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Mededeelingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
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Verantwoordelijk voor den inhoud Ds. G. Fl. Kersten te R'dam

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetaling.

Administratie en redactie N.V. Drukkerij en Uitgeverij „De Eventueel verhoogd met 1 0.15 incassokosten.
Banier", Utrechtschestraatweg 149 te Rhenen.
Dit blad verschijnt lederen Donderdag.
AAN LEERAREN EN KERKERADEN DER GEREFORMEERDE
GEMEENTEN IN NEDERLAND
L.S.
Aan de Gereformeerde Gemeenten werd toegestaan een
Mededeelingenblad uit te geven, dat wekelijksch zal verschijnen. Het mag slechts een zeer klein blaadje zijn, dat
alleen berichten, nieuws enz uit de gemeenten mag bevatten, met de predikbeurten. Doch de gemeenten hebben
dan toch iets, en de band kan eenigszins bewaard worden,
zoolang „De Saambinder" niet .meer mag uitkomen. Het
is van belang, dat althans de predikbeurten weer kunnen
medegedeeld worden.
Het moderamen der vorige Synode heeft besloten aan
Ds. Kersten te verzoeken zich met de samenstelling en uitgave te belasten en aan U de noodige medewerking te
vragen,, wat ik bij deze doe.
Wilt U zoo goed zijn de predikbeurten wekelijksch op te
geven, en die opgave 's Maandags te verzenden aan de
Drukkerij „De Banier" te Rhenen, die daartoe kaarten zenden zal. Ook verzoek ik U alle voorvallen ten spoedigste
te melden aan Ds. Kersten, te Rotterdam (Oude Dijk 7), opdat hij stof heeft voor het opstellen van het blad.
Met vriend. groeten,
Rotterdam, Febr. 1943.

Ds. W. C. LAMAIN.

DEN LEZER HEIL?
Nu het eerste nummer van het .Mededeelingenblad der
Gereformeerde Gemeenten in Nederland U toegezonden
wordt, deel ik U mede, dat zoo langen tijd „De Saambinder"
niet verschijnen mag, voor dit blaadje toestemming is verleend. Hoewel velen het zullen betreuren, dat geen artikelen als weleer mogen geplaatst worden, hebben de gegebeurtenissen;
meenten toch iets, om de voornaamste
besluiten van Classen en Synoden en ook de predikbeurten te vernemen. Moge op deze wijze de band onder elkandei wenden
De Heere geve een zegen over dit geringe werk en
heffe genadiglijk den zwaren druk op, waaronder ons volk
en geheel de wereld lijdt, nu Zijn hand over ons is uitgestrekt. Hiermede dan beveel ik dit Mededeelingenblad in
Uw aller belangstelling aan.
Rotterdam, Febr. 1943.
Ds. G. H. KERSTEN.
KERKNIEUWS
T w e et a 1: te Kampen, Ds. Kok te Veenendaal en
Ds. v. d. Woestijne te Ridderkerk.
Be r oep en: te Zeist en Middelburg, Ds. W. C. Lamain
te Rotterdam. — Te Middelharnis, Ds. A. de Blois te Gouda.
B e d ank t: Voor Goes en Meliskerke Ds. T. Dorresteijn
te Opheusden.
Mijn mededeelingen wil ik aanvangen met enkele der
voorvallen uit den tijd, dat geen blad in de gemeenten is
verschenen, opdat deze der vergetelheid worden ontrukt. Allereerst gedenken wij de twee predikanten, die de
Heere uit ons midden door den dood heeft weggenomen:
Ds. J. R. van Oordt en Ds. J. D. Barth.

14 Januari 1859 — 15 October 1942
Jan Rocus van Oordt werd 14 jan. 1859 te Charlois geboren. Als jongeling brak hij op erge wijze in de zonde
door, doch God is hem op acht en twintig jarigen leeftijd
te sterk geworden. Ten getuige van geheel de wereld werd
hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Daarenboven
riep God hem tot den dienst Zijns Woords, waarin hij 22
Sept. 1897 door ds. Makkenze op zijn geboorteplaats bevestigd werd. Den 22e Sept. 1937 heeft Ds. v. Oordt een gedachtenisrede gehouden bij gelegenheid van zijn veertig
jarig jubileum, waarin hij van de wegen, die de Heere hem
geleid heeft, een en ander heeft medegedeeld. Op zijn
tachtigste verjaardag (14 Jan. 1939), sprak de oude dienstknecht voor een zeer groote schare weder een gedachtenis-predicatie over Hand. 26 : 22. Nog twee jaren ongeveer mocht de leeraar de gemeente voorgaan. Toen heeft
hij eervol emeritaat van de kerk verkregen en 15 Oct. 1942
is hij door den Heere van zijn arbeid afgelost en in het Huis
des Vaders ingegaan, om den Heere te dienen zonder
zonde en volmaakt te prijzen.

Ds. Kersten heeft op den dag der begrafenis een korten
dienst geleid in de kerk. Ds. Fraanje, namens het curatorium; Ds. Heikoop, namens de classe en Ds. Verhagen, namens de Zeeuwsche kerken, spraken op het graf.
Een zoon van den overleden leeraar dankte allen, die
zijn vader gedurende zijn ziekte hun liefde en thans hun
medeleven met de familie, bewezen hebben en in het bijzonder ook de leeraars voor hun troostvolle woorden in
familiekring en aan het graf gesproken.
Ds. v. Oordt heeft de volgende gemeenten gediend
Charlois
Terneuzen — Middelburg — Ridderkerk — Op_
heusden en Zeist.
Hij is door het aannemen van het beroep naar Terneuzen
tot de gemeenten van Ledeboer overgegaan; in 1907 kwam
de vereeniging tot stand tusschen die gemeenten en de
Kerken onder het Kruis, in welke vereeniging Ds. v. Oordt
een werkzaam aandeel had. Met schrijver dezes was hij
de eenige der leeraren, die na de vereeniging nog in leven
Waren.
Ook heeft hij gedurende vele jaren zitting gehad in het
curatorium der Theologische School en tot de oprichters
behoord van de Staatkundig Gereformeerde Partij in welks
hoofdbestuur hij zitting gehad heeft.
v. Oordt heeft gearbeid zoo lang hij kon. De oude
grijsaard trok nog voor korten tijd vaar hem emeritaat verleend werd, door geheel het land, predikend schier van dag
tot dag. Thans rust hij van zijn arbeid.
Over Ds. Barth een volgende keer.
Ds. J. B. BEL
Uit de vele op hem uitgebrachte beroepen, heeft candiclaat Bel dat naar Dirksland aangenomen. Nadat hij te Rotterdam classicaal examen heeft afgelegd, is hij 22 Sept.
1942 door den consulent Ds. Lamain bevestigd,
met een
predikatie over Ezech. 2 : 8-10. Door de tijdsomstandighe_
den, vooral ook doordat vergunning moest verkregen voor
eeg bezoek aan Flakkee, waren andere leeraren verhinderd
de bevestiging en intrede bij te wonen. Aan de handoplegging namen de ouderlingen der gemeente deel.
23 Sept. deed Ds. Bel zijn intrede met een predikatie over
Exod. 3 : 14: „En God zeide tot Mozes: Ik zal zijn, die Ik
zijn zal. Ook zeide Hij: Alzoo zult gij tot de kinderen Israëls
zeggen: Ik zal zijn heeft mij tot ulieden gezonden".
Na een vacature van -± 7 jaren werd de gemeente Dirksland weder verblijd met een eigen leeraar, dien de Heere
rijkelijk met genade en gaven, mocht bedeelen tot eere
Zijns Naams en welzijn der gemeente.
NIEUW ERKERK (Z.)
Op Zondag 17 Januari mocht de heer J. J. v. Klinken,
ouderling der Gerei. Gemeente te Nieuwerkerk (Z.), zijn
40-jarigen dienst als ouderling der gemeente herdenken
onder groote belangstelling.
Dhr. Rijksen uit Utrecht sprak over. de woorden uit Ps.
48 : 10: „O God, wij gedenken Uwe weldadigheid in het
midden Uws tempels". Ook het hoofd der gemeente, de
burgemeester, woonde den dienst bij. 't Was voor hem
een onvergetelijken dag, waarbij hij maar moest uitroepen:
„Ik ben minder én geringer dan alle deze weldadigheden
en trouw aan een diep onwaardig mensch bewezen".
Voorts betuigde hij zijn oprechten dank aan allen, die
zoo hartelijk hun belangstelling bij de herdenking zijner
40-jarige ambtsvervulling hebben getoond.
DORDRECHT.
D.V. Dinsdag 16 Februari zal alhier een ledenvergadering
worden gehouden. Aanvang 7.30 uur.
THEOLOGISCHE SCHOOL
Het is ondoenlijk in dit blaadje mededeeling te doen van
ontvangen giften gedurende al den tijd, dat „De Raam..
hinder" niet verschenen is. Ik hoop echter thans de giften
voor de school weder te vermelden.
In het afgeloopen jaar deed candidaat Bel eindexamen;
hij werd beroepbaar verklaard en na het classicaal examen door Ds. Lamain, consulent van Dirksland, aldaar bevestigd. Thans zijn er nog drie studenten, de hoeren Rijksen
en Aangeenbrug (3e jaars) en Blok (2e jams).
In juni j.l. zijn geen nieuwe studenten aangenomen.

LAGER-ONDERWIJS
Onze scholen le Rijssen stichtten een eigen kopschool
voor het 7e en 8e leerjaar.
Tholen en 's-Gravenpolder verkregen toestemming om het
8e leerjaar aan hun eigen school verbonden te houden.
MEDEDEELING
Aan de kerkeraden wordt medegedeeld, dat de vragenboekjes van Hellenbroek en, ook de verkorte door Resler
weder te verkrijgen zijn bij Drukkerij „De Banier" te Rhenen. Ook zijn aldaar nog te verkrijgen Korte lessen over
Kort Begrip door Ds. G. H. Kersten ; Leven en Werken van
Voetius door Dr. C. Steenblok met een voorrede van Ds.
Kersten.
VAN DE ADMINISTRATIE
Wij vertrouwen, dat alle oud-Saambinderlezers, wien
wij dit Mededeelingblad hebben toegezonden, al wordt de

PREDIKBEURTEN.
ZONDAG 14 FEBRUARI 1943
AAGTEKERKE: leesdienst.
AALBURG: leesdienst.
AALST: leesdienst.
AKKRUM: leesdienst.
ALBLASSERDAM: leesdienst.
ALMELO: leesdienst.
AMERSFOORT: leesdlenst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
leesdienst.
AMSTERDAM-N., Prinses Julianaschool,
Tuindorp, Oostzaan: leesdienst.
ANDIJK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: leesd.
AXEL, Weststraat: leesdienst.
BARNEVELD: Ds. Fraanje.
BEEKBERGEN: leesdienst.
BENTHUIZEN: leesdienst.
BERKENWOUDE: leesdienst.
E1IEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
BODEGRAVEN: leesdienst.
BORSSELE: leesdienst.
BOSKOOP: leesdienst.
BRUINISSE: leesdienst.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
COLUNSPLAAT: leesdienst.
DE BEEK-UDDELERMEER: leesdienst.
DEN HAAG: Ds. Honkoop.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
DIRKSLAND: leesdienst.
DORDRECHT: 10 en 4 uur leesdienst.
EDE: leesdienst.
EDERVEEN: leesdienst.
ELSPEET: leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 3 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: leesdienst.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: leesdienst.
GIESSENDAM: leesdienst.
GOES: 9.30 uur bediening H. A., 2 uur
bediening H. Doop, 5.30 uur Dankzegging H. A. Ds. van Neerbos.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 4 uur Ds. A. di Blois.
GOUDZWAARD: 10 en 3 uur leesdienst.
's-dRAVENZANDE: leesdienst.
's-GRAVENPOLDER: leesdienst.
GRONINGEN: leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Kleverlaan: leesdienst.
HERKINGEN: leesdienst.
H.-i.-AMBACHT: 10 en 5.30 u. leesd.
HILVERSUM, Langstraat: leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: leesdienst.
KAMPEN: Ds. Ligtenberg.
KATWIJK AAN ZEE: leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KLAASWAAL: leesdienst.
KORTGENE: leesdierrst.
KRABBENDIJKE: 9, 1.30 en 5 uur Ds.
J. v. d. Berg.
KRUININGEN: 9.30, 1.30 en 5 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3 uur leesdienst.
LEIDEN: 10 en 4 uur leesdienst.

Saambinder niet volkomen vervangen, het toch met blijd_
schap zullen ontvangen. Zooal reeds gezegd bedraagt het
abonnementsgeld f 1.25 per half jaar, hetwelk met t 0.15 incassokosten verhoogd wordt indien, dit bedrag niet na 14
dagen op onze girorekening 147759 is overgeschreven.
Voor de eerste keer echter zal het abonnementsgeld f 1.bedragen, zijnde verschuldigd voor het tijdvak van 11 Februari t/m 30 Juni.
Daar het aantal uit te geven exemplaren beperkt is, verzoeken wij U, om teleurstellingen te voorkomen p.o. liefst
door toezending van f 1.- voor het abonnementsgeld lste
half jaar te doen weten dat U op verdere toezending prijs
stelt. Verzuim dit niet!
ATTENTIE]
Van sommige vroegere lezers der Saambinder is ons
het juiste adres niet meer bekend. Wij verzoeken de lezers
hun adres_veranderingen steeds op te willen geven.

LEMMER: 10 en 2.30 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: leesdienst.
MIDDELBURG: leesdienst.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 u. dhr. Rijksen
MOERCAPELLE: 9.30 en 2.30 uur
Ds. Hofman.
MIJDRECHT: leesdienst.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6 uur
Ds. j. B. Bel van Dirksland.
NIEUWDORP: leesdienst.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: leesdienst.
NIEUWERKERK: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
NISSE: leesdienst.
NUNSPEET: leesdienst.
NIIKERK: leesdienst,
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
OCHTEN: leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: leelsdienst.
OOSTKAPELLE: leesdienst.
OPHEUSDEN: 9.30 en 2.30 uur Ds. T.
Dorresteijn.
OUD-BEITERLAND: • o.qenist
OUDDORP: leesdier st.
OUDEMIRDUM: leef dienst.
OUDEWATER: 9.30 en 2.30 uur leesd.
POEDEROOYEN: leusdienst.
POORTUGAAL: lee sclienst.
POORTVLIET: leescienst.
RHENEN: 10 en 4 uur leesdienst.
RIDDERKERK: Ds. Chr. v. d. Woestijne.
RILLAND-BATH: leesdienst.
ROTTERDAM (C.): 10 en 4 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhofplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM (Z.): 1 0, 2.30 en 4.30 uur
Ds. W. C. Lamain.
DE RIJP: leesdiensi,
RUSSEN, Walkerk: Ds. Vreugdenhil.
Eschkerlr: leesdiengt.
SCHERPENISSE: Leesdienst.
SCHERPENZEEL: le(
SCHEVENINGEN, N. Laantjes 130: leesd.
ST. ANNALAND: leesdienst.
ST. MAARTENSDIIR: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND:
STAVENISSE: leesc lenst.
STOLWIIK: leesdie ist.
TER AA: 9.30 en I: uur leesdienst.
TERNEUZEN: leesdEenst.
TERWOLDE-DE VECHT: leesdienst.
THOLEN: leesdiens .
TRICHT: leesdiens'
UTRECHT, Boothstreat: Ds. Heikoop.
VEEN (N.-Br.): leeedienst.
VEENENDAAL: Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 4 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN, Singel: leesdienst.
VRIEZENVEEN: 9.3C en 2.30 uur leesd.
WAARDE . leesdienst.
WAGENINGEN: leesdienst.
WEIv1ELDINGE: leesdienst.
WERKENDAM: leesdienst.
WESTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
WESTZAAN: leesdienst.
WOERDEN: leesdienst.
WOLPHAARTSDIJK: leesdienst.

YERSEKE: Ds. Stuijvenberg.
ZAANDAM: leesdienst.
ZEIST, Torenlaan 38: leesdienst.
ZIERIKZEE: leesdienst.
ZOETERMEER: leesdienst.
DINSDAG 16 FEBRUARI.
N1JKERK: 7 uur Ds. Honkoop van Den
Haag.
WOENSDAG 17 FEBBRUARI.
DORDRECHT: 7 uur Ds. Chr. v. d.
Woestijne van Ridderkerk.
LEERDAM: 7.30 uur Ds. J. v. d. Berg
van Krcrbbendijke.
LEMMER: 7 uur Ds. R. Kok van Veenendaal.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6.30 u.
Ds. G H. Kersten van Rotterdam
(Biddag).
SCHERPENZEEL: 2.30 uur Ds. P. Honkoop van Den Haag.
ZEIST: 4 u. Ds. Kok van Veenendaal.
DONDERDAG 18 FEBRUARI GIESSENDAM: 3 uur Ds j.. v. d. Berg
van Krabbendijke.
ROTTERDAM (C.): 3 u. Ds. Kersten.
TER AA: 7 u. Ds. Verhagen van Lisse.
Eenige kerkeraden vergaten bij het
het invullen der predikbeurtkaarten
den naam der burgerlijke gemeente
in te vullen. Ook het poststempel was
niet te lezen, zoodat wij tot onze spijt
geen goede opgave van deze gemeenten konden verstrekken. Gaarne
volledige invulling om abuizen te
voorkomen.

