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Mededeelingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Verantwoordelijk voor den inhoud Ds. G. H. Kersten te R'dam
Administratie en redactie N.V. Drukkerij en Uitgeverij „De
Banier", Utrechtschestraatweg 149 te Rhenen. Giro No. 147759
KERKNIEUWS.
Tweetal: Te Rijssen (Eschkerk) Ds. T. Dorresteijn van
Opheusden en J. Fraanje van Barneveld.
Beroepen: te Benthuizen en Leiden Ds. T. Dorresteijn
te Opheusden. Te Dordrecht uit tweetal Ds. W. C. Lamain
te Rotterdam-Z.
Bedankt: Voor Zeist Ds. W. C. Lamain te Rotterdam-Z.
VEERTIG JAREN OUDERLING.
17 Januari j.l. was het veertig jaar geleden, dat J. J. van
Klinken te Nieuwerkerk (Zeeland) in het ambt van ouderling
in de Geref. Gemeente bevestigd werd.
Opgevoed in de Afgescheiden Kerk onder den algemeen
zeer geachten Ds. P. Siemense, moest hij in 1900 die kerk
na hare vereeniging met de Doleantie, verlaten, hoewel men
hem tot ouderling verkozen had. Van Klinken heeft zich toen
bij de nog zeer kleine gemeente gevoegd. twee jaren later
werd hij daar verkozen tot ouderling, in welk ambt Ds. Boone
hem 17 Jan. 1903 bevestigde. De jonge ouderling heeft met
ingespannen krachten gearbeid, om de gemeente in het rechte
spoor te leiden. Dat is niet zonder strijd geschied. Ook gaf de
vereeniging der gemeenten van Ledeboer met de kruiskerken
in 1907 sommigen aanleiding, om een twistvuur te stoken.
Met Ds. Boone, die helaas] ontrouw werd aan het door hem
gegeven woord, stelden 15 leden en doopleden zich tegen de
vereeniging en daar zij een diaken aan hun zijde hadden, die
boeken en kas der gemeente bezat, hoopten zij met dit geld
een proces te kunnen voeren. Toen echter die diaken, door
een bijzondere besturing Gods, de gelden aan den kerkeraad
afdroeg, kwam er van een proces niets meer.
Het jaar 1923 bracht groote blijdschap. Sinds 1882 was er
een kleine gemeente te Nieuwerkerk van Ds. Ruben, later
Ds. v. d. Garde. Die gemeente kwam tot de Geref. Gemeente
over, tot welke vereeniging Van Klinken heelt mogen dienstbaar zijn. De Heere gaf kennelijk Zijn goedkeuring over die
samenvoeging en in vrede werd de gemeente gebouwd. Wie
had ooit kunnen denken, dat zij nog geruimen tijd een leeraar
in. haar midden hebben zou. Ds. J. D. Barth heeft zich na
zijn erneritaatsverklaring te Nieuwerkerk gevestigd en is
daar gebleven tot de Hoera hem wegnam. Een pastorie werd
gekocht en het is gebleken, dat de gemeente een leeraar
onderhouden kon. Zoo heeft ouderling Van Klinken lief en
leed met de gemeente doorleefd. Ook in huiselijk leed heeft
de Heere ondersteund. Twee kinderen, waarvan een op 23jarigen leeftijd, ontvielen hem door den dood en, nu 13 jaar
geleden, ook zijn vrouw. Wel mag deze 74-jarige jubilaris
uitroepen: Eben-Haëzer.
Bovendien heeft Van Klinken van harte de beginselen der
Staatkundig Geref. Partij voorgestaan. In 1919 tot lid van
den gemeenteraad gekozen, werd hij Lid van het Burgerlijk Armbestuur en in 1923 wethouder en verving hij
meermalen tijdelijk den burgemeester. In 1931 werd Van
Kinken tot Lid van de Provinciale Staten in Zeeland gekozen.
De heer Rijksen heeft het voor br. v. Klinken en de gemeente zoo heugelijk feit van het veertig-jarig jubileum met
de gemeente herdacht, sprekend over Psalm 4 :8 10: „o God,
wij gedenken Uw weldadigheid in het midden, Uws tempels".
Stelle de Heere ouderling Van Kilinken nog vele jaren
dienstbaar.
Dr. C. STEENBLOK.
Jongstleden Zondagavond heeft Dr. C. Steenblok, weleer
predikant der Gereformeerde Kerken, zijn werk in de gemeente te Poortvliet neergelegd. Een deel dier gemeente
wil de Gereformeerde Kerk voortzetten; op een de afgeloopen week gehouden samenkomst is besloten als uitgetreden kerk zich tot de Gerei. Gemeente te wenden. Een
verzoek dienaangaande is reeds ingediend. Vrijdag 25 Febr.
a.s. hoopt de classis Tholen te vergaderen ter behandeling
van dit verzoek. Ook deputaten Synodi zijn opgeroepen.
De classis vergadert in Tholen.
THOLEN.
Allerlei geruchten, zelfs courantenberichten, doen de
ronde over de gemeente van Ds.- Baay te Tholen in betrekking vereeniging met de Gereformeerde Gemeente ter
plaatse. Er zouden dan twee gemeenten blijven bestaan.
A en B; Ds. Baay zou de Theologische School bezoeken etc.
Laat mij nu alleen dit mededeelen, dat geen verzoek tot
vereenigen is ingekomen en dus van eenige bepaling in
het geheel geen sprake is.

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetaling.
Eventueel verhoogd met f 0.15 incassokosten.
Dit blad verschijnt iederen Donderdag.
AAN DE LEZERS.
Daar de oplage van ons Mededeelingenblad van Overheidswege beperkt is, verzoeken wij den lezers die abonné
op ons blad wil/en worden, omgaand f 1.— aan ons op te
zenden, en niet te wachten tot een kwitantie wordt aangeboden. Wanneer het beperkte aantal abonné's bereikt is,
worden er natuurlijk geen kwitanties afgegeven.
Stort dus omgaand f 1.— op onze girorekening No. 147759,
tenteinde teleurstelling te voorkomen.
DE ADMINISTRATIE.
LEERDAM.
Het adres van den scriba der Geref. Gemeente te Leerdam is:
K. VAN DIJK, Prins Hendrikstraat 15, Leerdam.
LISSE.
In verband met het 25-jarig jubileum der Jongelingsvereentiging „Zacharia" der Geref. Gemeente te Lisse, heeft haar
eere-voorzitter de Weleerw. heer Ds. A. Verhagen, een herdenkingsrede gehouden op Woensdag 24 Februari in het
gebouw „Rehoboth". Op deze vergadering werd een collecte gehouden, waarvan de opbrengst geheel besteed zal
worden als extra gave voor de predikants-weduwen der
Geref. Gemeenten.
Een tweede vergadering zal D.V. belegd worden voor het
houden der 25e jaarvergadering, op Maandag 1 Maart, eveneens in het gebouw Rehoboth" des avonds te kwart over
zeven precies.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Zoo ik reeds mededeelde kan ik de giften sinds het ophouden der verschijning van De Saambinder niet verantwoorden. Ik vang dus aan met de nu ontvangen giften:
N. N. te H.
f 5.—
Uit collecte Goes
„ 10.—
LAGER ONDERWIJS.
De scholen te Krabbendijke, Meliskerke, Oostdijk (Kruiningen), Rilland-Bcdh en Wolphaartsdijk verkregen toestemming het 7e en 8e leerjaar aan zich verbonden te houden.
Tevens is Oostdijk bestemming verleend tot het benoemen van een derde leerkracht op grond van artikel 56
2e lid.
Voor handenarbeid zijn te Meliskerke 2 bevoegde
krachten aanwezig.
In Opheusden worden onderhandelingen gevoerd om met
de Hervormden saam een kopschool te stichten, als gevolg
van het niet verkrijgen van de vereischte vrijstelling.
Aan de Ebenhaëzer-school te Scheveningen (hoofd dhr.
M. A. v. d. Meulen) is tot tijdelijk onderwijzeres benoemd
mej. J. W. Wegerif te 's-Gravenhage
Herhaald verzoek.
Allen schoolbesturen verzoek ik vriendelijk mij ten spoedigste mededeeling te doen van benoemingen etc.
Ds. KERSTEN.
KERKELIJKE TUCHT.
Resolutién der Zuidelijke Particuliere Synode 1916 waarmede de Generale Synode van Rotterdam (Mei 1917) zich
vereenigde.
I. Bij de tucht onderscheiden wij naar de Kerkorde: heimelijke en openbare zonden Wat heimelijke zonden zijn beschrijft de Kerkorde nl. zonden, die geen openbare ergernis gegeven hebben; ze zijn slechts aan enkele personen
bekend.
Openbaar daarentegen zijn die zonden, die algemeen
ergernis hebben verwekt; oorzaak waren, dat de gemeente
werd gelasterd.
II. Over de heimelijke zonden_wordt tucht geoefend naar
den regel uit Matth. 18: „Ga heen en bestraf hem tusschen
u en hem alleen". Bij heimelijke belijdenis der bedreven
zonde houdt de tuchtoefening der heimelijke zonde op. Is
er aanvankelijk verharding, dan handelt de kerkeraad, als
vertegenwoordigend de gemeente, en is vermaning van den
kerkeraad voldoende dan blijft de schuldbekentenis heimelijk.
III. Ganseh anders is het, wanneer de zondaar legen alle
vermaningen in zich verhardt, zen5 dat de zonde openbaar
wordt, of zoo hij anderszins een. openbare zonde bedreven
heeft (Art. 74 D.K.0.). Dan is geen . sprake
, meer van hei-

melijke belijdenis. Uitdrukkelijk staat in art. 75: „Van al
zulke zonden, die van haar nature wege openbaar of door
verachting van de kerkelijke vermaningen in het openbaar gekomen zijn, zal de verzoening openbaar geschieden". Bij openbare zonde dus openbar e belijdenis.
Om een voorbeeld te noemen: wanneer iemand in de
zonde van hoererij viel (een zonde, die van laar nature
weg openbaar wordt) of dronken langs de straat liep; diefstal pleegde, die ontdekt werd; Gods dag ontheiligde in
het openbaar, of welke openbare zonde ook bedreef, zal
hij ten aanhoore Jvan geheel de gemeente zijn schuld met
hartelijk leedwezen hebben te belijden. En zulks ook in het
geval, dat de zonde heimelijk door hem bedreven (waarvan dus eerst slechts een of twee, althans slechts enkele
personen wisten) in het openbaar gekomen is door verwerping der vermaningen.
IV. Deze openbare belijdenis geldt alle zonden zonder

PREDIKBEURTEN.
VRIJDAG 26 FEBRUARI.
AALRURG: 6.30 uur Ds. Ligtenberg.
ZATERDAG 27 FEBRUARI.
MIDDELHARNIS: 3 uur dhr. Rijksen.
ALBLASSERDAM: 4 uur Ds. Lamain.
ZONDAG 28 FEBRUARI.
AAGTEKERKE: Ds. A. Visser.
AALBURG: leesdienst.
AALST: 9.30 en 6 uur leesdienst.
AKKRUM: leesdienst.
ALBLASSERDAM: 9.30 en 4 uur leesd.
ALMELO: leesdienst.
AMERSFOORT: leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N., Prinses Julianaschool,
Tuindorp, Oostzadn: leesdienst.
ANDIJK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgsiraat: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL, Weststraat: 10 en 2.30 u. leesd.
BARNEVELD: 9.30 en 2 uur Ds. Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: leesdienst.
BERKENWOUDE: leesdienst.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesdienst.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 u. dhr. Blok.
BOSKOOP: leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
COLIJNSPLAAT: leesdienst.
DE BEEK-UDDELERMEER: leesdienst.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
DIRKSLAND: 10 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT: 10 en 4 uur leesdienst.
EDE: leesdienst.
EDERVEEN: leesdienst.
ELSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 3 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4 uur leesdienst.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: leesdienst.
GOES: 9.30 en 2 uur Ds. Dorresteijn.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 4 uur Ds. A. de Blois.
GOUDZWAARD: 10 en 3 uur leesdienst.
's-GRAVENHAGE: leesdienst.
's-GRAVENPOLDER: leesdienst.
's-GRAVENZANDE: leesdienst.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstraat 22, leesd.
HERKINGEN: leesdienst.
H.-I.-AMBACHT: 13 en 3.30 u. leesd.
HILVERSUM, Langestraat: leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: Ds. J. v. d. Berg.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 5 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur dhr. Wijting.
KATWIJK AAN ZEE: leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KLAASWAAL:- leesdienst.
KORTGENE: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
KRABBENDIJKE: 9, 1.30 en 5 u. leesd.
KRUININGEN: 9.30, 1.30 en 5 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3 u. dhr. Aangeenbrug

onderscheid, die openbaar zijn. Zij is de oprechte uiting
van het hart, dat door schuldgevoel is getroffen.
V. Daarom neme de kerkeraad alleen die openbare belijdenis al, wanneer er zekere teeken,en zijn van boetvaardigheid, d.w.z. teekenen, waarop men aan kan, die overtuigen, dat hij, die zijn zonden zal belijden, werkelijk in de
consciëntie gevoel heeft en smart van de zonde. Bij wien
die teekenen niet zijn, die verwaardige men niet tot de
belijdenis zijner zonden; hij zou met een leugen in zijn
rechterhand staan en handelen alleen uit vrees voor straf.
Men zoeke hem door vermaning eerst te vernederen.
VI. Zoolang de tucht slechts vermanend is, d.w.z. zoolang
de kerkeraad nog niet overging tot toepassing van de
censuur, onthoude men toch hem, die groote opspraak verwekte, van de sacramenten, zonder dat dit der gemeente
worde bekend gemaakt. Ook na de belijdenis kan het soms
wenschelijk zijn deze z.g.n. stille censuur toe te passen.

LEIDEN: 10 en 4 uur leesdienst.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: leesdienst.
MIDDELBURG: Ds. Honkoop.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MOERCAPELLE: 9.30 en 2.30 Ds. Hofman.
MIJDRECHT: leesdienst.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NW. BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
NIEUWDORP: leesdienst.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NIEUWERKERK (Z.): 10, 2.30 en 6 uur
teesdienst.
NISSE: leesdienst.
NUNSPEET: leesdienst.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur leesdienst.
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
OCHTEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: leesdienst.
OOSTKAPELLE: 9.30 en 2 uur leesd.
OPHEUSDEN: 9.20 en 2.30 uur leesd.
OUD-BEHERLAND: leesdienst,
OUDDORP: Dhr Rijk ;en 2 maal.
OUDEMIRDUM: leesdienst.
OUDEWATER: 9.30 en 2.30 uur leesd.
POEDEROOYEN: leesdienst.
POORTUGA_AL: 10 en 2.30 uur leesd.
POORTVLIET: 10 en 2.30 u. leesdienst.
RHENEN: 10 en 4 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4 uur Ds. C. v. d.
Woe.steijne.
R1LLAND-BATH: Ds. v. Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 10 en 4 u. Ds. Kersten
Rauwenhoffplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM (Z.): TO, 2.30 en 5 uur
Ds. W. C. Lamain.
DE RIJP: 10.30 en 3 uur leesdienst.
RUSSEN, Walkerk: Ds. Vreugdenhil.
Eschkerk: 9.30 en 9-30 uur leesdienst
SCHERPENISSE: leesdienst.
SCHERPENZEEL: leesdienst.
SCHEVENINGEN, N. Laantjes 130: leesd.
ST. ANNALAND: 10.10, 2.40 en 6.10 uur
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
PHILIPSLAND: leesdienst.
STAVENISSE: leesdienst.
STOLWIJK: 9.30 en 6.30 uur leesdienst.
TER AA: 9.30 en 2 uur leesdienst.
TERNEUZEN: 9.30, 2, en 6 uur leesd.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst
THOLEN: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
TR1CHT: 10 en 3 uur leesdienst.
UTRECHT, Boothstreat: Ds. Heikoop.
VEEN (N.-Br.): leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 4 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 4 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 10 uur Glazierstraat en
2 uur Luthersche Kerk leesdienst.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
WAARDE . leesdienst.
WAGENINGEN: 10 en 3.30 uur leesd.
WEIvIELDINGE: leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
WESTZAAN: leesdienst.

WOERDEN: leesdienst.
WOLPHAARTSDIjK: leesdienst.
YERSEKE: 9.30, 1.30 en 5 uur Ds. van
Stuyvenberg.
ZAANDAM: leesdienst.
ZEIST, Torenlaan 38: leesdienst.
ZIERIKZEE: 10, 3 en 6 uur leesdienst.
ZOETERMEER: leesdienst.
MAANDAG 1 MAART.
ZOETERMEER: 6.30 u, Ds. W. C. Lamain.
ST. ANNALAND: 2.40 en 6.40u, Ds. Dorresteijn.
GENEMUIDEN: 7.30 uur Ds. Kok.
DINSDAG 2 MAART.
SCHERPENZEEL: Ds. Dorresteyn.
WOENSDAG 3 MAART.
BARNEVELD: 9.30 en 2 uur Ds. Fraanje
(Biddag).
BENTHUIZEN: 9.30, 1.30 en 5 uur Ds. W.
E. Lamain (Biddag).
GORINCHEM: 7 uur Ds. Ligtenberg
(Bidstond).
GOUDA: 10, 4 u. Ds. de Blois (biddag).
LEERDAM: 10, 3 en 7 u. dhr. Aangeenbrug (Biddag).
NIJKERK.: 7 u. Ds.. Fraanje (Es cisLonti).
ROTTERDAM (Boezems.): 10, 2.30 en 5
uur Ds. G. H. Hersten (Biddag).
TER AA: 10 en 2.30 uur Ds Heykoop.
(Biddag).
THOLEN: Ds. v. Neerbos (Biddag).
WERKENDAM: 3 uur Ds. C. v. d.
Woestijne (Bidstond).
DONDERDAG 4 MAART.
ELSPEET: 7 uur Ds. J. Fraanje.
KORTGENE: 10, 2.30 en 6.30 uur Ds. A.
van Stuijvenberg (Biddag)
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Honkoop (bidst.)
TERNEUZEN: 2 en 6.30 uur Ds. Lamain.
VRIJDAG 5 MAART.
DORDRECHT: 7 uur Ds. A. Verhagen.
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