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stemming geen deelnam. Anderzijds bedenken de leden
KERKNIEUWS.
wel, dat zij zich met betamelijke gehoorzaamheid aan, den
Beroepen: Te Geriernuiden Ds. H. Ligtenberg le kerkeraad
te onderwerpen hebben.
Vlaardingen.
£KN ALPHABETISCHE CANDIDATEN-LIJST.

J. VAN KEMPEN OVERLEDEN.

Plotseling is te Herkingen overleden diaken J. v. Kempen,
die de • gemeente te Herkingen ruim elf jaren met groote
toewijding heeft gediend. Waarschijnlijk is hij, terwijl hij
bij anderen op bezoek was, aan hartverlamming bezweken.
In zijn plaats is tot scriba van den kerkeraad benoemd
de heer H. v. Hekeze. Hoofd der Chr. School te Herkingen.
GIFTEN.

Met vriendelijken dank heb ik onderstaande giften ontvangen:
Theologische School

Uit collecte Vlaardingen
Uit collecte Aagtekerke f10, f10, f 2.50 en f 2,—
Van de Berlijnsche vrienden 20 Mark =

ƒ 15.f 24.50
15.—

Stille armen

E. C. te Kl,
Uit collecte Goes

f 25.—
ƒ 11.—

Emeriti

N. NeKrabbendijke door Ds. v. d. Berg
f 100,-N.B. Zouden degenen, die iets hebben over te maken, dit
per giro willen doen? Aan elk postkantoor geeft men inlichtingen en voor mij is dit eenvoudiger dan per postwissel.
Rotterdam, Giro 6 3 6 9 7.
Ds, KERSTEN.

Ook werd mij nog gevraagd of de candidatemt gekozen
moeten warden uit één alphabetische candidatenlijst?
Jal Uw consulent deed goed met daaraan vast te houden. De kerkeraad zou de gemeente kunnen dwingen een
ouderling of diaken te verkiezen, die niet begeerd wordt,
b.v. A; door tegenover hem een candidaat te stellen D, van
wien wel bekend is dat deze zeker niet verkoren worden
zal. Om A. te behouden moei dan gestemd tusschen A en
D en voor den tweeden ouderling of diaken tusschen 'B en
C. Maar dit dwingen van de gemeente is niet recht. De
kerkeraad heeft, met afzien van zijn genegenheid tot zekere
personen, de allerbeste krachten op te sporen en deze
voor te dragen, Op den kerkeraad rust de taak een dubbeital ie formeeren. De gemeente kan op het saamstellen
var, dat dubbeltal zelfs geen invloed uitoefenen. Zij is er
bij de stemming ook aan gehouden. Maar dan vervulle de
kerkeraad zijn gewichtvolle taak ook z66, dat hij de allerbeste krachten aan de gemeente voorstelle, haar vrijlatend
te kiezen, wie zij wenscht. En daartoe is noodig één dubbeltal A, B, C en D, waaruit de leden er twee kiezen kunnen,
zoo deze begeeren. Ook de aftredende candidciten verkrijgen
een plaats op deze lijst in alphabetische volgorde, zonder
verdere aanbeveling.
INWONENDE LEDEN.
X. is blijkbaar ontevreden over de wijze, waarop de leden

te Y. door den kerkeraad der gemeente te Ze waar zij inf 10.— geschreven zijn, behandeld werden.
Ik meng mij in de geschillen
daartoe ontbreekt mij
Ds. 11. KOK. de bevoegdheid. Alleen kan ik niet;
enkele algemeene regelen
aangeven.
ALWEER DIE STEMMING!
Dat de leden te Y. bij de gemeente te Z. inwonen is
X. te C. meent, dat het onmogelijk is, dat bij verkiezing gevoldg daarvan, dat b! hun getal te klein is om zelfvan 2 ambtsdragers het onmogelijk is, dat drie candidaten standig een gemeente te vormen, 6f omdat er geen gede volstrekte meerderheid verkrijgen. Hij beroept zich dan sc.-hikte personen voor ouderling en diaken gevonden werverder op Code Woord, dat alle dingen met orde moeten den. Als leden van Z. hebben zij dezelfde rechten als de
geschieden.
daar wonende leden. Wat de besturing hunner financiën
Maar dan weet X. er niets van. Als in de vergadering betreft, geef ik in overweging wat in Rotterdam geschiedt.
50 stemgerechtigde leden aanwezig zijn, worden er 50 Vara twee plaatsen wonen de leden bij de gemeente Boestemmen uitgebracht en is ecle volstrekte meerderheid 26. zemsingel in; geregistreerd op afzonderlijke lidrnatenkaarten.
Een presentielijst wordt geteekend; het aantal ingeleverde Toen besloten weid tot het houden van godsdienstoefeningen
briefjes geteld; alles geschiedt met orde.
te dier plaatsen is bepaald, dat deze leden nimmer aanMaar elk lid brengt in het genoemde geval 2 stemmen spraak zouden maken op de eigendommen der moederuit. Het gebeurt ook dat enkelen slechts één candidaat gemeente. Komt het lot zelfstandige institueering
verkiezen; ook kunnen er briefjes van onwaarde zijn. Dit te hunner plaatse, dan kunnen zij dus niet zeggen: ons
verandert echter aan den grondregel niets en laten wij komt een zooveelste gedeelte van de goederen dier gehier buiten beschouwing. 26 is de volstrekte meerderheid. meente toe, als wij deel uitmaken van het ledental. Daarbij Al de briefjes worden nauwkeurig nagezien en ordelijk. Wat echter werden hun collecten, plaatsengelden etc. afzonderkan zich nu voordoen en wat deed zich inderdaad voor in lijk geadminietrateerd en onder beheer van den kerkeraad
het geval, dat ik in het vorig nummer behandelde? Dat bestuurd; de overschotten worden voor hen bewaard. Zoo3 cctnclidaten de volstrekte meerderheid (meer dan 26 stem- doende sparen zij voor eventueelen kerkbouw. In de jaarmen) verkregen. Want de leden begeerden drie van de vier vergadering met de leden der gemeente wordt ook hiercandidaten meer dan den vierden. Lid A stemde- candidaat van verslag uitgebracht. De leden hebben recht er op.
C en D; lid Br A en D; lid C: B en C, enz. En de uitslag?
In de tweede plaats blijft het de roeping der gemeente
Drie van die vier verkregen meer dan 26 stemmen, ja dat te Z. alles te doen, wat in haar vermogen is, om de inkan; dat kan ook als alles ordelijk geschiedt.
wonende leden tot zelfstandige openbaring te brengen; dus
Het kan gebeuren, dat A 36; B 28; C 32 en D 4 stemmen aan te sturen cp verkiezing van een kerkeraad, en zoo dit,
verkrijgt; samen 100. Want elk der 50 leden kiest 2 van de nog niet kan geschieden, te beproeven één ouderling en een
4 candidaten en 50 x 2
100. De volstrekte meerderheid paar diakenen te stellen, die dan als leden zijn van den keris voor eiken candidaat 26; dus in dit geval waren er 3 keraad, de vergaderingen zooveel mogelijk is, bijwonen en
met . volstrekte meerderheid en toch was geheel de stem- daar volle stem hebben.
ming ordelijk verloopen en dan
Bij verkiezingen acht ik het wenschelijk de te Y. wozijn de twee verkoren, die de meeste stemmen hebben, nende leden te raadplegen; hun advies te vragen; desdus A en C. Maar als, wat te X. plaats vond, de drie, die noods dit bij schriftelijke uitspraak te doen. Echter kan geen
, de volstrekte meerderheid hadden, allen hetzelfde aantal stemming te Y. plaats vinden; die geschiedt in de gemeente
stemmen verkregen (b.v. A 30; B 30; C 30 en D 10) dan te Z. Daar echter de leden te Z. te weinig bekend zijn, vermoet een herstemming plaats hebben, tusschen deze drie, dient het m.i. aanbeveling den wensch dezer leden te hoetenzij tevoren bijzondere bepalingen zijn gemaakt, dat b.v. ren. Doch steeds moet bedacht, dat de kerkeraad te Z. de
de oudste in jaren zal gekozen geacht worden. Maar zulke leiding heelt. Heerschappij oef ene deze echter niet en nooit.
bepalingen zou ik niet aanraden.
Het ambt in de kerk heeft een dienende, niet een heerschende macht. Het worde dus niet over u, maar zonder u. Als
BLANCO STEMMEN.
dit bedacht wordt, zal er voldoening zijn en zullen de
Y. vraagt hoe te handelen in het geval dat zich in de leden to Y. hun krachten inspannen om aan den uitbouw
gemeente voordeed, nl. dat van de 50 stemmen er 26 blanco der kerk naar vermogen te arbeiden en hun offers et voor
werden uitgebracht; op A 15 en op B 9 stemmen.
te brengen.
Blanco stemmen zijn van onwaarde. Er zijn 24 geldige
Kunnen niet-leden der gemeente, die getrouw medeleven,
stemmen uitgebracht; de volstrekte meerderheid is 13, dus de rechten der leden doen gelden?
" A is gekozen.
Neenl Dat kan nooit. Leden-vergaderingen werden gehouHier hapert natuurlijk wat en de kerkeraad dien° wel den met leden; het woord zegt dit zelf. Als men daarvan
alles itt het werk te stellen, om de oorzaak weg te nemen, afgaat, maakt men een losse vergadering en £z tuurt men van
die er toe leidde, dat de helft der gemeenteleden aan de het doel, dat dient voor oogen te staan, cd.
Opleiding

Uit de collecte Aagtekerke
Vriendelijk bedankt.

r'REDIKBEURTEN.
DONDERDAG 9 DECEMBER.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Visser.
KLAASWAAL: 6.30 u. Ds. v. d. Woestijne
LEIDEN: 7.30 uur Ds. Honkoop.
OUDE TONGE: 6.30 uur Ds. Bel.
RUSSEN (Eschkerk): 7.30 u. Ds. Lamain,
TER AA: 7 uur Ds. Verhagen.
ZOETERMEER: 3 Ir Ds. Kersten (Dankd.)
VRIJDAG 10 DECEMBER.
NIEUWERKERK A. D IJSSEL: 6.30 uur
Ds. Ligtenberg.
NIJKERK: 6.30 uur Dr. Steenblok.
NUNSPEET: 7 uur Ds. Lamain,
TRICHT: 6 uur Ds. Kok.
ZATERDAG 11 DECEMBER.
APELDOORN, Rustenburgstraat: 7 uur
Ds. Kok.
ENSCHEDE: 4 uur Ds. Lamain.
H. I. AMBACHT: S uur Dile Aangeenbrug.
KLAASWAAL: 6.30 uur Ds. Ligtenberg.
NIEUWE TONGE: 6.30 uur Ds. Bel.
ROTTERDAM-ZUID: 4 uur Ds. Kersten
(Rede Dordtsche Synode).
ZONDAG 12 DECEMBER.
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 leesdienst.
ALBLASSERDAM: 9.30 en 3 uur leesd.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: 10 en 4 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Loolersgracht 70-72:
10 en 3.30 uur Ds. Dorresteijn (Bed. H.A.
en H.D.).
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergeehool, Tuindorp-Oosizaau: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesd.
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30,
2 en 6 uur leesd.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
BENTHUIZEN: 9.30 en 2 uur leesd.
BERKENWOUDE: 9.30 en 7 uur leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leed.
BODEGRAVEN: 9.30 en 6 uur leesd.
,BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 3 uur leesd.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 3.30 uur
leesdienst.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 6 u. leesd.
POLIINSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 9.30 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 10 en
3.30 uur leesd.
EDE, Bettekanaperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELSPEET: 9.30, 2 en 7 uur leesd.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst:
ENKHU1ZEN: 10 en 4.30 uur leesd.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GOES: 10 en 2.30 uur leesd.
GORINCHEIvi, Zusterstraat 4: 10 en 3.30
uur leesd.
GOUDA: 10 en 3 uur Ds. de Blote.
GOUDSWAARD: 10 en 3 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 3 uur Ds. P.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 4.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.

HAARLEM, Lange Molenstr, 22: leesd.
FIEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.
HERKINGEN: 9.30 en 3 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 10 en
3 uur leesd.
HOEDEKENSKERKE: 9.30 en 2 uur leesd.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur Ds. Vreugdenhil.
KATVITIJK AAN ZEE: 10 en 4 uur leesd.
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesd.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 9, 1 en 3.45 uur Ds. v.
d. Berg.
KRUIN1NGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LEIDEN: 10 en 3 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LISSE: 9.30 en 3 uur Ds. Verhagen.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MIJDRECHT: 9.15 en 3 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: 9.20 en 2.30 uur Ds.
Hoiman,
NAALDWIJK: 10 en 3.30 uur leesd.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 5.30 u.
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 9.30 en 3 uur leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NISSE: 10, 2.30 en 5.20 uur leesd.
NUNSPEET: 9.30 en 2 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur leesd.
NIJVERDAL: 9.30 en 2.30 uur leesd.
OCHTEN: 10 en 3 uur leesd.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 u. Ds. Visder.
OPHEUSDEN: 10 en 3 uur leesdienst.
OUD-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Ligtenberg (H.A.).
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
QUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEWATER: 10 en • 7 uur leesd.
P~YEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst. POORTUGAAL: 10 en 3 uur leesd.
POORTVLIET: 10, 2.30 en 6.30 uur Dhr.
RHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. v. d.
Woestijne.
RILLAND-BATH: Ds. NTeerbos.
ROTTERDAM (Boezems.): 9.30 en 3 u.
Ds. Kersten.
Rauwenhoffplein: 9.30 en 3 uur leesd:
ROTTERDAM-ZUID: 10, 3 en 5,30 uur
Dr. Steenblok.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2 en 5 uur leesdienst.
SCHERP,ENISSE: 11_3.30 en 7,30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL: 9.3tIik en 3 uur leesd,
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
S. MAARTENSDIJK: leesdienst.
PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 9.30 en 4.30 uur leesd.
`T'ER AA: 9.30 en 2.30 uur leesd.
TERNEUZEN: 9,30, 2 en 6 uur leesd.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
THOLEN: 10-30. 2.30 en 6 uur leesd.
TRICHT: 10 en 3 uur leesd.
UDDEL (De Beek): 10 en 2 uur leesd.
UTRECHT, Boothstraat: 10 en 3 uur
Ds. Heikoop.
VEEN: 9.30 en 2 uur leesd.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 3.30 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN, Glaristraat: 9.30 en 2 uur
Dhr. Rijksen.
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 en 2.30 u, leesd.
WES'FKAPELLE: 10 en 2 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 3 uur leesdienst.

WOERDEN: 10 en 3 uur leesd.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2.30 u. leesd.
YERSEKE: 9, 12.45 en 3.45 uur Ds. A.
van Stuijvenberg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 3
uur leesd.
ZEIST: 10 en 3.30 uur leesd.
ZIERIKZEE: 10, 2 en 6 uur leesd.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
MAANDAG 13 DECEMBER.
BEEKBERGEN: 3 en 7 uur Ds. Kok.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 u.
Dr. Steenblok.
GENEMUIDEN: 7.30 uur Ds. Larnain.
NIJVERDAL: 7.30 uur Ds. Lamerin
(Dankdag).
DINSDAG 14 DECEMBER.
AMERSFOORT: 1.30 uur (huw.bev.)
Ds. Verhagen.
DEN BOMMEL: ? uur Ds. Bel.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 7 uur Ds.
v. d. Woestijne.
RUSSEN (Eschkerk): 7.30 u. Ds. Lamain.
ST. ANNALAND: 2.40 en 6.40 uur Ds. v.
d Berg.
WOENSDAG 15 DECEMBER.
ELSPEET: 7 uur Ds. Fraanje.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Lamain.
OOLTGENSPLAAT: ? uur Ds. Bel.
OUD-BEIJERLAND: 7 uur Ds. Verhagen.
RIJSSEN (Wal): 7.30 uur Ds. Larnain.
ROTTERDAM (Boezemsingel): 1.30 uur
(huw.bev. en 3 uur Ds. Kersten.
ROTTERDAM-ZUID: 7 uur Ds Kersten.
UDDEL (De Beek): 10 en 2 uur Ds. J.
Fraanj e.
DONDERDAG 16 DECEMBER.
AMERSFOORT: 7 uur Ds. Lamain.
KLAASWAAL: 10.30, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Kersten (Dankdag),
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Ligtenb erg.
NIEUW-BEIJERLAND: 6.30 uur Ds. Verhagen.
NUNSPEET: 6.30 uur Ds. Fraanje.
OUDE-TONGE: ? uur Ds. Bel.
POORTUGAAL: ? u. Ds v. d. Woestijne.
ROTTERDAM (Boezemsingel): 7 uur Ds.
Kersten.
STOLWIJK: 1.30 uur Ds. Kok.
VRIJDAG 17 DECEMBER.
BODEGRAVEN: 4 uur Ds. Kersten.
GOUDSWAARD: 7 uur Ds. Verhagen.
WIERDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
ZATERDAG 18 DECEMBER.
H. I. AMBACHT: 3 uur Ds. Honkoop,
NIEUWE TONGE: ? uur Ds. Bel.
POORTUGAAL: ? uur Ds. Ligtenberg.
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