.
POEDEROOYEN: leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 3 u. leesdienst.
POORTVLIET: 10, 2.20 en 6.30 uur Dr.
Steenblok.
RHENEN: 10 en 4 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4 uur leesdienst.
RILLAND-BATH: leesdienst.
ROTTERDAM-C: 10 uur Ds. Lamain en
5 uur leesdienst.
Rauwenhoffplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM-2. 10 uur leesdienst en
2.30 en 5 uur Ds. Latnain (Openb. Bel.)
DE RIJP: 10.30 en S uur leesdienst.
RUSSEN, Walkerk: Ds. Vreugdenhil.
Eschkerk: 9.30 en 2.30 uur leesdienst
SCHERPENISSE: leesdienst.
SCHERPENZEEL: leesdienst.
ST. ANNALAND: 10.10 2.40 en 6.10 uur
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 3 maal leesdienst.
STAVENISSE: leesdienst.
STOLWIJK: 9.30 en 5.30 uur leesdienst.
TER AA: 9.30 en 2 uur leesdienst.
TERNEUZEN: 9.30, 2 an 6 uur leesdienst.
TERWOLDE: 9.30 eu 2 uur leesdienst
THOLEN: 10, 2.30 en 6 uur Ds. Neerbos.
voorm. H. A. en nam. H. D.
TR1CHT: 10 en 3 uur leesdienst.
UDDEL (De Beek): 10 en 2 u. leesd.
UTRECHT, Boothstraat 7: 10 en 4 uur
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal D2- . v. d. Woestijne,
Openb. Bel. en H. Doop.
VEENENDAAL: 9.30 en 4 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN, Glasestraat 10 uur leesd.
en 2 uur Lutherschekerk Walstr. leesd.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
WAARDE. leesdienst.
WAGENINGEN: 10 tm 3.30 uur leesd.

WEIv1ELDINGE: leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30 en' 2 uur leesdienst.
WESTZAAN: leesdienst.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: leesdienst.
WOLFAARTSDIJK: 10, 2 en 5.30 uur dhr,
M. Blok.
YERSEKE: 9.30, 1.30 en 5 uur Ds. van
Stuyvenberg.
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst.
ZEIST, Torenlaan 38: leesdienst.
ZIERIKZEE: 10, 3 en 6 uur leesdienst.
ZOETERMEER: leesdienst.
DINSDAG 16 MAART.
's-GRAVENPOLDER: 7.30 uur Dr. Steenblok van Poortvliet.
NIEUW-BIJERLAND: ,6.30 uur Ds. Ligtenberg.
RIDDERKERK: 3 uur Ds. v. d. Woestijne
(Huwelijksbevestiging).
WOENSDAG 17 MAART
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10, 3 en 6.30 u.
Ds. Kersten (Biddag).
GOUDSWAARD: 10, 3 en 7 uur Ds. Ligtenberg (Biddag).
HOOFDDORP: 10 en 3 uur Ds. Verhagen (Biddag).
MOERKAPELLE: 9.30 2.30 u. Ds. Hofman
OUDEWATER: 10 en 3 uur Ds. de Blois
(Biddag).
RIDDERKERK: 10, 2.30 en 3.30 uur Ds. v.
Woestijne (Biddag).
UTRECHT, Boothstraat 7: 10, 3 en 6 u.
Ds. M. Heikoop (Biddag).
WIERDEN: 7.30 uur Ds. V reugdenhil
(Bidstond).
ZOETERMEER: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Lamain (Biddag).
DONDERDAG 18 MAART.
ST. PHILIPSLAND: 7.30 uur Ds v. d. Berg
TER AA: 7 uur Ds. Honkoop.
ZAANDAM: In Geref. Kerk H.V. Hazepad, 2.30 en 7.30 uur Ds. Verhagen.
ZUILICHEM: 7 uur Ds. v. d. Woestijne.
(Bidstond)
VRIJDAG 19 MAART
NUNSPEET: 7 uur Ds. Verhag,en.

