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KERKNIEUWS.
Beroepen: Te Genemuiden, uit tweetal Ds. T. Dorresteijn te Opheusden en Ds. A. Verhagen te Lisse, Ds. T. Dorresteijn te Opheusden. — Te Terneuzen Ds. A. Visser le
Acegtekerke. — Te Werkendam uit tweetal Ds. J. Fraanje
te Barneveld en H. Ligtenberg te Vlaardingen, Ds. H. Ligtenberg te Vlaardingen.
Ds. G. H. KERSTEN.
De toestand waarin Ds. Kersten verkeert, blijft van dien
aard, dat rust eisch blijft. Bij de minste inspanning is de
patiënt zeer vermoeid.. Toch verricht hij eenige huiselijke
bezigheden en heeft hij aan huis weer les gegeven.

landsch heeft uitgegeven. En als hij dat boekje leest, zal
hij van de deugdelijkheid er van wel geheel overtuigd
worden.
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NOORDELIJKE SYNODE.
D.V. hoopt de Noordelijke Particuliere Synode Donderdag
20 April te Utrecht te vergaderen; aanvang des morgens
te 10.30 (Kerkgebouw Boothstraat 7).
O.m, zullen de afgevaardigden voor de Generale Synode
verkoren worden, die dit jaar ook in Utrecht staat gehouden
te worden.
Den avond tevoren (Woensdag 19 April) hoopt Ds. J.
Fraanje van Barneveld den bidstond te leiden, die om 7 uur
zal aanvangen.
Ds. Kersten is door ziekte verhinderd deze Synode bij te
wonen. Zijn secundus zal hem moeten vervangen, die bij
dezen daartoe wordt uitgenoodigd.
Zooals reeds is bericht zal de Zuidelijke Synode worden
uitgesteld in verband met de evacueering der gemeenten
in de classis Tholen. De Zuidelijke Synode hoopt nu 10 Mei
saam te komen, terwijl het voor de Generale wel einde
[uni worden zal; doch daarvan kunnen wij eerst berichten
'als dienaangaande de roepende kerk van Utrecht in overleg met haar Part. Synode beslissing zal genomen hebben.
VERZOEK CLASSIS AMSTERDAM.
De scriba van Katwijk aan Zee gelieve zijn adres op te
geven aan H. Rijksen, Burg. v. d. Voort v. Zijplaan 64, Utrecht.
ADRES-VERANDERING.
Hét adres der Gerei. Gemeente te Genemuiden is thans:
K. Visscher Pzn., Dijkstraat 25, Genemuiden.
VERTROUWEN VAN EEN ONBEKEERDE.
X. vraagt of een natuurlijk mensch vertrouwen kan, dat
God hem in uitwendige zaken helpen zal, zoo hij zich daarin op den Heere verlaat.
'Soms wil de Heere de gebeden hooren van natuurlijke
menschen, als zij met hun tijdelijke nooden tot Hem de
toevlucht nemen en deze kunnen daarop zeié vertrouwen,
dat zij het wankelmoedige volk van God soms beschamen.
En toch zijn de weldaden voor het tijdelijk leven niet door
het borgtochtelijk lijden en sterven van Christus verworven, want Hij leed en stierf alleen voor de Zijnen. De wereld
mag slechts mede-eten van wat voor Gods volk is verworven. Zoo dan ook de goedertierenheid Gods niet tot bekeering
leidt, zullen alle tijdelijke weldaden en uitreddingen slechts
vet maken voor den dag der slachting. Wil God in het
tijdelijke hooren, veel meer moesten wij bewogen worden
Hem te zoeken tot zaligheid, terwijl het heden genaamd
wordt.
DE GEEST GODS.
X. vraagt hoe te onderscheiden zij in de benamingen: de
Geest Gods en de Geest van Christus.
Beide benamingen draagt de Heilige Geest. Hij is de
Geest Gods als de derde Persoon in het Goddelijk Wezen,
waarachtig en eeuwig, eenswezens met den Vader en den
Zoon. En Hij is de Geest van Christus, omdat Hij in Zijn
genadewerking door. Christus is verworven en Christus in
de harten de; uitverkorenen verheerlijkt. De eerste benaming wijst dus op Zijn Persoon, de tweede op Zijn werk
in het zaligen der uitverkorenen.
MARSHAL.
X. vraagt of de Evangelische heiligmaking van Marshal
een goed boek is.
Een kostelijk werk. Is Maishal's naam den vrager onbekend, zoo kan hij toch zijn vertrouwen aan dit werk al
reeds daarom schenken, omdat Comrie het in het Neder-

VERKIEZING IN NIET-GEÏNSTITUEERDE PLAATS.
X. vraagt of het wettig is, dat uit een gesteld dubbeltal
ambtsdragers verkoren worden in een plaats, waar de gemeente nog niet geïnstalleerd is, door de leden, die daar
ter plaatse wonen met de stemmen van den kerkeraad der
„moedergemeente".
Neen, zoo moet het niet.
De verkiezing van ambtsdragers geschiedt volgens Art.
22 der Dordtsche Kerkorde
a. door den kerkeraad;
b. door de leden der gemeente uit een door der, kerkeraad gesteld dubbeltal.
De laatste wijze van verkiezing is algemeen gebruikelijk
in onze gemeenten. Maar dan moet de gemeente verkiezen. Een stemming door een klein deel der gemeente, dat
woont op een plaats welks leden elders zijn ingeschreven,
is niet wettig. Hoe de kerkeraad aan die stemming bovendien dan nog deel nemen kan is een raadsel.
De stemming var. de leden, die te Y. wonen, moet dus
geschieden op een vergadering van leden der gemeente
te Z.
Hiertegen kan het bezwaar worden ingebracht, dat de
leden te Z. niet genoegzaam bekend zijn met de personen
en de toestanden te Y. Dit bezwaar komt in groote gemeenten veelvuldig voor. Dikwijls zijn de candidaten velen
leden der gemeente niet eens bekend en wordt meermalen
gevraagd of zij eens willen opstaan, opdat men zie, of deze
van aangezicht bekend zijn. Maar ik heb .(en dit geef ik
voor beter) dikwerf zoo gehandeld, dat ik de leden, wonend
te y., gelegenheid bood de door hen gewenschte personen
aan te wijzen bij stemming, die dan geen beslissende stemming was. Indien geen bezwaren tegen die aangewezenen
bij den kerkeraad bestonden, deelde ik dan in de ledenvergadering der gemeente een en ander mede en met algemeen goedvinden werden de aangewezen personen ver-koren verklaard. Daardoor 'wordt- voorkomen dat men aan
Y. personen opdringt, die niet begeerd worden.
Maar een beslissende stemming te Y. te houden, en dan
nog wel met medestemmen van den kerkeraad, kan niet
voor wettig gehouden. Ik schrijf dit in het algemeen, daar
ik de toestanden te Z. en Y. niet ken en ook niet weet
of de vraag juist gesteld is. Maar als regel geldt toch,
dat hel verre van voorzichtig is en niet tot opbouwing
der gemeente dient, als een kerkeraad ambtsdragers opdringt.
WIE LEEST VOOR?
X. vraagt, of elke ouderling in een vacante kerk lezen
moet.
Wel neen] Het is jammer, dat sommige gemeenten lijden
doordat men niet omziet naar goede lezers. Slechts weinig
menschen is de gave verleend een predikatie stichtelijk
voor te lezen. Zijn er onder de ouderlingen enkelen, die
deze gave hebben ontvangen. dan gebruike men die krachten en de kerkeraad houde degenen van voorlezen terug,
die daartoe niet bekwaam zijn. Het gaai om de stichting
der gemeente. Dezen ouderlingen zijn wellicht andere gaven
verleend, die den lezers onthouden zijn. Welnu, elk op zijn
plaats en de hand zegge tot den voet niet: Ik heb u niet
van noode.
Waag de gemeente niet aan voorlezers, die niet kunnen
stichten. Dat ziet ge o.m, wel aan de opkomst.
PSALM 68 : 22.
X. vraagt naar de beteekenis van de uitdrukking: „harigen
schedel" in Ps. 68 : 2.
Psalm 68 is een overwinningslied, gedicht naar aanleiding
van de opvoering van de Arke des Verbonds naar Sion.
Daarin ziet de dichter de overwinning van Christus en zingt
hij van Diens hemelvaart. Hij zal al Zijn en Zijns volks vijanden verslaan; den harigen schedel vellen dergenen, die in
zijn schulden wandelt, die in zijn zonden verhardt.
De harige schedel ziet op hei ruwe, het geweldige van
den trotschen onboetvadrdigen vijand. Hoe ruw en onbeschaamd deze ook wezen moge, Christus zal hem verslaan
en Zijn volk van hem verlossen.

KERKERAAD-SCHOOLBESTUUR.
X. vraagt of een kerkeraad het recht heeft op de school
vormen in te voeren (hij noemt er een met name) waartegen
om practische redenen door het onderwijzend personeel bezwaar gemaakt wordt.
De kerkeraad is geroepen op den gang van het onderwijs toe te zien, wat betreft de principieel° zijde daarvan;
dat met name geen dwalingen worden verkondigd; geen Remonstranten aan de school worden benoemd; zooveel maar
immer mogelijk is leden der gemeente tot onderwijzers worden verkoren, die als lid der kerk onder toezicht van den
kerkeraad staan.
Het Schoolbestuur doet ditzelfde onder contróle van den
kerkeraad; maar dat bestuur heelt bovendien de regeling
van het onderwijs ie verzorgen.

PREDIKBEURTEN.
VRIJDAG 14 APRIL.
KRUININGEN: 4 uur Ds. v. Stuijvenberg.
ZEIST: 6.30 uur Ds. Fraanje.
ZOETERMEER: 7.45 uur Ds. Ligtenberg.
ZATERDAG 15 APRIL.
AALST: 7.30 uur Dr. Blok.
STOLWIJK: 7.45 uur Ds. Ligtenberg.
ZONDAG 16 APRIL.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 u. Ds. Visser.
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesd.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur leesd.
•ALMELO, Kleuterhuis Dahliastraat: 10
en 4 uur leesd.
AMERSFOORT: 10 en 4 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesd.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 3.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburastraat: 10 en
3 uur leesd.
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30,
2 en 6 uur leesd.
AXEL: 10 en 2.30 uur leesd.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 (H.A.) en 8 uur
Ds. Ligtenberg.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6.30 uur leesd.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 3 uur leesd.
CAPELLE (N.B.): 9.30 en 6 u. leesd.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 3.30 uur
leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 9.30 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 10 en
5 uur Dr. Steenblok.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 uur leesd. en 2.30 u.
Ds. Kok.
ELSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 uur leesd.
ENSCHEDE: leesdienst.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur Ds. Neerbos.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 10 en 3.30
uur leesd.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. de Blois.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur leesd.
•s-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 3.30 uur
leesdienst.
GRONINGEN, Lutkenieuwstraat 13: 10
en 4.30 uur leesd.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10 en 6 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 (H.A., Openb. Bel.)
en 5 uur Ds. v. d. Woestijne.

De kerkeraad bemoeie zich dus niet met de interne regeling van het
als tile„. h.1
.1.1
En zelfs het schoolbestuur zal wel doen niet tegen den raad
van het hoofd (en verder personeel) der school in zekere
„vormen" in te voeren. Men bemoeilijke toch het personeel
niet, maar late het zijn vrijheid; doch het bestuur wake dubbel voor goed onderwijs; de school moet op peil zijn. Daartoe spore het het personeel aan tot ijver; neme het kennis
van de vorderingen der leerlingen, enz. Het doe alles wat
het kan, om de school omhoog te brengen. Met den kerkeraad
tezamen betrekke het vooral de wacht bij de beginselen.
Overigens late het den onderwijzers de noodige vrijheid van
handelen binnen de door leerplan en lesrooster gestelde
grenzen. Zoo zullen onnoodige moeilijkheden voorkomen worden, die de school schadelijk zijn en dreigen het princiep
op te offeren aan vormen.

HOEDEKENSKERKE: 10.30, 2.30 en 6 u.
Ds. v. d. Berg.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 10 en
5 uur leesd.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur Dhr. Rijksen.
KAMPEN: 10 en 3 uur Ds. Vreugdenhil.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: 10 en 5 uur leesd.
KLAASWAAL: 11 en 7 uur leesd.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
leesd.
KRUININGEN: 9, 1 en 430 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10 en 3 uur leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10, 2 en 5 uur leesd.
MIJDRECHT: 9.30 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 10.30 u. Ds. Hofman,
3 uur leesd. en 7 uur Ds. Hofman.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUW-BEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesd.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NiEUWERKERK A. 72. IJSSEL. 9.30 en 3
uur leesdienst.
NISSE: 10, 2.30 en 5.30 uur leesd.
NUNSPEET: 9.30 en 2 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 6 uur leesd.
NIJVERDAL: 9.30 en 2.30 uur leesd.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesd.
OOSTBURG: 10 en 2.30 uur leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
OPHEUSDEN: 10 en S u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 10 en 6 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDE TONGE: 10 en 3 uur leesd.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2 en 6.30 uur
Dhr. Blok.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesd.
RHENEN: 10 en 5.30 uur leesd.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur leesd.
RILLAND-BATH: leesdienst.
ROTTERDAM (Boezemsingel): 10 en 5
uur leesd.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 u. leesd.
ROTTERDAM-ZUID: 10 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30, 5.30 en 7.30
uur Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2.30 en 5.30 uur leesd.
SCHERPENZEEL: 9.30 en 3 uur leesd.
STAVENISSE: leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 9.30 en 8.30 uur leesd.
TER AA: 10 (H.A.), 3 en 7 uur Ds. P.
Honkoop.
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 3 uur leesd.
UDDEL (De Beek): 1G en 2 uur leesd.
UTRECHT, Boothstract 7: 10 en 5.30 uur
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 9.30 en 2 uw- leesd.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur leesd.
VLISSINGEN: 9.30 u. Glaristraat en 2 u.
Luthersche Kerk leesd.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.

WAARDE: 10.30, 230 en 6.30 u. leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: 10, 2 en 6 uur leesd.
lATERKENDAM: 10 en 6 uur leesd.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 3 uur leesd.
WOERDEN: 10.30 en 6.30 uur leesd.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2.30 u. leesd.
YERSEKE: 10 (H.A.), 2 en 6 uur Ds. A.
van Stuijvenberg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 4
uur leesd.
ZEIST: 10 en 5 uur leesd.
ZIERIKZEE: Wegens evacuatie geen
dienst meer.
MAANDAG 17 APRIL.
AKKRUM: 8 uur Ds. Lamain (Bidstond).
NIEUW-BEIJEBLAND: 8 u. Dr. Steenblok.
EHENEN: 7 uur Ds. v. d. Berg.
DINSDAG 18 APRIL.
NUKERK: 7 u. Ds. v. d. Berg (Tegenstr.
opgave).
OCHTEN: 7 uur Ds. Dorresteijn.
TRICHT: 6.30 uur Ds. v. d. Woestijne.
ZEIST: 6.30 uur Ds. Kok.
POEDEROOYEN: 2.30 en 6.45 uur Ds. v.
d. Berg (Teaenstr. opgave).
WOENSDAG 19 APRIL.
OUD-BEIJERLAND: 8 uur Ds. Ligtenberg.
ROTTERDAM (Rauwenhoffplein): 7.15 u.
Dr. Steenblok.
UTRECHT, Boothstraat 7: 7 uur Ds. J.
Fraanje (Synodepreek).
DONDERDAG 20 APRIL.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Kok.
ZATERDAG 22 APRIL.
BERKENWOUDE: ? uur Dhr. Rijksen.
OUDEMIRDUM: 7 uur Ds. Lamain (Voorbereiding H. A.).

