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KEIIKNIEUWS.
Ber oep en: -Te Rijssen (Walkerk) Ds W. C. Lamain te
Rotterdam-Z. — Te Midctelharnis D3. A Stuijvenberg te
Yerseke.

AFSCHEID EN INTREDE Ds. j. VREUGDENHIL.
D.V. 6 juni hoopt Ds. J. Vreu.gdenhil afscheid te preeken
te Bijssen (Walkerk) en zijn intrede te doen te Kampen op
29 juni, na door Ds J. Fracrnje op 9 Juni bevestigd te zijn.

ONDERWIJS.
Benoemd tot boventallig onderwijzeres te Yerseke:
Mej. K. W. van Duyn te Delft.

ZIJN NAAR ELDERS VERTROKKENEN NOG LID?
De kerkeraad te X. vraagt, of een lid der gemeente,
dat naar Y. verhuisde zonder attestatie op te vragen, nog
als lid der gemeente te X. is te beschouwen en of men
de attestatie maar naar Y. zal opzenden?
Door, het vertrekken uit de plaats der gemeente houdt
iemand op lid dier gemeente te zijn; hij heeft zich metterwoon elders gevestigd en behoort zich dus .te stellen
onder_ toezicht van den kerkeraad te Y. Dit geldt als vanzelfsprekend voor het gewone leven. Van de gemeente
Rotterdam zwerven tengevolge van den oorlogstoestand op
heden -enkele gezinnen schier door geheel het land, met
het voornemen weder te keeren, zoodra die mogelijk is.
Voor dezen abnormalen toestand is' toe te laten, wat in
gewone gevallen niet doenlijk is. Het lid, dat uit X. vertrok, kan daar geen lid blijven; is zelfs opgehouden lid
te' zijn.
Maar er werd verzuimd een attestatie op te vragen en
dus- kan deze ook niet te Y. werden ingediend, zoodat bedoeld lid ook niet tot de gemeente te Y. beheert; mitsdien
buiten het kerk-eerband kwam te staan.
-Nu kan de kerkeraad te X. hiervan kennis geven aan
den kerkeraad te* Y. Deze zal het bedoelde lid er dan op
hebben te wijzen, dat het ten spoedigste een attestatie aanvragen en le Y. indienen moet. Maar weigert
bedoelt lid dit te doen, dan onttrekt het zichzelf aan de
gemeenschap der kerk -- hij is dan noch te X., noch te Y.
lid.
Beter dan de attestatie (zonder dat daarom verzocht is)
ep te zenden naar Y., is het den kerkeraad te verwittigen,
dat bedoeld lid daar is komen wonen, opdat hij dit lid
zelf om de. attestatie verzoeke. De nalatigheid is ook niet
altijd aan kwaadwilligheid toe te schrijven.

FEESTDAGEN.

Kerkorde van 's-Gravenhage (1586) besloot: „De gemeenten zullen onderhouden benevens den Zondag. den Christdag, Paschen en Pinksteren. Als de overheid meer feestdagen voorschreef, zou men preeken, om het volk tran
lediggang te bewaren.
Eindelijk de groate Dordtsche Synode (1618) bepaalde:
„De gemeenten zullen onderhouden benevens den Zondag
ook den Kerstdag, Paschen en Pinksteren niet den navelgenden dag, en dewijl in de meeste steden en provinciën
van Nederland daarenboven nog gehouden worden de dag
van de Besnijdenis en de Hemelvaart Christi, zullen de Dienaars overal daar dit nog in het gebruik is bij de Overheden arbeiden, dat zij zich met de andere mogen conformeeren" (Art. 67). Zie ook Part. Acte 162e sessie).
Uit dit kort overzicht is wel te merken, dat 'de rechte
Gereformeerden niet al te zeer op feestdagen gesteld waren en voorzoover zij deze dagen niet afgeschaft konden
krijgen, zij die als gedenkdagen wilden houden. De bekende Koelman werd tengevolge van zijn strijd tegen de
feestdagen door de Overheid zelfs verbannen.
Nu is er eenige jaren geleden nog al eens proces-verbaal opgemaakt. omdat men schen op Hemelvaartsdag op
bun land werkten. Of iemand Gods dag ontheiligt, dat
schijnt niet te deern; maar op Hemelvaartsdag zal niemand werken] Dat is de omgekeerde wereld. De feestdagen
zijn geen heilige dagen en arbeid is niet verboden. Het
is van zelf sprekend, dat het niet verboden is tweemaal,
al is het driernaal kerk de houden; doch ik vrees; dat velen
er niet van gediend zullen zijn en vooral wake men toch
tegen alle dweperij met feestdagen en hoede zich, het
volk voor uitspattingen en bedenke dat het beter is in de
kerk dan in den kroeg.

AVONDMAALS-GIFTEN.
X. vraagt of de giften, bij het H. Avondmaal afgezonderd, voor de kerk of voor de <amen nseeten besteed
veerden?
Ik kan mij bij beantwoording van deze vraag niet beroepen op eenige Synodale bepaling, door de kerken gemaakt. Aan de gemeenten is dan ook een bestemming dier
gaven niet op te leggen. Toch komt het mij voor, dat voor
afzondering hiervan voor de armen zeer veel pleit, gelijk
in de gemeenten, die ik diende dan ook steeds geschiedde. Het zin liefdegaven, afgezonderd bij de herdenking
van Christus' lijden en sterven, en dit bepaalt m.i. de be•
stemming. Indien de diaconie echter (bij genoe.gzame ondersteuning der armen, waarbij schrielheid moet zijn uitgesloten) middelen te over heeft én de kerk behoeftig is,
zou men van den regel kunnen afwijken. En toch ware het
beter de leden op te wekken op andere wijze -voor -de
kerkelijke uitgaven te zorgen. De tederheid der Avond-,
maalsviering komt meest overeen met een gave voer de
armen, die de Heere heeft nagelaten. In dit geval zouden
(zoo noodig) de kosten ook door de diaconie betaald kunnen worden.

- X. te A. vraagt waarom Hemelvaartsdag slechts één maal
kerk wordt gehouden; een lid der gemeente zou gaarne
twee keer kerk houden; hij meent grond te vinden in een
'preek van Beukelman, waarin de uitdrukking voorkomt, dat
hij 's middags een onderwerp nader etensCate te behandelen.
Deze vraag raakt in den grond het houden van feestGIFTEN.
dagen. Als met Hemelvaartsdag twee maal kerk moet zijn, Getroffenen
m.a.w. den geheelen dag moet afgezonderd, waarom dan
f 473.82
niet de tweede feestdagen van Kerstmis en Paschen en Collecte Enkhuizen
Collecte Colijnsplaat
- 102.01
Pinksteren? Nu hebben onze reehtzinnige vaderen nonit veel
voor het houden van feestdagen gevoeld; integendeel, zij Uit gemeente Tricht
- 10.—
hebben gepoogd die af te schaffen. Komende uit de Room- Uit collecte Middelburg NN to Souburg
- 10.—
sche kerk met al haar heilige dagen, wilden zij het volk X. te Lisse
X. te Leeuwarden
- 15.- voer afgodisch gedweep bewaren..
20.eDe Synode te Dordrecht (1574) bepaalde, dat men met X. Sloterdijk (Amsterdam)
den Zondag alleen tevreden zou zijn; ja zelfs dat men over
ƒ 543.83
de geboerte van Christus Zondags ver& den Kerstdag zou
Theologische School
handelen en het volk „van de afdoening dezes feestdags
f 36.60
eermanen"; en wat Paschen en Pinksteren, betreft, werd Collecte Sprang Capelle
1.—
het in de vrijheid gelaten om op die tijden (des Zondags) Uit collecte Rotterdam
2.50
van de verrijzenis Christi en van de zending" des Heiligen Uit collecte Middelburg
Geestes te leeren (Art. 53).
»'40:10
De Synode van Dordrecht in 1578 gehouden, dacht er
niet anders over. Wel zocht men, als de overheid beIk betuig aan allen voor de getroffenen en voor de-Theol.
paalde die feestdagen te houden, het volk door prediking School mijn hartelijken dank. Wij waren in staat voel te
des Woords van lediggang te bewaren, maar niettemin doen tot leniging van den nood dergenen die uit de gewerd bepaald dat alle kerken zullen arbeiden, dat het ge- meente door den groeten ramp bij het jongste bombardewoonlijk gebruik aller feestdagen behalve de Christdag ment getroffen werden. De blijde dank dergenen van "wie
(dewijl Paschen en Pinksteren op den Zondag komen) Z03- alles verwoest werd moge ik hierbij overbrengen. Wij hebveel mogelijk is en op het allervoegelijkst afgedaan ben niemand om hulp behoeven te vragen, doch waardes:gorden. (Art 23).
ren ten zeerste het dragen van elkanders lasten, dat van
Te Middelburg (1581) werden alle feestdagen verworpen vele zijden werd betoond. Op heden behoeven -wij geen
buiten den' Kerstdag en Hemelvaartsdag (art. 50) en de verdelen steun.

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 3 JUNI.
(llemelvaartsdag).
AKKRUM: 10 uur leesd.
ALBLASSERDAM: 10 uur geen dienst
en 2.30 uur Dhr. Rijksen.
AMSTERDAM-N.: Juliana van Stolbergschcol, Tuindorp-Oestzeccn, 3 uur Ds.
Ligtenberg.
BODEGRAVEN: 10 uur leesdienst
BOSKOOP: 2 maal Dhr. Blok.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: v.m.
Dhr. Rijksen.
EDE: 10 uur leesdienst
GOUDA: 10 uur Ds. A. de Blois.
`s-GRAVENHAGE: 10 uur Ds. Honkoop.
H. I. AMBACHT: 2.30 uur Ds. Chr. v,
d. Wee:stils/e.
KLAASWAAL: 11 uur leesdienst.
KRUIN1NGEN: 8 uur Ds. v. d. Berg.
LEERDAM: 10 uur Dhr. AcIngeenbrug.
MOERKAPELLE: 10.30 uur Ds. Hohnan.
NAALDWIjK: 230 uur Ds. Honkoop.
NIEUW-BEIJERLAND: 11 uur leesd.
NIEUWDORP: 6.30 uur Ds. A. van
Stuijvenberg (H.D. en Openb. Bel.)
NIIKERK: 9.30 uur Dhr, Wijting.
N1jVERDAL: 9.30 en 3 uur leesd.
POORTUC2AAL: 2,30 en 5,30 uur Ds.
Lamain
POORTVLIET: 11 en 330 uur Dr. C.
Steenblok,
RHENEN: 10 uur leesdienst.
ROTTERDAM-Z.: 10 uur Ds, Lamain.
STOLWIJK: 7.30 uur Ds. A. de Blois.
TERNEUZEN: 10 uur leesdienst.
VLAARDINGEN: 10 uur Ds. Ligtenberg
WERKENDAM: 10 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30 uur leesdienst.
uur Ds. Verhagen.
WOERDEN: 7
YERSEKE: 10 uur Ds. Stuijvenberg.
ZEIST. 5 111.4.1" D. M. Heikoop.
VRIJDAG 4 JUNI.
KLAASWAAL: 8 uur Ds. Lamain.
ST. PHILIPSLAND: 8. 30 uur Ds. v, cl,
Berg.
ZONDAG S JUNI.
AAGTEKERKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Visser.
AALBURG. leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur leesd.
ALMELO, 20 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 leesdienst.
ANDIJK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesdienst.
.AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
BARNEVELD: 10, 2,30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: 10.30 en, 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: leesdienst.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 3 maal Dhr. Blok.
BORSSELE: 10, 3 en 6 uur leesd."
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd,
D1RKSLAND: 10.30 en 5 u. Ds, Bel,
DORDRECHT: 10 en 5 uur leesclihnst,
EDE: Bettekamperpad 27, 10 en 3 uur
leesdienst
EDERVEEN: 9.30 u. leesdienst en 2 uur
Ds. Kok.
ELSPEET: 10 en 3 uur leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 uur leesdienst

ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
G1ESSENDAM: leesdienst
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. A. de BL.sis.
GOUDSWAARD: 11 en 7 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur .Ds.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30 u.
leesdienst.
's.-GRAVENZANDE: leesdienst.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
E1AAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstraat 22, leesd
HEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.
HFRKINGEN: leesdienst.
H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
HILVERSUM (Langestraat 50cia): 10 en 5
uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6 uur leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK a. ZEE: voorin, en nam. Dhr.
Rijksoir.
KLAASWAAL: 11 en 7 uur leesd.
KORTGENE: 1030, 3 en 7 uur leesd.
KRABBENDIJKE. 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. van den Berg.
KRUININGEN: 10, 2.30 en 6.20 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 3.30, 2 en 6 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 10.30 u. Ds. Hofman,
3 uur leesdienst en 7 uur Ds. Hofman.
M1JDRECHT: leesclieeiet
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUW-BEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst,
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 10 en 5 u.
leesdienst.
N1SSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
NIJKERK: 9,30 en 6 uur leesdienst.
NIP/ERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst
OOSTBURG: leesdienst
OOSTERLAND: 10, 230 en 6 uur leesd.
OOSTKAPELLE. 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 10 en & uur leesd.
OUDDORP: Leesdienst.
OUDEMIRDUM: leesdienst.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesdienst.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6,30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesdienst
POORTVLIET: 11, 3.30 en 7.30 u. Dr.
C. Steenblok.
RHENEN: 10 en 5.30 uur leesdienst.'
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. Chr.
v. cl. Woestijn°.
RILLAND-BATH: Ds. B. van Neerbos.
ROTTERDAM (C.): 10 en 5 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10 uur leesd., 2.30 uur
Ds. Kersten en 5.30 uur leesd,
DE RIJP: 10.30 en 3 Uur leesdienst.
RUSSEN: Walkerk, Ds. J. Vreugdenhil.
(Afscheid).
Eschkerk: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
SCHERPENISSE: leesdienst
SCHERPENZEEL (Gld.): 10 en 6 pur
leesdienst.
SEROOSKERKE: 10 en 2.30 u. leesd.
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.

STAVEN1SSE: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u.leeecl.
STOLWIJK: 10.30 en 7.30 uur leesd.
TER AA: 10 en 3 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.
TRICFIT: 10 en 3 uur leesdienst
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 uur leesd.
UTRECHT: Boothstraat, 10 en 5.30 uur
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 9.30 Glaristraat, 2 en 6
uur Luthersche Kerk leesdienst
WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesd.
WEMELDINGE: leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 6 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
WESTZAAN: leesdienst.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: 10 en 6.30 uur leesdienst.
WOLPHAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YERSEKE: 10, 2 en 6 u. Ds. Stuijvenberg
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst.
ZIERIKZEE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
ZOETERMEER: 10 uur (N.A..), 3 uur
(H.D.) en 7 uur Ds. Lamain,
MAANDAG 7 JUNI.
NESSE: 8.50 uur Dr. C. Steenblok.
DINSDAG 8 JUNI.
NIEUWERKERK (Z.): 7 uur Ds. I igtenberg.
WOENSDAG 9 JUNI.
BENTHUIZEN: 3.30 uur (hu. bev.) Ds.
Lamain.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 u.
Ds. Honkoop.
HILVERSUM (Langestraat 50aa): 3 uur
Ds. T. Dorresteijn. (huw.bev,) en 7.15 u,
Ds. A. Visser.
KAMPEN: Bevestiging Ds Vreugdenhil
door Ds. Fraanje.
KRUININGEN: 8.30 uur Dr, Steenblok.
ZOETERMEER: 7.30 nu Ds. Lamain.
DONDERDAG 10 JUNI.
KAMPF,N. Intrede Ds. Vreugdenhil.
VRIJDAG II JUNI.
VEEN: 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
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