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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. Giro No. 147759
RECTIFICATIE

In de eerstverschenen nummers van dit Mededeelingenblad, is er op gewezen, dat De Saambinder niet meer verschijnen mag. Deze vermelding moet ik aanvullen met de
mededeeling, dat de oorzaak daarvan gelegen is in de
nijpende papierschaarschte, terwijl in plaats van het tweemaal per maand verschijnend orgaan der Gereformeerde
Gemeenten thans door de gunstige beschikking van het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, iedere week
een medecleelingenblad kan verschijnen.
Al is de ruimte klein, elke week kunnen dan toch de
voornaamste zaken worden bekend gemaakt. En dat dit gewaardeerd Wordt, is ons van vele zijden gebleken.
KERKNIEUWS

Be dankt: voor Middelburg, Ds. W. C. Lamain te Rotterdam-Z. Voor Kampen Ds. C. v. d. Woestijne te Ridderkerk.
CLASSIS ROTTERDAM

Maandag 22 Februari vergaderde de classis Rotterdam.
De afgevaardigden van Flakkee konden eerst na half twaalf
aanwezig zijn en die van Ouddorp telegrafeerden verhinderd te zijn. Enkele gemeenten vaardigden een diaken af,
wat de voorzitter aanleiding gaf tot de opmerking, dal
ouderlingen behooren verkozen te worden. De classis, de
redenen gehoord hebbend, verleende hun echter keurstem.
Ds. H. Ligtenberg opende, als praeses van de roepende
kerk, de vergadering. Gezongen werd Ps. 97 : 7 en na het
gebed gelezen Psalm 93. Na een korte toespraak werd de
vergadering geopend verklaard.
Ds. de Blois en Ds. Kersten inspecteerden de lastbrieven,
waarna het moderamen gekozen, werd. Naar toerbeurt zou
Ds. Bel praeses moeten zijn, doch daar hij niet aanwezig
was, werd besloten de beurten te verwisselen. Ds. Lamain
trad in zijn plaats. Ds. Kersten werd scriba; Ds. Hofman en
Ds. de Blois assessoren.
,Besloten werd aan het verzoek van de le Stolwijk wonende leden van Gouda te voldoen, om de gemeente al.
daar te institueeren. Het ledental bedraagt 116, terwijl twee
ouderlingen en een diaken ter plaatse dienen, hoewel lot
op heden leden van de kerkeraad van Gouda. Deze kerkeraad ondersteunde het verzoek van Stolwijk. Reeds 13 jaren
vergaderden de leden aldaar. Ds. de Blois wordt tot consulent benoemd.
De kerkvisitatie werd geregeld; de gemeenten werden
verdeeld onder de leeraren, ten einde zooveel mogelijk
aan de bezwaren van het reizen tegemoet te komen.
Naar de Particuliere Synode, die D.V. Donderdag 15
April a.s. te Utrecht zal vergaderen werden afgevaardigd
Ds. Kersten, Ds. Lamain en Ds. Ligtenberg, (respectieve secundi: Ds. de Blois, Ds. Hofman en Ds. Bel) en de ouderlingen: Bac, Van Bochove en Verdouw, (respectieve secundi:
Den Boer, Doudeijns en De Wagter).
Een klacht van St. Annaland aan de gemeente Moercapelle acht de classis ongegrond; mitsdien blijft zij bij haar
besluit van Juni 1941.
Besloten wordt voor rekening der classis, aan leden en
doopleden der gemeenten dezer classis, die in het buitenland werkzaam zijn, het Mededeelingenblad te zenden. De
gemeenten zullen namen en adressen aan den scriba der
classis opgeven.
Ds. Hofman vraagt en verkrijgt ontslag als consulent van
Zoetermeer. Ds. Lamain zal hem vervangen.
Rotterdam-Z. ontvangt advies in een huwelijkskwestie,
waarin de man, niet lid der gemeente, zijn vrouw trouwe1Qos verlaten heeft.
Elke gemeente betaalt f 2.Tot roepende kerk wordt Moercapelle aangewezen, die
tegen Mei de classis te Rotterdam zal saamroepen.
De notulen worden gelezen en vastgesteld. Ds. Lamaineindigt met dankzegging.
Dr. C. STEENBLOK

Vrijdag 26 Febr. j.l. vergaderde in bijzondere samenkomst
de classis Tholen ten einde het verzoek te behandelen, dat
was ingekomen van Dr. Steenblok en de gemeente te Poortvliet, die uit het verband der Ger. Kerken waren getreden,
en zich nu bij de Ger. Gemeenten wenschten te voegen.
Nadat Dr. Steenblok een korte mededeeling gegeven heeft
van den weg, dien de Heere hem geleid heeft en van zijn
roeping tot het ambt, en na een broederlijke saamspreking
over de Geref. leer en over het kerkrecht, en nadat Dr.
Steenblok een preekvoorstel gegeven heeft over Ps 81 : 11,

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetaling.
Eventueel verhoogd met f 0.15 incassokosten.
Dit blad verschijnt iederen Donderdag.
besluiten classis en Deputaten Synodi, met algemeene
stemmen tot voldoening aan het verzoek. De praeses, Ds.
B. v. Neerbos, deelde Dr. Steenblok en de 'afgevaardigden
van zijn kerkeraad dit besluit, onder toebidding van des
Hoeren onmisbaren zegen, mede, terwijl geheel de classis
haar blijdschap uitsprak.
De classis was geopend met het zingen van Ps, 89 : 14,
het lezen .van Zach. 1; gebed en toespraak van Ds. J. v. d.
Berg, consulent der roepende kerk. Zij werd ook bijgewoond door deputaten der Noordelijke Synode en door Ds.
Lamain. De plaatselijke toestanden zullen nader geregeld
worden.
OUDERLING VAN ZWEDEN 80 JAAR

Zondag 21 Febr, j.l. mocht ouderl. Joh. v. Zweden te Goes
den dag herdenken, waarop hij tachtig jaar werd. Door ongesteldheid van zijn mede-ouderling, heeft hij dien dag de
gemeente drie maal voorgegaan in het lezen van een predikatie.
Namens den kerkeraad heeft diaken Bakker hem in de
middag-godsdienstoefening toegesproken. Hij wees op het
groote voorrecht, dat ouderling Van Zweden ten deel gevallen is bij het bereiken van dezen hoogen leeftijd en in
het bijzonder doordat Gods genade in hem verheerlijkt
werd. Diaken Bakker zeide den 80-jarigen ambtsdrager
namens kerkeraad en gemeente hartelijk dank voor al den
arbeid, dien hij had verricht en bad hem den zegen des
Heeren toe. Hij besloot met de woorden: De Heere spare U
met de Uwen ook voor de gemeente nog vele jaren, ook
al is de leeftijd der zeer sterken door U bereikt. Van harte
wenschen wij U toe, dat het ten tijde des avonds licht moge
zijn en wanneer U van Uw post afgelost wordt, een ruime
ingang in Gods koninkrijk ten deel mag vallen. Thans verzoek ik de gemeente staande le willen zingen Ps. 32 : 6.
De gemeente gaf ook in stoffelijke gave blijk van haar
liefde en waardeering, terwijl het bezoek aan huis van den
jubilaris niet stil gestaan heeft
Gaarne voegen wij onze wenschen bij de vele aan broeder Van Zweden gebracht. De Heere zegene den arbeid,
dien hij nog steeds verrichten mag, en stelle hem nog vele
jaren dienstbaar in Zijn kerk.
THEOLOGISCHE SCHOOL

's-Gravenpolder (door stud, B.)
N. N. Middelharnis

f 5,—

ONDERWIJS

Ook Borssele mag 8ste leerjaar aan de school verbonden
houden.
Waarom zou dit andere scholen niet vergund worden?
Laten ze het beproeven eer zij stappen doen, die hun later
zouden rouwen]
MEDEDEELING

Bij drukkerij „De Banier" te Rhenen, zijn nog verkrijgbaar:
Ds. J. D. BARTH: De verkregen hulpe Gods
f 0.32
Th. BOSTON: Het Genadeverbond ingen. ......
f 2.90
Idem geb.
1 3.70
J. J. BRAHE: Aanmerkingen over de Walchersche Art. f 1.20
KERKVISITATIE

Art. 44 der Dordtsche Kerkorde bepaalt, dat de visitatoren door de classe benoemd weiden en wel uit „de
oudste, ervarenste en geschikste" der dienaren. Zij hebben
tot taak:
a. alle jaar een visitatie te doen in alle kerken (der
classe)
b. toe te zien dat de leeraars, kerkeraden en schoolmeesters hun ambt getrouwelijk waarnemen; bij de zuiverheid der leer verblijven, de aangenomen orde in alles
onderhouden en de stichting der gemeente, mitsgaders der
jonge jeugd naar behooren, zooveel mogelijk is, met
woorden en werken bevorderen,
c, diegenen, die nalatig in het een of het ander bevonden worden, in tijds broederlijk te vermanen en met raad
en daad alles tot vrede, opbouwing en het meeste profijt
der kerken en scholen helpen dirigeeren.
d. de classe continueert hen in hun bediening, zoolang
het haar zal goeddunken.
Verzoeken de visitatoren ontslag, dan zal de classe Over
de redenen oordeelen. Zij mogen dus maar niet bedanken
als zij willen.
De Synode van Dordrecht stelde alzoo de visitatie ver-

PREDIKBEURTEN.

•

VRIJDAG 5 MAART.
DORDRECHT: 7 uur Ds. A. Verhagen.
ZATERDAG 6 MAART.
KLAASWAAL: 6 uur dhr. Aangeenbrug
van Leerdam.
NISSE: 7 uur Ds. Lamain.
ZONDAG 7 MAART.
AAGTEKERKE: leesdienst.
AALBURG: leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: leesdienst.
ALBLASSERDAM: 9.30 en 4 uur leesd.
ALMELO: leesdienst.
AMERSFOORT: leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N. Juliana v. Stolberglaan
Tuindorp Oostzaan: 10 en 4.30 uur dhr.
Wijting.
ANDIJK: leesdienst.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesdienst.
AXEL: 10 en 2.30 uur leesdienst.
33ARNEVELD: 9.30 en 2 uur Ds. Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: leesdienst.
BERKENWOUDE: leesdienst.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 u. leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesdienst.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE (N.-Br.): leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2.30 en 6 u. M. Blok
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
DIRKSLAND: 9.30 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT: 10 en 4 uur leesdienst.
EDE: leesdienst.
EDERVEEN: leesdienst.
ELSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 3 uur leesdienst.
ENKHLTIZEN: 10 en 4 uur leesdienst
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9,30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: leesdienst.
GOES: 9.30, 2 en 5.30 uur leesdienst.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 4.30 uur Ds. de Blois.
GOUDZWAARD: 10 en 3 uur leesdienst.
's-GRAVENHAGE: Ds. Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5,30 u.
Ds. Lamain.
's_ORAVENZANDE: leesdienst
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstraat 22, leesd.
HERKINGEN: leesdienst.
H.-I.-AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
dILVERSUM, Langestraat: leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 5 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur leesdienst.
KATW1JK AAN ZEE: leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesdienst.
KORTGENE: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
KRABBENDIJKE: 9, 1.30 en 5 u. v. d. Berg
KRUININGEN: 9.30, 1.30 en 5 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3 uur leesdienst
LEIDEN: 10 en 4 uur leesdienst.

sturen buiten den kerkeraad kent het gereformeerd kerkrecht niet. Visitatoren hebben dan ook niet de macht, om
eenigen zaak te beslissen. Zij hebben te vermanen en met
raad en daad bij te staan, opdat door hun optreden ontstane geschillen zouden geslecht mogen worden, zonder
dat de kerkelijke procedure gevolgd wordt en deze zaken
ter behandeling ter classe gebracht worden. Daartoe hebben zij de bevoegdheid, zich ook met de leden der gemeente te verstaan; deze op te roepen of te bezoeken in
hun woningen. Van hun komst moet de gemeente dan ook
te voren in kennis gesteld, opdat de leden de gelegenheid
hebben zich tot hen te wenden. De visitatoren zijn als vaders, om zonder dwang te oefenen, den vrede der kerk te
behartigen.

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 Ds. Hofman.
MIJDRECHT: leesdienst.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUW-BEHERLAND: 10, 2.30 en 6 uur
dhr. Aangeenbrug van Leerdam.
NIEUWDORP: leesdienst.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NIEUWERKERK (Z.): 10, 2.30 en 6 uur
leesdienst
NISSE: leesdienst.
NUNSPEET: leesdienst.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur lecsdienst.
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdienst.
OCHTEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
OOSTBURG: leesdienst.
OOSTERLAND: leesdienst.
OOSTKAPELLE: 9.30 en 2 u. Ds. Visser.
OPHEUSDEN: 9.30 en 2.30 uur Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: leesdienst.
OUDDORP: Leesdienst.
OUDEMTRDLTIvr: lee:!dienet.
OUDEWATER: 9.30 'en 3 uur leesdienst.
POEDEROOYEN: leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 3 u. leesdienst.
POORTVLIET: 10 en 2.30 u. leesdienst.
RHENEN: 10 en 4 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 er 4 uur Ds. C. v. d.
Woesteijne.
RILLAND-BATH: Ds. v. Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 1G en 4 u. Ds. Kersten
Rauwenhoffplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 3 naal L. Rij ksen.
DE RIJP: 10.30 en 3 uur leesdienst.
RUSSEN, Walkerk: Ds. Vreugdenhil.
Eschkerk: 9.30 en 2.30 uur leesdienst
SCHERPENISSE: leesdienst.
SCHERPENZEEL: leesdienst.
ST. ANNALAND: 10.10, 2.40 en 6.10 uur
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJE: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 3 maal leesdienst.
STAVENISSE: leesCienst.
STOLWIJK: 9.30 en 6.30 uur leesdienst.
TER AA: 9.30 en 2 uur leesdienst.
TERNEUZEN: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst
THOLEN: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
TR1CHT: 10 en 3 uur leesdienst.
UDDEL (De Beek): 30 en 2 u. leesd,
UTRECHT, Boothstraat: Ds. Heikoop.
VEEN (N.-Br.): leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 4 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 4 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN, Glasestraat 10 uur leesd.
en 2 uur Lutherschekerk Walstr. leesd.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
WAARDE' leesdienst.
WAGENINGEN: 10 en 3.30 uur leesd.
WEMELDINGE: leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
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 8 MAART.
AKKRUM: 7.45 uur Ds. Honkoop.
DINSDAG 9 MAART.
ST. ANNALAND: 7.10 uur Dr. Steenblok
van Poortvliet.
WOENSDAG 10 MAART.
AAGTEKERKE: 9.30 uur Ds. A. Visser
(Biddag).
BIEZELINGE: 3 maal M. Blok (Biddag).GIESSENDAM: 9..30, 2 en 5.30 u. Ds. v. d,
Woestijne (Biddag).
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30 u.
Ds. Bel (Biddag).
HOEDEKENSKERKE: 9.30, 1.30 en 5 uur
Dhr. L. Wijting (Biddag).
NIEUWERKERK (Z.): 10, 2.30 en 6 uur
ieesdienst (Biddag).
OOSTKAPELLE: 9.30 uur leesdienst en
2 uur Ds. Visser (Biddag).
ST. PHILIPSLAND: 10, 2.30 en 6.30 uur
dhr. L. Rijksen (Biddag).
DONDERDAG 11 MAART.
AXEL. De ViCcpr fRieirinr/ •
DORDRECHT: 7 uur n.m. Ds. Ligtenberg.
POORTUGAAL: 11 en 2.30 u. Ds. Lamain
(Biddag).
TERNEUZEN: Ds. v. d. Berg (Biddag).
FTRICHT: 2.30 en 6.30 uur Ds. v. d.
Woestijne (Biddag).
WERKENDAM: 3 uur Ds. Ligtenberg.
VRIJDAG 12 MAART.
NIEUWERKERK (Z.): 2.30 uur (huwelijksbevestiging en 7 u Ds. A. v. Stuijvenberg
ST. ANNALAND: 7.10 uur Ds. Verhagen.
TER AA: 7 uur n.m. Ds. Kok.
UDDEL (De Beek): 2 uur Ds. Fraanje.
ZATERDAG 13 MAART.
CAPELLE A. D. IJSEL: 6 u. ds. Ligtenberg

T. de Boer,

plicht en omschreef de taak der visitatoren nauwkeurig.
V66r dien had de Synode van 's-Gravenhage in 1586 van
de visitatoren gesproken, doch liet de visitatie over aan
de vrijheid der classe. De groot° Dordtsche Synode bond
de classen, om de kerken jaarlijks te visiteeren.
Met kracht hebben de kerken zich verzet tegen de bemoeiingen der overheid, die er steeds op uit was, de kerk
onder haar controle te brengen. Zelve had zij haar zaken
naar Gods Woord te regelen, doch daartoe wenscbte zij
dan ook alle middelen te baat te nemen. En tot die middelen behoort ook de jaarlijksche visitatie.
Uit de bepaling in art. 44 der Dordtsche Kerkorde blijkt,
dat -de visitatoren geen soort bestuur in de cictsse vormen, dat boven den kerkeraad gesteld is. Blijvende be-

