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KERKNIEUWS.
Tw e et al: Te Zeist Ds. J. van den Berg te Krabbendijke
en Ds. A. van Stuijvenberg te Yerseke.
B e r o ep en: Te Leiden Ds. Ch. • v. d. Woestijne te
Ridderkerk.
B e dankt: Voor Rotterdam-Z. Ds. J. Fraanje te Barneveld. — Voor Nieuwerkerk-Z. Ds. A. van Stuijvenberg te
Yerseke. — Voor Amsterdam-C. Ds. T. Dorresteijn te
Opheusden.

GIFTEN.
Theologische School
Q.
X. te A. (aandeel Banier)
Uit collecte Katwijk
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14.—
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1.25

Getroffenen
X. te Axel

Tehuis

f 5.—

Uit collecte Katwijk

Emeriti
f 1.- 15.33

Q.
Collecte Groningen

Tezamen f 16.33

Stille armen
X. te W. (aandeel Banier)
Uit collecte Katwijk

f 8.—

VERANTWOORDING.
X. vraagt of en hoe in andere gemeenten jaarlijks rekening en verantwoording geschiedt van kerkelijke en diaconale kassen op een vergadering der manslidmaten.
In de gemeenten, die ik diende, is steeds gewoonte geweest, dat elke drie maanden in den kerkeraad rekening en
verantwoording geschiedde, nadat twee kerkeraadsleden
boeken en bescheiden gecontroleerd hadden. Nadat het afzonderlijk jaar-rapport in den kerkeraad was vastgesteld,
werd dit in de ledenvergadering uitgebracht. Twee leden, bij
voorkeur met boekhouden bekend, zien in Rotterdam bovendien de boeken en bescheiden na en geven daarvan rapport dat der gemeente wordt bekend gemaakt. De namen
der ondersteunden worden echter niet bekend gemaakt. Op
deze wijze heeft de kerkeraad het volst vertrouwen der gemeente en wordt geen wanklank gehoord.
De Kerkorde bepaalt in Art. 25 „dat de diakenen rekeMing zullen doen in den kerkeraad en ook (zoo iemand
daarbij wil zijn) voor de gemeente, tot zulken tijd als de
kerkeraad het goed vinden zal".
Het- is m.i. niet goed de gemeente geheel buiten het financieel beheer te houden.
X. vraagt hoe gehandeld moet worden met een lid der
gemeente, dat diefstal pleegde.
Ik neem aan, dat dit feit openbaar is en bewezen. Zoolang de rechter geen vonnis gewezen heeft, ware het m.i.
goed op grond van art. 76 D.K.O. bedoeld lid het H. A. te
ontzeggen (zgn. stil censuur). Spreekt de rechter vrij, dan
veroordeele in het algemeen gesproken ook den kerkeraad
niet. Is het vonnis gevallen, dan belijde de man in het
openbaar zijn zonden en komt de verzoening tot stand. Bij
weigering van schuldbelijdenis volge de eerste trap der
censuur (Art. 77) en bij verharding de 2e en 3e trap, na
advies van de classe.

te nemen) des Zondags al de vacante kerken kunnen helpen. Maar ook dit zou niet meer zijn dan een droppel van
een emmer en elke kerk slechts eenmaal in de 2 ,jaar een
Zondagsdienst geven. Ik zie geen uitweg in dezen dan de
betrachting van de les des Heeren: Bidt den Héere des
oogstes dat Hij arbeiders in Zijn wijngaard uitstoote.
Maar dit zegt niet, dat de vacante kerken niet geholpen
moeten worden. De gemeenten, die een eigen dienaar hebben, zijn uit kracht van het kerkverband verplicht hun leeraar
eenige Zondagen per jaar af fe staan. Dit gechiedt dan ook.
Al is de klacht van X. verstaanbaar, toch bedenke hij, dat
de niet-vacante •kerken reeds groote offers -brengen, als zij
8 tot 13 ja 15 Zondagen hun leeraar vrij geven, om de vacante kerken te helpen. Onlangs werd deze zaak van de
andere zijde bezien en gevraagd of een vacante kerk den
leeraar moest ontvangen? Daarover handelt Art. 15 D.K.O.
Thans blijkt wel, hoezeer men op bezoek der leeraars gesteld is. Men dringe echter niet tot het onmogelijke. Bovendien de vacature-beurten worden classicaal geregeld. Bespreek het maar eens op de classe, al zal die ook weinig
kunnen doen tot meerdere hulp. Ik vraag mij wel eens af,
of het niet beter ware in de gegeven omstandigheden meer
centrale kerkgebouwen te hebben, dan vele kleine gemeenten, die op korten afstand van elkaar liggen, al stem ik
volmondig toe, dat het wel betamelijk is op elk dorp een
kerk le hebben. Maar achl er zijn ook zooveel menschelijke
gevoelligheden te ontzien. Maar voorttobben dus, tot de
Heere ons meer „knechten" geeft en daarnaar biddend en
werkend uitzien. Art 19 der Dordtsche Kerkorde vermaant:
„De gemeenten zullen abeiden, dat er studenten in de
theologie zijn, die ex bonis publicio (dus voor rekening der
Kerk) onderhouden worden". Zijn er dan geen jonge menschen in de gemeenten in wie de vreeze Gods woont en die
tot het leeraarsambt . zich geroepen gevoelen? Of zijn wij
zoo blind, dat wij ze niet zien kunnen? Intusschen gedenken
de met een leeraar bevoorrechte gemeenten de herderlooze
kerken en de leden verzuimen niet hun plicht ter kerk te
komen. als er bij hen eens een keer lezen is.

MAG DAT?
X. vraagt of een ondersteunde bij een voor deze(n) zeer
bijzondere gelegenheid een extraatje uit de diaconale kas
mag ontvangen?
Waarom zou dat niet mogen? Is de gemeente zoo schriel,
dat er nimmer eens een extraatje af kan? Ik zal de bijzonderheid niet noemen, om de ondersteunde niet aan te
wijzen, maar mij dunkt dat hier alle reden is om dat oudje
eens te verrassen. En feliciteer ze dan van mijl
Het schijnt dat X. nog meer bezwaar heeft tegen het bewijzen zijner liefde in stoffelijke gaven. Och, waarde vriend,
onze dagen zijn reeds zoo drukkend en de liefde is al zoo
verflauwd: als er nu nog eenige vonkjes in uw gemeente
zijn, doof die dan niet uit. Willen catechisanten hun „leermeester" (ouderling of predikant) blijk geven van hun waardeering voor het ontvangen onderwijs; wil de gemeente haar
liefde op de een of andere wijze toonen, rem dat dan maar
niet al te zeer, doch doe blijmoedig mede en bedenk dat
de liefde meer is dan de gave. Maar als gij liever niet mede doet; niemand verplicht u. Geef dan maar eens een
flink offer in de collecte ten bewijs, dat het er niet om te
doen is de hand op den zak te houden.

ZWERVENDE LEDEN.

X. vraagt, of ,hij verplicht is zijn attestatie op te vragen,
nu hij, tengevolge van den oorlogstoestand, gedurende eenigen tijd elders woont. Hij is echter voornemens zoodra dit
MOETEN PREDIKANTEN VACANTE KERKEN HELPEN?
kan tot zijn oude woonplaats weder te keeren en bovendien
X. klaagt er over, dat er zoo weinig domine's komen en is op de plaats waar hij nu vertoeft geen Gerei. Gemeente.
Die zwervende leden baren eenigen zorg. Tijdelijk verzou willen dat de leeraren hun diensten gelijkelijk over alle
toeven zij noodgedwongen elders. Is daar ter plaatse geen
kerken verdeelden.
Dat X. dit zou willen, is wel eenigszins te begrijpen, Maar gemeente, in het kerkverband, dan wordt het wel heel moeidat gaat nu eenmaal niet. Elke plaatselijke kerk heeft het lijk; is dit wel het geval, dan zouden zij bij die gemeente
recht van beroeping, ja dewijl Gods Woord de plaatselijke tijdelijk kunnen inwonen. In den thans ontstanen verwarden
kerk als een complete kerk stelt. Zelfs den plicht alles in toestand, acht ik het geen overwegend bezwaar, als zij lid
het werk te stellen om een eigen leeraar te verkrijgen, op- blijven bij de gemeente, die zij tijdelijk verlaten -hebben;
dat de drie ambten bediend worden. En nu gaat het niet hoewel anderzijds, gezien den langen duur van dit elders
aan de leeraren' allen voor alle kerken te bestemmen. Wat wonen er toch geen bezwaar tegen bestaan kan de attestaanders zou het zijn zoo een leeraar emeritaat verkreeg en tie over te zenden, tenzij behoeftige omstandigheden tot
nog in staat was de gemeente te dienen; of b.v. de kerken steunverleening nopen, waarvoor de eigen gemeente te zoreen bijzondere taak aan een leeraar opdroegen, gelijk ge- gen hebbe. Bij terugkeer kan dan weder overschrijving plaats
schied is ter Synode te Krabbendijke toen een leeraar tot hebben. In elk geval dien•e de kerkeraad der nieuwe woondocent verkoren werd met de bepaling, dat hij zonder ge- plaats deze leden onder zijn opzicht te nemen. Als de burmeente zijn zou. Dan zou deze (zoo hij vrijmoedigheid vond gerlijke gemeente elders hen heeft ingeschreven, zou
zijn eigen gemeente te verlaten en zulk een beroeping aan ook kerkelijke overgang gewenscht zijn.

DONDERDAG 29 JULI
AMSTERDAM-C.: 7.30 u. Ds. Honkoop.
GIESSENDAM: 7 u. Dhr. Aangeenbrug.
HOOFDDORP: 8 uur Dr. Steenblok.
OOSTERLAND: ? uur Dhr. Blok.
POEDEROOYEN: 2.30 (huw.bev.) en 7.10
uur Ds. van den Berg.
ROTTERDAM-Z.: 7.30 uur Ds. H. Ligtenberg.
ST. ANNALAND: 8.10 uur Ds. Fraapje.
TERNEUZEN: 2 maal Ds. Lamain.
WOERDEN: 7.30 uur Ds. Verhagen.
VRIJDAG 30 JULI
HANSWEERT: 8.30 uur Ds. v. d. Berg.
KORTGENE: 8 uur Ds. Lamain.
NIEUWËRKERK-Z.: 8.30 uur Dr. Steenblok (voorber. H.A.).
ST. PHILIPSLAND: 8.30 u. Ds. Honkoop.
ZATERDAG 31 JULI
TERNEUZEN: ? uur Dhr. Blok.
ZONDAG 1 AUGUSTUS
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 u. leesd.
AALBURG: 10.30 en 7 uur leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur Ds. v.
d. Woestijne.
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 leczdienr.d.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur Dhr. Blok.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 en 8 u. leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur
Ds. Neerbos.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesd.
BORSSELE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
BRUINISSE: 10, 2.30 en 6 uur Ds. Honkoop.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 5 uur
leesdienst.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 6 u. leesd.
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 u. leesd.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesdienst.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 3.30 uur
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE 3 maal Dhr. Rijksen.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HANSWEERT: 10 en 6.30 uur Ds. Hofman, 2.30 uur 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.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6 uur Ds. Vreugdenhil.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK a. ZEE: 10 en 5 uur leesd.
KLAASWAAL: 11 en 7 uur leesdienst.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRUININGEN: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. J. van den Berg.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10, 2.30 en 7.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
MIJDRECHT: 11 en 7 uur leesdienst•
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUWBEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 11 (H.A.), 3.30 en
7 uur (nabelr.) Dr. Steenblok.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 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 leesdien: t.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10, 2.30 en 6.30 u. Ds.
A. Visser.
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: 9.30 en 3 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesdienst.
POORTVLIET: 11, 3.30 en 7.30 u. leesd.
MENEN: 10 en 5.30 uur • leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur leesd.
RILLAND-BATH: leesdienst.
ROTTERDAM-C.: 10 en 5 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10, 3 en 5.30 uur
Ds. W. C. Lamain.
DE RIJP: 10.30 en 4 uur leesd.
MISSEN: Walkerk, leesdienst.
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 7 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: 10 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.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 u. leesd.
WESTZAAN: 10 en 2.30 uur leesd.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: 10 en 6.30 uur leesdienst.
WOLPHAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YDRSEICE: 10, 2 en 6 uur leesd.
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst.
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst.
ZIERIKZEE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
MAANDAG 2 AUGUSTUS
GIESSENDAM: 7 uur Ds. Lamain.
HOOFDDORP: 8 uur Ds. Ligtenberg.
KLAASWAAL: 8 uur Ds. v. d. Berg.
TER AA: 7.30 uur Ds. Visser.
DINSDAG 3 AUGUSTUS.
COUDSWAARD: 8 uur Ds. v. d. Berg.
's-GRAVENZANDE: 7.30 uur Ds. v. d.
Woestijne.
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Honkoop.
POORTUGAAL: 7.30 uur Ds. Lamain.
WOENSDAG 4 AUGUSTUS
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 u.
Ds. van Neerbos.
HEDEL: 's avonds Dhr. Rijksen.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Kok.
NIEUW-BEIJERLAND: 8.15 uur Ds. v. d.
Berg.
ZAANDAM, Kerkgeb. H.V., Hazepad:
7.30 uur Ds. Verhagen.
ZEIST: ? uur Ds. Honkoop.
DONDERDAG 5 AUGUSTUS
BODEGRAVEN: 's avonds Dhr. Rijksen.
LEIDEN: 7.30 uur Ds. Visser.
ROTTERDAM-Z.: 7.30 uur Dr. Steenblok,
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
ALBLASSERDAM: 7 uur Ds. Lamain.
ZATERDAG 7 AUGUSTUS
H. I. AMBACHT: 3.30 uur Ds. Lamain.

HI EVERSUM

PREDIKBEURTEN.

