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Dr. C. Steenblok; tot assesseren Ds. A. van Stuijvenberg
en Ds. Visser.
voor St. Annaland Ds. T. Dorresteijn te
Bedankt:
De notulen der vorige vergadering werden vastgesteld.
Opheusden.
Aan de orde wordt gesteld het verzoek van Ds. W. Baay
en een groot deel zijner gemeente te Tholen, om in het
verband der Gereformeerde Gemeenten opgenomen te ,worVERZOEK
den. Ds. Baay, daartoe uitgenoodigd, licht zijn voorstel
In verband met het' feit, dat niemand zich na 9 uur toe. Ds Synode is eenparig van oordeel, dat op. de- aan's avonds meer op straat mag begeven, verzoeken wij aan gegeven gronden geen deugdzame hereeniging in Tholen
de kerkeraden om omgaand op te willen geven, hoe Iaat kan plaats hebben en deelt dit besluit bij monde van haar
de diensten in de namiddaguren zullen aanvangen.
voorzitter dun Ds. Baay en den ouderling, die hem vergezelde, mede,. Deze verlaten daarop de Synode.
Een lid der gemeente Terseke, die vergeefs aan zijn
CLASSIS BARNEVELD.
kerkeraad en aan de classe Goes om een attest ver,Ebiesiderdag 1 April 1.1. vergaderde de classis Barneve.ld zocht heeft, ten einde tol de Theologische School de kunDs. Fraanje opende de samenkomst. Gezongen nen toegelaten warden, wordt, nadat hij gelegenheid verPs. 119 : 69; gelezen Openbaringen 15; daarna ging kregen heeft, zich uit te spreken, medegedeeld, dat de Syde eiijdelijke praeSes voor in den gebede. Hij hield een node zich met het oordeel der classe vereenigt.
Het voorstel der classe Tholen, om alle middelen in het
korte toespraak, uitgaande van Rom. 2 : 9 en 10 in verwerk te stellen, ten einde de leden en doopleden °nier
band met Rom. 11.
Uit de lastbrieven bleek, dat alle primi aanwezig waren, gemeenten, die in het buitenland te werk zijn gesteld,- van
uitgenomen Ds. Vree gdenhil, die door ongesteldheid ver- goede boeken en geschriften te voorzien, wordt, nadat de
hinderd was, en Rhenen, van welke gemeente geen afge- voorzitter mededeeling gedaan heeft van de bespreking
dezer zaak op de Noordelijke Synode, in gelijken zin 'als
vaardigden ter vergadering waren.
Moderamen: Ds. Kok wordt tot praeses verkoren; B. Roest, le dier synode aangenomen, zoodat
a. aan de kerkeraden, waartoe deze menschen behooscriba.
De notulen der vorige vergadering worden vastgesteld. ren, wordt opgedragen te doen wat in hun vermogen is en
b. aan Ds. Kersten wordt verzocht alle adressen te verApeldoorn brengt gunste verslag uit over de verpleging
van een drietal kinderen. De in de classis gehouden col- zamelen en te ordenen, opdat de in den vreemde te. werk
lecten waren ruimschoots voldoende om een jaar in de gestelden deze te hunner plaatse kunnen worden medegekosten te voorzien. De broeders v. Woerden en Frankeina deeld en zij met anderen gemeenschap kunnen houden:
Gerapporteerd werd over de Inwendige Zending: a. over
hebben de boeken nagezien en in orde bevonden. De
kerkeraad van Apeldoorn zal, bijgestaan door B. Roest, den verrichten arbeid; b. over de financiën. Beide rapporten worden goedgekeurd. Deputaten worden gecontinueerd ;
de :verdere verzorging leiden.
Een lid der gemeente Nunspeet wordt in haar beroep op Ds. Verhagen, die naar Lisse vertrokken is, werd vervangen
de classis niet ontvankelijk verklaard, omdat zij niet eerst door Ds. A. v. Stuijvenberg. De zendingscommissie bestaat
nu uit de predikanten Ds. Visser (voorz.), Ds. v. d. Berg
ter kerkeraad haar bezwaren kenbaar gemaakt heeft.'
Tot afgevaardigden naar de Particuliere Synode worden (scriba), Ds. v. Stuijvenberg (penningm.) en de ouderlingen
J. I. van Klinken en W. Meyaard.
verkoren:
Tot deputaten naar art. 48 D.K.O. wenden benoemd:als primi: Ds. Fraanje; Ds. Kok en Ds. Vreugdenhil en
de ouderlingen j. v. Middendorp; B. Roest en1 P. van Ds. v. d. Berg; Dr. Steenblok en Ds. van Stuijvenberg en
tot deputaten naar art. 49: Ds. v. d. Berg en Dr. Steinblèk.
Woerden en
Na de verrekening der onkosten werden de Korte ge.:
tot secundi: de ouderlingen G. v. d. Bosch; H. Haaeo;
tulen gelezen- Tot roepende kerk voor de volgende Synode,
P. v. Ginkel; v. Laar; H- Westerink en J. v. Dijk.
De kerkvisitatie zal D.V. dezen zomer gehouden worden. die D.V. April 1944 le Ierseke zal gehouden worden, weidt
Rondvraag. Terwolde wordt in zake enkele moeilijkheden Ierseke benoemd. De Praeses sluit de vergadeting. Hij Iaat
zingen Ps. 89 : 4 en gaat voor in dankzegging.
verwezen naar de visitatoren.
Ermelo wordt geadviseerd het lid, dat de middelen
biecht waarneemt, ernstig te vermanen.
AMERSFOORT.
Vriezenveen ontvangt den raad om te Almelo een ouderTe
Amersfoort
kwam
hel tot institueering van de geling en een diaken te stellen.
Apeldoorn dient ook met vermanen der weduwe voort meente, nadat geruimen lijd de daar wonende leden bif de
gemeente van Zeist waren ingesehreven.
te gaan, die met haar kinderen de middelen verzuimt.
Blijkens miseive van den Secretaris-Generaal van JustiWageningen wordt er op gewezen, dat bij openbare zontie van den 27en April 1943 (le Afdeeling A No. 1516) nart
den openbare schuldbelijdenis dient te geschieden.
Tot Roepende Kerk voor de volgende vergadering, die te de Regeering kennis van het bestaan der gemeente.
Amersfoort gehouden zal worden, wordt Akkrum aangeST. ANNALAND
wezen.
Het
adres
van
den
scriba
der. Geref. Gein. is voortaan
Elke gemeente betaalt f 3 ter bestrijding van de kosten.
dhr. Cnr. Kalle, Cureeletnden A 454 te St.. Annatand, en
In kas blijft f 71.05.
niet meer M. van Dijke, Langestraat A 436, aldaar.
Ds. Kok sluit de vergadering, nadat gezongen is Psalm
103 : 7, met dankgebed.
--a

KERKNIEUWS.

ZUIDELIJKE SYNODE.
Te Ierseke vergaderde Woensdag 28 April I.l. de Zuidelijke Synode. Ds. Visser leidde den avond tevoren den
bidstond, sprekend over Dan. 3 : 17, 18: „Zal het zoo zijn,
onze God, Dien wij eeren, is machtig ons te verlossen en
Hij zal ons uit uw hand, o Koning] verlossen, Maar zoo
niet, u zij bekend, o Koningl dat wij uw goden niet zullen
eeren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden".
Des morgens te 10 uur werd de vergadering namens de
roepende kerk geopend door Ds. Visser. Nadat Ps. 43 : 3
gezongen en Psalm 46 gelezen was, ging de tijdelijke praeses voor, in het gebed; daarna heette hij in een korte toespraak de afgevaardigden en in het bijzonder Dr. C. Steenblok, die voor de eerste maal deze synode bijwoonde, welkom, alsook de deputaten der Noordelijke Synode, Ds. J.
Fraanje en De. G. H. Kersten.
De lastbrieven werden nagezien, waaruit bleek, dat alle
afgevaardigden aanwezig waren.
Tot voorzitter werd De, v. d. Berg gekozen; tot scriba

UIT DUITSCHLAND.

Van de betrokken autoriteiten te Sande hebben leden
der Gereformeerde Gemeenten toestemming verkregen tot
het houden van godsdienst-oefeningen, die reeds verscheiden malen hebben plaats gehad. Zelfs is een kerkgebouw
door den Pastor (den dominee) der Evangelisch Luthereche Gemeente -ier beschikking gesteld. De belangstelling
veor deze diensten, waarbij ouderling J. Peene uit Middelburg voorgaat, is verblijdend. Dit is wel een bewijs
er voor, dat die samenkomsten in een groot° behoefte
voorzien. 'edel kan dit verstaan, die maar bedenkt, hoeveel zij ontberen; die in den vreemde vertoeven. Met groote
dankbaarheid zijn allen dan ook vervuld voor de verlsre
sjen toestemming en voor de belangelooze hulp van genoemden leeraar. Moge des Hoeren zegen op die vergaderingen rusten.

N.B. Allen kerkeraden en familieleden van in het buitenland vertoevende leden en ' doopleden onzer gentienten
wordt verzocht ten spoedigste de adressen dier leden op
te geven aan Ds. G. H. Kersten te Rotterdam.

ONDERWIJS.
Ook Barneveld behoudt het 7e en 8e leerjaar aan de
school.
In plaats van H. Don, die naar Bijssen vertrekt, is tot
boventallig onderwijzer te Barneveld benoemd T. de Jonge
uit Goes.

terdam f 103; Uit Zoutelande f 25; X. in groene enveloppe
2.50; zoodat met de reeds gemelde giften een kleine
f 6000.- vrijwillig werd saamgebracht lot leniging van
den nood der gemeenteleden, die bij het laatste bombardement hun have en goed verloren hebben. De Heere
krone deze blijken van liefde met Zijn zegen.

IN HARTELIJKEN DANK ONTVANGEN:
Theologische School.
Uit verschillende gemeenten mocht ik, ongevraagd, voor Uit Ridderkerk
f 5.de zoo zwaar getroffen leden der gemeente Rotterdam, Door Ds. Bel
- 5.rijke collecten ontvangen, waarvoor ik bij dezen, uit hun
aller naam hartelijk dank zeg. Rotterdam zelf collecteerde
Totaal f 10.ongeveer f 2800: Rotterdam-Zuid f 1000.-; Zeist f 863.41; Tehuis Ouden van Dagen:
Goes 1 530.84; Giessendam f 226.35; Ede f 118.74; Gorkum
R. L.
100.-; Oudewater f 25.-.
Uit Terneuzen ontving ik een gift van f 10; uit Sprang Stille Armen:
Capelle een van f 25. van een vroeger getroffene te Rot- Door Ds. Bel
GETROFFENEN TE ROTTERDAM.

PREDIKBEURTEN.

leesdienst.
HILVERSUM (Langstraat 50aa): 10 en 5
STOLWIJK: 10.30 en .... uur leesd.
uur leesdienst.
TER AA: 10 en 3 uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
DONDERDAG 6 MEI.
TERNEUZEN: 10, 2.30 en 6 u. leesdienst
HOEK (Z.): leesdienst.
NIJKERK: Dhr. Wijting.
TERWOLDE: 9.30, 2 en .... u. leesd.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
OUDDORP: Ds. W. C. Larnain.
THOLEN: 10.30, 2.30 en .... u. leesd
KAMPEN: 10 en 6 uur leesdienst.
RHENEN. 5.30 uur Ds. Kersten.
NUCHT: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: Ds. J. v. d. Berg.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 uur leesd..
KATWIJK AAN ZEE: 10 en 5 uur leesd.
TERNEUZEN: 2 maal Ds. A. Verhagen. KLAASWAAL: 11 en .... uur leesd.
UTRECHT: Boothstraat, 10 en 5.30 uur
Ds. M. Heikoop.
KORTGENE: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
VRIJDAG 7 MEI.
VEEN: 3 maal leesdienst.
uur
KRABBENDUKE: 10, 2.30 en
1-1ERKINGEN: Ds. W. C. Lamain.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
Ds. J. v. d. Berg.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Lig.KRUININGEN:
10,
2.30
en
6.30
uur
leesd.
ZONDAG 9 MEI.
tenberg.
LEERDAM: 10 en 4 uur dhr. D. L. AanAAGTEKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
VLISSINGEN: 9.30 Glaristraat, 2 en 5.31
geenbrug.
AALBURG • leesdienst.
uur Luthersche Kerk leesdienst.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
VR1EZENVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesd.
MEEUWEN: leesdienst.
ALMELO: leesdienst.
WEMELDINGE: leésdienst.
MELISKERKE . 10, 2.30 en .
u. leesd.
AMERSFOORT, Stoovestraat 11: 10 en MIDDELBURG: 9.30, 2 en 5.30 uur Dhr.
WERKENDAM: 10 en 6 uur leesdienst.
5 uur leesdienst.
L. Riiksen.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72: MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
WESTZAAN: leesdienst.
10 en 4.30 uur leesdienst.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: Ds. Hofman.
AMSTERDAM-N.: Juliancr von Sic-Abel-g- MIJDRECHT: leesdienst.
WOERDEN: 10 en .... uur locsdie.nst.
school, Tuindorp-Oostzaan, 10 en 4.30 NAALDWIJK: 9.30 en. 3.30 uur leesd.
WOLFAARTSDIJK: 10, 2 en 5.30 u. leesd.
uur leesdienst.
YERSEKE: 10, 2 en 6 uur Ds. A. van
NIEUW-BEIJERLAND: 11, 3.30 en ....
ANDIJK: leesdienst.
Stuijvenberg.
•
uur leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 10 en NIEUWDORP: 10.30, 3 en
ZAANDAM: 7.30 en 5 uur leesdienst.
u. leesd.
3 uur leesdienst.
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst. NIEUWERKERK (Z.): 11, 3.30 en
u.
AXEL: 10 en 2.30 uur leesdienst.
leesdienst.
ZIERIKZEE: 10, 3 en 6 uur leesdienst.
ZOETERMEER: leesdienst.
BARNEVELD: 9.30, 2 en 5.30 uur Ds. NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 10 en 5 u.
Frctanje.
leesdienst.
DINSDAG 11 MEI.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst. N1SSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
ELSPEET: 2 en 5 uur Ds. v. d. Berg.
BENTHUIZEN: 10.30 en 3 uur leesd.
NUNSPEET: leesdienst.
TERNEUZEN: 2 maal Dr. Steenblok.
BERKENWOUDE: leesdienst.
NIJKERK: 9.30 en 6 uur leesdienst.
WOENSDAG 12 MEI.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd. NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
POORTUGAAL: 3 uur Ds. Ligtenberg.
BODEGRAVEN: 10 en 5 uur dhr. Blok. OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst.
TER AA: Ds. v. d. WoE.,stijne.
BORSSELE: 10, 3 en 6 uur Dhr. Wijting. OOSTBURG: leesdienst.
UDDEL (De Beek): 2 en 5.30 uur Ds. J.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
v. d. Berg.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
OOSTKAPELLE: 10, 2.30 en 6 uur Ds.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
A. Visser.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd. OUD-BEIJERLAND: 10 en 6 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 uur leesd. OUDDORP: Leesdienst.
DIRKSLAND: 10.30 en ....uur Ds. Bel. OUDEMIRDUM: leesdienst.
DORDRECHT: 10 en 5 uur leesdienst.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesdienst.
EDE: Bettekamperpad 27, 10 en 3 uur POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en .... uur
leesdienst.
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 u. leesdienst en 2 uur POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesdienst.
Ds. R. Kok:
POORTVLIET: 11, 3.30 en .... uur Dr..
Steenblok.
ELSPEET: 10 en 3 uur leesdienst.
ELST (tij; 9.30 en 5 uur leesdienst.
RHENEN: 10 en 5.30 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 uur leesdienst. RIDDERKERK: 10 en 5 uur Ds. v. d.
Woestijne.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
RILLAND-BATH: Ds. B. van. Neerbos.
GIESSENDAM: leesdienst.
ROTTERDAM (C.): 10 en 5 uur Ds. G.
H. Kersten.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
GORINCHEM: leesdienst.
Rauwenhofiplein 25: 10 en 5 uur leesd.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. A. de Bbis. ROTTERDAM-Z.: 30, 3 en 5.30 uur
GOUDSWAARD: 11 en .... u. leesd. Ds. Lcrmain.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds. DE RIJP: 10.30 en 3 uur leesdienst.
Honkoop.
RIJSSEN: Walkerk, Ds. J. Vreugdenhil.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30 u. Eschkerk: 9.30 en 2.30 uur leesdienst
leesdienst.
SCHERP ENISSE: leesdienst.
's-GRAVENZANDE: leesdienst.
SCHERPENZEEL: leesdienst.
n
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst. ST. ANNALAND: 13.40, 2.40 en 6.10 u.
HAAMSTEDE: leesdienst.
leesdienst.
HAARLEM, Lange 14,olenstraat 22, leesd ST. MAARTENSDUK: leesdienst.
HERKINGEN: "leesdienst.
STAVENISSE: leesdienst.
H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en . .. uur

