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KERKNIEUWS.

STELSELS VAN KERKREGEERING.

T w e e tal: Te linkhuizen Ds. J. v. d. Berg te Krabbendijke
en Ds. Fl. Honkeop te 's-Gravenhage.
B er o ep en: Te Werkendam Ds. M. Hof man te Moercapelle.
B e dank t: Voor Terneuzen Ds. Ch. v. d. Woestijne te
Ridcli,erker'k. — Voor Rotteclam-Z. Ds. G. H. Kersten te
Rotterdam-C.

25 JAAR TE BARNEVELD.
6 October a.s. zal Ds j. Fraanje D.V. den dag herdenken,
dart hij vóór 25 jaren zich aan de gemeente te Barneveld
'verbinden mocht. Het ligt in het voornemen, dat Ds. Fraanje
des n.m. te 2.30 uur een. gedachtenispredikatie zal houden,
waarbij hel den leeraar aan belangstelling van al de gemeenten en leeraren zeker niet ontbreken( zal.
Ds. Fraanje diende de gemeenten te Goes; Terneuzen;
Rotterdam; Goes en Barneveld.
Voor logies van afgevaardigde kerkeraadsleden kan gezorgd worden.

GIFTEN.
Theologische School
Collecte Zaandam
Uit collecte Borssele f 2.50 en f 5.—
Uit collecte Wolfaartsdijk

-

46.72
7.50
20.—

,f

74.22

,f

Tezamen

Tehuis Voor Ouden van Dagen.
Uit collecte Wollaartsdijk
,f 10.—
Met hartelijken dank verantwoord ik deze giften.
Rotterdam, Giro 6 3 6 9 7.
Ds. KERSTEN.

Opleiding
Uit. Wolphaartsdijk
Uit Veenendaal
Hartelijk dank.

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetaling.
Eventueel verhoogd met f 0.15 incassokosten.
Dit blad verschijnt iederen Donderdag.

ƒ 40.- 2.50
Ds. R. KOK.

MOETEN -DIAKENEN AFZONDERLIJK VERGADEREN?
X. vraagt of de ouderlingen ook op de diaconie tegenwoordig moeten zijn en, daar dan ook zeggenschap hebben?
In 'gemeenten, waar de kerkeraad, die bestaat uit leeraren
en ouderlingen, klein is, zullen de diakenen tot den kerkeraad genomen worden (Art. 38). Dan zijn deze dus hulpouderlingen. Maar dan worden in die vergaderingen ook
de zaken der diaconie behandeld en oordeelen daarover
ook de ouderlingen, mede, al blijft in tuchtzaken het oordeelder ouderlingen in de eerste plaats gelden en zoo in diaconale zaken dat der diaken-en.
Waar mogelijk splitse men echter kerkeraad en diaconie.
De ouderlingen vergaderen dan afzonderlijk en de diakenen eveneens. Eenmaal in de drie maanden is een gezamenlijke vergadering gewenscht, om de algemeen.e zaken
der gemeente te behandelen en ook ter verantwoording
van diakenen in den kerkeraad van hun financieel beheer.

MAG ELKE DIAKEN MAAR UITDEELEN? ,
X. vraagt, of als een diaken bij arme leden komt, van de
gecollecteerde gelden, niet uitdeelen mag?
Ik denk dat hier een addertje onder het gras schuilt en
de bedoeling van vrager is, of elke diaken zelfstandig,
als hij dit noodig oordeelt, uitdeelen mag; en dat niet in
een bijzonder noodgeval, als voorloopige vervulling van
uitersten nood, maar in den regel. Nu, dat mag niet. Elke
diaken zou een kringetje van vrienden gaan vormen en ten
nadeele van anderen, die daar buiten vallen en ook zouden
de giften niet naar behoefte, doch naar sympathieën van
den diaken worden bepaald. Zulk optreden van diakenen
moet ten scherpste veroordeeld. Art. 25 der D.K.O. bepaalt
dan ook „dat naar den eisch der behoeftigen met gemeen
advies de verzamelde giften zullen worden uitgedeeld. Twee
bepalingen, die wel in het oog - gehouden moeten worden.
Daartoe stelle men vaste normen. De diakenen bepalen
gezamenlijk wat een gezin zonder kinderen noodig heeft
en wat voor elk minderjarig kind tot steun zal gegeven;
Men houde rekening met de inkomsten, enz. De bijdrage
wordt voor elk behoeftige in een vergadering der diakenen
bepaald en daaraan hebben zich al de diakenen te houden,. Wil men uit eigen zak geven, niemand kan dit beletten: maar niemand beschikke naar eigen goedvinden over
de gelden die de gemeente voor de armen bijeenbracht.

X. vraagt naar de kenmerken van de Gereformeerde regeering der kerk in onderscheiding ,van andere en wil dit
toegelicht zien.
De geringe ruimte in dit blaadje laat een toelichting van
de stelsels van kerkregeering niet toe. lk zal echter de
hoofdkenmerken m,ededeelen.
Er zijn vijf stelsels van kerkregeering beproefd, t.w. het
papale of Roomsche; het Luthersche of territoriale, ook wel
het consistoriale genoemd; het Independentische; het Collegiale en het Gereformeerde stelsel.
Het Pcrpale of Roomsche stelsel kenmerkt zich in de volgende hoofdzaken:
1, het gaat uit van de eertheid der zichtbare wereldkerk. Die zichtbare kerk is voor Rome alles. Maar hoe zal
men een absolute eenheid voor de zichtbare kerk kunnen,
verkrijgen? Gods Woord leert ons, dat er één kerk is, maar"
dan spreekt het van de onzichtbare kerk; de bruid van
Christus, die geestelijk niet Hem vereenigd is en ook
geestelijke gemeenschap oefent onder al hare leden. Dat
is echter wat anders dan een uiterlijke eenheid der zichtbare kerk, die onderscheiden is in 'de verschillende landen
en onder de verschillende volken. Rome moet dus wat verzinnen om' tot die eene zichtbare wereldkerk te komen. Daartoe (en dit is het tweede kenmerk)
maakt het Paperle stelsel onderscheid tusschen geestelijken en leeken. Die geestelijken zijn dan weer de personen, die eigenlijk de kerk vormen. Met hen is wat te beginnen. Zij spreken één kerk-taal over geheel de wereld;
daarmede valt het onderscheid der talen weg. Zij mogen
niet huwen en behooren alzoo niet meer tot een bepaald
volk, maar zijn leden der wereld-kerk. Toch blijft onder
hen alle onderscheid niet weg te nemen; en dat moet. Zoo
volgt de derde eigenschap.
Rome legt de macht in handen van den paus. In één paus
is tenslotte de eene wereldkerk. En zijn macht mag door niemand gebroken worden. Allee op de wereld moet hem
onderworpen zijn. Ook de wereldlijke machten, want deze
zouden anders in hun gebied hem' kunnen wederstaan. Zie,
daar het vierde kenmerk:
Rome stelt de kerk over den staat. Allen op geheel de
wereld moeten den paus onderworpen zijn. Dan alleen zal
de zichtbare kerk in haar Roomsche eenheid openbaar kunnen worden en de paus, die zich de stedehouder van
Christus noemt, als de groote gebieder over geheel de
wereld heerschappij hebben. In hem culmineert de eenheid
der Roomsche kerk.
In dit alles komt wel duidelijk uit, wat het streven van
Rome is en hoe zeer het noodzakelijk is, dat allen, die
Christus naar Zijn Woord willen erkennen, zich tegen dil
stelsel en tegen die Roomsche aanmatigingen moeten
wapenen.
Over de andere stelsels een volgend maal.

DE PLURIFORMITEIT DER KERK.
X. vraagt wat wij denken moeten van de pluriformiteit
der kerk?
Men zou kunnen spreken van de pluriformiteit der kerk
t.o.v. de verschillende vormen, die de kerk in onderscheiden
landen heelt. Het .zou het leven, de geschiedenis; de ontwikkeling der kerk in onderscheiden landen krenken, zoo
men deze in één enkelen vorm wilde gieten. Dat doet Rome;
maar dat maakt de kerk dood. De verschillende kerken te
Dordrecht vertegenwoordigd, waren wel één in belijdenis,
maar niet in forme. En die pluriformiteit heeft niet verhinderd de zaak der Remonstranten eenparig af te doen en
Gods Woord te handhaven.
Maar het wordt wat anders, als men spreken gaat van
de pluriformiteit der kerk in één land. Derár behoort de kerk
des Heeren één te zijn, ook in haar openbaring. Dat is in
Nederland geweest. Maar door de zonde is de kerk gescheurd. Z66zeer is zij verdeeld, alsof iemand op de aarde
iets gekloofd en gedeeld heeft. Kunt ge nu zeggen. Wij,
wij alleen zijn de kerk in Nederland? Zijn al die andere
Gereformeerde kerk-formaties valsche kerken? Sommigenverkondigen dat voor hun kerk. Doch dat is het ijdel geroep: Des Heeren tempel; des Heeren tempel; des Hoeren:
tempel zijn deze] Er is nu eenmaal een pluriformiteit gekomen. Evenwel < moeten wij die veroordeelen en betreuren
om de zonde, die haar veroorzaakte. De Heere mocht opstaan, om als in de dagen van ouds Zijn kerk in deze gewesten weder bijeen te vergaderen op de vaste fundamenten der aloude belijdenis naar Zijn, Woord.

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 9 SEPTEMBER.

HAARLEM: 7 uur Ds. Visser.
HOOFDDORP 7 uur Ds. v. d. Woestijne.
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Honkoop.
OOSTERLAND: 8 uur Dhr. Blok.
ROTTERDAM (Z) 7 uur Ds. v. d. Berg.
RUSSEN (Esch): 2.30 en 7 uur Ds. Verhagen.
TER AA: 7.30 uur Ds. Lamain.
VRIJDAG 10 SEPTEMBER.

OUD-BEIJERLAND: 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
ZATERDAG 11 SEPTEMBER.

AALST: 8 uur Dhr. Aangeenbrug.
HAARLEM: 7 uur Ds. Honkoop.
ZAANDAM, Kerk H.V., Hazepad: 7 u.
Dhr. Blok.
ZONDAG 12 SEPTEMBER.

AAGTEKERKE: 10, 2.30 en 6.30 uur Ds.
Visser.
AALBURG: 10.30 en 7 uur leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 5 uur leesd.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: '10 en 5 uur leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
5 uur leesdienst.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 en 8 u. leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BORSSELE: 10.30, 3.30 en 7 u. leesd.
BOSKOOP: 10 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 uur Ds. v.
d Woestijne (H.A.).
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur Ds. Bel.
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: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. A. de Blois.
GOUDSWAARD: 11 en 7 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesdienst.
`s-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd.
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.

HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6 uur leesdienst.
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.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10 en 2..30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKR,RKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MIJDRECHT: 9.15 en 3 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
NAALDWIJK: 9.j0 en 3.30 uur leesd.
NIEUWBEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 Le leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 11, 3.30 en 7 uur
leesd.
NIEUWERKERK A. D. IIS:;EL: 10 en 5
uur leesdienst.
NISSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 6 uur leesdienst.
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdiern t.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 10 en 6 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDEWATER: 10 en 7 uur leesd.
FOEDEROOYEN: 9.30 en 6.30 uur Dhr.
Aulig eenbruy.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur Ds. Hofman.
POORTVLIET: 11, 3.30 en 7.30 uur Dr.
Steenblok.
EHENEN: 10 en 5.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur leesdienst.
RILLAND-BATH: Ds. B. van Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 10 en 5 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 uur leesd.
ROTERDAM-ZUID: 9.30, 2 en 5 uur
Dhr. Rijksen.
DE RIJP: 10.30 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Walkerk): 9.30, 2.30 en 6.30 u.
Ds. Lamatn.
Eschkerk: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
SCHERPENISSE: 11, 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 en 7.30 uur leesd.
TER AA: 10 en 3 uur leesdienst.
TERNEUZEN: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
THOLEN: 10.30, 2.30 en 6 uur leesd.
TRICHT: 10 en 7 uur leesdienst.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 u. leesd.
UTRECHT, Boothstraat: 10 en 5.30 u.
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLISSINGEN: 9.30 Glaristraat, 2 en 6
uur Luthersche Kerk leesdienst.
VLAARDINGEN: 19 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
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: 10, 2 en 6 uur leesd.
WERKENDAM: 10 en 6 uur leesdienst.

WESTZAAN: 10 en 3 uur Dhr. Blok.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 u. leesd.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: 10 en 6.30 uur Dhr. Wijting.
WOLFAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YERSEKE: 10, 2 en 6 uur Ds. A. van
Stuijvenberg.
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst.
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
ZIERIKZEE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
MAANDAG 13 SEPTEMBER.

ZEIST: 6.30 uur Ds. Visser.
DINSDAG 14 SEPTEMBER.

BODEGRAVEN: 7.30 uur Dhr. Blok.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 uur
Ds. v. d. Woestijne.
ERMELO, voorm. school „Telgt": 7 uur
Ds. Fraanje.
GIESSENDAM: 3 uur (huw.bev.) en 6 u.
Ds. Kersten.
POEDEROOYEN: 2.30 en 6.30 uur Ds. v.
d. Berg.
WOENSDAG 15 SEPTEMBER.

AKKRUM: 8 uur Ds. Lamain.
CAPELLE (N.-B.): 7 uur Dhr. Wijting.
EDE: 6.30 uur Ds. Fraanje.
H I. AMBACHT: 6.30 uur Ds. Visser.
ROTTERDAM, Rauwenhoffplein: 7 uur
Ds. Kersten.
VEEN: 3.30 en 8 uur Ds. v. d. Berg':
WOERDEN: 7 uur Ds. Dorresteijn.
DONDERDAG 16 SEPTEMBER.
AXEL: 3.30 (huw.bev.) er, 6.15 u. Ds. Li
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Kok.
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Honkoop.
POORTUGAAL: 7 u. Ds. v. d. Woestijne.
ROTTERDAM-Z.: 7 uur Ds. Visser.
TER AA: 7.30 uur Ds. Verhagen.
TERNEUZEN ? uur Ds. Ligtenberg.
ZEIST: 6.30 uur Dr. Steenblok.
VRIJDAG 17 SEPTEMBER.

HOOFDDORP: 7 uur Ds. Verhagen,
ZATERDAG 18 SEPTEMBER.

H. I. AMBACHT: 4 uur Dhr. Rijksen.
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