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NEW YORK.

DS. E N

MRS.

PHILIP

W.

PITCHER

EN

DOCHTER.

Ds. Pilcher, die op den 21slen Juli overleed, was, me t dc enkele uilzondering
van Mrs. Kip, onze oudste zendeling in China.
Hij we r d in het jaar 1885 uitgezonden. Vele jaren w a s hij Hoofdonderwijzer van de School voor Jongens, waar*
uit, onder zijn bestuur, T a l m a g e College ontwikkelde
Mrs. Pitcher is naar A m e r i k a teruggekeerd, w a a r hare twee dochters wonen.

Beknopt Overzicht Van Het
Afgeloopen,Jaar.
Het afgeloopen jaar onderscheidde zich van voorafgaande
jaren door de afwezigheid van den Secretaris voor het Buitenland. Bekwaamheid in het bestuur van de zaak der buitenlandsche zending vereischt persoonlijke kennis van de onderscheidene zendingsvelden, hunne bijzondere probleemen, en
de arbeiders aldaar werkzaam. Die kennis kan verkregen
worden slechts door persoonlijk bezoek aan de landen wa’
arheen orize Kerk hare zendelingen uitzond. De laatste deputatie bezocht onze zendingsvelden in de jaren 1904-5. Deze
Deputatie bestond uit Dr. Cobb en .Dr. Hutton, Mrs. Hutton
en Mrs. Olcott. In het afgeloopen jaar bracht de Secretaris
voor het Buitenland, .vergezeld van Dr. W m . Bancroft- Hill,
een lid van den Board, Mrs. Chamberlain en Mrs. Hill verscheidene maanden door in het bezoeken onzer zendingen in
Azie. Dit alles heeft den Board niets gekost. Milddadige
vrienden betaaldcn de onkosten dezer reis. Van de zendeling
en ontvingen wij- vele brieven, waarin zij met dankbaarheid
getuigden van de waarde van de onderscheidene conferenties,
die men hield en van hunne waardeering van de gelegenheid,
waarin zij gesteld werden de zendingsprobleemen met de vertegenwoordigers van den Board te bespreken. Ook zal hun
spreken en schrijven over hetgcen zij gezien en gehoord hebben van veel nut zijn voor onze Kerk in dit land.
•

DE ZENDINGSVELDEN.

/

Wij spreken gewoonlijk van de ontwaking der heidensche
en Mohammedaansche wereld. Misschien zullen wij eer.lang
eene andere uitdrukking moeten gebruiken. Met het oog op de
vele vijandige machten, die het zendingswerk trachten te .ver-

hinderen en te vervvoesten, zou men haast genoodzaakt wor
den o m te^zeggeo, dat het heidendom goed wakker is.r Het
is niet zoo^ zeer nopdig' o m hen uit hunne onverschilligheid
wakker te schudden, als o m hen te ontwapenen en te veroveren.
De lijnen in Japan, China, Indie en Arabic zijn zeer duidelijk
en onmiskenbaar. De zendelingen houden zich aan de beproefde middelen, de prediking des evangelies, genezing der
kranken, onderwijs en gemeenschap.
•
.
De oorlog heeft weinig stoornis in het zendingswerk veroorzaakt. Het veld, hetwelk daarin het meest betrokken was,
heeft weinig verloren en veel gewonnen. Gelijk in den grooten
oorlog zoo ook op het zendingsveld is het eenheid in doelwit,
gepaard met de nbodige toerusting, waardoor de overwinning
behaald wordt, als de gelederen maar aangevuld worden.
Wa t het eerste betreft lijden onze velden geen gebrek, doch
gebrek aan de noodige arbeiders brengt hetgeen men gewon
nen heeft, in groot gevaar.
AMOY.

Het verslag van de A m o y Zending begint met eene zeer
onderhoudende beschrijving van de aardrijkskunde der Zen
ding, en meldt de namen der zendelingen en de onderscheidene
vertakkingen van arbeid welke op elk station wordt verricht.
Bij het lezen daarvan komt men onder den indruk van de beknoptheid van ons veld en de betrekkelijk gunstige omstandigheden waaronder dat werk voortgezet wordt, wat ligging
betreft. De broederlijke geest, waarin onze zendelingen en
die der Engelsche genootschappen met elkander medewerken
draagt veel bij tot den voorspoed van het werk.
Het is verblijdend te vernemen, dat niettengenstaande de
opschudding door politieke verandering veroorzaakt, de ar
beid der Zending weinig werd gestoord. De opschudding en
de gedreigde interventie van Japan in de binnenlandsche zaken
van China veroorzaakfe groote spanning. En dit is als het
ware de’bpploeging der aarde voor ontvangst van de waarheid des evangelies./ Het bewustzijn der ChineCzen dat zij in
hun streven naar vrijheid en vooniitgang de ;sympathie van

alle Amerikanen genieten geeft onze zendelingen eene bijzonder gunstige gelegenheid tot evangelic.verkondiging. Zij
komen van vriendelijk Amerika, waaraan China zich bijzonder
verplicht gevoelt. Dc gunstige verhouding van het A m o y
gouvernement tegcnover de Zending werd op meer dan eene
wijze bewezen. Verleden jaar ging cr-ecn bevel uit dat de
Postkantoren het grootste gedeelte van den Sabbath zouden
gesloten worden, en vooral gedurendc die uren wanneer de
bedienden den openbaren eeredienst misschien zouden willen
bijwonen. Toen ecu getrouw lid van een onzer gemcenten
doodgeslagen werd, omdat hij geene theaterbelasting wilde
betalen, daar hij geloofde dat het zondig was om eene hei
densche en verderfelijke inrichting te ondersteunen, werd de
zaak door den Kerkeraad voor den rechter gebracht, die
onmiddellijk openbaar bekcnd maakte dat geen Christen gedwongen mocht worden o m aan een heidensch feest bij te
dragen.
Twee merkwaardige jaarfeesten werden gedur,cnde het
afgeloopen jaar gevierd, namclijk, het jubileum van Mrs. Helen
C. Kip’s arbeid in China, en het dertigste jaarfeest van de
aanstelling van Ds. en Mrs. Pitcher als zendelingen naar
Amoy. De Zending leed gedurende het jaar twee groote verliezen. Op den 21stcn Juli, 1915, overleed plotseling Ds. Pitcher,
den ouderdom van ongeveer zestig jaar bereikt hebbende.
Hij was President van Talmage College, dat onder zijn be
stuur van een kleine academic tot eene inrichting groeide, die
als een van de bestc van hare soort in China wordt beschouwd. Het verlies door zijn overlijden gcledcn wordt des
tc grooter wegens den terugkeer van Mrs. Pitcher naar Amerika, waar hare kindcren woonachtig zijn. Ds. A. L. Warnshuis nam de roeping aan o m als Algcmeeji Secretaris van
de China Continuation Commissic werkzaam te zijn. Ploewcl
deze benoeming voor dc Zending eene groote eer is, nochtans
verliest zij daardoor veel. Doch gelijk in het geval van Dr.
Zwemer, die de Arabische Zending verliet o m eene plaats van
grootere verantwoordelijkheid .en invloed te vervullen in de
Mohammedaansche wereld, zoo gelooven wij dat Ds. Warns-

L E D E N V A N D E A M O Y ZE N D I N G E N D E DEPUTATIE.
Eerste rij, beginnende aan de linkerhand: Mrs. Weersing, Mrs. Kip, Mrs. Pitcher,
Mrs. Voskuil.
_
T w e e d e rij : Mrs. Warnshuis, Mrs. Chamberlain, Miss K. M . Talmage, Miss Z w e m e r ,
Miss M . E. Talmage, Mrs. Hill, Mr. Warnshuis.
Derde rij : Mrs. DePree, Mrs. Snoke, Miss Duryee, Dr. Hill,
Miss M u r m a n , Miss BeekMr. Weersing,
Mis:
Vierde rij:
rij: Dr. Chamberlain, Mrs. Bosch, --•
man. Miss V a n der Linden, Mr . Voskuil.
Vijfde rij : Mr. DePree, Dr. Dunlap, Dr. Snoke, Dr. Bosch.
Zesde rij: Mr. Renskers, Mr. Eckerson.
Afwezig: Mr. en Mrs. Boot, Miss Morrison, Miss Green, Miss No r h n g , Miss Ogsbury, Dr. en Mrs. E. J. Strick, Miss Boynton, Mr. en Mrs. Steward Day.

Mr.

huis tot een grooter werk voor geheel China geroepen werd.
Een milddadig lid van onzen Board heeft zich voor het traktement va'n'“ z<rnding Warnshuis verantwoordelijk gesteld.
Zoodoende geeft onze Kerk Ds. Warnshuis aan dit meer algemeen werk o m de,leiding daarvan op zich te nemen.
In het verslag vindt men ook melding van de hulp, die
de zending ontvangen heeft van den nieuwen Secretaris der
Jongelings Vereeniging, en van den beroemden evangelist Ding
Li-mei, en van. Miss Paxton die bijzondere diensten leidde in
;de Meisjes Scholen. Hierdoor wordt de invloed van de bij<zondere campagne onder de leiding van Mr. Eddy bewaard
en uitgebreid. De gevolgen van deze campagne worden nog
vernomen in het groote getal belangstellcnden en in de vermeerderde belangstclling van de hoogere klassen in het Chris
tendom.
Gedurende het afgeloopen jaar werd eene zoogenaamde
“Preacher’s Board” opgericht. Dit werd gedaan door de
,Chineesche Kerk eh de twee medewerkende Zendingen. Dit
!was wcer een stap verder in de overdracht van de verantwoord•elijkheid voor de ondersteuning en regeering der Chineesche
Kerk van de Zendingen op de Chineezen zelven.
.
'
Ons medisch werk werd grootelijks verhinderd door de
noodzakelijke afwezigheid van de geneesheeren, die aan het
'hoofd stonden van de hospitalen op Kolongsu en te Sio-khe.
Eerstgenoemd Hospitaal werd vergroot. Omdat deze Hos
pitalen onder de Chineesche en buitenlandsche inwoners zoo
populair zijn, zijn ze feitelijk zelfonderhoudend. Dus worden
zij in staat gesteld o m de armen kosteloos te verplegen. In
beide hospitaleii wordt het evangelic met goed gevolg gepredikt. Het noodjge geld voor de oprichting van een hospitaal
,tc Tong-an-werd reeds gegeven. De oprichting daarvan
■wacht op de aanstelling van eenen dokter o m aldaar te arbei,den. De reputatie van Dr. Snoke in de omgeving werd groo‘telijks vermeerderd door zijn schieten van eenen tijger, die de
‘“omgeving van Sio-khe onveilig maakte.
' . Het opvoedingswerk in onze kost— en dagscholen was zeer
bemoedigend, wat het getal scholieren, het onderwijs en den

christelijken geest daarvan betrof. In de hoogere klassen1 is
het getal studenten, die christenen zijn veel grooter dan in de
lagere klassen. De verbetering der gouvernementsscholen
heeft ons genoodzaakt in sommige plaatsen-onze scholen te
verbeteren. In al de scholen, voor meisjes zoowel als voor
jongens, vindt men meer athletische oefeningen. Het feit, dat
christelijke jongelingen vrouvven begeeren die eene goede
opvoeding hebben genoten is eene aansporing tot de opvoeding van meisjes.' O p sommige van onze stations heeft'men
vrije avondscholen geopend.
•
Dat de inboorling christenen de leiders worden in hunne
omgevingen wordt duidelijk uit de groote industrieele inrichtingen, die door hen gcsticht worden. In eene zekere
stad waren het de christenen, die het verkrijgen van electrisch
licht voorstelden. Menigmaal ontvangen onze scholen bijdragen van Chineesche beambten, omdat zij gelooven dat de
scholen nijverheid en vooruitgang bevorderen.
In het verslag vindt men vele feiten aangaande het leven
der jeugdige Chineesche Kerk. Zij ook lijdt soms onder
drooge predikers en “onbekeerdc voorgangers,” netelige ouderlingen en onhandelbare kosters. Zij ook heeft hare twisten, en soms moet de censuur toegepast worden. Enkele van
de beste predikanten zijn boeren en kooplieden. Ouderlingen
moeten voor hunne ordening een examen afleggen.
Een
leeraar, al is hij bejaard, kan zijn werk zonder de toestemming der Classis niet nederleggen. Aan het einde eener bevestiging steekt men vuurwerk af, en bij den openbaren eere
dienst roept men den naamlijst af. In sommige gemeenten
worden de diensten slecht bijgewoond. Andere gemeenten
hebben leden, die vijf mijlen loopen o m de diensten bij te
wonen, en dat wel door landstreken, waar tijgers zijn.
Het verslag eindigt met eene bede o m meer arbeiders.
“Overal zijn er geopende deuren, en onze harten zijn zwaarmoedig omdat honderden van gelegenheden verloren gaan
wegens gebrek aan arbeiders.”
De Deputatie was juist te A m o y aangekomen toen dit ver
slag werd uitgeschreven.
■

ARCOT.

Met de bijzondere evangelizatie campagne begon een nieuw
tijdvak in de geschiedenis der Zending in Indie. Wanneer eene
Kerk vervuld is-met ijver voor de verkondiging des evange
lies; wanneer mannen, vrouwen en zelfs kinderen daartoe kunnen georganizeerd worden, en wanneer inboorlingen van
groote bekwaamheid aan het hoofd daarvan kunhen gepla'atst
worden, dan kunnen wij voor geen oogenblik twijfelen of de
Kerk van Christus in Indie is haren naam waardig. Onze
Zending heeft ook haar.deel daaraan toege^aan'. Al de zen
delingen, alsmede dcgenen, die de zenanas’bezoeken met het
evangelic, spreken daarvan als een van de merkwaardigste
gebeurtenissen van het afgeloopen jaar. In ons land, 'wan
neer wij zoogenaamde "revival'meetings” willen houden roept
men gewoonlijk iemand van elders in om ze te leiden, en dan
wordt het evangelic in betrekkelijk korten omtrek gepredikt.
Doch in Indie is het de geheele Indischc Kerk, die vol vuur en
gloed is voor de zaak van Christus en de prediking des evange
lies aan hunne heidensche buren. Het verheven doelwit van de
leden der Indischc Kerk is o m Christus te prediken. Zij hebben
geleerd, waarom zij dat moeten doen en hoe zij dat moeten
doen. Twee dingen trekken vooral onze aandacht in deze
campagne. Ten eerste, de voorbereiding. Verscheidene maan
den werden aan bijbelstudie en gebed gewijd. Ten tweede,
de Zending gevoelt nu meer dan ooit te voren dc waarde van
vereenigden arbeid. Men is bezig met het beramen van planuen voor soortgelijke" campagnes in de toekomst.
De beteekenis van deze poging van de “Indian Church
Board” werd in deze Campagne duidelijk bewezen. De aanzienlijke toename in ledental gedurende' het" afgeloopen jaar
is grootelijks toe te schrijven aan de geestdrift en wijsheid
•der Indischc breeders. ‘
' '
- De statistiek is zeer bemoedigend. Er is eene vermeerdering in het getal’ zelfonderhoudende gemeenten. Twee
honderd dric-cn-zestig nieuwe huisgezinnen kwarnen onder het
opzicht der Zending. Het getal studenten in de scholen ging
boven de 10,000. Meer dan 100,000 personen werden in de

D E H O O G E SCHOOL TE MADANAPALLE.
D e z e school heeft plaats voor 400 leerlingen.

D O R M I T O R Y

V O O R

CHRISTEN

STUDENTEN.

Voorhees College, Vellore.

E E N E B I J B E L V R O U W I N INDIE.
Xn al de oostersche landen k u n n e n de v r o u w e n het gemakkelijkst m e t het evan
gelic bereikt wor d e n door personen v a n h u n n e eigene sekse.

H I N D U VROUWEN.
D e z e v r o u w e n hebben een gelofte gedaan.
Die zoeken zij uit te voeren door h u n n e voile
lengte op de aarde te meeten, op te staan, h u n n e voeten zettende op de plaats die zij m e t
h u n n e handen raakten, zich w e d e r o m op de aarde uit te strekken, dit herhalende totdat zij de
bedevaart hebben afgelegd.

hospitalen verpleegd. De hartclijke medewerking dcr onder
scheidene Zendingen is bijzonder opmerkenswaardig. Het
Union W o m e n s Christian College” te Madras voorziet in
eene gioote behocfte, want cr is in de scholen groote behoefte
aan onderwijzeressen.
Het "Union Mission Tuberculosis Sanitarium,” is in
zekeren zin een kind onzer Zending en doet een goed werk.
Onze Zending nccmt ook toe in het aantal gebouwen.
Daardoor zal dc capacitcit der onderscheidene inrichtingen
grootelijks vermeerderd worden. De groote vraag, echter, is
of het getal arbeiders genoegzaam zal zijn o m van de vermeerderde capacitcit gebruik te maken. Want in Arcot is het
getal zendelingen veel te klein. Gedurende het jaar 1915 overledcn Mrs. Jacob Chamberlain, Dr. J. H. Wyckoff, Ds. J. A.
Beattie en Miss M. K. Scuddcr, alsmede Dr. M. D. Gnanamoni,
wiens arbeid op hoogen prijs werd gesteld. Drie moesten,
gczondheidshalve, met verlof naar huis, Dr. L. H. Hart, Mrs.
L. R. Scudder en Rev. B. Rottschaefer. Het getal zendelin
gen is ontoereikend. Arni heeft slechts eene zendelinge;
Chittoor, twee; Palmaner en Punganur, niemand. Treurig
niet waar? Tc weinig arbeiders beteekent overspannen lichaamskrachtcn. Die overspanning leidt tot geknakte gezondheid. Zoo wordt het getal arbeiders wcer verminderd. De
Zending roept ons toe o m meer arbeiders te zenden niet slechts
ter wille van het werk maar ook ter wille van de arbeiders.
Zal onze Kerk daarin voorzicn?
'
N’O O R D

JAPAN.

In verband met het verslag van de Noord Japan Zending
is het gepast een overzicht te nemen van den politieken
toestand in zoo ver hij eenigen invloed heeft op het zendings
werk. Met dankbaarheid vernamcn wij, dat de staatkunde
van Japan gedurende het afgeloopen jaar door meer van den
geest des vredcs gekenmerkt werd. In naam voerde zij
oorlog. Feitelijk genoot zij vrede, zich beperkt hebbende
slechts tot de verovering van het eigendom van Duitschland
in China. De bedreigde interventie in de zaken van China

werd afgeweerd. Tot onze blijdschap vernemen wij dat
Japan’s verhouding tegcnover dc Vcrccnigdc Staten meer
vriendelijk is. Dit is deels toe te schrijven aan dc poginge'n
van de Ecrwaardc Hecrcn Gulick en Mathews, en deels aan
de verzekering van Japan's vricndschap die van den Eersten
Minister en andere gouvernements beambten ontvangen werd.
Men is tot dc overtuiging gekomen, dat dc pogingen die men
voor verscheidene jaren aangewend heeft in de nieuwsbladen
o m kwaad bleed tc verwekken tusschen Japan en de Vereenigdc Staten geinspireerd en bekostigd werden door eene natic,
die niet vriendelijk jegens ons gezind is. De invloed daarvan
wordt vooral in Zuid Japan en aan de wcstersche kust der
Vcreenigde Staten vernomen. Een van de krachtigste mid
delen o m dezen indruk tegen te werken vindt men in de Amerikaansche zendelingen, die in Japan werkzaam zijn als de
ambassadeurs van den Vorst des Vrcdes.
Dc belangrijkste gebcurtenis, van het standpunt der
politick beschouwd, was de kroning van den Keizer. Men
deed in verband daarmede alles wat mogelijk was o m op
dc verstafgclegcnc dorpjes ecu diepen indruk te maken en
den geest van loyaliteit aan het keizcrlijkc huis aan te
wakkeren. O m politieke redenen en o m een groot vertoon
tc maken deed men in verband met de kroning de gewoonten,
klcederdracht en godsdienst, het Shintoisme van de vorige
ccuwen, wederom herleven.
Het werd, echter, duidelijk dat het niet de bcdoeling was
van den Keizer o m de Zending te benadeelen. Onlangs gaf
hij §1500 aan het Heilsleger om hen in de verzorging der
armen te helpen. Hij en de ICeizerin hebben jaarlijks $500
voor het Okayama Christelijke Weeshuis bijgedragen.
Verscheidene Christelijke leiders in Japan, b. v., Dr. Ibuka,
President van Het Meiji Gakuin, werden door den Keizer in
verband met de kroning gedecorcerd. Al de personen, die
deze decoratie ontvingen als erkentenis van de diensten door
hen bewezen op het gebied van de verbetering van het
maatschappelijk leven, waren Christenen.
Een van de bekwaamste sccretarissen voor de Buiten-

iandschc Zending', die onlangs japan, na eene afwezigheid
van bijna twintig jaren bezocht, getnigt dat er eene groote
verandering tot stand was gekomen wat de plaats en den
invloed van het Christendom in Japan betreft. Ten tijde van
zijn vorig bezoek zeiden de leiders van Japan, dat alle
godsdienst bijgeloof was van de dwingelandij waarvan de
wijze man en de sterke natic moesten zoeken vrij te komen.
N u vcrklaren dc leiders van dit volk, dat het zcdclijk leven
voor Japan eene zaak van groot belang bchoordc te zijn, en
dat .dit leven op het fondament van godsdienst behoordc te
rusten.
Van deze verandering vindt men een treffend bewijs in de
gcwijzigde verhouding van hot departement van Opvoeding
tegcnover het Christendom. Vroeger waren zij vijanden van
het Christendom. Thans vinden vertegenwoordigers van het
Christendom het zeer gemakkelijk permissie te verkrijgen
studenten toe te spreken. Het Christendom is een van de
godsdiensten, die van gouvernementswege erkend worden.
Overal zijn er geopende deuren voor het evangelic.
'
Deze secretaris verklaarde, nadat hij verscheidene maanden
in Japan had doorgcbracht dat hij naar dit land terugkeerde
met meer achting voor Japan en een sterker vertrouwen in de
waardige elementen van het leven en karakter dcr Japanneezen.
'
Het “National Evangelistic Campaign” cindigdc het tweede
jaar van zijnen arbeid. De werkzaanhedcn daarvan werden
vooral tot dc groote steden van Japan beperkt. De rcsultatcn
waren niet zoo groot als men had gchoopt, en toch gevoelt
men, dat het betaald heeft. Onze Kaigan gemeente tc Yoko
hama ontving meer op bclijdcnis des geloofs dan ooit te voren
in hare geschiedenis. Acht-cn-tachtig zielen werden door haar
aangenomcn als lidmaten in voile gemeenschap. De bijdragen.
der gemcenten stegen in het afgeloopen jaar van $350. tot $664,
eene vermccrdering van bijna honderd per cent. Dit is
ongetwijfeld grootelijks toe te schrijven aan het “National
Evangelistic Campaign.” Mannen van rijkdom en invloed
besteedden veel geld en tijd aan deze “Campaign.”

DE

KAIGAN

KER K

TE

YOKOHAMA.

,
werd in het jaar 1S75 opgericht, en is het eerste k e r k g e b o u w dat
door de 1 rotestantsche christenen van Japan gebruikt werd.

o m n n g d door s o m m i g e van zijne Japanneessche vrienden en niedearbeid.ers in het
rJlV Y eId...d_ei
r- "°r , JaPan lending.
In de achterste rij ziet m e n de Bijbc
Bijbelvrouwen ;

in A m e r i k a was.

L

7den Augustus, terwijl hij m e t verlof

Buddhistische leiders in Jq^jaa licbbcn gctracht o m do
methoden dcr zendelingen. na' te^ boptsen. Merkende dat het
Christendom in Japan veld' wint, hebben zij cene andere
bonding tegenover het Chri'stendqnr aangenomcn. In plaats
van onverschilligheid is cr nu\ w.erkzamc wedijver. Dit wordt
vooral vernomcn in hun .streven. naar rcformatie van het
Buddhisme en in hunne pogingertde jeugd voor hot Buddhisme
te behouden. Men is van plan, vijf hond'erd duizend dollars
tc besteden aan de stichting van, zondagsscholen.
Door het overlijdcn op deru Men. April, van,Dr. E. R. Miller
verloor onze Zending cen: va.n. hace; oud’ste zendelingen in
Japan. Voor verscheidene j’
aren. reed’
s li’efc zijne gezondheid
veel te wenschen over, d'och. hiij^hicld] aan. met zijnen arbeid
en met zijne bijdragcn aan de, Z’
eitdihg. Dat hij door zijne
Japanneessche vrienden teed’
er; word', bemind word duidelijk
bewezen door de bijzondere vergaderingen die men op onderscheidene plaatsen, waar hij'had gcarhgid', te zijner gedachtenis
hield.
j f
■
Het vcrslag maakt melding, va’n;het genot en de bcmoediging, die het bezock dcr Deputatie, bracht aan zendelingen en
inboorling lecraars en |limine; gemccntcn. Overal werden
dcze gasten der Zending hartelijk verwelkomd cn onthaald.
Hunne diepc bclangstclling em sympathie cn hunne verzekcringen van de tocgenegenheid: van de Kerk, die zij vcrtcgenwoordigdcn zullen voor langc jaren tot inspiratic van de
zendelingen eh inboorling lekljers d'icnen.
De twee opvoedingsihrichti'ngen der Zending, Ferris Sem
inary te Yokohama cn M'ciji Gakuin; te Tokyo, rapportecrcn
cen voorspoedig jaar. Het, getal studenten in Ferris Scminaric is 212, een weinig minder dan vcrlcden jaar. Drie-enveertig dezer zijn Christenen., Zcstien werden vcrledcn jaar
op belijdcnis aangenomen. Dii; promovccrcnde klas teldc
zeventeen leden. Door middel van de Y. W . C. A. cn vooral
door den invloed der onderwijzers werd, het jaar door cen
heilzamen christelijken geest gekenmerkt. Het “Meiji Gakuin”
verheugt zich in het bezit van twee nieuwe gebouwen en
van een grooter erf. De nieuwe, “Sandham Hall” neemt de
'
s'* ’
■

plaats van het gebouw dat verleden jaar afbrandde, en dc
nieuwe kapel, de plaats van het gebouw, dat vele jaren
geleden door Dr. E. R. Miller geschonken, en dat door gedurige
aardbevingen onveilig was geworden. 329 jongelingen studeeren in bet academisch departement. Zes-en-veertig dezer
zijn Christenen. Het getal studenten in de theologie steeg
van dric-en-dertig tot acht-en-dertig. De School werd door
den geest van ernstigen arbeid en actieve evangelizatie
gekenmerkt.
In vele opzichtcn is het werk dezer gemeenten gelijk aan
den arbeid onzer zendingsgemeenten in dit land. De meesten
daarvan hebben een betrekkeliik klein getal leden, terwijl het
getal zondagsscholieren bctrekkelijk groot is, en dus voor de
toekomst veelbelovend. Het nieuwe industrieele levcn van
Japan noodzaakt de werklui en hunne huisgezinnen van plaats
tot plaats te verhuizen. In sommige gemeenten is het getal
afwezige leden even groot als het getal dergenen, die de
diensten geregeld k'unnen bijwonen. Deze toestand van
zaken heeft zijn voor en tegen. Het verhuizen van de leden
der gemeenten van de eene plaats naar de andere verzwakt,
natuurlijk, dc gemeenten. En toch, indien deze christenen
hun licht laten schijnen zal door hen het evangelic zaad in
vele plaatsen gestrooid worden, waar het nog nooit verspreid
werd. Nieuwe vclden werden voor evangelic arbeid geopend.
Sommige stations, waar men reeds voor geruimen tijd
arbeidde, moesten gcsloten worden, en hier en daar wordt ons
werk verhinderd door den arbeid van andere genootschappen.
Gelijk in dit land, zoo ook in Japan hangt de voorspoed van
de Kerk grootelijks af van den ijver en de bevalligheid van
den leeraar.
,
Wij wenschen onzen lezers te herinneren dat het getal
gemeenten, dat in dit verslag voorkomt niet de voile vrucht
van den arbeid onzer Zending vertegenwoordigt. Zoodra
eene onzer gemeenten zelfstandig wordt, wordt zij aan de
“Church of Christ in Japan” overgedragen. Deze Kerk
bestaat uit gemeenten, die georganizeerd ■ en gevoedsterd
werden onder het opzicht van onze Zending en van andere

Zendingen in Japan. Bijzondere pogingen worden aangewend o m het evangelic te verkondigen op plaatsen, waar
het volk van heinde en ver samenkomt, zooals bijvoorbeeld
bij gelegenheid van de kroningdes keizers en andere feestelijke
gelegenheden aan bedevaartgangers en aan bezoekers aan
zomerverblijfplaatsen.
In de Noord Japan Zending heeft men niet zooveel gebruik
gemaakt van evangelizatie door middel van de nieuwsbladen.
Onder de directie van Mr. Kuyper, echter, wordt deze vertakking van zendingsarbeid veelbelovend. Vier-en-twintig
traktaatjes werden gedurende het afgeloopen jaar uitgedeeld.
Mcer dan honderd exemplaren van het Nieuwe Testament
werden verkocht, en de nieuwsbladen werden met goed
gevolg gebruikt. “Deze vertakking van het zendingswerk is
misschien in een opzicht gelijk aan schieten met geweerhagel,
en toch indien slechts enkele van de kogels raken zijn wij
tevreden.”
(
■Hoewel de pogingen van den zendeling van gouvernementswege niet meer tegengewerkt worden, beteekent dit niet,
dat er geen vervolging meer is- Menig bekeerling ondervindt
den wrok van zijn eigen huisgezin omdat hij een Christen
geworden is, of de isolatie van verbanning uit kringen, waarin
hij zich te voren met de meeste vrijheid bewoog, of een boycot
over zijne handelszaak. O m een christen te worden eischt
nog zedelijke moed en vastberadenheid. En dit betreuren wij
niet, want dat zal eene gunstige uitwerking hebben op de
toekomst der Kerk in Japan.
,
Het verslag eindigt met eene ernstige bede o m meer
zendelingen.
;
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Het verslag van de Zuid Japan Zending verschijnt dit jaar
in eenigszins buitengewonen vorm. Het beschrijft de onderschcidene afdeelingen van het werk in de volgorde van de
aanstelling van de zendelingen, die ze besturen, beginnendc
met de oudstrijders en eindigende met de nieuwe recruten.
Daardoor wordt onze aandacht gevestigd op de wijze, waarop

ons zendingspersoneel groeide en de verhouding van onze
opvoedingsinrichtingen tot de evangelieprediking. De naam
van den leeraar staat met die van zijne gemeente aan het
begin van iederc paragraaf, waarin het werk in°de onderscheidene velden beschreven wordt.
Het verslag maakt melding van den geestdrift van het
volk, zelfs in de verafgelegene dorpen in verband met de
kroningseeremonien, waarin de vaderlandsliefde en de bijzondere voorliefde voor vertoon geopenbaard werd. Het is wel
te betwijfelen of het Christendom ooit algemeene aanneming
bij het volk zal vinden zonder de goedkeuring en de aanneming
daarvan door het gouvernement, en zelfs dan zal het zich
moeten uitdrukken op eene wijze, die aantrekkelijk. zal zijn
voor de oogen, zoowel als voor het verstand. Wegens den
oorlog in Europa is alles wat uit het buitenland komt veel
duurder geworden, en het werk van industrieen die van
materiaal uit het buitenland afhankelijk waren zeer verhinderd.
De “National Evangelistic, Campaign” heeft in Zuid
Japan nog niet veel invloed uitgeoefend. Men verwachtte
spoedig enkele van de bekwaamste arbeiders uit het noorden
o m ook in Zuid Japan die campagnc voort te zetten. De
hartelijke medewerking die er reeds bestaat tusschen de onderscheidene zendingen heeft den weg geopend voor dezen
vereenigden arbeid. Bijzondere vergaderingen werden reeds
gehouden op onderscheidene plaatsen. Deze bijeenkomsten
hebben den weg geopend voor dc vertegenwoordigers van
de “National Evangelistic Campaign.” In de tentbijeenkomsten tc Usuki waren er soms vier honderd hoorders. Toen de
leeraars van Tokyo dc bijeenkomsten in dc kerk te Nagasaki
leidden, waren cr mcer dan zcventig bclangstcllenden, die
hunne namen en adressen gaven. Bij gelegenheid van dc
jaarlijksche conferentie te Beppu waren cr drie of vier honderd,
die kwamen o m Kolonel Yamamuro tc hooren prediken. Deze
dingen bewijzen, dat hot veld wit is o m te oogsten.
Het bezpek van de Deputatie verblijdde en bemoedigde
de zendelingen en de gemeenten. Onze opvoedingsinrichting
en trokken daaruit bijzonder nut, omdat de leden der
•j — e*

Deputatie zelf practische kennis Hadden aan het opvoedingswerk.
'
Veel ruimte wordt in het verslag aan Ds. Pieters Nieiiwsblad Evangelizatie arbeid gegeven. Dit hecft de aandacht
van velen getrokken. Andere zendingen denken er aan o m
soortgelijken arbeid te beginnen. De nuttigheid daarvan is
nu ontegenzeggelijk bewezen. Zij bewijst, dat het brood dat
op de wateren geworpen wordt, niet verloren gaat. Dr.
Pieters heeft een systeem uitgcwerkt waarmede het mogelijk
is om de resultatcn van dit werk ha tc gaan en tc tabuleeren
en de belangstellenden vcrder te bearbeiden. Natuurlijk
plukkcn andere Zendingen ook de vruchten van dezen arbeid.Het draagt bij tot bevordering, niet allcen van onze Zending,
maar helpt ook al de Zendingen en de Kerk door degenen,
die kunnen lezen, in kennis te stellen met het evangelic. En
daar Japan een van de meest letterkundige naties der wereld
is bestaat er eene groote gelegenheid o m hen door middel van
de pers met het evangelic te bereiken. De mate van arbeid
van dezen aard, die door Ds. Pieters kan verricht worden is
afhankelijk van de hoeveelheid geld, die hem daarvoor ter
hand wordt gcstcld. De vruchten, die reeds genoten werden
doen ons inzien welk een grooten oogst men zou kunnen
inzamelen, indien dit werk meer ondersteuning mocht genieten.
Dat dit werk van nu aan eene permancnte vertakking van ons
zendingswerk zal worden is duidelijk niet slechts uit het
groote getal dergenen, die daarin belang stellen, maar ook
hierdoor, dat het cigendom te Oita, dat vroeger gehuurd werd,
gekocht werd om voor dit biizonder docl gebruikt te worden.
Het godsdienstig maandblad voor vrouwen, dat door Miss
Couch wordt uitgegeven en bijzonder voor de gepromoveerden
en vrienden van Sturges Seminary bedoeld, heeft ziine circulatie verdubbeld. Het is noodig o m zulke middelen te
gebruiken o m in aanraking te blijven met degenen, die van
onze opvoedingsinrichtingen promoveerden.
Beide scholen dezer Zending, Steele Academy en Sturges
Seminary, genoten bemoedigende voorspoed. Eerstgenoemde
inrichting heeft van het Gouvernement het recht ontvangen

cenige beteckenisvollc woorden aan haren naani toe tc voegen.
Daardoor genieten de studcnten ook meer voorrechten. Zij
heeft ook permissie ontvangcm o m het getal studenten van
300 tot 400 te vermeerderen. Dit werd mogelijk door de
oprichting van een nieuw gebouw en het vooruitzicht van
een ander gebouw dat men spoedig hoopt op te richtcn.
Verleden jaar werden dric onderwijzers aan de faculteit
toegevoegd. Het getal studenten werd- met vijf-en-veertig
vermeerderd. Vicr-en-twintig studenten kwamcn tot belijdenis
des geloofs. Het getal studenten in Sturges Seminary steeg
van 95 tot 130. Zes-en-vijftig daarvan zijn belijdende Chnstcnen. Van de gcheelc promoveerende Idas verleden jaar
mocht men gelooven dat de leden daarvan Christus waren
toegedaan. O p goede~ gronden mag men gelooven, dat dit
ook het geval zal zijn met de volgendc klas. Verscheidene
van de-gegradueerden dezer school zijn nuttig in des Heeren
werk. Van zulke scholen als deze verwacht men de aankomende leiders van de Kerk van Christus in Japan.
Uit het verslag is het duidelijk, dat het werk der onderscheidene stations veel afhangt van den persoonlijken invloed
der Christenen. Door middel van de tegenwoordigheid van
een toegewijd Christelijk huisgezin krijgt de Zending vasten
voct in eene stad of dorp. Dikwijls worden de bijeenkomsten
in de woning van zulk een huisgezin gehouden. In ycle
plaatscn bcschrijft de Nieuw 1 estamentische uitdrukking,- de
gemcente ten uwen huizc,” den staat der ontwikkeling, die
het zendingswerk aldaar heeft bereikt. Een ander kenmerk
der apostolische kerk vindt men in het werk onzer Zending,
namelijk, de strenge tucht, die absoluut noodzakelijk is tot
bewaring van het zedelijk leven der gemcente.
Behalve haar gewopn werk zoekt men ook te arbeiden
onder de spoorweg-geemployeerden en de arbeiders in de
kolenmijnen. In het kosthuis van eene fabriek worden
geregelde bijeenkomsten voor de meisjes gehouden. Men
beschikte een leeraar voor een kolonie vluchtelingen. van
het vulkanisch onheil in de nabijhcid van Kagoshima, die
nu in eene verafgelegene bergstreek woonachtig zijn. Het
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hebben zij de vrijheid genomen onze zendelingdokters te
verzoeken hen in het binnenland te bezoeken.
De uitnoodiging o m Nejd, eene landstreek die tot hiertoe
voor de zendelingen gesloten lag te bezoeken teekent een
nieuw tijdvak in de geschiedenis der Arabische Zending. In
Mesopotamie geniet onze Zending groote vrijheid onder de
regeering van een Christen gouvernement. Wij kunnen ons
voorstellen hoe aangenaam deze toestand van zaken is na al
dc beperkingen door het voormalige Turksche gouvernement
gcmaakt.
De vriendelijkheid door de vertegenwoordigers van Engeland te midden van beproevingen, die door den oorlog veroorzaakt werden aan onze zendelingen bewezen, wordt op
hoogen prijs gesteld. Hunne harten werden ook door de
christelijke sympathie en gemeenschap van menig officier en
soldaat verblijd. Hoewel de Zending zich in elk opzicht houdt
aan haar oorspronkelijk doel o m onder Mohammedanen
werkzaam te zijn op den ouden beproefden weg, heeft zij
nochtans met dankbaarheid aanzienlijke schenkingen van het
gouvernement voor de hospitalen en scholen aangenomen.
Zoover als wij konden te weten komen werd over onze zen
delingen geen kritiek uitgesproken noch door de Engelschen,
noch door de Arabieren, en onze toekomst in dat obrd, thans
onder het bestuur van een christelijke mogendheid, is veelbelovend.
'
•
Gelijk op de andere velden, zoo ook in Arabic heeft het
werk veel geleden wegens gebrek aan arbeiders. Noodzakelijke
vacanties voor verscheidene onzer zendelingen, en de krankheid van anderen, verminderden het getal zendelingen zoo
dat gedurende het jaar 1915 slechts de helft van de zendelingen
werkzaam waren. Deze zaak kan echter door eene gewijzigdc
distributie veranderd worden, doch het verlies van eene onzer
nuttigste zendelingen door den dood kan niet zoo gemakkelijk
vergoed worden. Verleden Maart, slechts een dag of wat
voor den tijd voor haar verlof bepaald, werd Dr. Christine
Iverson Bennett naar het Vaderhuis opgeroepen. Haar naam
behoort op de lijst geschreven te worden van de zendelingen

in Turkije en Perzie, die de slachtotfers van dezen bloedlgetl
oorlog werden. Achtticn maanden van zwaren arbeid in een
hospitaal vol van gewondc Turksche en Arabische soldaten
was hare laatste bijdragc aan de zaak des Heeren in ArabicGeboren in Denemarken in het jaar 1881, op twaalfjarigen
kef tijd naar Amerika overgekomcn zijnde, zocht Christine
Iverson zich voor tc bereiden voor een nuttig leven. De
gelegenheid daarvoor vend zij in de Arabische Zending. In
het jaar 1909 ging zij uit naar Arabic. Na de twee jarcn van
taalstudie volcindigd tc hebben, huwde zij met Dr. Bennett.
Met hem droeg zij vier jaren den zwaren last van het medisch
werk in verband met het Lansing Memorial Hospitaal.
Opgeruimd en vroolijk van natuur, onbaatzuchtig en getrouw
in haar werk, mocht zij velen nader bij den Christus brengen,
en een voorbeeld zetten dat voor de ovefblijvende zendelingen
een aansporing zal zijn.
Veel arbeid werd verricht onder de vrouwen en meisjes
van Arable, en met bemoedigende resultaten. Hierin gebruikt
onze Zending de methoden, die in Perzie en andere Mohammedaansche landen met zooveel zegen gebruikt werden.
Indien de Mohammedaansche moeders overtuigd kunnen
worden van de waarheid van het Christendom dan zal de
arbeid onder het opkomend geslacht gemakkelijker en meer
zegcnrijk zijn.
Met het oog op dc moeiclijkc omstandigheden en het
ontoereikend getal arbeiders, mag het afgeloopen jaar ecu
voorspoedig jaar genocmd worden. De mannen en viouwen,
die tc midden van den mist van het Mohammedanismc den
Hciland gevonden hebben zijn een pand dat dit volk onder
den invloed van den Heiligcn Geest Hem, Dien zij een prefect
noemen in zijne heerlijkheid zullen erkennen en aanschouwen.

D'E ZENDELINGEN.
Aan het eindc van het jaar 1915 was het getal zendelingen
135, dc vertegenwoordigers van de Michigan Universiteit
daarbij insluitende. Van de mannen zijn er twee-en-dertig

____
PERZEN
een van de volkeren tot wien de colporteurs onzer Arabische Zending den Bijbel m
h u n n e eigenc taal brengen.

LINGA, E E N B U I T E N STATI O N V A N BAHREIN.
D e z e plaats ligt aan de Perzische kust.
H e t is de eenige plaats aan die kust
wa ar het evangelic wordt gepredikt.
Zij wordt van tijd tot tijd door onze zen
delingen bezocht.
E r is een Bijbel winkel waarin exemplaren van G o d s w o o r d
w o rd e n verkocht.

MRS.

CHRISTINE

IVERSON

B E N N E T T , M . D.
oorlog. Terwijl zij de g e w o n d e
al verpleegde kreeg zij de typhus
29sten M a a r t 1916.

S O L D A T E N V A N H E T I N D I S C H E LEGER.
Zij bewaakten het M a s o n Memorial Hospitaal tegen aanvallen van het Turksche
leger. Achter de soldaten ziet m e n de tenten en op het dak van het Hospitaal eene
barricade uit zakken zand bestaande.

die tot de heilige bediening geordend werden en zeventien, die
ongeordend zijn. Van de vrouwen zijn acht-en-dertig gehuwd
en acht-en-veertig ongehuwd. .
•
NAAR HET ARBEIDSVELD TERUGGEKEERD.

De volgende zendelingen keerden naar Hun arbeidsveld
terug na eenige maanden met verlof in dit land geweest te
zijn: Naar China, Rev. en Mrs. H. P. De Free, Dr. en Mrs.
J. H. Snoke en Miss B. M. Ogsbury, alsmede Rev. en Mrs. J.
Steward Day na eene tweejarige afwezigheid; naar Indie:
Mrs. John Scudder, Mrs. L. R. Scudder, Dr. Ida Scudder, Miss
Julia C. Scudder en Mrs. James Beattie; naar Japan, Mrs. A.
Pieters en Miss Julia Moulton; naar Arabic, Rev. J. E.
Moerdyk.
.
MET VERLOF IN AMERIKA.

Uit China Rev. en Mrs. H. P. Boot, Miss M. C. Morrison,
Miss K. R. Green en Dr. en Mrs. E. J. Strick; uit Indie, Mrs.
L. R. Scudder, Dr. Louisa H. Hart en Rev. B. Rottschaefer;
uit Japan, Mr. en Mrs. W . E. Hoffsommer, Mrs. A. Pieters
and Rev. en Mrs. W . G. Hoekje; uit Arabic, Rev. en Mrs. Jas.
Cantine, Dr. en Mrs. H. R. L. Worrall, Rev. J. E. Moerdyk,
Dr. P. W . Harrison.
NIEUWE ZENDELINGEN.

De volgende nieuwe zendelingen begonnen hunnen arbeid
op het zendingsveld: In China, Dr. en Mrs. Taeke Bosch, Mr.
en Mrs. F. J. Weersing en Miss Edith Boynton:in Indie, Miss
E. W . Conklin, Miss C. C. Wyckoff, Mrs. F. M. Potter, Mr.
J. D. Muyskens, Mr. Mason Olcott en Rev. C. F. Stube: in
Arabic, Miss C. B. Kellien.
.
NIEUW AANGESTELDE ZENDELINGEN.

De volgende nieuwe zendelingen werden aangesteld: Naar
China, Rev. en Mrs. Lyman A. Talman; naar Indie, Rev. en
Mrs. Lambertus Hekhuis; naar Zuid Japan, Rev. en Mrs.

Alexander Van Bronkhorst; naar Arable, Dr. DeWitt Scovillc
Clark, Jr. '
Het verblijdt ons te kunnen berichten dat ondcrscheidene
gemeenten de ondersteuning dezer zendelingen op zich namen.
BEAMBTEN EN LEDEN VAN DEN BOARD.

Het personeel van den Board bleef hetzelfde met enkele
uitzonderingen. Rev. Edward Dawson werd in de plaats van
wijlen Rev. J. H. Oerter, Rev. J. Engelsman in de plaats van
wijlen Rev. W m . Moerdyk, D. D., en Mr. A. P. Cobb in de
plaats van Mr! F. B. Harder gekozen.
Dc termijnen van de volgende leden van den Board eindigen met deze zitting der Algcmeene Synode:
Rev. W . P. Bruce, D. D..
Rev. Edward Dawson,
Rev. John G. Fagg, D. D.,
Mr. John Bingham,
Rev. W m . Bancroft Hill, D. D

Mr. L. V. Hubbard,
T. G. Pluizinga, M. D.,
Mr. V. H. Youngham,
Rev. J. H. Whitehead.

HET BESTUUR.
Het doel van dit departement is o m in onze Kerk belangstelling in ons buitenlandsch zendingswerk aan te wakkeren
en bijdragen te vermeerderen. Dit zoekt men te doen door
het uitdeclen van informatie en door de bevordering van systematische bijdragen. Piet eerste zoekt men te -doen door
vcrspreiding van zendingslectuur en toespraken door zcndelingen en andere vertegenwoordigers van den Board. Piet
laatste sluit in de bevordering van betere financieele methoden
zoo als b. v.. het “Every Member Canvass” en “Duplex Enve
lope.”
•
HET DISTRICT COMITE.

Deze Comite bestaat uit dc leden van den Board, die binnen de grenzen van de Particuliere Synode van Chicago wonen. De gestadige groei der bijdragen dezer Synode voor de
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H elena V an B ronkhorst
Coopersville, Mich.

Forest Grove, Mich.

Hope College *13

Hope College *13
IVestersch Seminarie *16
Ds. en Mrs. V a n

Bronkhorst zullen in de Zuid Japan Zending arbeiden.

L ambertus H ekhuis
Overisel,

Mich.

Hope College ’13
Westcrsch Seminarie 'j6

M

rs. Jennie

H ekhuis

Hamilton. Mich.

Hope College yi3

Ds. en Mrs. Hekhuis zullen in de Arcot Zending in Indie arbeiden.
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Scoville C lark, Jr .,

M.

D.

Petrolia, Ontario

Salem, Mass.

Montclair High School
Newark Business College

Yale University ’09
Harvard Medical College ’13

Miss Kellien was vroeger de secretaresse van Dr. Z w e m e r in Arabic en
Cairo.

Dr. Clark verwacht in een van de
Hospitalen der Arabische Zending w e r k 
z a a m te zijn.

L y m a n A lfred T alman
Spring Valley, N. Y.

New

Cornell University '12
Brunswick Seminary *16
Ds. en Mrs. T a l m a n zullen in de A m o y

M rs. R ose E va T alman
Attica, N e w Y o r k

Elmira College *13
Zending arbeiden.

E dith C. B oynton
Passaic, N.

J.

Mount Holyoke \o6
Columbia Universiteit
Miss Boynton is reeds in China met
de taal studic bezig.

C harles F. Stube
Fonda, N. Y.

Hamilton College
Ph. D., N e w York Universiteit ’14
Seminarie, Nczu Brunswick, N. J.
Dr. Stube wa s leeraar van een onzer
gemeenten tc East Orange, doch legde
den herdersstaf neer o m in Indie als
onderwijzer w e r k z a a m te zijn*

REV. E N MRS. S T E W A R D D A Y E N K I N D E R E N ,
__
Om
hebben wederoni naar China, zijn teruggekeerd.
die, na twee jaren in dit land vertoefd
J - ’ " zijn ontslag
-‘slag in te dienen.
redenen van gezondhid werd Mr. D a y genoodzaakt
dienen.^ E e n twee-jarig
twee-jarig verzoover ’hersteld
dat
hij w e d e r o m aan*D
•*•'•
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vraag deed o m uitgezonden te worden.

KJ^V. E N M K S . H . P. D e P R E E E N K I N D E R E N ,
die eenige m a a n d e n geleden naar China terug keerden. Terwijl Ds. D e P r e e m e t verlof in A m e r 
ika w a s bezocht hij gemeenten in het oosten en in het westen, cn volgde eene cursus in het
mandarijnsch Chineesch aan de Columbia Universiteit.

JEUGDIGE O N D E R S T E U N E R S D E R A R A B ISCHE ZENDING.
Dr. S. M . Zwem e r , Ds. H. J. Pietenpol, Ds. J. J. Hollebrands en Le d e n van het “ Cradle Roll”
en anderen.

Zending is grootendeels toe te schrijven aan den arbeid dezer
Comite in vcrecniging met den bckwamen Districts Secretaris,
Rev. W . J. Van Kcrsen. De gunstige uitslag van de campagne voor Arabic verleden jaar in deze Synode gevoerd was
grootendeels toe te schrijven aan de hartelijke medewerking
van deze Comite en de plaatselijkc lecraars.
De Board verblijdt zich in het besluit van Ds. Van Kerscn
o m met zijnen tcgenwoordigen arbeid voort te gaan, hoewel
hij onlangs door eene van onze groote Hollandschsprekendc
gemeenten beroepen werd. Hij is van grooten dienst geweest
door zijne toespraken, door correspondentic met leeraars en
andere leiders, door de aanhoudcnde publicatie van informatie
over de Zending in de kolommen van T H E L E A D E R en D E
H O P E , en door het maken van regelingcn voor bezoeken van
zendelingen aan de gemeenten van zijn District. Gedurende
het afgeloopen jaar werden meer dan de helft van de gemeen
ten van zijn district door vertegenwoordigers van den Board
bezocht. Ongetwijfeld is het gedeeltelijk aan zijnen invloed
over dc studenten van het Westersch theologisch Seminarie
toe tc schrijven, dat zoo velen van de Senior Klas hunne b'egeerte hebben te kennen gegeven o m naar het buitenlandsch
zendingsveld te gaan. Zijne pogingen o m gemeenten te vinden o m de nieuwe zendelingen te ondersteunen werden met
zegen bekroond.
DE CLASSICALE AGENTEN.

De Board waardeert den arbeid van hare vertegenwoordi
gers in de onderschcidenc Classen. Door deze agenten worden
leeraars en andere personen in de ondcrscheidene Classen
bekend met den vooruitgang en dc behoeften van den Board.
Door hen worden de regclingen gemaakt voor sprekers en
zendingsvergaderingen. De Classicale Agenten worden verzocht de dric-maandelijksche vergaderingen van den Board
bij te wonen en o m met de Beambten van den Board te raadplegen aan het begin des jaars. De Classis behoorde er op toe
te zien, dat degenen die tot deze posities verkozen worden
bekwame leiders zijn.

Het bijzonder doel van dit departement is de aanwakkering van belangstelling in dc Zending-onder de Zondagsschool
leerlingcn en leden van jongelieden vereenigingen. Deze ver
takking is van groote bctcckenis voor dc toekomst van ons
werk in het buitenland, daar zij dc belangstelling en medewerking zoekt tc verkrijgcn van degenen, die na verloop van
cenige jaren dc leiders en ondersteuners onzer Kerk zullen
worden.
Negen jaren is Mr. Harry A. Kinports met zegen in dit
departement werkzaam geweest. Het spijt den Board, dat hij
zich genoodzaakt gevoelt o m zich aan dit werk te onttrekken.
Hij vindt het echter noodig zulks te'doen, omdat zijn handelszaak verderen arbeid daarin onmogelijk maakt. Hij drukt de
hoop uit dat een groot gcdceltc van dit werk door het Bestuur
en door het nieuwe departement van “Religious Education”
zal kunnen waargenomen worden.
. In verband met het verslag van zijnen arbeid gedurende
het afgeloopen jaar wcnscht de Board uitdrukking te geven
aan zijne waardeering van dc getrouwe diensten van Mr. Kinports en aan zijn leedwezen dat hij het noodig gevonden heeft
zijne betrekking neer tc leggen.
“Wij wcnschcn uwc aandacht tc vestigen op dc groote
vordcring, die men op het gebied van Zcndingsondervvijs ge
durende den termijn van mijnen dienst gcmaakt heeft. Negen
jaren geleden waren er slechts een stuk of wat zcndingsstudic
boeken voor de volwassenen. Thans kan men ze voor elken
ouderdom vcrkrijgen. Door middel van het “Missionary Edu
cation Movement” werd het mogelijk o m /.endings exposities
en tcntoonstellingcn tc houden en zendingsprogrammas uit te
voeren. Men heeft de waarde van eene dramatische voorstclling van de Zending gelcerd, en veel kan op dat gebied nu verkregen worden. In dc zondagsscholen onzer Kerk is er ook
meer belangstelling in zendingsonderwijs.
“Ook was er nicer belangstelling in de Zending in onze
Jongelieden Vereenigingen. Er was meer aanvraag voor lek-

tuur enz., clan in ecnig ander jaar. In het westersch gedeelte
onzer Kerk is er meer belangstelling in zcndingsstudic. De
verslagcn toonen dc vruchten daarvan in dc vcrmccrdcrde bij
dragen van dc Jongelieden Vereenigingen, die de studic van
de Zending hebben ondcrnoincn.
“Het programma voor het jaar 1917 behoorde de belang
stelling en medewerking van onze jongclui tc genieten. Het
onderwerp is “De Twee Amcrikas.” Zoo veel werd sedert het
Panama Congres over Latijnsch Amerika geschreven, dat dit
onderwerp voor onze jongelui bijzonder aantrekkelijk behoor
de te zijn.
“Naar mijn oordecl is de tijd aangebroken voor een concentratic van de campagnes voor binnen en buitcnlandsche
Zending op zekere tijden van het jaar. Dan zou dit departe
ment de zaak van zendingsonderwijs, beide binnen-en bmtenlandsche beter kunnen behartigen. In November heeft men
“Plome Mission Week.” De eerste Zondag van die maand
wordt door Synodale actic als Buitcnlandsche Zendings dag
bepaald. En dit is ook de tijd waarop dc Vrouwen Board van
Buitcnlandsche Zending een bijzonder beroep doet op de zon
dagsscholen. Aan de andere zijde heeft de Synode den laatsten
Zondag in Februari als Binnenlandsche Zendings Dag bepaald.
In dien tijd doet de Vrouwen Board van Binnenlandsche Zen
ding haar beroep op de Zondagsscholen. En dit is de tijd wanneer men gewoonlijk dc mcestc klem legt op dc Buitcnlandschc Zending.”
HET “LAYMEIsr’s MISSIONARY MOVEMENT.”

Gedurende het afgeloopen jaar werden onder opzicht van
deze beweging eene reeks van bijzondere vergaderingen in
zeventig steden van dit land gehouden. Deze vergaderingen,
uitsluitend voor mannen, werden door meer dan honderd duizend mannen bijgewoond. Veel kan men vcrwachtcn van dc
leiders onzer gemeenten, die het voorrecht genoten o m deze
vergaderingen bij te wonen. Negen werden gehouden in steden,
die gemakkelijk door leden van onze Kerk konden bereikt
worden. In verband met deze bijeenkomsten genoten de

vertegenwoordigers van onze zendings Boards dc gelegenheid
de mansleden van vele onzer gemeenten over onze vertakking
van het zendingswerk toe te spreken.
NIEUWE NAAMLIJSTEN VAN DE MANSLEDE N .

Ten einde de belangstelling in de zending onder dc mans
leden zooveel mogelijk aan te kweeken, werden de leeraars
verzocht o m naamlijsten van de voornaamste van de mans
leden hunner gemeenten op te zenden en bijzonder aan tc
duiden welke hunner geneesheeren cn onderwijzers zijn.
Door dc verzending van bijzondere informatie over het me
disch cn opyoedingswerk onzer zendingen hoopt men bijzondere
belangstelling in deze vertakkingen van ons zendingwerk aan
tc kweeken. Dc Board heeft reeds eene lijst van nicer dan
5,000 cn verwacht, dat zij nog grooter zal worden, wanneer
de leeraars die nog niet aan het verzoek van den Board hebben
voldaan hun antwoord zullen hebben ingezonden.
VQORSTELLING DER ZENDING MET LICHTBEELDEN.

In de tijdschriftcn van onzen dag vindt men vele illustraties. En o m onze zendingslectuur aantrekkelijk te maken,
moeten wij ook meer platen gebruiken. Ten einde ons zendingswerk levendig voor te stellen heeft de Board zich eene
zoogenaamde toovcrlantaarn aangcschaft, cn nieuwe afbeeldingen van ons werk in Azie laten maken. Het vcrkrijgen
werd mogelijk gemaakt door de milddadigheid van een lid van
eene onzer wcstersche gemeenten. Duplicatcn daarvan vindt
men op dc kantoren in het oosten en in het westen. Zij kun
nen op aanvraag verkregen worden.
DE BEVORDERING VAN HET “EVERY MEMBER CANVASS.1
”

.

Voor verscheidene jaren heeft de Algemcene Synode het
zoogenaamde “Every Member Canvass” en de “Duplex” enveloppe sterk aanbevolen. De Commissie van de Zendings
Boards, die met de bevordering daarvan bijzonder belast werd,
heeft haar werk voortgezet door middel van de pers, door de
vcrspreiding van lectuur, door toespraken en conferenties, en

op de vergaderingen van de mansleden onzer Kerk in
verband met de “conventions” van het “Laymen’s Missionary
Movement.” O m uit te vinden in hoe vele van onze gemeen
ten men dit systeem had ingevocrd werden brieven aan 575
onzer lecraars gezonden. Van 261 ontving de Board een ant
woord. Daaruit blcek dat dit systeem thans in gebruik is in
meer dan 125 onzer gemeenten. Hetgeen zij rapporteeren
versterkt ons in het geloof dat wij in dit systeem de beste
oplossing van gemccntelijke cn kerkgenootschappelijke financien vinden. In dc laatste vijf jaren stegen de bijdragen voor
de Buitcnlandsche Zending van $175,741 tot $214,675, eene
gcmiddelde toenamc van $5,787 per jaar.
ZENDINGS LECTUUR.

Het jaarlijksch verslag van den Board van Buitcnlandsche
Zending wordt in drie ondcrscheidene formaten uitgegeven.
Het Jaarlijksch Verslag, een boek van meer dan twee honderd
bladzijdcn, is vooral voor de lecraars, leiders van zendingsstudie klassen, en anderen die bijzondere informatie aangaande
ons werk in het buitenland begeeren bestemd. T H E R E F O R M 
E D C H U R C H IN T H E E A S T (De Gereformeerde Kerk in
het Oosten) bestaat uit gedcelten van het Jaarlijksch Verslag
en is bestemd voor de leden onzer Kerk, die reeds eenige kennis
hebben aan ons werk. O U R W O R K IN ASIA (Ons Werk in
Azie) is ecu kort verslag van een jaars arbeid, cn bevat de
statistiek cn historischc informatie aangaande onze zendingsvcldcn. Zestig duizend daarvan werden verleden jaar in het
Engelsch uitgegeven. Piet werd ook in het Hollandsch en in
het Duitsch vcrtaald. Andere lectuur over ons zendings werk
wordt van tijd tot tijd uitgegeven cn kan op aanvraag franco
verkregen worden.
DE "MISSION FIELD.”

Dit wordt door onze ondcrscheidene Boards uitgegevenHet is ons Kerkgenootschappelijk maandschrift, en verdient
meer ondersteuning dan het tot nog toe heeft ontvangen. Dit

maandschrift is het middel waardoor de Boards den gemeenten
dc noodige informatie geven aangaande hot werk him toevertromvd. Piet heeft eene circulatie van slechts 7,000, en
toch zijn er minstens 50,000 huisgezinnen in onze Kerk, die
Lngelsch lezen. Wij verzoeken de leeraars o m pogingen aan
te wenden de circulatie van dit maandschrift te vermeerderen.
"NEGLECTED ARABIA.”

Dit wordt iedere drie maanden door dc Arabische Zending uitgegeven in het belang van haar work. Dc onkosten
daarvan worden door dc Zending betaald. Piet kan dus franco
door gemeenten, studie klassen cn belangstellende personen
verkregen worden. De uitgaven bedragen nu ongeveer 5,000
exemplaren. Daar zij vrij kunnen verkregen worden behoorde
dat getal veel grooter te zijn.

FINANCIEN.

”

ONTVANGSTEN, BOARD VAN BUITENLANDSCHE ZENDING.

De ontvangsten van den Board voor het geregeld werk
waren— $194,100.68 Van die som k w a m $150,590.15 van collecten, $17,228.01 van nalatcnschappcn, $9,934.68 van een conditionecle gifte, cn $7,820.05 van interest op bclcgde fondsen. Ter
vermijding van schuld werd de som van $2,193.29 ontvangen
Voor hetzelfde docl gaf dc Vrouwen Board $333.30. Behalve
deze sommen ontving de Board $43,923.42 voor bijzondere
doeleindcn. De totale ontvangsten van den Board waren dus
$238,030.10. Onder dc bijdragen voor bijzondere doeleindcn
vindt men de som van $691.1.4 voor evangelizatie door middel
van de nicuwsbladcn in Japan, $152.50 voor nieuwe gebouwen
voor Steele Academy, $3,029.80 voor het "China Education
Fund,” $920 van het Nederlandsche Comite voor het Wilhclmina PJ.ospital te Amoy, $097.98 voor de Tong-an Livingstone
Easter School, $8,200.11 van den Vrouwen Board, $1,770.30
voor het “Scudder Memorial Fund,” Verder het Christiana
Jansen Fonds, $7,555.30, het Cornclis Punt Fonds, $2,099.25;
cn het Oerter Mcmoriaal Fonds, $100.

Aan collecten werd ontvangen, $58,07’0.23. Dit sluit in de
$25,000 die in de Bijzondere campagne voor de Arabische
Zending werd gecollecteerd. Door de “Students’ Christian
Association” werd de som van $2,545.26 bijgedragen. Legaten ten bedrage van $2,000 en $691.54 interest op belegde
gelden werden ontvangen. Voor bijzondere doeleindcn, niet
bij de toelagen ingerekend, ontving de Zending $71,389.76. Dus
$71,389.76 in het geheel.
TOTALS ONTVANGSTEN.

De totale ontvangsten van den Board van Buitcnlandsche
Zending en'de Arabische Zending bedroegen de som van $309,
419.86, eene toename van $8,634.86 boven het vorige jaar.
ONKOSTEN VAN BESTUUR.

.

De uitgaven voor administratie bedroegen negen en een
derde percent van de totale ontvangsten,. tegenover negen en
drie vierde per cent het vorige jaar. Men behoorde echter
niet te vergeten dat de $2,278.56 interest, die de Board voor
geldleeningen moest uitbetalen, omdat de ihkomsteh zoo ongeregeld waren, een gedeelte uitmaakt van die uitgaven, als
mede de reiskosten van Dr. Samuel M. Zwemer van Cairo,
Egypte naar Amerika o m in de bijzondere campagne voor
Arabic deel te nemen.
''
BIJDRAGEN PER LID.

De totale ontvangsten waren $2.55 per lid tegenover $2.44
het vorige jaar, en, na aftrekking van legateri en interest op
belegde gelden, $2.02 per lid tegenover $2.05 het vorige jaar.
UITGAVEN, BOARD VAN BUITENLANDSCHE ZENDING.

• 'De uitgayen van "den Board van Buitenlandsche Zending
voor >ijn geregeld. werk waren als .yolgt; Voor de A m o y
Zending, $38,913.19; de Arcot. Zending, $69,602.76; de Noord

Japan Zending, $37',167.00; de Zuid Japan Zending, $29,792.76;
voor de vier Zendingen, $175,475.71; voor interest op geleend
geld $2,064.95; voor administratie, $22,284.90; in het geheel
$199,825.56.
_
UITGAVEN, ARABISCHE ZENDING.

.

De uitgaven van de Arabische Zending voor geregeld werk
waren $42,027.34, waarvan $213.61 voor interest op geldleeningen en $4,613.03 voor administratie werd uitbetaald.
’De ontvangsten van den Vrouwen Board van Buitenland
sche Zending bedroegen de som van $93,427, meer dan in
eenig jaar sedert 1910. $10,087 daarvan was voor het bouwfonds van het Mary Taber Schell Hospitaal; $2,880 voor een
gedenkstuk ter gedachtenis van wijlen Miss M. K. Scudder
van onze Arcot Zending; $1,142.10 voor onderhoud van de
nieuwe Union W o m e n ’s Christian College te Madras, Indie.
De Board ontving. legaten ten bedrage van $3,000 van Mrs. A.
Van Houten, Passaic, N e w Jersey, en $125 van Mrs. Caroline
A. Sawyer van Albany, N. Y.
•Deze Board heeft gedurende het afgeloopen jaar voor het
werk in China, Indie en Japan de som van $63,363.91, en voor
het werk in Arabic de som van $5,908.95 overgedragen.
Het is duidelijk dat onze Kerk veel verschuldigd is aan
dezen arbeid der vrouwen, en de Board wenscht bij deze gele
genheid zijne waardeering van deze hartelijke medewerking
uit te drukken.
-

BESLUIT.
FINANCIEEL SUMHIER.

Vier jaren aan een moest de Board eene toenemende
schuld overdragen. Het vorige jaar, echter, mocht hij begin
nen met een balans in kas van $3,350. Die gelukkige toestand was toe te schrijven aan vermeerdering van geregelde
bijdragen, een toename in legaten, en de bijzondere pogingen
die werden aangewend o m schuld te voorkomen. Opdat de

Board niet op nieuw in de schuld zou komeri werden de toe
lagen voor het werk van het loopend jaar weinig vermeerderd.
En toch moet de Board rapporteeren dat dit boekjaar met
een tekort van $2,370.53 werd geeindigd.
Met de Arabische Zending, echter, was het anders. Zij
begon het jaar met eene schuld van $8,820. Door de bijzondere
campagne werd de som van $25,000 opgebracht. Een gedeelte
daarvan werd voor noodige gebouwen gebruikt en het overige
in de algemeene kas geworpen. De Zending mocht dus het
jaar met een batig saldo van $7„912.41 eindigen.
Gedurende het jaar ontving de Board $2,933.10 van de
erfgenamen van Mr. J. W . Eppink. Deze som, en wat verder
uit deze bron verwacht wordt, heeft men besloten te gebrui
ken voor'bijzondere behoeften waarvoor men in de toelagen
geene provisie kan maken. Deze bijdrage kan dus niet voor
de loopende onkosten gebruikt worden.
De totale ontvangsten van beide Boards bedroegen de
som van $309,418.86 tegen $300,785 het vorige jaar. Na af
trekking van legaten en interest op belegde gelden hebben wij
$257,938.68 als de bijdragen der levenden tegen $252,434.68
het vorige jaar.

NIEUWE ZENDELINGEN.

Gedurende het afgeloopen jaar werden elf zendelingen door
den Board aangesteld, vier meer dan in het vorige jaar. En
toch beantwoordt dit nog niet ten voile aan de schreeuwende
behoefte onzer zendingsvelden. De behoefte is groot, doch
de arbeiders zijn weinige. Wij verblijden ons in het feit dat
zeven leden van de Senior Klas van onze Seminarien aanvraag
hebben gedaan o m als zendelingen uitgezonden te worden.
Dit is een krachtige roepstem tot het lidmaatschap onzer Kerk.
Deze jonge mannen hebben het vaandel onzer Kerk ver vooruit genomen. Zal onze Kerk dit jaar voorwaarts gaan en zorgen dat deze jonge mannen uitgezonden kunnen worden?

.

RECOMMANDATIES.

'

^

De navolgende bcsluiten werden door den Board aangeno
men :
1 . Dat wij de aandacht van de leeraars en kerkeraden van
gemeenten, die het financieel systeem door de Algemeene
Synode herhaaldelijk aanbevolen, en in meer dan honderd
gemeenten van onze Kerk in gebruik, nog niet hebben ingevoerd, bepalen en het “Every Member Canvass” en de “D u 
plex” Enveloppe ten.sterkste aanbevelen.
2. Dat wij de aandacht van onze leeraars en vooral van
onze Classicale Agenten bepalen bij de nieuwe lectuur over
conditioneele bijdragen ten einde dit plan aan te bevelen bij
dezulken, die nu geene groote sommen kunnen geven, doch
misschien op zekere voor-waarden eene beschikking-van geld
aan den Board zouden widen inaken.
3. Daar wij nu twee achtereenvolgende jaren de som door
de Algemeene Synode aanbevolen, $325,000, niet hebben opge
bracht, dat wij dezelfde som wederom bepalen als ecu oogmerk, dat wij gemakkelijk kunnen bereiken, en dat wij met het
oog op de behoeften van ons groeiend werk en de heerlijke
gelegenheid die voor ons staat, onze gemeenten aansporen om
meer van hare middelen aan de uitbreiding van het Koninkrijk Gods te besteden. ■
,
4. Dat, daar het meer en meer gewoonte wordt o m in ver
band met den Nationalen Dankdag bijzondcren nadruk op
het Binnenlandsche Zendingswerk te leggen, wij met den
Board van Binnenlandsche Zending ruilen en den laatsten
Zondag in Februari bepalen voor de bijzondere besprekihg
van onze Buitenlandsche Zending bij den bpenbaren eeredienst
en in de Zondagsscholen.
"
„ .
J A M E S CA N T I N E , Waarnemend Secretaris..
'
,
voor het.Buitenland.

'
"

E D W A R D W . MIL L E R , Secretaris voor het
, Binnenland.
'

Door den Board goedgekeurd, 19 Mei, 1916.

A L G E M E E N O V E R Z I C H T , 1915-1916
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6
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560
Leerlingen ................
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4
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Leerlingen ................
3
1
1
Theologische Scholen.........
•58
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Studenten .................
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4
55
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Zondagsscholen .............
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Scholieren ................ I 100| 7,858 2,795 1,848
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9
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20
Dagscholen ................
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1,132 10,300
Leerlingen ................
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Hospitalen en Apotheken.......
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Patienten behandeld .......... 12,540 102,304
Inboorling bijdragen, Zilver..... |$41,232|RslO,127 Y. 1,328 Y. 2,675 Rs.801
Inboorling bijdragen. Ver
1
Staten Goud .~............ I$20.6161 $3,375 $664 $1.337 ~$267|$20,259

V E R G E L I J K E N D O V E R Z I C H T , 1858-1916
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$1,500 $8,325$10,758 $8,946$26,259

ZENDELINGEN.
De volgende lijst bevat de namen onzer zendelingen en de
zendingsvelden, waarin zij arbeiden.
Brievenpost naar al deze landen, vijf cent voor bet eerste
ons, drie cent voor iedere ons daarboven, of gedeelte daarvan. Drukwerk post, een cent voor iedere twee onzen, of
gedeelte daarvan.
'
A M O Y ZENDING. ■
. Algemeen Adres— Amoy, China.

.
..

.

.
G I N G UIT
Mrs. Helen C. Kip.............................. I860
Miss Katharine M. Talmage...................... 1874
Miss Mary E. Talmage...................
1874
*Rev. Philip W . Pitcher................ :.•...... .. .1885
Mrs. Anna F. Pitcher, Poughkeepsie, N. Y .... ...... 1885
Miss Nellie Zwemer ............................ 1891
Miss Margaret C. Morrison........................ 1892
Miss Lily N. Duryee............................ 1894
Rev. A. Livingston Warnshuis, Shanghai............ 1900
Mrs. Anna D. Warnshuis, Shanghai................ 1900
Rev. Harry P. Boot... .......................... 1903
Mrs. Anna PI. Boot..................... '... .
.1908
Rev. Frank Eckerson............................ 1903
Rev. Henry J. Voskuil................
1907
Mrs. Mary W . Voskuil......
1908
Rev. Henry P. De Pree............. ..'........... 1907
Mrs. Kate E. De Pree............................ 1907
Miss Katharine R. Green................ ........ 1907
Rev. Steward D a y ..................... 1908-1914) 1916
Mrs. Rachel S. D a y ................... (1908-1914) 1916
John H. Snoke, M. D ................... .... '.... .1908
Mrs. Mary E. S. .Snoke........................... 1908

Miss Leona Vander Linden............. ,......... 1909
Mr. Herman Renskers............................ 1910
Miss Bessie M. Ogsbury.......... .■.............. 1910
Edward J. Strick, M.E)........................... 1911
Mrs. Edith M. Strick............................ 1911
Miss Maude Norling.............................. 1912
Miss Willemina Murman.......................... 1913
Miss Edna K. B e e k m a n . .................. 1914
Dr. Geo. W. Dunlap.............................. 1915
Dr. Taeke Bosch................................. 1915
Mrs. Margaret Bosch............................ 1915
Mr. Fred. J. Weersing............................1915
Mrs. Bata B. Weersing...........................1915
Miss Edith C. Boynton................
1915
Rev. Lyman A. Talman........................ .1916
Mrs. Rose E. Talman............................ 1916
A R G O T ZENDING.
Algemeen Adres— Madras Presidency, Indie.
Mrs. John Scudder, Vellore........................ 1861
*Rev. J. H. Wyckoff, D. D ......................... 1874
Mrs. Gertrude Chandler Wyckoff, Vellore............ 1892
Miss Julia C. Scudder, Ranipettai................... 1879
Rev. Ezekiel C. Scudder, Vellore....................1882
Mrs. Mabel J. Scudder, Vellore.................... 1889
**Miss M. K. Scudder, Madanapalle................. 1884
Rev. Lewis R. Scudder, M.D., Vellore............... 1888
Mrs. Ethel T. Scudder, Vellore.................... 1888
tRev. James A. Beattie, Chittoor....................1893
Mrs. Margaret Dali Beattie, Chittoor................ 1893
Miss Louisa H. Hart, M.D., Madanapalle.............1895
Mr. William H. Farrar, 25 E. 22d St„ N e w York...... 1897
*Gestorven 29 April, 1915
t
”
7 Mei, 1915.
*
”
9 Augustus, 1915.

Mrs. Elizabeth W . Farrar, 25 E. 22d St., N e w York.... 1897
Rev. Walter T. Scudder, Tindivanam................1899
Mrs. Ellen B. Scudder, M.D., Tindivanam.......... ...1899
Miss Ida S. Scudder, M.D., Vellore........... .1899 %
Miss Annie E. Hancock, 25 E. 22d St., New York...... 1899
Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai................. 1903
Miss Henrietta Wynkoop Drury, Madanapalle......... 1906
Mrs. Henry Honegger, Ranipettai............... "....1910
Miss Delia M. Houghton, 25 E. 22d St., New York. ..... .1908
Rev. Bernard Rottschafer, Madanapalle.............. 1909
Mrs. Bernice M. Rottschafer, Madanapalle............1910
Miss Margaret Rottschafer, Arni..............
1909
Miss Sarella Te Winkel, Chittoor............
1909
Miss Josephine V. Te Winkel, Madanapalle.......... 1909
Bert W. Roy, M.D., Ranipettai.................... 1909
Mrs. Nellie M. Roy, Ranipettai..................... 1909
Rev. John H. Warnshuis, Madanapalle............... 1913
Mrs. Lilian C. Warnshuis, M.D., Madanapalle......... 1913
F. Marmaduke Potter, M.A., Vellore.................1913
Mrs. Elsie B. Potter, Vellore.......................1915
Miss Hilda M. Pollard, M.B., Vellore................1913
Miss Charlotte C. Wyckoff, Vellore........... ,.... 1915
Mr. John D. Muyskens, Madanapalle.... ............ 1915
Miss Elisabeth W. Conklin, Arni....................1915
Rev. Chas. F. Stube, Tindivanam...................1915
Rev. Lambertus Hekhuis..........................1916
Mrs. Jennie Hekhuis........................
1916
N O O R D J A P A N ZENDING.
Algemeen Adres— Japan.
Rev. James H. Ballagh, D.D., Yokohama............ 1861
*Rev. E. Rothesay Miller, D.D..;................... 1875
Rev. Eugene S. Booth, 25 E. 22d St., New York...... 1879
Mrs. Emily S. Booth, 25 E. 22 d St., N e w York........1879

Mrs. Anna
C. Wyckoff, Matsumoto.................1881
Miss M. Leila Winn, Aomori, Iwate Ken............1882
Rev. Albert Oilmans, D.D., Meiji Gakuin, Tokyo...... 1886
Mrs. Alice V. Oltmans, Meiji Gakuin, Tokyo......... 1886
Miss Julia Moulton, 178 Bluff, Yokohama........... 1889
Rev. D. C. Ruigh, Tokyo........................ 1901
Mrs. Christine C. Ruigh, Tokyo................... 1904:
Miss Jennie M. Kuypcr, 178 Bluff, Yokohama......... 1905
Mr. Walter E. Hoffsommcr, 25 E. 22cl
St.,
New York... .1907
Mrs. GraceP. Hoffsommcr, 25 E. 22d St., New York... .1907
Rev. Hubert Kuyper, Morioka, Iwate Ken........... 1911
Rev. David Van Strien, Nagano................... 1912
Rev. Luman J. Shafer, Tokyo............. ....... 1912
Mrs. A m y K. Shafer, Tokyo.......................1912
Miss Evelyn F. Oltmans, Tokyo................... 1914:
Miss Janet Oltmans, 178 Bluff, Yokohama........ :...1914
Z U ID J A P A N Z E N D I N G
Algemeen Adres— Japan.
Rev. Albertus Pieters, Oita........................ 1891
Mrs. E m m a T Pieters, Oita....................... .1891
Miss Sara M. Couch, 25 E. 22d St., New York......... 1892
Rev. Plarman V. S. Peeke, D.D., Saga(1889-1892)......1893
Mrs. Vesta O. Peeke, Saga........................ 1893
Miss Harriet M. Lansing, Kagoshima............... 1893
Miss Jennie A. Pieters, Shimonoseki.............. ...1904
Mr. Anthony Walvoord, Nagasaki.................. 1905
Mrs. Edith Walvoord, Nagasaki................
.1905
Rev. Willis G. Hockjc, Nagasaki....................1907
Mrs. Annie N. I-Ioekjc, Nagasaki...................1912
Miss Jeanc Noordhoff, Shimonoseki................. 1911
Rev. Stephen W. Ryder, Kurume................... 1913
Mrs. Reba C. Ryder, Kurume...................... 1914
Miss Hendrine E. Hospers, Kagoshima... .•............1913
Rev. Alex. Van Bronkhorst........................ 1916
Mrs. Helena Van Bronkhorst....................... 1916

ARABISCHE ZENDING
Algemeen Adres— Via Bombay.
•Rev. James Cantine, D.D., Busrah, Persian Gulf........ 1889
Mrs. Elizabeth G. Cantine, Busrah, Persian Gulf...... 1902
Rev. Samuel M. Zwemer, D.D., Cairo, Egypt......... 1890
Mrs. A m y W. Zwemer, Cairo, Egypt................ 189(i
Rev. H. R. L. Worrall, M.D., Greenville, Pa.......... 1894:
Mrs. E m m a H. Worrall, M.D., Greenville, P a ......... 1901
Rev. Fred J. Barny, Maskat, Arabia............... ..1897
Mrs. Margaret R. Barny, New Brunswick, N. J...... .1898
Rev. James E. Moerdyk, Busrah, Persian Gulf........ 1900
Rev. John Van Ess, Busrah, Persian Gulf........... 1902
Mrs. Dorothy F. Van Ess, Busrah, Persian Gulf..."... 1909
Miss Jennie A. Scardefield, 25 E. 22d St., New York.... 1903
Miss Fanny Button, 25 E. 22d St., New York......... 1904
Arthur K. Bennett, M.D., 25 E. 22d St., New York.... 1904
*Mrs. A. Christine Bennett, M . D ........... '....... 1909
Rev. Dirk Dykstra, Bahrein, Persian Gulf........... 1906 .
Mrs. Minnie W. Dykstra, Bahrein, Persian Gulf...... 1907
C. Stanley G. Mylrca, M.D., Kuweit, Persian Gulf.... 1906
Mrs. Bessie London Mylrea, Kuweit, Persian Gulf.... 1906
Rev. Gerrit J. Pennings, Orange City, la............. 1908
Rev. Edwin E. Calverley, Kuweit, Persian Gulf........1909
Mrs. Eleanor J. Calverley, M.D., Kuweit, Persian Gulf... .1909
Paul W. Harrison, M.D., Bahrein, Persian Gulf........1909
Rev. Gerrit D. Van Peursem, 25 E. 22d St., New York... .1910
Mrs. Josephine E. Van Peursem, 25 E. 22d St., New York. .1910
Miss Sarah L. Plosmon, M.D., Maskat, Arabia........1911
Flail G. Van Vlack, M.D., Busrah, Persian Gulf........1911
Mrs. Mercy Van Vlack, 25 E. 22d St., New York...... 1911
Miss Gertrud Schafheitlin, Busrah, Persian Gulf...... 1912
Miss Minnie C. Holzhauser, 25 E. 22d St., New York... .1913
Miss Charlotte B. Kellien, Bahrein, Persian Gulf...... 1915

C L A S S I C A L E A G E N T E N , 1915-1916
Albany ........Rev. J.Addision Jones, 315 Madison Ave., Albany, N. V.
Bergen ........ “ E. I. McCully, Oradell, N. J.
South Bergen ... “ F. S. Wilson, 111 West Fifth St, Bayonne, N. J.
Cascades ....... “ Herman De Witt, Oak Harbor, Wash.
Germania ...... “ G. Kramer, Davis, S. D.
Dakota ........
Grand River ....
Greene ........
Holland ........
Hudson ........
Illinois ........
Iowa ..........
Kingston .......
North Long Island.
South Long Island.
Michigan .......
Monmouth ......
Montgomery ....
Newark ........
New Brunswick ...
New York ......
Orange ........
Palisades .......
Paramus .......
Passaic ........
Pella .........
Philadelphia ....
Pleasant Prairie ..
Poughkeepsie ....
Raritan ........
Rensselaer ......
Rochester ......
Saratoga .......
Schenectady ....
Schoharie ......
Ulster .........
Westchester ....
Wisconsin ......

"
“ A. De Young, Coopersville, Mich.
“ S. T. Clifton, Coxsackie, N. Y.
" H. Mollema, Vriesland, Mich.
" L. Appledoorn, Mellenville, N. Y.
“ Jacob Heemstra, 3514 Van Buren St., Chicago, 111.
“ E. S. Schilstra, Doon, Iowa.
“ T. A. Beekman, Krumville, N. Y.
“ R. K. Wick, 281 Fulton St., Jamaica, N. Y.
“ J. G. Addy, 1460 East 10th St.,-Brooklyn, N. Y.
“ J- A. Brown, 124 Grand Ave., Grand Rapids, Mich.
“ L. G. Leggett, Red Bank, N. J.
,, L. H. Holden, Utica, N. Y.
“ Geo. D. Hulst, Upper Montclair, N. J.
“ J. W. Van Zanten, Metuchen, N. J.
“ J. G. Fagg, 34 Gramercy Park, N. Y. City.
“ A. B. Boyton, Port Jervis, N. Y.
“ B. J. Bush, 527 Palisade Ave., Weehawken, N. J.
“ Edward Dawson, 185 Paulison Ave., Passaic, N. J.
“ A. J. Van Lummel, Paterson, N. J.
"
“ W. L. Sahler, Harlingen, N. J.
“ J. H. Schoon, Buffalo Center, la.
“ J. E. Lyall, South Millbrook, N. Y.
“ C. J. Fingar, Lebanon, N. J.
“ P. De Meester, Ghent, N. Y.
“ G. H. Hospers, Ontario, N. Y.
“ Henry F. Hamlin, Watervliet, N. Y.
“ H. C. Willoughby, Schenectady, N. Y.
“ Chas. W. Smith, Lawyersville, N. Y.
“ Jas. L. Deeper, Kingston, N. Y.
“ C. Olandt, Montrose, N. Y.
“ J. Sietsema, 11623 Perry Ave., Chicago, 111.

I N F O R M A T I E O V E R D E ZENDING.
Schetsen onzer Z kndingen — China, Zuid Japan, Noord Japan en Arabic.
Zes cent per exemplaar. Schets onzer Zending in. Indie, nieuwe en
vergroote uitgave, 25 cent, franco.
Jaarlijksche V

erslageW— van den Board, den Vrouwen Board en de
Arabische Zending. Vrij te verkrijgen.

van ons M edisch W erk .
— “The Healing Art in China.”
“The Healing Art in Indie.” “The Healing Art in Arabia,” alien
geillustreerd. Vrij.

D e G eschiedenis

T H E MISSION FIELD.— Het

officieel zendingsmaandblad onzer
Kerk. Daarin vindt men het nieuws onzer Zending. Vijftig
cent in ’t jaar. Clubs van tien of meer, 25 cents. Adres, “The
Mission Field,” 25 East 22nd Street, N e w York City.

T H E MISSION GLEANER. — Een maandblad. Bevat nieuws aan•

gaande den arbeid onzer vrouwen zendelingen. Door den
Vrouwen Board uitgegeven. Vijf-en-twintig cent in ’t jaar.
Adres, Vrouwen Board van Buitenlandsche Zending, 25 East 22nd
Street, N e w York City.

T H E D A Y STAR.— Een maandblad van acht paginas voor onze
Zondagsscholen en “Mission Bands.”
Twaalf cent in ’t jaar,
wanneer tien of meer exemplaren aan een adres gezonden worden.
Adres, “The Day Star,” 25 East 22nd Street, N e w York.

N E G L E C T E D ARABIA.— Een geillustreerd blad in het belang van
de Arabische Zending. Verschijnt iedere drie maanden. Vrij =
aan contribuanten.
.

