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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.
AAN DE' LEERAARS EN KERKERADEN
Voor zoover noodig wijs ik er op, dat van de Gereformeerde Gemeenten thans geen ander blad verschijnt dan
deze 1VIededeelingen.
Men bedenk° dit wel, opdat geen leiding aanvaard
worde, door een blad gegeven, welks redactie onbekend
gehouden wordt en dat geheel buiten de gemeenten staat.
Ik verzoek dringend opgaven van tweetallen„ beroepen,
beslissingen, alsook predikbeurten op te geven aan Drukkerij „De Banier" te Rhenen, of aan mij. Het moderamen
der laatst gehouden Generale Synode verzocht mij de uitgave van deze mededeelingen op mij te nemen, zoolang
„De Saambinder" niet weder verschijnen mag. Dat dan
allen medewerken.
Ds. G. H. KERSTEN.

uit J. D. BARTH '71
1872 — 1942
In den ouderdom van bijna zeventig jaren is Ds. Barth,
28 October j.l. geheel onverwacht, op het perron te Rotterdam (Feijenoord) overleden.
Jacobus Dirk Barth is 11 December 1872 te Heerjansdam
geboren. Aanvankelijk voor het bakkersbedrijf bestemd,
werd hij nadat de Heere hem tot bekeering gebracht had,
tot het leeraarsambt geroepen. Te Utrecht kerkte hij bij den
ouden Ds. v. d. Vegt, die hem tot een geestelijke vader
was en aan wien, hij zich innerlijk verknocht gevoelde. Na
zijn opleiding bij de Christelijk Gereformeerden ontvangen
te hebben, werd hij in 1910 candidaat tot den Heiligen
Dienst. Hij nam het beroep naar Sliedrecht aan en werd
daar 16 October 1910 in het ambt bevestigd door Prof. de
Bruin. In 1915 trok Ds. Barth naar Harderwijk en in 1920 van
daar naar Werkendam, welke gemeente hij in 1924 met
Alphen aan den Rijn verwisselde.
Hoewel Ds. Barth in de Chr. Ger. Kerk vele vrienden had
en gehouden heeft, gelijk daarvan op den dag van diens
begraven ook nog bleek, toch had hij ernstige bezwaren.
Reeds als student gaf hij schrijver dezes de begeerte te
kennen, om zich bij de Gereformeerde Gemeenten te voegen.
Toch heeft hij de Chr. Ger. Kerk gediend tot 1928. Toen is
hij uitgetreden en heeft hij zich tot de Ger. Gem. gewend,
die hem na een kort onderzoek beroepbaar verklaarden.
Ds. Barth nam toen het beroep van Vlaardingen' aan. In
1930 mocht Borssele hem ontvangen als haar leeraar. Hier
werd hij ernstig ziek, een ziekte die hem ten slotte ten grave
sleepte. Enkele weken heeft hij toen te onzen huize vertoefd en in die dagen was hij zoozeer in beterschap toegenomen, dat hij zijn arbeid weder hervatten kon. Na een ongeveer vijfjarigen arbeid heeft hij Borssele verwisseld met
Dordrecht. Van 1935 tot 1940 heeft hij die gemeente mogen
dienen en zij is in dien tijd zeer gewassen en verkreeg een
nieuw kerkgebouw met pastorie. De slechte hartwerking
deed hem bij herhaling neigen tot emeritaats-aanvrage. In
1940 moest het daartoe komen. Hij weigerde echter elke toelage uit de kas. Metterwoon vestigde hij zich te Nieuwer_
kerk (Z.), en die gemeente alsook de omliggende kerken
op Schouwen-Duiveland heeft hij mogen dienen, schier elken Zondag.
Op weg naar den dokter, die hem behandelde en zich in
Den Haag gevestigd had, en voornemens Katwijk nog eens
te dienen, zakte hij op het perron Feijenoord ineen, toen hij
een) kaartje naar Leiden genomen had, en.... hij was niet
meer. Op zijn begeerte werd hij in Dordrecht begraven,
waar hij van ouds vele vrienden had.
Ds. Kersten! heeft de begrafenis geleid en in de kerk gesproken over 2 Tim. 4 : 7, 8 „Ik heb den goeden strijd gestreden; ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter in
dien dag geven zal en niet alleen mij, Maar ook allen, die
Zijn verschijning lief gehad hebben". Over deze woorden
had Ds. Barth den laatsten Zondag te Nieuwerkerk gepreekt.
Dat hem die kroon bereid was, mochten allen van harte
gelooven,, die hem gekend hebben. Op het kerkhof spraken
Ds. v. d. Woestijne namens de classis Dordrecht en Ds.
Lamain, namens de Zeeuwsche gemeenten, daar andere
leeraars, die gekomen waren, genoodzaakt waren reeds
heen te gaan.

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetafing.
Eventueel verhoogd met f 0.15 incassokosten.
Dit blad verschijnt tederen Donderdag.
Vijftien jaren ongeveer heeft Ds. Barth de Geref. Gemeenten met eere gediend en daarom werd hij in die gemeenten zeer gewaardeerd om zijn zuivere en ontdekkende prediking. Ook werden zijn artikelen in „De Saambinder" met
graagte gelezen. Ds. Barth heeft een, zeer werkzaam aandeel gehad in de Staatk. Geref. Partij. In het Hoofdbestuur
dier Partij heeft hij vele jaren' zitting gehad.
Ds. M. HOFMAN
Den 16en December 1942 mocht Ds. M. Hofman gedenken,
dat hij vijf en twintig jaar in den dienst des Woords heeft
gearbeid. In een predikatie over Psalm 103 : 2: „Loof den
Heere mijne ziel en vergeet geen van Zijn weldaden", gaf
Ds. Hofman na een korte verklaring eenige mededeelingen over den weg, dien de Heere hem geleid had. 3 Maart
1873 te Beekbergen geboren, was hij aanvankelijk voor
het onderwijs bestemd. Door het sterven van zijn vader
werd hij echter als oudste zoon genoodzaakt het kleine
boerenbedrijf te bewerken.
Reeds van zijn prilste jeugd drukten hem de zonden en
droeg hij gevoel van de noodzakelijkheid der bekeering.
Langzamerhand is het licht hem opgegaan en (zoo Ds.
Kersten in zijn toespraak aanhaalde) op het ernstig ziekbed, dat hij korten tijd geleden doormaakte, is zijn ziele
zeer verruimd. Zoo ook is eigenlijk de weg geweest, die
tot de bediening des Woords leidde.
Te Beekbergen heeft hij voor het eerst gesproken. Na
31á jaar geproponeerd te hebben, werd hij in 1917 beroepbaar verklaard en uit de op hem uitgebrachte beroepen
heeft hij Missen aangenomen. Eer hij Beekbergen verliet, nam
de Heere zijn vrouw tot Zich. In dezen zwaren weg ondersteunde de Heere hem echter. 16 December 1917 bevestigde Ds. H. Kieviet den nieuwen leeraar te Russen.
's Avonds aanvaardde Ds. Hofman zijn bediening met een
predikatie over 2 Kon. 4 : 29. 30 Maart 1924 werd van
Rijssen afscheid genomen met een predikatie over Hand.
30 : 32. 10 April d.a.v. had de bevestiging door Ds. Kersten plaats en 's avonds de inirede (Jerem. 1 : 17). De
Zeeuwsche gemeente werd 2 April 1936 verwisseld met
Moercapelle, waar Ds. Kersten den jubilaris weder bevestigde.
Na in al deze wegen de goedertierenheden des Heeren
herdacht te hebben, wendde Ds. Hofman zich meer in het
bijzonder tot zijn medebroeders in de bediening en afgevaardigden der gemeenten, die in grooten getale aanwezig waren; tot de studenten ; tot zijn kerkeraad;
tot zijn vrouw, met wie hij nu reeds ruim 20 jaren in den
echt leven mocht, tot zijn kinderen; tot zijn gemeente.
Daarna volgden toespraken door Ds Kersten, Ds. Lamain en de ouderlingen, v. Velzen (Krabbendijke), Ligtenberg
(Russen) en A. Bac (Moercapelle). Tenslotte liet Ds. Ligtenberg zingen Ps. 122 : 3.
De Heere spare Ds. Hofman nog vele jaren voor de zijnen, doch ook voor de gemeenten en stelle hem ten rijken
zegen.
Van sommige kerkeraden kregen wij nog geen opgave
der predikbeurten. Wij vertrouwen op een goede medewerking en zien voor de volgende week gaarne alle opgaven tegemoet.
De Gerei. Gem. te R'dam (Boezemsingel) telde 1 Jan. 1943
nog 3350 leden (en doopleden), ondanks het feit dat vele
gezinnen tengevolge van de oorlogsverwoesting zich elders gevestigd hebben. Er werden 67 kinderen gedoopt en
twee volwassenen; door 60 personen belijdenis afgelegd;
en 23 huwelijken bevestigd. 13 leden (waaronder 2 doopleden) zijn gestorven.
De ontvangsten bedroegen, voor de kerk f 19708.98, voor
de armen f 19395.73 (hieronder zijn de inkomsten voor het
Tehuis voor Ouden) van Dagen en Weezen niet begrepen).
De Geref. Kerken te Poortvliet en te Poederooyen hebben
besloten het verband met de Geref. Kerken te verbreken.
Ook is Dr. C. Steenblok uit de Geref. Kerken getreden.
Hij zal zich waarschijnlijk tot de Geref. Gemeente wenden.
BEROEPEN VAN LEERAARS
De Generale Synode, 25, 26 Mei 1910 te Rotterdam gehouden besloot, dat geen gemeente tweemaal achtereen in
dezelfde vacature denzelfdert leeraar mag beroepen, tenzij
de classis gehoord heeft op welke gronden de tweede beroeping rust.

ONDERWIJS
Ook de school te Uddel verkreeg toestemming om het
8e leerjaar aan de school verbonden te houden.
N.B. Verzoek aan schoolbesturen. - Gelieve beslissingen van belang, benoemingen van personeel etc. ten
spoedigste te berichten aan
Ds. G. H. Kersten te Rotterdam (Oude Dijk 7).

PREDIKBEURTEN.
VRIJDAG 19 FEBRUARI
AALST: 2.30 en 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
OCHTEN: 6.30 uur Ds. Dorresteijn; na
beëindiging van den dienst, ledenvergadering.
ZOETERMEER: 6.30 uur Ds. Lamain.
ZATERDAG 20 FEBRUARI
AALBURG: 6.30 uur dhr. Rijksen.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 6.30 uur
Ds. Ligtenberg.
ZONDAG 21 FEBRUARI 1943
AAGTEKERKE: leesdienst.
AALBURG: leesdienst.
AALST: 9.30 en 6.30 uur Ds C. v. d.
Woestijne.
AKKRUM: leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 4 uur leesd.
ALMELO: leesdienst.
AMERSFOORT: leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst
AMSTERDAM-N., Prinses Julianaschool,
Tuindorp, Oostzaan: leesdienst.
ANDIJK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL, Weststraat: 10 en 2.30 u. leesd.
BARNEVELD: 9.30 en 2 uur leesdienst.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: leesdienst.
BERKENWOUDE: leesdienet.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesdienst.
BORSSELE: leesdienst.
BOSKOOP: leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur dhr. M. Blok.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
COLIINSPLAAT: leesdienst.
DE BEEK-UDDELERMEER: leesdienst.
DEN HAAG: Ds. Honkoop.
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: leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 3 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: leesdienst.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30, 2.30 en 7.30 uur
Ds. Fraanje.
GIESSENDAM: leesdienst.
GOES: 9.30 en 2 uur leesdi nst.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 4 uur Ds. A. de Blois.
GOUDZWAARD: 10 en 3 uur leesdienst.
's-GRAVENZANDE: leesdienst.
's-GRAVENPOLDER: leesdienst.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Kleverlaan: leesdienst.
HFRKINGEN: leesdienst.
H.-I.-AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
HILVERSUM, Langstraat: leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KLAASWAAL: leesdienst.
KORTGENE: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
KRABBENDIJKE: 9, 1.30 en 5 uur Ds.
J. v. d. Berg.
KRUININGEN: 9.30, 1.30 en 5 uur leesd.

BELEEFD VERZOEK
Men zende het abonnementsgeld dat voor ditmaal f 1.bedraagt, niet naar het adres van Ds. G. H. Kersten te
Rotterdam, doch aan N.V. Drukkerij en Uitgeverij „De Banier", Utrechtschestraatweg 149 te Rhenen. Het gironummer
is 147759.

LEERDAM: 10 en 3 uur leesdienst.
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: leesdienst.
MIDDELHARNIS: 10 en. 3 uur leesd.
MOERCAPELLE: 9.30 en 2.30 uur
Ds. Hofman.
MIJDRECHT: leesdienst.
NAALDWIIK: 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 Ds. Ligtenberg.
NIEUWERKERK: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
NISSE: leesdienst.
NUNSPEET: leesdienst.
NIJKERK: 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: 9.30 en 2.30 uur Ds. T.
Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: leesdienst.
OUDDORP: leesdienst.
OUDEMIRDUM: leesdienst.
OUDEWATER: 9.30 en 2.30 uur leesd.
POEDEROOYEN: leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 2.30 uur leesd.
POORTVLIET: leesdienst.
RHENEN: 10 en 4 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4 uur leesdienst.
RILLAND-BATH: Db V. Neerbos.
ROTTERDAM (C.): 10 en 4 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhoffplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM (Z.): 1.0, 2.30 en 4.30 uur
Ds. W. C. Lamain.
DE RIJP: 10.30 en 3 uur leesdienst.
RIJSSEN, Walkerk: Ds. Vreugdenhil.
Eschkerk: 9.30 en 2.30 uur leesdienst
SCHERP ENISSE: leesdienst.
SCHERPENZEEL: leesdienst.
SCHEVENINGEN, N. Laantjes 130: leesd.
ST. ANNALAND: 10.10, 2.40 en 6.10 ...uur
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
ST. 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 Ds. A.
Visser.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst
THOLEN: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
TRICHT: 10 en 3 uur leesdienst.
UTRECHT, Boothstraat: Ds. Heikoop.
VEEN (N.-Br.): Twee maal dhr. Rijksen.
VEENENDAAL: Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 4 uur leesd.
VLISSINGEN: Glazierstracrt
(Luthersche - kerk, 10 en 2 uur leesdienst.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
WAARDE. leesdienst.
WAGENINGEN: leesdienst.
WEMELDINGE: 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 22 FEBRUARI
LEIDEN: 7.30 uur Ds. Lamain voor de
Jongelingsvereentiging.
LEMMER: 7 uur Ds. Fraanje.
DINSDAG 23 FEBRUARI
BEEKBERGEN: 3 en 7 uur Ds. Kok
(Biddag).
's-GRAVENPOLDER: 7.30 uur Ds. V. d.
Berg (openb. bel.)
HERKINGEN: 4.30 uur Ds. Kersten.
OUDEMIRDUM: 1.30 uur Ds. Fraanje.
WOENSDAG 24 FEBRUARI
APELDOORN: 3 en 7 uur Ds. Kok
(Biddag).
HERKINGEN: 10 en 2.30 uur Ds. Bel
(Biddag).
KAMPEN: 7.30 uur Ds. v. d. Woestijne.
KORTGENE: 7 uur Ds. v. d. Berg.
LEMMER: 7 uur Ds. Visser.
LISSE:
(Gebouw Rehoboth) 7.30 uur
Ds. Verhagen, herdenkingsrede VOOT
de Jongelingsvereeniging.
MIDDELHARNIS: v.m. en n.m. Ds.
Kersten.
ROTTERDAM (Z.): 2.30 uur Ds. Lamain
(Ledenbevestiging).
DONDERDAG 25 FEBRUARI
ANDIJK: 3 en 7.30 uur Ds. Verhage
(Biddag).
GENEMUIDEN: 7.30 u. Ds v.d. Woestijne
OUDEMIRDUM: 1.30 uur Ds. Visser.
TERWOLDE: 9.1n en ? uur Ds. -Kok
(Biddag).
ZEIST: 4 uur Ds. Honkoop.
Eenige kerkeraden vergaten bij het
het invullen der predikbeurtkaarten
den naam der burgerlijke gemeente
in te vullen. Ook het poststempel was
niet te lezen, zoodat wij tot onze spijt
geen goede opgave van deze gemeenten konden verstrekken. Gaarne
volledige invulling om abuizen te
voorkomen.
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