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KERKNIEUWS.

deren hooide, als verzwakking dei geslachten, bezwaren
tegen zulke huwelijken gemaakt worden, in Gods Woord
zijn deze nergens verboden. X. heeft waarschijnlijk de Catechismus-verklaring van Justus Vermeer. Hij leze eens
Zondag 41.

B er o epen: Uit tweetal te Genemuiden Ds. G. H. Kersten
te Rotterdam en Ds. A. van Stuijvenberg te Yerseke, Ds. A.
van Stuijvenberg. — Te Middelburg uit tweetal Ds, J. van
den Berg te Krabbendijke en Ds. G. H. Kersten te Rotterdam.
Ds. J. van den Berg te Krabbendijke. — Te Dordrecht uit
tweetal Ds. P. Honkoop te 's-Gravenhage en Ds. A. van
Stuijvenberg te Yerseke, Ds. P. Honkoop te 's-Gravenhage.
Aangen om en: Naar Rij ssen (Walkerk) Ds. W. C.
Lamain te Rotterdam-Z
B e d ank t: Voor Middelharnis Ds. A. v. Stuijvenberg te
Yerseke.

KINDERDOOP TOT 15 JAAR.
De kerkeraad der gemeente X. vraagt, of een kind van
14 jaar met gebruikmaking van het Formulier van den Kinderdoop, den Heiligen Doop mag worden toegediend?
Als het een kind is van ouders, die tot de Christelijke
Kerk behoorden, kan de Doop worden toegediend tot de
kinderen 15 jaar zijn, gelijk een onzer Synoden bepaalde.
Daarmede trad die Synode in het voetspoor onzer Gereformeerde Vaderen. Men achtte het echter noodig, • opdat
blijken zou, dat de te doopen kinderen niet geheel vreemd
van de waarheid werden opgevoed, dat zij zoo zij den
leeftijd van 7 jaren te boven gaan, de z.g.n. drie G's kennen„ geloof, gebod en gebed; m.a.w. dat zij kunnen opzeggen de Twaalf Artikelen des Geloofs; de Tien Geboden
en het Onze Vader.

NOODDOOP.
X. vraagt: Mag een vroedvrouw een Roomsen kind den
doop toedienen?
Bij de opleiding voor vroedvrouw kwam dit blijkbaar
reeds ter sprake en bij de geboorte van een kind, dat
dreigde te sterven, werd er door de Roomsche moeder op
aangedrongen, dat de vroedvrouw het kind doopen zou.
Het is echter beslist ongeoorloofd dat iemand, die niet
in het ambt staat den Heiligen Doop bedient. Telkens en
telkens weer hebben de • oude Synoden den Roomschen
nooddoop verworpen, als zijnde geen doop. Hoe zou dan
toch iemand van Gereformeerde belijdenis tot het toedienen van den nooddoop kunnen overgaan en het sacrament
misbruiken? Wie geeft een vroedvrouw (of een arts) het
recht om in den Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest
op te treden? Men duide het ten kwade zooveel men wil,
maar onze leden hebben met beslistheid den nooddoop te
weigeren.
Ook kan ik niet begrijpen, dat een Roomsche door een
„ketter" den doop wil laten bedienen. Doch al drong men
er op aan (gelijk ik weet, dat is geschied) dan nog verloochene een Protestant zijn belijdenis niet.

AFGEVEN VAN ATTESTATIE.
X. vraag of aan een lid een attestatie kan worden afgegeven, dat niet verhuist naar een andere plaats, maar
tot een andere kerk wenscht over te gaan.
Neen! De bedreigingen van bedoeld lid behoeven niemand te vercntrusten. Een attestatie is meer dan een getuigenis van onbesproken leer en levon; zij bevat ook een
opdracht van den eenen kerkeraad aan den anderen bedoeld lid onder zijn opzicht te nemen, enz. Zulks nu kan
uitteraard toch alleen geschieden tusschen gemeenten, die
in een kerkverband leven, terwijl ook de erkenning van attestaties aan het kerkverband gebonden zijn.
Wel zou een verklaring kunnen verstrekt, dat bedoeld
lid tot den bepaalden datum toi de gemeente te X. behoorde en niet (of wel) gecensureerd was.

HOE DIKWIJLS ATTESTATIE AFGEVEN?
X. vraagt of het voldoende is „een attestatie van vertrekkende leden eenmaal af te geven?
Ja; dit is altijd gewoonte geweest en moet feitelijk geschieden eer de attestatie verzonden wordt. De afkondiging geschiedt toch niet bloot, om de gemeente mede te
deeien, dat een lid vertrekt, maar om haar ook gelegenheid te bieden, eventueele bezwaren aangaande leer of
leven bij den kerkeraad in te brengen.

HUWEL1JKS-KWESTIE.
Mag een lidmate der gemeente huwen met een gescheiden man?
Dat ligt er aan, op welke gronden de scheiding is uitgesproken! In Gods Woord is één grond aangegeven voor
wettige scheiding, n.l. hoererij. Onze gemeenten hebben de;zen grond als de eenig wettige nog steeds aanvaard; wel
werd een commissie benoemd, om te rapporteeren ovr
vragen, die zich hebben voorgedaan naar aanleiding van
aanhoudende twisten, die tot scheiding leidden, doch van
dat rapport is niet veel gekomen en een uitspraak is niet
gevallen. Dus blijft alleen hoererij aangemerkt als wettige
grond van scheiding.
Ik ken het geval, waarop gedoeld wordt, niet, maar neem
aan, dat de vrouw van den gescheiden man, overspel
pleegde en op dien grond de scheiding is tot stand gekomen. Wat is met die vrouw geschied? Als lidmate der
gemeente kwam zij onder kerkelijke behandeling. Beeft
zij zich daaraan onderworpen of heeft zij zich (wat nimmer te verkiezen is) van de kerk onttrokken? Deed zij
openbare schuldbelijderiis, dan geschiedt er kerkelijke
verzoening.
Maar de man ging dan toch voor de kerk vrij uit. Hij
behield alle rechten als lid. Hij mag ook weer trouwen;
en de vrouw, die zich aan dezen man verbinden wil, is
dus ook vrij om te huwen.
Maar als de scheiding niet op Bijbelsche gronden is uitgesproken, dan is zulk een huwelijk niet geoorloofd en
geld het Woord des Heeren: „Die de verlatene trouwt,
doet overspel".

WAAR BELIJDENIS DOEN?
Een lid van den kerkeraad te X. maakt bezwaar tegen
het aannemen van iemand, die aldaar belijdenis wenseht
af te leggen, maar van Zaterdag tot Maandag te Y. bij
zijn ouders vertoeft en daar ter kerk gaat. Hij catechiseert
te X.
Och ja, er is wat te zeggen voor die bezwaren; maar er
is ook wat tegen. Bedoelde jonge man is nog bij zijn
ouders thuis; behoort (als dooplid) dus tot de gemeente
vertoeft daar bovendien des Zondags. Wat is er.
te
tegen dat hij te Y. belijdenis aflegt?
Maar hij werkt te X.; daar heeft de kerkeraad toezicht
op hem, geheel de week; daar ontvangt hij catechestise:h
onderwijs; daar leeft hij kerkelijk mede; daar woont zijn
meisje! deár hoopt hij straks zich metterwoon te vestigen.
Ook hier zou ik vragen: „Wat is er tegen, dat hij te X.
belijdenis aflegt?"
Dat de kerkeraden zich met elkander verstaan en aan
den kerkeraad, waar de belijdenis zal worden afgelegd,
door den anderen kerkeraad getuigenis gegeven worde
aangaande den wandel. Toch komt het mij gewenscht voor,
de zaak daarheen te leiden, dat waar de kerk des Zondags wordt bezocht, de belijdenis wordt afgelegd; al zou
ik er geen geschilpunt van willen maken. Bij geheele vestiging te Y. kan dan de attestatie worden gezonden.

HUWELIJK NEEF EN NICHT.
X. vraagt of op grond van Gods Woord een huwelijk tusschen neef en nicht te verbieden is. Zijn vader wil toestemming verleenen, als de Heilige Schrift zulk een huwelijk niet ongeoorloofd verklaart.
Onder de verboden graden van bloedverwantschap valt
de betrekking tusschen neef en nicht niet. Hoewel uit an-

CENSUREEREN OM DOOP?
X. te C. vraagt: Is een vrouwelijk lidmaat der gemeente
censurabel, omdat zij haar eerste kind, op sterken aandrang van haar man, in de Ned. Herv. Kerk ten doop gehouden heeft?

Dat kind is toch op op wettige wijze gedoopt, in den
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes?
Op welken grond moet dan de censure worden toegepast en de afsnijding met den ban volgen? Ik kan het niet
inzien.
Dat wil echter niet zeggen, dat de kerkeraad stilzwijgend
zulke toestanden maar moet laten gaan. Hij brenge het
tweeslachtige in den wandel van bedoeld lidmate haar
onder het oog. Hoe moet het met de opvoeding harer kinderen? Moet het huisgezin in tweeën gescheurd? Als zij
gewichtige redenen heeft, om zelf niet naar de Herv. Kerk
te gaan, waarom brengt zij haar kinderen er dan heen?

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 17 JUNI.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Heikoop.
KORTGENE: 8 uur Dr. Steenblok.
TERNEUZEN: 2 maal Ds. Verhagen.
ZATERDAG 19 JUNI.
AMSTERDAM-N.: 7 uur Dhr. Blok.
ZONDAG 20 JUNI.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.,
6.30 uur Ds. Visser.
AALBURG: leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur Ds. Bel.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: 10 en 5 uur leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur Dhr. Blok.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraal: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
SARNEVELD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
BEEKBERGEN: 10 en 7 uur Ds. Hofman.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 en 8 u. leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
BORSSELE: 10, 3 en 6 uur leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 5 uur
leesdienst.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 6 u. leesd.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur leesd.
DORDRECHT: 10 en 5 uur leesdienst.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 u. leesdienst en 2 uur
Ds. Kok.
ELSPEEET: 10 en 3 uur leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 uur leesd.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 930, 2.30 en 7 uur Dhr.
Aangeenburg.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GOES: 930, 2 en 6 uur leesdienst.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 5 uur leesdienst
GOUDSWAARD: 11 en 7 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds.
P. Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesdienst.
's-GRAVENZANDE: leesdiens t.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.
HERKINGEN: 11 en 7.30 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
HILVERSUM (Langestraat 50aa): 10 en
5 uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.

Zal de toegeeflijke houding der moeder van thans, straks
oorzaak worden van veel twist? Men had het geval moeten oplossen vóór het huwelijk Werd aangegaan. Het geval zij voor velen een waarschuwing tegen gemengde huwelijken. Ik heb daarvan zooveel verdriet gezien, dat ik
daartegen wel zeer ernstig waarschuwen moet. Maar nu
dit eenmaal het geval is en reeds leidde tot een handeling der moeder, die met haar lidmaatschap dor Geref.
Gemeente toch niet vereenigbaar is, nu onderwijze en vermane de kerkeraad, al is de censure hier niet toe te
passen.

HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6 uur Ds. Vreugdenhil.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK a. ZEE: 10 en 5 uur leesd.
KLAASWAAL: 11 en 7 uur leesdienst.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. J. van den Berg.
KRUININGEN: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
LEERDAM: 10 eg 6.30 uur leesdienst.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10, 2.30 en 7.30 uur leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG, 9.30, 2 en 6 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
IelIJDRECHT: leesdienst.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUWBEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 10 en 5
uur leesdienst.
NISSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
NIIKERK: 9.30 en 6 uur leesdienst.
Nl] VERDAL: 9.3U e, 3 uur leesdien. t.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: 10, .1.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 u. leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 10 en 6 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur ieesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesdienst.
POORTVLIET: 3.30 en 7.30 u. Dr. Steenblok.
P.HENEN: 10 en 5.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. Chr.
v. d. Woestijne.
RILLAND-BATH: Ds. B. van Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 10 en 5 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhoffplein 25. 10 en 5 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10, 3 (H.A.) en 5.30 u.
Ds. Lamain.
DE RIJP: 10.30 en S uur leesdienst.
RUSSEN: Walkerk, leesdienst.
Eschkerk: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
SCHERPENISSE: 11 uur Dr. Steenblok,
3.30 en 7.30 uur leesdienst.
SCHERPENZEEL (Gld.): 10 en 6 uur
leesdienst.
SEROOSKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
STAVENISSE: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 10.30 (NA.) en 7.30 (Bev.
Ouderl. en Diakenen) Ds. A. de Blois.
TER AA: 10 en 3 uur leesdienst.
TERNEUZEN: 10, 2.10 en 6 uur Ds. J.
Eraan je.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
THOLEN: 10.30, 2.30 en 6 uur leesd.
TRICHT: 10 en 3 uur leesdienst.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 u. leesd.
UTRECHT, Boothstraat: 10 en 5.30 u.
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leerdienst.

VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur. Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 9.30 Glaristraat, 2 en 6
uur Luthersche Kerk leesdienst.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 6 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 u. leesd.
WESTZAAN: leesdienst.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: 10 en 6.30 uur leesdienst.
WOLPHAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YERSEKE: 10 uur leesd., 2 en 6 uur
Ds. A. van Stuijvenberg.
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst.
ZEIST: 10 en 5 uur Dhr. Rijksen.
ZIERIKZEE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
DINSDAG 22 JUNI.
's-GRAVENZANDE: 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
NIEUW-BEIJERLAND: 8 u. Dr. Steenblok
RUSSEN (Esch): 2.30 en 7.30 u. Ds. A.
Visser.
WOERDEN: 7.30 uur Ds. Dorresteijn.
WOENSDAG 23 JUNI.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 u.
Ds. H. Ligtenberg.
GOUDSWAARD: 8 uur Dr. Steenblok.
LEIDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
NIJKERK: 7 uur Ds. Honkoop.
ROTTERDAM-W., Rauwenhoffplein 25:
7.30 uur Ds. Kersten.
DONDERDAG 24- JUNI.
ROTTERDAM-Z.: 7.30 uur Ds. Fraanje.
MIDDELHARNIS: 7 uur Ds. Ligtenberg.

Cf)

t-q
H

