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Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetalit.g:
Eventueel verhoogd met f 0.15 incassokosten.
Dit blad verschijnt lederen Donderdag.
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WIE TEN DOOP HEFT.

VERZOEK VAN DE ADMINISTRATIE.

X. vraagt, of een vrouw, niet belijdend lid der. gemeente,
De lezers, die liever het abonnementsgeld voor het
haar kind ten doop heffen mag.
Ze halfjaar per giro of postwissel willen betalen, gelieven
In sommige gemeenten schijnt men het met het doope.n
dit te doen vóór 31 juli a.s. Na dien datum zal aan allen,
zoo nauw niet te nemen. Alle ouders, lid of niet lid der
die nog niet betaald hebben, een postkwitantie worden aan- gemeente, staan' bij de beantwoording der vragen op; hefDE ADMINISTRATIE.
geboden.
fen de kinderen ten doop enz. Het overkwam mij eens,
dat ik vóór den doop, in de consistorie-kamer aan een
vader vroeg, of hij ook lid der gemeente was. Op zijn antKERKNIEUWS.
woord „Gelukkig niet", deed ik de vraag, af hij dan lid
T w e e tal: Te Amsterdam-Noord Ds. H. Ligtenberg te
der Hervormde Kerk soms was; weder hetzelfde antwoord.
Vlaardingen en candidaat L. Rijksen te Utrecht. — Te BerToen ik nader vroeg, waarom hij zeide: „Gelukkig niet",
kenwoude-Stolwijk, Dordrecht, H. I. _Ambacht, Leerdam en
begon de man op een wijze te schelden en te razen, dat
Werkendam, cand. D. L. Aangeenbrug te Leerdam en cand.
ik den knoop maar meteen doorhakte en hem zei, dat hij
Le_Rijksen te Utrecht:
begrijpen moest, dat ik. hem de .vragen van den doop
B er o ep en: Te Benthuizen en Middelburg cand. D. L.
niet stelde en van hem niet verlangde dat hij opstond, noch
Aangeenbrug. — Te Rijssen Ds. M. Heikoop te Utrecht.
dat hij antwoord gaf. Ik heb steeds dien regel trachten -te
volgen: Is iemand niet belijdend lid der gemeente, dan
- OUDERLING GERRIT POST OVERLEDEN.
Te Hilversum is Woensdag 5 Juli in den ouderdom van siaat hij niet op bij het stellen der vragen (v661 dien mo62 -jczreit dverleden G. Post, in leven ouderling der Gerei. gen de oudere bij het lezen van het formulier blijven zitten,
Gemeente aldaar. Gedurende 17 jaren heeft hij de gemeente omdat dit tot geheel de gemeente spreekt). Maar dan heft
_
als ouderling mogen dienen, die mede door zijn arbeid de moeder, die geen lid is, ook niet het kind ten doop.
Oudtijds deden de vaders dit (zie Kerkelijk Hndboekje).
tot openbaring gekomen is. Reeds geruimen tijd heeft de
overledene aan de ernstige ziekte geleden, die hem ten Ds. Ledeboer handhaafde dien regel — zoo men o.a. te
grave sleepte. Troostte de Heere genadiglijk de weduwe en Benthuizen en Moercapelle vernemen kan. Toen een vrouw
hare< kinderen en vervuil° Hij de ledige plaats in de ge- te Giessendam toch vooral belijdenis des geloofs wilde
afleggen en dit ook deed, eer Ds. Ledeboer kwam, opdat
meente.
zij haar kind ten doop kon heffen, wees Ds. Ledeboer, zoo
ouderling H. Bouwman mij medegedeeld heeft, haar terug
GIF T E N.
met' de woorden: „Laat de vader dit kind ten doop heffen,
Theologische School
want God heeft met den man het verbond gemaakt". Nu
Wed. X. Rotterdam
25.f
zeg ik dit niet, om in de gemeenten dezen regel in le voeren,
Uit Goes
7.50
maar het gaat m.i. wel te ver, als bij den doop en tot de
A. K. te Z.
5.-doop-heffing ieder maar wordt toegelaten, of hij lid dan
X. te Rotterdam
1.75
wel geen lid is; gelooft of niet gelooft ter kerk gaat
X. te Wolphaartsdijk
- 20.—
of raast en 'tiert in de wereld. En als de lijn getrokken
moet worden, dan geschiede dit zonder aanneming des
Tezamen j* 59.25
persoons, en wordt de scheiding: lid of geen lid.
Inwendige Zending
Toen ik de eerste maal in Rotterdam stond, gaf de kerA. K. te Z.
2.50
keraad daarop geen acht. Vele vrouwen legden geen beUitwendige Zending
lijdenis at, al kwamen zij getrouw ter kerk, soodat bij het
A. K. te Z.
2.50
stellen van candidaten voor het ambt men telkens op dit
Stille Armen
bezwaar sliet. Toen via de classe het besluit genomen
N. N. Enkhuizen (door Dr. Steenblok)
50.—
werd, dat niet-leden, de kinderen niet ten doop heffen
tehials
zullen, veranderde deze toestand. En ik geloof, dat de geN. N. Enkhuizen (door Dr. Steenblok)
f 50.-meenten wel zouden doen, zich aan dien regel te houden.
Ik zeg allen hartelijk dank voor hun giften. Een kleine Nog onlangs deed zich het geval voor, dat de moeder
opmerking moge ik hierbij maken, niet om de giften te min- het kind niet ten doop heft, omdat zij den kinderdoop verderen, maar om de collecten aan te bevelen, de voor de werpt. Moet dan tech maar door den leeraar zulk een
Opleiding zullen gehouden worden. De giften worden be- moeder gevraagd worden op te staan en het kind ten doop
stemd vocir de Theologische School, die daarvan onder- te heffen? Oordeel zelf maar.
houden wordt. Maar de collecten voor de Opleiding dienen
/WIG EEN ONBEKEERD MENSCH DIAKEN ZljN?
voor behartiging der lessen en tot onderhoud van behoefX. vraagt, of een onbekeerd mensch diaken zijn mag?
tige studenten. Nu is het lang geleden dat een collecte is Anderzijds, of ook zulk een zijn gaven ten nutte van de
uitgeschreven, want de kas kon de uitgaven wel dragen; gemeente moet aanleggen?
maar op heden is een woord van aanbeveling niet overIk heb er reeds meermalen op gewezen, dat de eerste
bodig; laat alle leden dan aan de Opleiding denken, als vraag niet goed gesteld is. Mag een onbekeerd mensch in de gemeenten gecollecteerd wordt; de Heere onthoude echoolmeester zijn? Mag hij timmerman zijn of metselaar?
Zijn Geest niet aan hen„ die de school bezoeken zullen. Ik weet maar één zaak, die hij mag, nl. zich tol God beHij opene vooral in deze moeilijke tijden den weg om het keeren eer het ie laat is. Dat is de eisch van Gods Woord,
onderwijs zijn voortgang te doen vinden en bouwe de ge- al kan hij zichzelf niet bekeeren, Men moet een onbekeerde
meenten door de dienaren toe te rusten met genaden en geen recht toekennen. Hij heeft alle recht in Adam vergaven.
loren,
Zijn er geen onbekeerden door God in de kerk gebruikt?
Giro 6 3 6 9 7.
Ds. KERSTEN.
0 ja. Denk maar aan Judas. Hoevelen heeft de Heere
Opleiding
sindsden willen dienstbaar stellen, die tot hun eigen oor- .
Gift Gerei. Gem. Leiden
100.— deel het licht voor anderen op den rug droegen, maar zelf
Voor de opleiding
25.— in den donker wandelden. Hun positie is niet te benijden.'
Uitwendige Zending
Maar zoo zij door de gemeente geroepen worden, moeten
Collecte Borssele
f 10.— zij hun gaven besteden en dienen. Het is wel een -teeken
100.— van de donkerheid, die over Gods Kerk hangt, als onGer"ef. Gemeente Lisse
Die honderd gulden van Lisse is laatst verantwoord onder bekeerden de ambten gaan vervullen; doch dat geeft nieOpleiding, het moest zijn Uitwendige Zending.
mand recht zich te onttrekken. En de eisch van bekeering
Ds. R. KOK. blijft.
Vriendelijk bedankt.

1

i)}1:1E:DIKBEURTEN.
DONDERDAG 13 JULI.
EDERVEEN: 7 uur Ds. Fraanje.
ELSPEET: 3 en 7 uur Ds. Lamain.
VRIJDAG 14 JULI.
GIESSENDAM: 7 uur Dr. Steenblok.
's'G-RAVENPOLDER: 8 uur Ds. v. d.
Berg (voorber.).
RHENEN: 3 en 6.30 uur Ds. Fraanje.
UDDEL (De Beek): 3 en 7 u. Ds. Lamain.
ZONDAG 16 JULI.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
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 5 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht
10 en - 4.30 uur leesd.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
•
5 uur leesd.
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30,
2 en 6 uur leesd.
AXEL: 10 en 2.30 uur leesd.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6.30 uur Ds. j.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 2,30 uur leesd.
leesd.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10,30 en 8 uur leesd.
BIEZEL1NGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6.30 uur leesd.
-BORSSELE: 10.30, 3.30 en 7-u. leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesd.
CAPELLE (N.-B.): ma en 2.30 uur leesd.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 5 u. leesd.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3.30 uur leesd
le
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. esd.
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur Ds. Bel.
DORDRECHT (Kasperspad 18b): 10 en
5 uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst
EDERVEEN: 9.30 uur leesd. en 2.30 u.
Ds. Kok.
ELSPEET: 10 en 3 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 Dhr. L.
Wijting.
GENEMU1DEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 10 en 5
uur leesd.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. de Blois.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds. P.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 10.30 (H.A.), 2,30 en
6.30 uur Ds. v. d. Berg.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 3.30 uur
leesdienst:
GRONINGEN, Lutkenieuwstraat 13: 10
en 4.30 uur leesd.
HAAMSTEDE: 10.30 en 3.30 uur leesd.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HARDERWIJK, Gebouw „Obadja": 9.30
en 4 uur leesd.
HEDEL: 10 en 6 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
HERKINGEN, Chr. School: 10.30 en 7
uur leesd.

HOEDEKENSKERKE: 10.30, 2.30 en 6 u.
leesd.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 10 en
5 uur Ds. Hofman.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6.30 uur leesd.
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: 10, 2.30 en 6.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10 en 3 uur leesd.
MIDDELBURG: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
M1DDELHARNIS: 10, 2 en 5 uur leesd.
MIJDRECHT: 10 en 7 uur leesd.
MOERCAPELLE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
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. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NIEUWAAL: 10.30 en 7.30 uur leesd.
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, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Visser.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 1.n en 6 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDE TONGE: 10 en 3 uur leesd.
OUDEWATER: 10 en 7 uur leesd.
PIJNACKER, Kleuterschool, Juliana van
Stolberglaan: 10 en 7 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9,30, 2.30 en 8.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesd.
MENEN: 10- en 5.30 uur leesd.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. v. d.
Weestitne.
RILLAND-BATH: Ds. Neerbos.
ROTTERDAM (Boezemsingel): 10 en 5
uur Dhr. Blok.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 u. leesd.
ROTTERDAM-ZUID: JU en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 en 7 uur Ds.
Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2.30 en F,.30 uur leesd.
SCHERPENZEEL: 9.30 en 6.30 uur Dhr.
Rijksen.
ST. ANNALAND, Raadzaal Oude Gem.huis: 11, 3.30 en 7 uur leesd.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 10.30 en 7.30 uur leesd.
TER AA: 10 en 7 uur leesd. 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 leesd.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 uur Ds. G.
H. Kersten.
UTRECHT, Boothstraat 7: 10 en 5.30 uur
leesdienst.
VEEN: 9.30 en 2 uur leesd.
VEENENDAAL. 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 9.30 uur Glaristraat en 3
uur Luthersche kerk, leesd.

VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
WAARDE: 10.30, 230, en 6.30 u leesd
WAARDENBURG: 10.30 ,:en .7.30 u.:1eesd
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: 10, 2. en 6 uur 100.
WERKENDAM: 10 en- 6 uur leesdj:
WESTKAPELLE: 9.304 2; en 6 u.
WESTZAAN: 10 en 3 Uur leesd..
WOERDEN: 10.30 en 630 exur leend.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en :-.2.30 u..teesd
YERSEKE: 10, 2 en 6 can Ds. .441 .: van
Stuijvenberg.
ZAANDAM, La-ngestraat C2e 9.30 ...en 4
uur leesd.
,
ZEIST: 10 (H.A.) en-5 uur.11:4. Hekkoop.
uirr'.'ieesel.
7
en
10
ZOETERMEER:
MAANDAG 17 PIJ.
HILVERSUM, Langestiaat_50cza: 7.15 u.
Ds. Fraanje.
DINSDAG 18 JULI.
TERWOLDE: 7 uur Ds. Kok.
WESTZAAN: 7.30 tuit Dhr, Aangeenbrug.
WOERDEN: 7.15 uur Dhr.
WOENSDAG 18-JULL
AMSTERDAM-C., Looieregzacht 70-72:
.
7.30 uur Dhr. Aangeenbrug.AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzcxan: . 730 uur
Dhr. Wijting.
ELST (U.): 7 uur Dr. Steenblok.
GENEMUIDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
LEIDEN: 7.30 uhr. Dhr. Blok.
POORTUGAAL: 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
ROTTERDAM, Rauwenhoffplein 25: 7 u.
Dhr. Rijksen.
UTRECHT, Boothstrat 7: 7 uur (H D.)
Ds. Heikoop.
DONDERDAG 20 JULI.
KAMPEN-3-uur (huw.bev.) en 7.30 ikr
Ds. Lamain,
RHENEN: 7 uur Dr. Steenblok.
ROTTERDAM-ZUID: 7.30 uur Ds. v. d.
Woestijn°.
SCHERPENZEEL: 7.30 uur Ds. Kok.
VRIJDAG 21 JULI.
UDDEL (De Beek): 3 en 7 u. Ds. Fraanje.
ZATERDAG 22 JULI.
ENSCHEDE: 3.45 uur Ds. Lamain.
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