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VERZOEK.

KERKNIEUWS.

Met het -oog op de a.s. Feestdagen verzoeken wij aan
Reroepen: Te St. Annaland, uit tweetal Ds. T. Dorresteijn te Opheusden en Ds. A. Verhagen te Lisse, Ds. T. de kerkeraden de predikbeurten zoo vroeg mogelijk in te
Dorresteijn te Opheusden.
zenden.

Ds. W. C. LAMAIN.
Ds. Lamain herdacht onder groote belangstelling zijner
gemeente zijn 121/2 -jarig huwelijk. Ook wij feliciteeren hem
en mevrouw en bidden hun den rijken zegen des Heeren
toe tot in lengte van dagen.

ONDERWIJS.
Benoemd aan de school te Opheusden (hoofd dhr. Verschuure) mej. de Jong te Gouda, wachtgeldster der school
re Rotterdam.
(Mej. De Jong bedankte voor een benoeming van Meliskerke. Wie gaat naar deze school?

CLASSIS THOLEN.
Woensdag 7 April j.l. vergaderde de classis Tholen te
St. Annaland. Ds. v. d. Berg opende namens de roepende
TUCHT-OEFENING.
kerk de vergadering. Gezongen werd Ps. 42 : 1; die psalm
In
een
Zeeuwsche
gemeente wenschte een lid, dat overwerd ook gelezen, waarna de tijdelijke praeses voorging
in den gebede. In zijn openingswoord heette hij in het treden had, openbare schuldbelijdenis af te leggen. De
bijzonder Dr. Steenblok welkom, die voor de eerste maal kerkeraad wenschte deze niet te aanvaarden, zonder een:
sure toe te passen. X. vraagt, of dit recht is.
de vergadering der classis bijwoonde.
De Dordtsche Kerkorde zegt in Art. 75, dat van openbare
Het moderamen werd als volgt sacrmgesteld: Ds. A. v.
Stuijvenberg, praeses; J. J. van Klinken, scriba; Ds. v. d. zonden de verzoening openbaarlijk zal geschieden, wanneer men zekere teekenen van boetvaardigheid ziet. Er
Berg en Dr. Steenblok assessoren.
In behandeling kwam een verzoek van Ds. Baay te moeten dus zekere teekenen zijn van boetvaardigheid,
Tholen, om met een gedeelte zijner gemeente in het kerk- d.w.z. teekenen, waarop men aan kan. Nu kan niemand
verband te worden opgenomen, Daar Ds. Baay niet aan- in het hart van een ander zien; doch betuigt een overwezig was, werd deze zaak ter behandeling voorgedragen treder met droefheid en met verlaten van zijn zondigen
aan de e.k. Synode, die D.V. 28 April te Yerseke slaat weg, dat hem de zonde leed is, dan aanvaarde de kerkeraad die bekentenis en verhindere de openbare belijdegehouden te worden.
Gevraagd werd, of er lets kan gedaan worden voor nis in de gemeente niet. Dan wordt dus de censuur niet
degenen, die in het buitenland te werk zijn gesteld. Ook toegepast. Alleen als de vermaningen des kerkeraads niet
deze zaak zal ter Synode gebracht worden. Ook de Noor- baten, ga men tot toepassing van censuur over. Het is
delijke Synode zal haar aandacht hieraan wijden. Het is eenmaal de strijd in onze gemeenten geweest een candan wellicht rtirogelijk, dat één commissie uit beide Sy- suratie van drie of zes weken af te schaffen, dewijl de
noden zal gevormd worden, die zich met de geestelijke kerkeraad maar al te zeer als rechter optrad en straf wilde
opleggen, terwijl de censuur niet juridisch doch medisch is.
verzorging, voor zoover mogelijk, zal belasten.
De verdere behandeling van een lid der gemeente te Zou dan toch waarlijk een kerkeraad weer in het oude zog
Bruinisse wordt naar den kerkeraad teruggewezen, die met terugvallen en censureeren als schuldbelijdenis wordt afzijn consulent trachten zal dit lid le behouden en tot zijn gelegd? Ik kan het haast niet gelooven. Zie voorts mijn
in 1908 uitgegeven boekje over de Tucht in de Kerke Christi.
schuldigen plicht te brengen.
Eveneens geschiedde met de kwestie rakende de ondersteuning van een lid der gemeente St. Annaland, welk lid
te Moercapelle is gaan wonen en in feite is uitbesteed
VERKIEZING OUDERLINGEN EN DIAKENEN
bij haar familie, omdat zij niet alleen wonen kan.
Geen vrije stemming
De hulp der classis, geboden aan Scherpenisse, in het
lezen eener predikatie, zal zoo mogelijk ingekrompen worBij herhaling is de vraag gesteld, of kerkelijke ambtsden, doordat de kerkeraad ter plaatse op andere wijze de
dragers niet bij vrije stemming mogen verkozen worden.
diensten regelen zal.
Niet alleen leden maar ook kerkeraden hebben die vraag
Dr. Steenblok worden de consulentschappen overgedragesteld en in enkele gemeenten heeft men de verkiegen. Ouderling Van Klinken brengt den dank der gemeenzing van ouderlingen en diakenen steeds gevolgd en
ten over aan de leetaren, die gedurende geruimen tijd
wenscht men daaraan nog steeds vast te houden. De kerde gemeenten hebben gediend.
keraad te ...... vindt het een groot bezwaar een dubbelPoortvliet wordt, na verrekening der onkosten, aangewezen tat roepende kerk voor de volgende classis, die te tal te formuleeren voor deze ambtsdragers. Bij de beroeping van een predikant stelt men wel een twee- of drietal.
St. Philipsland zal vergaderen.
II. Ook vroeg X. hoe de stembriefjes te beschouwen waDr. Steenblok sluit de samenkomst met dankzegging.
ren, die een ander persoon voor het ambt noemden dan
op het dubbeltal door den kerkeraad waren aangewezen.
Een verwijzing naar de Dordtsche Kerkorde en naar het
's-GRAVENHAGE.
besluit der Generale Synode van Rotterdam (1925) diene
ten antwoord.Het adres van den scriba- des kerkeraads is:
De Dordtsche Kerkorde van 1619 bepaalde aangaande de
J. v. BEVEREN, 2e Schuytstraat 88, Den Haag.
verkiezing van ouderlingen het volgende:
De ouderlingen zullen

IN HARTELIJKEN DANK ONTVANGEN:
Theologische School.
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A. door het oordeel des kerkeraads (dal gevormd wordt
door de predikanten met de ouderlingen) en der diakenen
verkozen worden, zoodat het naar de gelegenheid van een
iedere kerk vrij zal zijn zoovele ouderlingen als er van
noode zijn, de gemeente voor te stellen om van dezelve
(ten ware dat er eenig beletsel voorviel) geapprobeerd
en goedgekeurd zijnde, met openbarn gebeden en stipulatiën bevestigd te worden;
B. of een dubbel getal, om het halve deel bij de gemeente verkozen te worden en op dezelfde wijze in den
dienst te bevestigen, volgens het formulier daarvan zijnde.
Aangaande de verkiezing van diakenen is in Art. 24 bepaald, dat deze op dezelfde wijze zal geschieden.
De Synode van Rotterdam_ (1925);- besloot:
De vraag kwam ter Synode of de amtsdragers bij vrije
stemming, dan wel Int een dubbeltal zullen gekozen wor-

len. De Synode oordeelde, dat de gemeenten zich hebben
houden aan het bepaalde in art. 22 en 24 D.K.O. Daarin
.ebben onze vaderen zich sterk gekant tegen vrije ver';iezing. Zij hebben als eerste wijze van verkiezing gesteld,
loor den kerkeraad en daarna uit een dubbeltal, door
:.en kerkeraad opgesteld. Naar het hier bepaalde hebben
le gemeenten zich te gedragen. Dus:
Geen vrije verkiezing door de gemeenteleden. Maar 61:
1. de kerkeraad verkiest zelf de ouderlingen en diakenen
.n maakt dit aan de gemeente bekend. De gemeente heeft
et recht tegen de verkorenen bezwaren in te brengen; óf

)11EDIKBEURTEN.
DONDERDAG 15 APRIL.
'EIDEN: 7.30 uur Dr. C. Steenblok.
ZATERDAG 17 APRIL.
Dhr. L. Rijksen.
r I. I. AMBACHT: 3.30 uur Dhr. Aaneenbrug.
.<00RTUGAAL: 6 uur Ds. Ligtenberg.
ZONDAG 18 APRIL.
'lAGTEKERKE: 3 maal Ds. A. Visser.
lALBURG• leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
IKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur leesd.
ALMELO: leesdienst.
AMERSFOORT, Stoovestraat 11: 10 en
5 uur leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
.0 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N.: Juliana van Stolbergechool, Tuindorp-Oostzaan, 10 en 4.30
eur leesdienst.
AND1JK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL; 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
dARNEVELD: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
3EEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesdienst.
3ERKENWOUDE: leesdienst.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
30DEGRAVEN: 10 en 6.30 uur leesd.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
3RUINISSE: 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: 10.30 en 7 uur Ds. Bel.
DORDRECHT: 10 en 4 uur leesdienst.
EDE: Bettekamperpad 27, 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 u. leesdienst en 2 uur
Ds. R. Kok.
ELSPEET: 10 en 3 uur leesdienst.
ELST (11.). 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 u. Dhr. L. Rijksen.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9,30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: leesdienst.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. A. de Bleis.
GOUDSWAARD: 10, 3 en 6 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: leesdienst.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30 u.
leesdienst.
'S--GRAVENZANDE: leesdienst.
3RONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstraat 22, leesd
HERKINGEN: leesdienst.
H. I. AMBACHT,: -10 en 5 uur leesd.
HILVERSUM .(Langstraat 50aa): 10 en 5
uur leésdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6 uur leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: 10 uur (H.A.) en
5 uur Ds. Honkoop (Opent). bel.).
KAMPERLAND: leesdienst.
KLA.ASWAAL: 11 en 7 uur u. leesd.
KORTGENE: 10. 2.30 en 6 uur leesd.

2. de kerkeraad stelt een dubbeltal, waaraan de leden
gehouden zijn en waaruit deze verkiezen. '
De laatste wijze van verkiezing wordt in de gemeenten
algemeen gevolgd, al is in de oorlogsdagen in een enkele
gemeente, nadat door haar hiertegen geen bezwaar werd
ingebracht, de verkiezing door den kerkeraad zelf geschied.
II. Zoo een dubbeltal gesteld is, zijn de stemmen van
onwaarde, die een ander persoon aanwijzen. Het komt mij
in verband hiermede gewenscht voor gedrukte stembriefjes
uit te reiken.

KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
KRUININGEN: 10, 2.30 en 6.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 u. (H.A.) en 6.30 uur
Ds. C. v. d. Woestijne.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10, 2.30 en 7 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur leesdienst.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
MIDDELBURG: 10, 2 en 6 uur leesdienst.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 10.30, 3 en 7 uur Ds.
M. Hofman.
MIJDRECHT: leesdienst.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUW_BEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 10 en 5 u.
leesdienst.
NIEUWERKERK (Z.): 10, 2.30 en 6 uur
Dhr. M. Blok.
N1SSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: leesdienst.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur lecsdienst.
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 u. leesdienst.
OPHEUSDEN: 10 en*6 u. Ds. Dorresreijn.
OUD-BEIjERLAND: 10 en 6 uur leesd.
OUDDORP: Leesdienst.
OUDEMIRDUM: leesdienst.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesdienst.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 3 uur leesdienst.
POORTVLIET: 11, 3.30 en 7.30 u. leesd.
RHENEN: 9.30 (H.A.), 2.30 (Openb. Bel.)
en 6.30 uur (H.D.) Ds. J. Fraanje.
RIDDERKERK: 10 en 5 uur leesdie:ett.
RILLAND-BATH: Ds. B. van Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 10 en 5 u. Ds. Kersten.
Rauwenhoffplein 25, 10 en 5 u. leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10, 3 en 5.30 uur Ds.
W. C. Lamain.
DE RIJP: 10.30 en 3 uur leesdienst.
RUSSEN: Walkerk, Ds. J. Vreugdenhil.
Eschkerk: 9.30 en 2.30 uur leesdienst
SCHERPENIS SE : leesdienst.
SCHERPENZEEL: leesdienst.
SEROOSKERKE: 9.30 en 2 uur leesd.
ST. ANNALAND: 10.10, 2.40 en 6.10 uur
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STAVENISSE: leesdienst.
STOLWIJK: 10.30 en 7.30 uur leesd.
TER AA: 10 en 3 uur leesdienst.
TERNEUZEN: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
FERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst
MOLEN: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
'RICHT: 10 en 3 uur leesdienst.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 uur leesd.
UTRECHT: Boothstraat, 10 en 5.30 uur
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 1•0 en 5 uur Ds. H.
Ligtenb erg.
VLISSINGEN: 9.30 Glaristraat, 2 en 6 u.
Luthersche Kerk, leesdienst.
VRIEZEN VEEN: 9.30 en 2.30 uur. leesd.
WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesd.
WEIvIELDINGE: leesdienst.

WERKENDAM: 10 en 6 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
WESTZAAN: leesdienst.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: 10 en 6.30 uur Ds. A. Ver-

hagen.
WOLFAARTSDIJK: 10, 2 en 5.30 u. leesd.
YERSEKE: 10, 2 en 6 uur Ds. A. van
Stutivenberg.
ZAANDAM Langestraat 22: 9.30 en 5 u.
Dhr. L. Wijting.
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst.
ZIERIKZEE: 10, 3 en 6 uur leetdienst.
ZOETERMEER: leesdienst.
De predikbeurten van Dhr. Aangeenbrug, Ds. v. d. Berg en Dr. Steenblok
hebben wij niet ontvangen.
MAANDAG 19 APRIL.
ALBLASSERDAM: 7 uur Dr. Steenblok.
DINSDAG 20 APRIL.
BEEKBERGEN: 3 en 7 uur Ds. J. Fraanje.
CAPELLE (N.-Br.): 2.30 en 7 uur Ds. W.
C. Lamain.
H. I. AMBACHT: 7 uur Dr. Steenblok.
WOENSDAG 21 APRIL. ,*
DORDRECHT Kasperspad 18b: 7.30 u.
Dr. Steenblok.
ELSPEET: 2.30 en 7 uur Ds. Verhagen.
HILVERSUM: 7.15 uur Ds. R. Kok.
DONDERDAG 22 APRIL.
WERKENDAM: 6 uur Ds. v. d. Woestijne.
WOERDEN: 7.30 uur Ds. R. Kok.
VRIJDAG 23 APRIL.
(Goede Vrijdag).
DORDRECHT Kasperspad 18n: 7.30 uur
dhr. M. Blok.
EDE: 2 uur Ds. J. Fraanje.
's-GRAVENZANDE: 3 uur Ds. Honkoop.
H. I. AMBACHT: 7 uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: 10.30 uur Ds. J. v.
d. Berg.
KATWIJK AAN ZEE: 10 uur Ds. Honkoop
POORTUGAAL: 7 uur leesdienst.
YERSEKE: 7.30 u. Ds. A. v. Stuijvenberg
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