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October 7, 1869

Holland, Michigan

An essay by the Rev. Albertus C. Van Raalte, on "Colonization and Education," published
in De Hope, October 13, 1869, who has returned to Holland, from where VR is writing,
having returned apparently from Amelia, Virginia, and saying that a Mr. S. Bolks has
returned from the East where he was raising money "for our Education Foundation."
Bolks was also asked to establish churches in the Amelia Colony and was successful in
organizing three of them in Amelia, Matoax, and Chula respectively. (The Matoax church
is the only one to survive and is a Presbyterian church today.)
Van Raalte reported that in spite of the drought in Virginia, the farmers are having
reasonable yields of grain. The Amelia Institute for higher and lower education has been
established in a renovated hotel and headed by Dr. [Anson] Du Bois. William Gilmore,
VR's son-in-law and a graduate of Hope College, is also teaching there. VR noted "we
can humbly thank God that He uses our people and our Institute Hope College to establish
centers of education and inspiration in other regions of our vast country." And, "We, the
Dutch, have as a Christian people a calling towards the Dutch and Holland-America
emigration, and also towards this country—vast in size and influence—in which God has
placed us."
In Dutch; translation by Simone Kennedy.
Original in the archives of the Holland Historical Trust, Joint Archives of Holland, Hope
College.

1869, Oct. 13

Translation by Simone Kennedy, 5/22/98
De Hope, 13 October 1869, letter from ACVR
De Hope: 13 oktober 1869, brief van ACVR

Colonization and Education

The honorable Mr. S. Bolks, representative in the interest of Education, has safely come
back to his family and friends. He was sent out by the Holland churches to go to the East and
raise funds for our Education Foundation. God has blessed his work again, and the Holland
churches have proved one more time that they have a strong alliance, and that they help and
support each other, an alliance for the Kingdom of God.
Mr. Bolks was also asked to organize the Dutch in Virginia in churches. We are glad to
hear that he has succeeded. Three churches are established by Mr. Bolks, two along the
Richmond and Danville railroad, at the Matoax and Amelia Courthouse Station, which are 15
minutes apart from each other by rail; and a church five or six miles inwards, named Chula. The
ten to twelve week drought has not wrecked the whole harvest, as was expected; the farmers who
came last fall have been able to take in a reasonable yield of grains. They are certain that the
land is fruitful, they find the climate desirable and are convinced that the short transportation
distances to the trade centers along the Atlantic Ocean, where the market prices are the highest,
will promote their prosperity. Mr. Bolks also brought a first bulletin from the "Amelia Institute"
for higher and lower education. This is situated in a large hotel, formerly a pub, that has been
renovated for this purpose. The Institute is led by the honorable Dr. Du Bois, former Secretary
of the Board of National Missions and highly respected everywhere, and the honorable Mr. W.
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B. Gilmore, my son-in-law, who is known among us for his expertise in this work. Besides, the
latter is an alumnus of our institute of education, Hope College. Surely, we can humbly thank
God that He uses our people and our Institute Hope College to establish centers of education and
inspiration in other regions of our vast country. The development and transformation of our
country goes on. People settle themselves in this country, people seed their principles, and
would we, who know the truth, sit back and relax? Will our churches who see the Dutch
emigrants come and scatter all over the country without objective not try to bind them together?
Those people may form settlements that become centers of congregational life, education and
Christian work. To sit by idly and be satisfied with your life and your possessions does not
result in growth. Even though there is much disagreement regarding the need to stay in the old
settlements and surrounding area, the fact is that the Dutch are spreading out. So we face the big
question: will they get lost in the masses or will we, blessed by God, lead and direct those
dispersing masses through our labor, sacrifices and persistence? Will not the churches, in
addition to sensibly helping their temporal prosperity, try to use them as instruments of Christian
influence? We, the Dutch, have as a Christian people a calling towards the Dutch and HollandAmerica emigration, and also towards this country—vast in size and influence—in which God
has placed us. We do not just want to make a living, but we want to be hard-working Christian
people, since that is the only way to growth, to be a blessing for others and to keep future
generations from moral decline and trouble. The fruits with which God blesses our labor for
Christian education, and through whose blessing a new institute for education in Amelia,
Virginia—on hundreds of hours distance from us—is being established, may encourage us to
continue this work in other regions of the country. Regions where Dutch people settle who love
the truth, the Sabbath and education, and where teachers come who will lead, nourish and found
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schools for elementary and higher education, will be drawing many people, and with God's
blessing will become centers of education and Christian influence. Our future, the future of
Dutch emigration, is determined by the decision to serve this work of mission in America.
Everybody who has brains will see that people who spread out like this will eventually mature to
also go to Texas, Mexico, South America or foreign countries. It is, therefore, a joy for us to see
that Misters Hospers and Wolters are leading people to settle north and south of Pella. At the
same time we trust that they will not forget the highway and the Pacific Railroad—on both sides
of their town—which will also draw Dutch people for settlement, so that they establish centers of
concentrations alongside them. To those of you who want to point out the shortcomings in this
kind of work and disapprove of it for that reason we want to point out that no work is without
shortcomings, they can also be found in the houses of prayer and the church. We want to stress
that all the blessings on this earth, also the gift of truth and even God's presence among us and
the communion with God through Christ, will not be granted to us nor any other people if we do
not put to death our old self and build God's Kingdom glorifying Him. In contrast, if you relax
and are satisfied with what you have, in what you are or did, you will harden your heart. Your
heart will be hardened or by being satisfied with doctrines, liturgies or religious deeds instead of
living in the truth through faith, or by knowing it as a guiding principle which fills you with hope
and future,' or by sinking away in emptiness and resenting and doubting God by misjudging His
grace, which God forbid in his mercy, for his Son's sake and through the work of the Holy Spirit.
A. C. van Raalte
Holland, Michigan, Oct. 7', 1869.

I

I do not understand what he is trying to say here.
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achroven wordt, hebben ingezien. De
P. S. Nalat het bovenstaande go- tolijk ,werkdadig volk te'iljn, 24; welk ,be‘rericed, berigtten hit
hoogore oplobbng der jougd is een zaak schroven was, werd mij door elm ,ainins. tech .. 'daardoOr* alleen• . ,grootten, 'ten
gemeouten,:binnen
van groot gowigt..1 Opvoeding on gode- broeder,tnedegedeeld dat een zijner lo- zegen i verstrekkm • en deszelfs: nage.' dezer Kissel»; n. L,' te • Pe‹
dienst gaan hand( aan hand, Is hot de den beloof'd had hem spoedig fon Dilm. slaohte•'•voor zinnelijk zitiken,en
Painein Point ‘.1z White ltc.•
begeerto der teemoeiiton om hare zonen to overhandigen al S een geschenk tom dig dOorvioeijori':" bewaren kan.—De Danforth, Ill.
•
aim nuttige monsolion werkzaain te zien *de School' a1 dit edui voorbonld door vrticih: ten, welke (Ind op omen Work seamDo Cornmisale voor Orde
in Maatmohappij,. Sohooterv 'Cork, dRt anderen gevolgd worden Y Zoo impel' hotlen voor Clnriltolijku kWeeking de 'volgende mededoelinge,
zij dan do kweekhoven waarderen. 'Wij wij, • •
ic. o. o,
mohunit, en nók en' Weer tot de' ianvan• ken ontvangen.. De eon,
Vits;een sintleruis kweek- van Chicago vraagt mom'
vertrouwen, ant het Christenvolk in
l'oor - Ds Ilopo,"
hot' in Amelia,'
Frankrijk .op .doze inrIgting, die zulk
togen de Board van•Dom. Missie
KOLONIZATI F. EN/ OPV OEDING.
eon edelo bestomming hoeft on Zoo doelsehenki,
van' ons verwij- ten hedrage van $400.00, t.
Dec Wentor Iv; S. llolkn, algevaardigdord;'ir'12 ..••;• beni'oedigoti ortt .4riet hot halve bare,' tlion.attioenden
treffend.werkt, hnogen prijs stel : Het
voor de belatigon der Opvonding, is
weds
nogniork, zoo ids
nehriiver. one medote4;1* to' t'tkin in adilere' ntruken den emeritus predikant, De
in 't iniddon der zijnen In welmtnnil go: dis I .4(1'.4
.1.4.1).. is oti.
icerxicrigó 1
oeh,waar zieh eertigett te ktuinen ondersteunon, si
mu
Z Kw. wits gOZOlIelell inn
i
sit,, .&44.",1/4 .1.*•ilandetli,.!rliet. lust en rnandatie gegoven word.
jongelingen uit behoeftige huisgezinnen arm veerd.
van de Ffollandmehe getneenten in hot
iabbat en op. door die gemeente medege.
eon geoponde deur tot het leeraarmambt Oosten
•
'ondersteuning voor oes
voeding itedt.i;.*Oteeti; érl zoo or zich 'Jett- vorige besluiten der 'Klassi,
aan to bieden . Zulk eon histelling in
dings-fonds te' zoeken, God heel!. op
rum] tot lelding,*voedIng uit h•ei grond- men van middelen em de
voor de Christelijko gewoonten onmisnienw zE9,•;,,4 pogingen bekroond, on
slagen Wggent .v'oor ..,,Ilooger en Lager haar kerkgebouw af te 'doe!
baar. Er zijn jongelingen, din Unit bebdo llollandsche gemeenten hebben op
onderwijs
ben tot do studio en veel beloven voor
VeYbihtleti, • dilár I. gel uitwerking geweest zijn ;
nieuw een bewijs gegeven, dat zij eon
home. yen' \brantipttht "van samentrek- ten werd, dat de Stated Cl
do toekomst, doelt wier ouders niet bij
mngte zij„ uw hen voort te helpen in band van Ver"Iligihg g"("1"› waar- king, on onder-:Gods'zegen een brand. van Binnenlandeuh Zendin
door zij elkander mtennon en op (Akan'punt 'van. kwebking en Christelijken in- zoeke hare toestemming to
hit nne oploiding tot het n werk der be der lonnendo sterk. zijn, to weten een
dieping, of het bekleeden van andere
vloud,—Onze toukomstige bestemming, de gemeenten onzer 'Klassi
band van zamenwerking vow' het Kodo bestemming van de Nederlandsohe gocollecteord voor dio Boar
gewigtige betrekkingen in hun volgend
ningrijk Gods.
emigratie, ligt Opgesloten- in hot al of rneento van Chicago en ten
!oven. Is dit eon voldoende' reden om
ZEw. was ook gozonden unit in Vir-'
niet behartigen van dit one hinnen• ve geven.
van lion af to zien, om hun aanleg, gaven
ginia de vergaderde lIollanders iii ge landseh Zendingswork.
En. het kan
on invloed to missen?. Immers, neen.
Da. J. Demarest van de
\Vij vernomeenten te organidiren.
inlet verborgen blijven voor elk naden.
Dan eon weg geopend en hen te gomoet
Moen«) te Chicago vraagi
men mot genoegen, (lat ZEw. naar
koud opmerker, dat eon ye:4k zoodanig 'Attest naar de Klaesis van
gekomen, opdat later hunne natuurlijke
wonsch daarin geslaagd is. Drie ge•
out tot zulke °bidet] zich 'etaag lit nitge• wolk aan ZEw. verleand
on vorkregeno zaven ton nutto van an.
meenten zijn door ZEw. 'daar gestieht :
breider kring plantende, ale 'van 'zelf;
deren mogen bosteed worden. GelukEon gedoulte vin den ke.
twee aan den Richmond on Danville
al gaande weg, rijp wordt om ook Toias, gemeente Foreston bragt e
kig, tint toen men doze zaak in FrankSpoorweg, ants het Matonx en Amelia
rijk begon in te zien, er overgave was
Mexioo, Zuid Ainerika,of het buitenland tegen de kerkvisitatoren,
Courthouse Station, 'eon kwartier inure
inlet to. vergeten. Hot is daarom ons
om van do toobetrouwdo middelen
zijnde om onderzoek te duel
sporens van elknnder verwijderd ; cnn cent
deotfurs to brongen, waardoor een sohool
tot blijtischap dat men ook ten' Zuiden Jo verschillen aldaar, oen
gemeente vijf of zes mijlen 'land waan te
on ten Noorden van Pella; onder leiding
in aanzijn kwam; dio doel bereikt hoeft
een deel doe kerkeraads ove
in, genartintriChula. De tien- of twaalfen tot zegvn geweest is voor de Chrisviin do lieeren Flonpern on Wolters, nit- gedeelte uitgeoefund,,niet
weeksehe droogte !weft niet, zooalm men
tolijke
breekt, vortronwende ,00k dat, Pella don non erkennen. Na ontwikk.
verwnehtte, alien oogst verijdeld ; (10
Zulk een inrigting nu hebben ook wij
grooton hoof(' weg, lenntoitio Spoorweg, ken in tegenwoordigheid de.
landbouwers, die het vorige najaar kwajuist tussolion boide liggende, lange
door do gocdortieronheid des hoeren in
tijen, die aanwezig waren, w
mein, hebben een tannelijken oogst van'
one iniJdon,--oen geschenk uit Gods
wolkers ook du hollanders sioh taker
dat de visitatoren in doze za
koren. Men is van de vruchtIntarheid
zullen veropreideri; niet, gal] vergeten, gehandeld hadden.. Na ond,
hand, dat wij niot genoeg kunnen waardes lands verzekerd; men kent •Inet kliliar zij behoefte hebben dat men zo
deren. Onder ornstig gebed en do gifvermaniug door de Klassis
maat ale begeerlijk, en is overtnigti dat
ook tangs dien wog vereenigingapunten
ton van .ons volk word do School gebobelde partijen toi verzotininj
do korte afstand van sirs Ott- rinar en
, weldaad werd dankend erren, )
govoi, Wanneer men zou spreken van don gezamenlijk to zullen a
de' hoogste marktprijieni van de Atlanti•
ile gebroken, %yolk° mot al die werk: vrede en tot welstand der
kend. Zij is eon kind due gebeds geecho zeesteden zeer anti hot welvaron
weest.van hare wording af tot nn toe.
znannitedeu gepaard gaan on daarop af. Verder werd door de Mas.
bevorderlijk is. Dan nog knell. ZP..'w.
kenning wilde bouwen, zoo MOW, men
Do liefdadign bijdragen zijn gobragt
do gemeente Foreston aan ti
oen openings•eirenimire medegebragt,
uit den schoot der gewoonten tot hear
niut Vergoten, dat allerlei gebfekon
bij hare Kerkoraadsvirgede.,
van hot "Amelia Institute voor lion
onderhoud. De Goddelijko goedkóiizieli evenzeer tot besehaining in , hot
lang. sij hordorloos zal zijn,
gen. on Lager Onderwijs. Een grout
ring been, kennelijk op .deze instelling
bideertruk • en 't hubs Gods dringen; sulent, DIP J. Muller, nit t,
oud hotel, vroeger ern dritikplanis,' is
gerust. .De vruchten, die zij hectt opdoe!' men moot ook ,niet vergoten, dat
om in die vergaderingen to
tot dat doel in ordn gebragt. liet lust ialto zegeningen op aarde, ook (le gave
geleverd zijn Leeraarn, Onderwijzera on
Door de gerneente Gibbs ,
tuut staat onder leihimug van den Eerw.
anderen, die inn voorname betrekkingen
der 'witarheid Gods, zelfs Gods in woning
gevraagd of do Loden van er.m.
Dr. Du Bois, vroeger Secretaris van de odder one
nuttig, werkrannu zijn. In weinigu jaen 11(4 wezenlijke gemeenschap
wear do man zijn overled'
Board van Binneninntlinehe rending en
ren is zij zoo toegenomen in getal-storkniet God in Christus, indk4n zij ilia leimuster getrouwd hoeft, t1:10ge
Reitting Kanun .
algerneen
in
zeer
hooge
•
te, dat men een paar woken Outten bij
den tot eigon zolf-dooding, tot hot Godmen worden tot lidmaten
de, en onder leiding vain den WolEerw.
do opening der College in do vorsohilverheerlijkend bouwen van ,Gods rijk,
Daar sulk() huwelijken verse
W. B. Gilmore, seinoonznon van' den
lende Departementen 95 ntudenten wiender onus noel' onder conig volk zullen
oordeold worden, 'word dit
th% tor4.vi.il nog anderon verwacht wet.- ondergeteekende, en onder onus voor verblijvcio, dat; men integendeel, door
het oordeel van don kerkeri,.
sulk eon werk teer .gunstig Inekentl.
den.
met zelfbeltagen te rumen in wat men
Eon *dertig jongelinngen worden dit ZEw. is tevens een vriteht vain onzen hev7, as of (lea?, zal vorharden qf in eon lawn.
intar geheel of gedeeltelijk door het kweokhof, "1 lope College". Zekerlijk, tuvreden zijn met loerbegrippen, gods. . Aangaande do. geineento
gan Falls word ter ketinia g
Kinenikaal Opvoedings•rends onderhou• wij mogen het een stet' vnn oot moedigen dienstvortneti of gedielfenstdaden,
in
den. Er is dos wat noodig. Wij ver- dank benohonwen, zoo God thou. ohs pinata van door 't geloof in du waarhuid zij steeds, door vorhulsIng
vermindurt, en dat het on
tron wen (Alter, (lat le hosluiten, door volk en dOor on zou k week lef, "Hope te leven en er op te teren, qflinar
too
Klasses . van Holland en Wisconsin College," in andere ntreketi van oils zoo to ketinen ale een rigting-gevend en met schijnt tu Rijn voor do naburik
genonion met betrekking tot de School, uitgestrekte 1 aticl, brandpuinten van hoop on toekoninst Itexiclee d lovepabo- om des Zwicky: Ulm eigen
hebben ; cii Christelijke kweeking en werkilig don't. ginsel, 0,r door wegzinking in eon Gods ten le vorlaten. out daar, to
eye geedeuitwerkinz
dot de "Grain' River" Klassis zich Met ontst ann.—De ontwikkellng ecu opbonw genado miskotinende werkeloonlield ons waarop beisloten werd, dat
otte zal Vereehigen in hot bearbeiden der van 'lit land staan htiet mi il ; menotelien motnn in wrevelo vert wijfuling, 't welk mogelijk is op werkdagen
gpint4.ot en tell hehOoVe Vall het. KIMini. nonnen dit groote land iii ; mensehen God ginialliglijk, nun Zij ins Zoons wil womb, on zoo lang de gem
bestaat, van tint . tOt tijd, ile
kits] Fonds, nitiNt, Met llotiol sop'', do planten nit lunette beginselen ; en' Killion door du Werking van
Gust, vet.ton or op Zondag worden bedi
taken op gowetisehtu wij to mogen bi,- 11j, die de waarheid ketinen., tint werke• hoode,
loos zitten aan te zien t' Zullen du NuDe gemeente • te Danforth
stuurt wortlen.
• A. C. VAN ItAALTI.
reoommandeerd'
aan 'het ,Che ,
Onto School Is Cell diorlikar gesellenk. derlandsche gemeenten (1,4 zich venter
HOLLAND, ?dick., 7 Oct.,' '69.
ding-Fund, • voor hulp., in .tiei
Dat wij haar gedenken in den gybed« 1 on verder verspreidende Hollanders,
•
Veer "Do Hips." ' eener kerk, ten bedrage van
Biljn. God* zegen er op ruiten, (inn kan zonder hun zanienbind.,ndo rigting te
kiamiate VAN WISCONeiff
D. g.m..tnte .Altou„Virla., 1)1
zij ren heilzanirn • invloed uitoefenen. geven, laten verstmoijent—diutr se,
konntsolat
In hare aohtiol gel
Weld
verzameld
in
kolonien,
brandpunten
hare zitting to Milwaukee, Wis.,
Maar Men :Nee behoeven wij, want
"zoo de lIeere bet Innis niet bouwt, to kunnen worden van gemeentelijk leven, den 22aten on 23stan dozer. Des avonds beetaat voor hooger onderwijs
vergeefs arbehlen
tiOuwlieden kweekIng en Chrlitelijken Arheitt. Het to voren word do klaasikalo prediking trioweholan kinnen geven, on
gel ingen op to Leiden tot finhool
stilzitten in tevrodenituid In 't geen men gedaen door Da. B. de 134, .,over
neon+
stal niet
daaraiin :
•••••••••••,

PING itirié

1 01Oruele,
Lar 'Uw trerzeetend woord,
Uw,G•eet van oord tot oord, •
•
't sardsehe strand ,
In blaauwe golven bade',
n sommtraal
s=door.1 neevlig duister hoort,
•
m' hi' de OntiitOkeit anden
iddagruur 't gebeent' tloorgleelt,
le dorstende akkers schroeit,
Jen doop' • • '
givrashohen hart- en handen,
iligdom

met hemohlaauw hosproeidl i.

avende uohtendreon
opgeheven bond;
to in heil- en lovensderst,
•
irnaohtigo, •
In den zondeelikep gozugon,
ilbasuin
van 'a iu.rdrijks Vredevoist !
•
,
•
liar In hun halfjaarsnachten
en winterheor begrIrnd,,
sgeborgti ton .hemel klimt, • '
••
icht
voor nieuwe volkageslachlen,
it van zoen
- did in het hart ontglimt ! • '
litokto Jood en heiden
>get verzameld tot ten schaar,
III do Alsegenaar,
.
:Jyr,volk,
en 't toogrkik'uur vorbeidon
)derkonist
in 't heilig Sahhathjaar !
Bron Van zalighodon,
d die in 't heindijk 'woedt,'
id onkruid in 't gemoed,
I of wil,
rergedIng onzer toden, •
•
Iocheld hart
Jodiaatrondo aanspraak voedt!
t Christlijk zeit'verzaken»•'
.•
ien-filotofonleoro . •1
*ling vermengd van oer; ..,

•
ciost voor 't hart
uit zelfveripeetring haken',

gruarelhoold
van eigen hoogmoed neer!
di-jasoheak gonad° !
•
silken we U alleou.,
»eft geen vordienstlijkheen,
Irani •Geloof
••
•
ita..t God lijk aoenWoed haladde,
if ~lost,
en'tnet zijn Holland 'sin.
a.

leer liefdadige bijdragen
rkinciónt Van eeit Amerfelijk weekblad deolt uit
volgende mede •
•
tkér belangrijk zijn voor
vernernen; dat'inen in Pa.
ochappelijko School heeft.,
ing voor do Tbeologineln,
I, dio ve.rocheidene Jere!)

rigt 'werd, verdient de
ndaoht van hot Chrioten•
ka.
•
g, hot plan on th/el
!gentle duidelijk:
aantal jongelingen, di..
..ven hebbeti om nuttige
prordon. In de heilige 1.0r zij behooren tot fume
die niet in Staat zkjni. bin
ilddelen, tot, hunnu opleid, te voorzien.
citron.' noodzakelijk een
+n on een weg te opener),
jongtlingen gelegenheid
om de verelsolito kwee.
=gen. Want het Iota toch
t *en janarnerillk verilco
annosde hunner (Indent

g voor het Leemars•ambt

•

•givers openbaarden slch,
• :aside bijdragen do op.
School deden geluk ken,
Hero, van 'I wier godowaart, te vergrele waakt iie wicker." zelf bezit en to, io geensins groei. Al Evangelic van Christus ale .een .krneht Na erastpagpaprOmei t, hat)]
vtaandwid 'me ovittaigd
Gedenken wij venter tan one": &hoe! verichilt men ook nog zoo seer in oor- Gods tot aállgheir, naar sanlelding,van di•verpUttlag dit glauetto
Lar veto:ogees het hound
aailartrijarts
door near vermogen hij to 1ragen Ou. deel omtrent het niet bersten in do otr Rom. I t 10, 17, Behalve de nfirevaar• kinderab ta ii
rain ositvanigen om Vsleit
4

viiktusa je tuvuo.. vertunden, •datir Is ge, uitwerking geweest zijn ;
zij
heus-ijs
von boron ben' \ brand/stint " van ' . samentrek. ten word, dat de Stated t
' de tookoinst, doeh wier ouders niet bij nivu'en""
band van vereeniging gevorlen, tvaar. ,king,en onder,Aldde
'
• f
.!
.111g1Oht •
iegen' een brand. yin Binnenlatultoh .Zend
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1'. S. Nielat het bovenstnande go- telijk werkdadig volk tankin, 't walk .beWerken, berigtten bet b.
nohroven wordt, hebben ingezien. ne
hoogere oplobling der jougd in een zaak schreven was, werd mi.] dour een ninliln. toCh •daardoor' alleen' grookien, tun .nietiwe gemeenten, binnen
van groot gewigt... Opvoeding en gods. broeder.inettegedeeld tint een zijner he zegen 'verritrékkim en deaaelfs riage. dezer laurels, re. L. to Peg
gann hand. *an hand. re liet de den beloofi had hem npnedig 100 Dlle. elaolite voor zinteelijk elision en balde. Paine's Point (fc White It(
begeerte der geese/enter) om hare zonen to overhandigen ah. een genclienk rum dig disorvIoeljeti • bewaren kan.—De Danforth, Ill.
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ran 's eardrijIca Vredevorst! voor de Christelijkl.
iongulingen, die him, Ito). , nieuw Y.F:w.'S pogingen Itekroontl, en mingle; liggen voor .„1:looger
bane Er rij it
on Lager hear kerkgebouw af te doe.
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ifsgeberge ton .hernol )(hint, •
iolicht
ningt„ r.i.j„ uric hen voort te helper; in bm"I van vermliging g". "1"' "I"' king, on onder :(iods tegen een brand• van Binnenlandsch Zombi,
door zij elkander ',tunnel' in op elkniivoor nieuwe volkageslaelitesi,
limint. epleiding tot het werk der ue, 4
punt•van kweékIng en Christelijken In. zoeke hare toestemming te
leht ran even
der lennendo sterk zijii, te weten eon
vlos.d.—Orize toukomstige bestemming, de gemeenten onzer Klasai
diening, of het bekleeden van antler ,
dat in hot hart ontzlImt ! • •
t unnd van zamenwerking vniir het K..gewigtige betrekkingen in hurl volgeinu
de beeternming van do Nederlandsche gecollecteerd voor die Boar
verstokte Jood en Heiden
ningrijk Untie.
emigentle, !fgt. opgeeloten in hot al of meente van Chicago en ten
°op« verreniold tot crunchier, leven. lii dit een voldoende reden om
ZEw. was ook gezonden oni itt Vir•
niet beliartigen vein dit ona binnen. vo geven.
n al. de Alsagenaar,
af te zien, ons hun aanleg, gaven
van
ginia de vergatlerde Hollanders iui gen Uwyolk,
landsoh Zendingnwerk. En het kan
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en
De. J. Demareet van de
en 't zoogrijk *uur verbeiden
meenten te organid.ren. Wij verneMet verborgen blijven voor elk naden. meento to Chicago vraag
Dan eon weg geopend en hen te gernoet
wederkoinst
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met
genoegen,
ilist
ZEw.
near
in 't heilig Sallathjaar !
kond opmerker, dat een volk zoodanig Attest naar de KInseis van
gekomen, owlet later hunne natuurlijke
wenmeli danrin geslangil is. Drie ge•
en tot zulke einden rich slaag iii ititgte welk Ilan ZEw. verleend w.
en verkregene zaveri ten mate van an.
, o Bron van raligheden,
meenten rijn door ZEw. dear gesticht:
breider kring plmitentle, ale van *self;
deren mopei beeteed worden. Geltikand die in 't Iteindijk woedt,
Een gedeelte van den ke
twee aan den Richmond en Danville
end onkruid in 't genot ti,
al gaande weg, rijp wordt om ook Texas, gemeente Forearm bragt
kig,dat toen men doze %tusk in Frank.
gd of wit,
Spoorweg, rum het .Matonx en Amelia
rijk begon in to zien, er overgave was
Mexico, Zuid Ainerikeeof het buitenland tegen de kerkvisitatoren, mi
rergodlng onzer teden,
CourtHouse Station, eon kwartier tints
held hart
ons van de toebetronwtin iniddelen lief.
iiiet te vergeten. Het in daarom one zijnde om onderzoek te doet
eporene
van
elknnder
verwijilerd
;
on
eel,
Godlastrende aanspraak voedt! deoffere to brengen, waardoor eon school
tot blijdschap dat mon nok ten Zuiden de verschillen aldaar, oen
gemeente vilf of rCli mijlen 111'1.1watt:to
en ton Noorden van Pella, antler leiding een deel doe kerkereads os"
in aanzijn kwam, die doel bereikt hoeft
't Chrintlijk zelrverzaken ''•'
in,
genentreilk2huln.
De
time
of
twaalf.
dnen-Illotofonleer, . • 'Pt . • en tot zegen geweest is voor de Chrisvan do lieeron Hoepere on Wolters, ult. gedeelte uitgeoefend, niet I
weeksche droogte !welt niet, rituals men
knitter vermengd van eer,.
breekt, vertroilwende.00k dat Pella don non erkennen. Nis ontwikk
telijke Kerk.
troost voor 't hart
verwachtte, alien oogst cornfield ; de
Zulk een inrigting nu behbon ook wij
grooten head wog, denPnoitio Spoorweg, ken in tegonworneligheid
eft zelfveripeetring haken,
landbouween die liet vorige najaar kwa•
t grewelheold
gloor de goedertieroitheid den ileeren in
juiet, tweedier% bob]e liggende, tangs tijen, die aanwezig waron, it
van ogen hoogniood noor!
men, hebben een tainelijken ooget vim
welken ook ii Hollander. Kith zeker
•
nuns miuJileii,-.-,cn genclionk nit Gods
dat, do visitatoren in dear: ea
koren. Mon in van 1» vruelitlinarheid zillion
• !•ja 'chink toned° ! •
venoereideri; niet, Lab vergeten, gehanduld brulden. Na ond,
lintel, mint wij Mot genneg kremion weardeft lande verzekerd; men kent het kli•
eneeken we LI alleou.
*leer rij behoefte hebben,. dat men ze
item. Dreier ernetig gebed en do gifvermaning door do Klaesis
f heeft pen verillenatlUkheen,
maat ale begeerlijk, en is overtnigd dat
ook tangs dien weg vereenigingepunten
ten van one yolk werd ole School gebo't test Oeloof
beide partijon tot vertotoini
In 't Godtijk aoenblood baadde, real., De weldaad • word dankend er- de korte afstand vist veri,oer 'mar en geve,, \Vermeer mete sou spreken van
den gezamenlijk te sulleu a
the' hoogste marktprijzen van de AtInnti.
salt verlost,
de gubreken, welke met al die werk: vrede en tot welstand der
ku'n.i. Zij is eon kind den gebeda geen :net tUn Holland een.
echo zeesteden zeer rum liet welvaren
"Retribution gepaard gaan on daarop of. Verder wend door de Klass
n.
women. vnn here wording af tot nn toe.
bovnrderlijk in. Dan nog been, ZE:w.
Do liefdatlige bijtirngen zijn gebragt
keuring wIlle bouwen, zoo moet men de gemeento Foreston aan to
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oen openings•eirenlitire sutelego.bragt,
door liefdadige bUdregen. teit den schoot der gemeenten tot haar van hot "Amelia imotittitit" voor !too niet vergoten, dat allerlei gebrekon bij hare Kerkermelevergade.
poncient van eon Arneri- onderhotel. De Goddelijko goedkoiu• gm, on Lager Onilerwijs. Een groot stub evenzoer tot boaohaming in hot lang zij horderloos zal zijn, I
kelijk weekblad deelt tilt ring heeft kentielijk op dome instelling oud hotel, vroeger eon drinkplants, in Ititivertrek en 't. huis Gods dringen; aulent, Ds. J. Muller, uit t.
cinch men moot ook niet vergeten, dat
vrirchten, die zij het« op.
gerust.
t volgende mede
om in die vorgaderingen to
tot 'tut doel in or& gebragi. liet huist i•
alle zegeningen op mink, ook de gave
'taker belangrijk zijn voor guleverd zijii T.t.eraare, Onderwijaera en tuut street antler loiding van den
Door de gerneento Gibbs,
anderen,
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in
%mot-name
betrekkingen
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Wiserheid
Gods,
Ken's
Gods in woning govraagd of do leden van em.
0 vernemen, dat Men in Pa.
1/r. Du Bois, vroeger Secretaris VIM 11(1 odder one
Jeen de werenlij too gemetelachap
nechappelijko School lieell, nuttig werkzanni zijn. In weirdge
waar do man zijn overlodo
Boise( van 13inneninnilselie tending 411
;ding voor tie Theologieche re.] lui rij zoo toegeiromen in getal•eterk. algemeen in roer Imago 'nettling Mann. met God i,t Christie+, keno' tij niet ki- teeter getrouwd heeft, mor
tten tot vie!' zelfelootling, Lot, hot Goil•
te, dat men een pear woken geleden bij
snon worden tot lidmaten
de, en onder kitting van den WelEerw.
verlieerlijkend bouwen yen Gods rijk,
I, din verecheillune jaren de opening lIer College in de vomitedDear aulkn huwelijkon eerie
,
W. 11. Gilmore, ectionnzoort trui den
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0 5
olio noel, °niter eenig volk zullen
erigt Werd, verdient de !elide 1)epartementen
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"den,n verwiimit vier. ontlergeteekende, en ender one vent
verldijven; dal; men integendeel, door
nandaeht van het Chrieten• lie, tl'rio'ijl my
het. oordeel van don kerkera,
zulk eon work zeer • gu n stig below].
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en
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he,„
j„„tee„,4,.„
dn., 7.1(w.
tovene pen vreeht toot opium
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deed,
zal
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of
in
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crig, het plan en duel worAangarentle tbi gemeente
blur geheel uit gedeeltelijk door h e t kweekhof, "Hope College". Zekerlijk, tevreden zijn sliet loerbegrippen, gods.
volgende duldelijk :
gan Falls weed tor konnis g
ninedigen dienstvormen of
K lennik eel Op voodinga.l000da onderhou• wij mogen het PM% Mot von
en aantal
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gin, ill
Er ;„ his
„,„„n g. w ij „yr. dank beechen wen, zoo Goil door tow
zij needs, door verhulzing
!Annie van door geloof in de waarheid
om mittigi. 'kn.
gftyvn
volk en door rotten kustekhof, “Ilope
besluiten,
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tronwen
enliter,
dat
Le !even en er op to teren, of tear ZOO verminden, en dat liet oe.
e wordere in do heilige be .
eaberle
1(heetes von Holland en 1Vinconsin College," In andere meeker% van .1111 ?AM to keimen ale yen rigtieg-gevend en met schijnt te zijn voor
ear zij behooren tot arm'.
genenteri met betrekking tot de School, uitgentrekte bul, brondpunten YOH hoop en toekomet beziolond lovetiabo- om des 7,ondagt !menu eigei,
1, die niet in bleat ttlii ten
Cli riot elijke kweeking
werking ;lout
dear to
eer. gui .1i. nitwerkint,. ...Men !whiten ;
gbinet, o/door wegzoiking itt een (lode ten to verlaten ren
middelen, tot !menu oplel•
dat de "Grand Ibis'" r'' 1(laReie ziels met ootoliton.—Dr ontwikkeling rutc.plionw genado mirkoinende werkeloordield cii waarop beeloton werd, slit ei
igd, te voorzien.
oh. tush vereenigein in hot bearbeiden ,her van ilit Intel 'titan Met si ii;
seine in wrevele vent wijfeling, 't welk mogelijk is op werkdagen
Jurors] noodzakelijk . een
worth, on too lang de gen,
getneenten ten belmove van het l(butel• ',omen dit grout', landiii ; menarlien
ten Zijea Zoom' wil
tien en pen weg tit opener],
keel Fonda, orbit, met (toile regen, ito plenty!' er !mime beginselmi ; mu aullitii door It, werking vat' Zijnen Guest, vet, bestial, V1111 Ida tot Wit, ile
Ike jongelingen gelegenlield
ten or op Zondag worden bed
taken up gewenselite wijt' inugen bit' ail, die do waarheid kiiimet., dit werktu. horde.
en om de verelsolito kwee
lees zitten min to
Dee gemeente te Danforth
Zullen 'le Nustutird worden.
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angen. Want het sou toe!:
reoommandeerd aan het Chu
idyll venter
(Nee School is yen dierlthar graehenk. derlandsche gemeenten
I
lot.e..see,
7
Got.,
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Irk eon jammerlijk verlies
ding-Fund, voor hulp in he,
Oat wij hear gedeitken in den welted« en vertler veraproidende Hollander*,
de armoede hunner melon%
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Veer 'WI NW."
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De gemeente Alto, Ma., b,
,uitoefenen. riven, laten veratrooilen / —dear le,
zij min liellennien
hield hero cluing to Milwaukee, Ms., kennia, dat in hare school go
be)osiven wij, went vertamolit in knionien, brandpunten
Myer 'lien
ge geven openhairden :deb,
"zoo de Ileere het lulls rilet houwt, to kunnen worden van gemeentelijk leven, den 22eten en 2leten deter. 1)•• avonde boated t voor hooger onderwijo
one mild* bijdragen do op.
vergeefs arls•iibin ileseelfs bouwlieden k working en Christelijken Arbeid. !let te vormi werd de klaaalkale prediking 'riot-echelon kunnen geven, on
of Heli001 dedirn gelukken,
daarasin : too Ile Ileore de 'gad niet be- etlisitten in tovrederilteld in 't geen men gedann door Da. II. de Mk), over "het gelingen op to !olden tot School
gelingen, van wier godswaart, te verged.' "recta 'le witehter." self bezit en la, Is geenains rod. Al Kvangolin van Christen els *en knseht Na eroetig reprokse t. heb:
nk waarnbe4d 'men overrtelgd
Gedenken wij venter aan onze Rehmt veraehilt men ook nog too seer in oore (kele tot zaligheid", naar aanlelding van de verplittleg dir pfrmetitos
naar vermogen bet berme
near vermogen hij te dragon t On. deed omtrent hat niet bereiten in de me 1tom. 1 : ln, 17, Mohair* di afgevair, kinderen te lat." onderwdeee t
werden ontving" om 'one door

DI /fC Deg CIIIRXMTENDOMS.
.•
,, •
het Rijk Vat, tie (hued*,
near Uw ;rerzeek rend woord,
ve Uw.Geeet van oord tot oord,
;11 't aartleoho strand
In blaamwe golven bade',
oen sontreetrael
. door 't neevlig duister boort.

zint

I. Henna:um

vart Leechlike Vredevoiiit !

▪ wear In hun helfjaarrnachten •
norm iii vrintertbeer begrint,
. 't tisteberge ten • hemel klimt,• '
gelletioht .• ,,•
•
voor nieuwe volkagealachten,
•
átilleht van torn
•
• • , •dat in het hart ontgllmt !

ig verstokte Jood en Heiden
de °opt yerranteld tot sin schaar,
•
men als do Alsegenear,
van Uwvolk,
on 't zoogrijk 'uur verheiden
re wederkomert
In 't heilig Sabbsthjaar!

ado, o Aron vim zaligheden,
vijand die in 't heindijk woedt,
ikkend onkruid in 't rtnood,
deugd of wil,
rergoding onzer
t begoocheld hart
Uodlastronde aanspraak vocall!

'oor 't Chriatlijk solfrerzaken '
.
Ileldnendilezefkialtper, .
.rikkell,ag,vermengd van eer,, , , ,
,
he troost voor 't hart
nit zelfrerbootring haken;' ,
dat gruwelbeeld
•••;
van eigen hoogneoed neer!

o God!..ta ochenk trenstle!
le seneeken we U alleen.
•
derrhoeft goon vordienstlijklieen,
•
or 't tut Oeloof
11 Hi ia/t Godlijic zoenbloed
•,. ; , •
leh-aell' veriest,
zijn Reiland esn
L. •

ititit-iiDtiiiniTnelltiLieN,
nd door iierdadige bijdragen.
)rreirinticiiint . Van' eeii 'Anted-.
kerkelijk weekblad deelt uit
:•het volgende mede: ,
al • 'raker belangrijk zijn voor
s to vernomen, dat Men in Pa,
'etensehappelijko Scheel beeft,
ereiding voor de Theologische
,
ehool, die ve.rneheidene jaren
opgerigt 'word, verdient de
D aandacht van het Christenmerika.
'.
;prong, het plan en doel worn volgende duidelijk:
' een aantal jongelingen, 'lie
n gaven.hebbon om n nuttigti
to' worden' in de heilige lioMaar zij behooren tot nrine
nee; die niet in Staat xijet inn
du middelen, tot !mum, 01,101>odigd; to voorzien. .
.an daarom noodzakelijk ;eon
3ratnen en een weg te °pollen,
zulitu jongelingen gelegenheid
»ijgen om de vereisolite k wee.
nvangen. \Vant het sou tool:
Kerk een janutierlijk verlies
in de armoede hunner tinders
-ming voor het Leeraftrn.ambt:
On.
idige foyers openbaarden zich,
mane milde bijdragenr du op.
icier School doden ' gelukken,
Dgelingen, van-41er godsbekwaamheid 'men overtuigd
'near vermogen hot hunne
ywerden'ontvangen om 'vorit•
!ter bediening to worden.opge•
.,
,
•.„, .•
•• . • .
lervindIng heeft geleerd, -dat
e bestond aan •juist sulk oen
or .onze Proteatantnelio 'gowant velen deter jongelingen
loin bij hot, eindigen .der wo•
olijke,. do Theologische stu.
Sordoni '1st« bedienaars des
on Wotirda. , .' . . .
Piet, of gij iri,de Vereenlgde
ako , voorbereidstule &holm)
it ik kan u versekervn, dat zij
el beantwoorden eu veel wow',
n.ln de kweeklug onset Leer.
wondert ons niei,dat de Ch rii
lirankrijk do noodzakelijkheid
ion School als ons bier' bo-

ilingthfonds te' tot-kou. (bil !welt op
ijko genwenten onmie.
nieuw Y.ftw.'s pogingen bek motel, en
heirbane. Er mitt jongelingen, die bug
ito linllandsche gemeenten liebben op
e
eee
vonr
en
reel
hol
hen tot .1(1 studio
nieuw een bewijs gegeven, tint zij een
de toekomst., (loch wier outlet,' niet hij
band van verevniging gevoelen, wearinngte %kin mu h en voort te helpen in
door zij elkander ntennen in op elknii,
'hunne opleidi n° tot het werk der be- 4
net teunerule sterk • zijn, te weten
'boning, of het bekleeden van antler*,
working vo" l"
gewigtigo betrekkingen in hun volgend "n" van "men
j
'oven. Is 'lit een voldoende reden om ningri k (4°'1"'
ZEw. was ook gezonden om itt Virinn bun aanleg, Raven
van lien af to
ginia de vergatiorde Ifollanders iti geon invloed to missen? Immers, neen.
Wij yore°.
meenten te organiztwen.
1)ttri een weg geopend en lion te gemout
men mot genoegen, dig ZICw, near
gekomen, ondat later Intone natuurlijke
wenselt daarin genlangd is, . Drie ge•
on verkregene ijiven ton nutte van anineenten zijn door ZEw. daar gesticht:
deren mogen besteed worden. Geltiktwee aan den Richmond en Danville
log, slat toen men doze zaak in FrankSpoorweg, aan het Matorix on Amelia
rijk begon in te zien, or overgave was
een kwartier mire
om van de toebetrouwile middelen lief. Courtliouse Station,
van elkander verwijilerti ;cmi colt
!morons
deoffent to brengen, waardoor eon school
gemeente vijf of zes mijlen land warn in
in aanzijii kwam, die doel bereikt heett
in, genaruniklitila. Do tien- of twealfen tot wegen geweest it voor de Chrisweeknohe droogte heeft Met, zooale men
telijke Kerk.
Zulk een inrigting nu bottle/6 ook wij verse/it:dine, alien oogst verijdeld ; de
door de goedertierenheid den hoeren in landbouwers, die het vorige najaar kwatins sniddon,--een gemohenk uit Gods men, hobben een tamelijken oogst van
hand, dat wij niet genoeg kuniton waar- koren. Mon is van de vrtichtbaarlieid
lands verzekerd; men kent het klideren. Ontler ernstig gebed en do gif- des
maat als begeerlijk, en is overtnigii dat
ten van ens volk word do School gebode korte afstand van venom- mow en
ren,' , De weldaad, word dankend er
do'hoogate marktprijzen van de Atlantl.
koud. Zij in eon kind den gebeds geache zeesteden 'zeer eat' liet welvaren
weent, van hare wording af tot nn toe.
bevorderlijk is. Dan nog been, ZF...w.,
De liefdadige bijdrngen zijn gobragt
uit den schoot, der getneenten tot bear een openinge-circulaire medegebragt,
van liet "Amelia inatitunt" voor lion
onderliond. De Goddelijko
pr. on Lager Onderwijm. Een grout
ring heed, kennelijk op doze installing
gerust. De vrtichtert, die zij heeft op- oud hotel, vroeger eon tirinkplaats; is
i•
geleverd zijn Leuraars, Onderwijzers on tot dat doel .irt orde gebragt. liet Imo
rtmloren, die in voorname betrekkingen tuut fdliat. (miler leiding van den Eeriv.
Bois, vres.g,er Si-Crew-is van de
nuttig. werkzaani zijn. In weisige ja- Dr. Du
ren is zij zoo toegenomen in getal-stork. Board van Binnettlandmehe zending
to, dat men een paar woken geletlen bij algemeen in zeer hooge fledging Kum,
opeitilig'der College in de verschil- de, en onder leiding van den WelEerw.
SV. B.
("limn "' "1"-"'"""n van d'n
!elide Departementen 05 studenten tel- j
ontlergeteekende,
en onder otim voor
nog
folderol]
yerwlich,
wet.
Ii' ti-rwiii
•
zulk con werk zeer • gitnstig bekelid.
den.
Hen
jongelitigen worden dit ZEw. in tevens een vriitmltt VI111 (mum
jaar geheel of geileeltelijk door liet kweekhof, "Hope College". Zekerlijk,
Klassikaal Opvoedings-Fontls onderhou- wij mogen liet eel' titer van me mooligen
noodi g. Wij v er- dank beschottwen, zoo God their (Ins
den, Er is dux
trim wen eeltter, ilat du besluit en, loor volk en ditor nlIZI'll kweekhof, "finite
1‹.lasses van Holland en Wieconsin College," in antler', etrekett van oes zoo
getionien met betrekking tot de School, uitgestrekte land, lintrelptinten van
Christelijke kweeking en werking 'lout'
een goetle.ititwerkine. y.tillen 'whiten ;
'bit de "Grand River", 1(lassis zielt met ontatatoi.—De ontwikkeling cii oplionw
ons zul vereenigen in het bearbeiden der van dit land strum Met toil ; menschen
gemeenten ten .behoeve van het Itlassi• nemen dit groote huid mi; merischen
keel Fonds, nptlet, met Gods zegen, do planten er hiumimmo beginnelen ; en zillion
zaken Op gewensehte wijze mogen be- zij, die de waarheid Icentter,, dot worke•
loos Litton non to zien ? Zullen de Numtutird worden.
zielt vorder
Ooze School is een ilierbusir geseltenk. derlandeche getneenten
Dat wij bane gedenketi in den geliede I en verder verspreidende liollandere,
Blijft Gotta segue er op rusted], dan ken render Itun zamenbind-nele rigting te
invloed uitoefenen. geven, totem verstrooiien 4—tinar ze,
zij een
Moat (lien regen behoeven wij, want verzameld 1mm koloteihn; brand pee n ten
"zoo de Retire het intis niet bouwt, te kunnon worden van gemeentelijk !even,
!let
verget.fs arbeideti deszells bouvilioden kweeking en Christelijken
datirann : zoo do !retire do stall Met be- stilzitten in tovredenheid in 't geen men
New-d i rer.. self bezit en is, is geenzitin groei. Al
wear( to vergeefs waakt.
Getlenken wij verder rom once School verschilt men ook nog zoo zeer in oordoor niter vermogett hij to dragen I Ou- deel omtrent het 'dot, hornet en in de on•
tiers, die biome zonen laten kweeken, do koloniOn on derzelver onetreken ;—du
dieuden het, een gewetenszaak te maken daad Look, de verepreiditig der Neuter.
om cull, zoovuel ale mogelijk Is, hen te lenders in daar. Du grooto vraag is uit:
onderstennen, tutu emu goede inntelling zullen so onder de menigto versmolten,
of sal men onder
lieeren zegen, tnet
Diet to misbruiken,
Is de bloei cum volmaking van hut, 1Co- inspanning, udfopofrering . en volharningrijk Gods door gutted° ens con tank ding aan die versprvidendo nienigte leivtin.het !inn geworden, dat wij dit dati ding en rigting geven Zal mutt r.o zoebetoorion, Ook ale blijmoedige Revers. ken to gebruiken, te gelijk mot eon vetDe geloovigen owlet hut Ou lo Verliond standlge behartiging vnu hun tijdelijke
bragt en eon la Wind be2ittin2em kootelijko welvaart, ale instrumenten van (Adele.
offers voor het aiingealgt Ai.» !Loren. lijkett invloed 11—WU, Hollanders, }nibDe„\Vijael, uit litst otieten wamen tot ben its 'yen Christentiontbelijdend volk,
het kiteleke Jesus 'net gesehertkon,— con Christelijke moping omtrent onto
Knurl, wierook en inyrrhe. Wat doen Nederlandsche cii lIollandaeli-Arneri.
wij voor (louts itijk T "Die spaartaino• kaansehe Emigratie, ale ook (marten
lijk outnit,En1 Ook spanrzainelijk maaljen: dit land, zoo wijd ?an begrip on invioed,
en die in zeguningen zanit, aal ook In zo. waarin God ono geplaatst been., zoo wij
hopen, nit)t bloot om er rulmte van
,
geningen matiljen,"
It. Cum. Ooo tr.
brood to vinden, maar om er een Chrisyour tit.

christet .

11Jrigl3 1.411.1(11141U 11r, 11111,

ritren tot lehling, yowling en hurt grond. men van middelen om di
sIngeti leggen veor .. 413ooger on Lager bear kerkgebouw af te dc,
ontlei:wijs needo.dr Is ge. uitwerking geweest
;
home' uen", brantiptitit van zamentrek. ten word, dot de Stated (
king, en onder-A)Otie argon een brand. van Binnenlandseh Zend
ptint‘van, kweliktng en Christelijken In. zoeke hare toestemming
vloed,..-Onze toekomstige bestemming, de gemeenten onzer Klam
de bestemming van de Nederlandnehe gecollecteerd voor dio
emigrate, ligt opgesloten in het at of meento van Chicago en I.,
niet behartigen vain ' dk ons binnen. vo geven.
landsoh Zendingswerk. En, het kan
De. J. Dernarest van r
!dot verborgen blijven voor elk naden. tneento to Chicago vrat
kond opmerker, dig eon volk zoodanig Attest naar de Kinsale va
en tot zulke einden rich staag iii nitge. welk aan ZEw. verleend
breider kting pIntitentle, als van 'zelf,
Een gedeelte van den
al gaande weg, rijp wordt om ook Texas, getneente Foreston bragt
Mozioo, Zuid Amerika, of het buitenland tegen do kerkvisitatorun,
niet to. vergeten. Het in daarom ons zijnde om onderzoek te d
tot blijdouliap dat men ook ten Zuiden de verschillen eldest*, eet,
en ten Noorden van Pella; onder bolding een deel des kerkersado t
MI do liceren Rompers on Wolters, ttitgedeelte uitgeoefend, niet
breekt, vertroilwende ,00k (let Polls don non erkennen. Na ontwi
grooten hooftlweg, denPaciflo Spoorweg, ken in tegenwoordigheid
juist tussolten bolle liggende, langs tijen, die aanwezig waren
welkon ook de Hollanders :rich taker dat de visitatoren in deze
atillon verst
er niet, aal, vergeten, gehandeld btidden. Na o
daar.zij behoefte hebben o dat men so vermaning door de Klass
ook tangs dien weg vereonigingspunten beide partijon tot verzore
Wanneer men sou spreken van den gezamenlijk te tulle',
do gebrokon, welke met al die work: vreile en tot welstand
znattilieden gepaard gaan on daarop itt- Vorder werd door tie Kt
kcuirimmg wjhulu bouwen, zoo moet men de gerneento Foreston as.
imiet vergeten, dat allerlei gebreken bij hare Korkoraadsverg:
stet' evenzeer tot besohatning in hot lang zij horderloos sal
zij.
bitWertrek . en 't lade Gods dringen; indent, Ds- J. Muller, .ui,
doeli men moet ook niet vergeten, dat om in die vergaderingen •
alto zegeningen op garde, ook de gave
Door de gemeente Gil
der 'wearkeid Gods, zelfs Gods in woning gevraagd of de leden van
odder mot out do wezettlijko gemeenschap
wear de man zijn over,
niet God in Christus, inucikun zij Met lei- zuster getrottwd heeft, in
den tot. eigen zelf-dooding, tot het God- men wordon tot lidmat
verheerlijkend ',rumen van Gods rijk,
Daar zulke huwelijkon
wider ons noch . onder eenig volk zullen
oordoeld worden, word
verblijven; dat men integendeel, door
het oordoel van don kerk.
met zelfbeltagen to mum in wat men
!attn.
.•
he41?, u, of deed, rat verharden of in eon
gettieto
Aangaando
tie
tevreden zijn met leerbegrippen, gods.
gin Palls weril ter kenni
dienstvormen of godedIenettladen, In
pleats van door 't goloof in du wetarheid zij steeds, door verlutizit
te levee] en 4.r op to teren, of lunar zoo vermindert, en dat hot
te kennen aim evil rigting-gevend en tnet schijnt to zijui voor iie mini'
om des Zondags hurdle e
hoop en toekoinst liezielend levensbedear
ginned, of door wegzinking in een Gods ten te verlaten nun
waarop bosloten werd, ii
genatle miikennende werkelooalteid on
soma in wrevele vurtwijfeling, 't welk mogelijk is op werkda
God genadiglijk, mil Zijns Zoons wil worde, on zoo lang de
bestaat, van tijd tot tijd,
door du Werking van Zijnent Guest, vet,
ton or op Zondag worden
beetle.
De gemeente te Danfo,
A. C. VAN RAALTZ.
reoornrnandeerd aan het
lior.t.aNtr, Mich., 7 Oct,; '00.
ding-Fund, voor hulp in
senor kerk, ton bedrage v.
Voor "Do Hops."
aiLattsoo VAN WISCONSIN
De gemeente Alto, Wihield hare zitting te Milwaukee, Wis., konuts, dat in hare aohur
den 22sten en 23sten dozer. Des avonds bestaat voor hooger ondei
to cutout word de khtsaikale preiliking triet-echolen kunnen geve.
getlaan door Do. 13. de Bilij, over "het gelIngen op to leiden tot Sc
Evntigolie van Christen ale een kracht Na ernstig gesproken te
Gods tot zalighoid", naar aanleiding van do verpligting der gemeon
Rom. I : 10, 17. Behalve de afgevaar. kinderpui to laten onderwij
digden dur goineenten waren tegeu woo', eisch van dat genadig Ver
dig DN. It. Pieter. en E. Chr. (4(01 welk de Here ook het
aim tifgevaardigilen van do Manila ,van meente Insluit, on door a
Holland. Ds. J. II. Karsten ward tot waarheid des Evangelies 1
President., en Da. Jolt, v. d. Mendell tot voorstaan, hetwelk in de ,
Scribe benootnti.
districtsobolen ontbreekt,
Commissi8n wordon benootnd voor het ten, dat een Comtulasie ben
mitten der Synodal° Notulen, voor orde bestaande uit DDa. Job. v.
en tucht, en voor rekeningen.
J. W. Dunnewold, om naa,
De Klassikale Commissie rapporteer- held in Loco to onderzoekt
Een brief van den Cornet
de, ahn rodpingen' van de gemeenten
Yorktown, Minn., op Ds. P. Lepeltak, en Secretaris der Board van 13
van Peoria, III., op Do. J. 13. de Beer ; Zondingswerk, vragende
aimed° aan allergen van losmaking der ondersteuning In het' EV
liertlerlijko betrekking, tnanchett de go. onder de Heidenen, word
!twine van 'loop Prairie en Ds. Lepel- besloten, die Board en bear
tusk, on do getneente van Foroston en gebeden, de Bede en de m
Da. J. 13. de Beer, klasolkalo approbatie der gemeenten aan te bare
Ds commissie, belast me,
te liebben verleend. Commisakin, benoemd om gemeentelUke organisatie to der Synodale Notulen, disc.
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itehroven worth, hehben ingezien. De ! P. S. Ntelat het bovenstaande gehoogere opleiding der jongd in een zaak schroven was, werd ii door een auditsvan groot gewigt.. Opvoeding en god's- broetler,tnedegetleeld tlat een zijiier he
dienst germ hand man lennil. le het de den beloofi hail hein mpoedig inn inlet.
begeerte der gieneeiiten om lure zonen t;ti Overhandigen us yeti gemehenk :tan
als nuttige mensolien werkzaam te zien de School. '/;itt dit Au! voorbeeld door
in Maateehappij, School -en Kerk, dat anderen govol1zjAorkn ? Zon hopes;
zij den de kweekhoven waarderen. Wij wij.
IC. I'. 0.
vertrouwen, dat het Chrimtenvolk in
I'
'I) /LTA."
Frankrijk op doze ittrigting, die sulk I
ENVOPV0EDING.
. een (elide Inettenaming [weft. 011 ZOO doelK°L°NiZATIE
WelEerw. S. Balks, afgevaardigtreffend werkt, linogen prije dell:: Het
ile voor le belangern her Opviteding, ie
oogmerk, zoo aln de mehrijvor one modein .'t inidelon der zijnen in welstand ge;
derit, is urngoeivritelitige
leorgierigé
arriveert). ZEw. was geznielen nun
jongelingen uit beltoeltigo huisgezinnen
van de Hollandsche gemeenten in het
reopentle deem tot het letraermambt
Oonten ondereteuning voor one °twee.
nen te bieden. Zulk een instelling ie
dings-fonds te zoekert. God Iteeft op
voor tie Christ el
gemeenten - onnrisnienw ZEtv.'s pngingen bekroonel, en
zijn jongelingen, die lust hebbaar.
oe ilmiatmeche gemeenten lieliben op
ben tot de atudie en veel beloven voot.
zij
j
de toekomst.,Ioch wier oudern niet bij nie" vi e" bewi s gegeven` '1st een
.
band van vereeniging gevoelen, w ear
ningto zijn inn hen voort te helpen an
zij elkander stunner; en op elkanopleieling tot het werk der be-.. door,
er
iei
dienitig, of bet bekleeden van antlere d leituenue sterk zijn, te weten :
bnnd v an za nenwerking voor het Kitgewigtige betrekkingen in bum volgend
ningrijk Go ti•
leven, be dit een voldoende reden om
ZEw. wits ook gezonden one in
van hen af te zien, on lien aanleg, gaven
ginia de vergaderde Hollanders hi geen invloed to missen? Immers, neen.
Wij vernemeonten te organizéren.
Dan een weg geopend en hen te gemoet
men met genoegen, dat ZEw. near
gekomen, opdat later litinne natuurlijke
wetted] daarin geslaagd i
Drie ge.
en verkregene :Avon ten nutte van anmeenten zijn door ZEw. dear gesticht:
deren mope, beateed worden. Geluktwee aan den Richmond CO Danville
kig, that toen men doze zaak in FrankSpoorweg, man het Matoaz en Amelia
rijk begon in te zien, er overgave was
eon kwartier mire
CourtHouse
om van
toebetrouwdo middelen
Torero; van elkender verwijderd ; e l, eel,
deoffent tebrungen, waardoor een school
gemeente vilf of zee mijlen land wnat ta
doel bereikt heeft
in aanzijn kwam,
in, genartmliChtila. De tien- of twaalfen tot legen geweest is voor de Chrisweekeche droogte heck niet, zonale men
telijke Kerk.
verwachtte, alien oogst, verijdeld ; do
Zulk een inrigeing nu hebben ook wij
landbou wens, die liet vorige najaar k wadoor de goetlertierenheid des hoeren in
men, hebben een tamelijkeri oogst van
one midilety—een geitehenk nit Gods
koren. Men in veil de vruchtbaarlieiti
hand, dat wij niet genoeg kuniton weardes lands verzekerd; meet kent het kil.
tierce'. Onder ernstig gebed en de gifmeat ale hegeerlijk, en is overtuigd dat
ten van one volk werd Ie School gebode korte afstand eau yen our naar en
ren.. De weldaad. word dankend erde hoogste marktprljten van tie Attend.
kentl. Zij ie eon kind due gebeds getot nn toe. "he zeesteden zeer ssn het s"1"ren
to van hare 'wording
D
bevorderlijk is. Den nog been, ZEw.
een openingeecircidnire. niedegebragt,
me den schoot der gemeenten tot near
Instituut"
voor
onderhoud. De Goddelijke goetlkón- yin het "Amelia
gar' en Lager Onderwijs. Een grunt
ring been, kennelijk op deze instelling
oud hotel, vroeger een drinkplaats, is
gerust. De vruchten, die zij het« optot flat doel
orde gebragt: Het huistigeleverd zijii Leteraarts, Onderwijzers en
tuut staat (miler leitling van Ilt.11
W.
anderun, die iti voorname betrekkingen
En weirdo
ja. 1Ir. Dn Bois, vroeger Secretaris vat' di.
nuttig. werkzaam zijn.
toegennnton In getzi.,,,erk. Boned van Ilinnemlnielmehe zending eel
zoo
remi ie rij
"er h""ge nelsti"g inn"'
te, dat men een pear woken geleilen bij algemeen
opening der College in de
de, en onder leiding van den WelEerw.
verschil,
W. It. Gilmore, ncliontiznon van den
Departementen 95 ntuilenten
,ifi.„.;i1 mung anderen remneht wer• ontiergeteekenele, en «miler MIR voor
zulk een werk zeer • gum:rig harmed.
diet.
ie tevens een vriicht tom onzen
Eon 'elertig. jongelingen wordee
jeer geheel of geeleeltelijk door liet kweekhof, "Hope College'. Zekerlijk,
Klaretikaal Opvottilings-Foilds onderliou• wij mogen liet een stof veil out inoteligen
;„ ,;„„
Wij ver. dank beschort wen, zoo God 'heir one
trouvreti eeluter.dat 'le luesluiten, door yolk en iliior onzen k uc 'kluif, "(Tope
.1,- Ki,,..ste, Vatt finnan(' et, Wiseonain College," ill a,i.ler, ei rek..iu van one rm.
yeramie•ii 'net lit-trekking told!! School, uit;gentrektei hoed, bra (id illinte
Chrintelijke k weeking mm weiking It
;
ern go' de 'bit werking zone's
e old wikkeling eii eplionw
dot ale "Gram! River" Klannin zich met onteinnu.
«Mg rat vereenigte; in het bearbeiden der van dit laud ', teen Met iii il ; intenielien
genii-ewer' ten behoove van het 1(laitai- nemen dit grote heel mm. ;
kaal Fondue, opdat, met Gods zegen, de plantuu er luuuuumue begineelen; en zullen
Wilti•O op gewerimelitet wijze mow, be- zij, ill., da witarliehl keitio•i,, do. ~fit.,
loom zitten Kan te zirm V %odium do Nuplump! Wiifilvel.
irlurbla
Ont., SO110.11 ig
genelienk. duriamlactio gemeenten di' zielt vereler
Dat wij hear gedenkeu in den gulped,. I «mi verder verspreidenele Ifellandern,
ltlujft Genie zegen er op rusten, dAn ken minder hen zamenbinelerele rigting te
verntroeijen P—iltutr ze,
zij een belly:amen invloed taitoefenen. germ', i&temu
%rir 'lien zegen behoeven wij, want verzameld hmu kolottien, branelptinten
'ICAn l I le..re het built filet boa wt, te kunnen worden can genreeittelijk leven,
ergeefe arlreitlen deezelle bout wlieden kweeking en Christelijken arbeid, Het
.1. Ilenre iie oiled niet be- stilzitten in tevrederilieid in 't ;,{eeti men
.1:tannin :
zelf bezit on Is, ie geenzini. groid. Al
waart, te vergeele waakt de wanliter."
tied...ken wij verder rout onze School verschilt MUD ook nog zoo zeer ui oordoor near vermogen hij to dragen! Ou. deal contrent het idol, berunten in do mi•
lent, 'Ile 11111111e tenet' lawn kweeken, cle koloniOn on derzelvor onntreken ;--ile
c•, t
ditailtaelt. the veror•rei.1;1•••
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telijk werkdadig volk te zijn, 't welk bewerken, borigtten hot bestaan van 3
toeh daardoor alleen groeijen, ten nieuwe gemeenten, binnen de grenzen
zegen • verstrekken en deszelfe nage• dezer Klaasis, n. I, to Peoria, Ill., te
elnehte voor zinnelijk zinken en halda- Paine'm Point it White Rock, ill., en to
iii
bewaren kam—De Danforth, Ill.
vruehten, welke God op onze werkzaamDo Commie/lie voor Orde en Tucht had
Iterleri voor Christelijku kweeking
%oilman, en ook toe weer tot de aanvan•
kelijke gromlieg Van ern andereli kweek'
hot' in Amelie, Virginia, Zijn zegen .
selieekt, it
,t' uren van one verwij•
derd, fl t:z
beemegligote om met lice
st'eil. t ett:I t.. t 'iron in aridere streken
elt.s lit ."Is. • 1
toch,waar zich eenigen
tutu o'ts.git'N , e1.•rlrinders, Met lust en
luit' I' to: .1.
sabbat en ow
voieliug !eel r/et ten, On zoo er zich 'leeraren tot kitting, voeding en het grondstagier leggen voor .1110oger on Lager
onderwijs meth,. vet-bindett, -dig,- is ge•
bonne eeii . bratelptint van zarnentrek.king, on onder. :Gods zegen een brand.
punt van kweeking en Christelijken invloed.—Onze toekomstige bestemming,
bestemming van de Nederlandsche
emigratie, ligt opgesloten in hot al of
niet behartigen van dit ons binnenlandsch Zendingswerk. En het kan
flint verborgen blijven voor elk nationkond oprnerker, dat een volk zoodanig
en tot, zulke einden zich staag in Mtgebreitier kring phonemic, ale van zelf,
al gaande weg, rijp won't om ook Texan,
.Mozioo, Zuid Amerika, of hot buitenland
muiet to vergeten. Het is daarom one
tot blijilsehap dig men ook ten Zuiden
en ton Noorden van Pella, onder leiding
van do heeren Homperei on Wolters, hit'
breekt, vertrottwende ook dat eella den
grooten hoofelweg, denntoitio Spoorweg,
jnise tussehen Wide liggende, langs
welken ook de Hollanders zich zeker
culler) vermpreiden, niet ZAI vergeten,
dear zij behoefte hebben dat men ze
ook tangs dien wog vereenigingepunten
geve,; Werflneer men zou spreken van
de gubreken, welke met al die werkzaairtheden gepaajel gaan on dagrop atkeuring wll.hu bouwen, zoo moet men
Met, vergeten, dat allerlei gebreicon
zich evenzeer tot lie:when:ring in liet
bielVertrek en 't lode Gods dringen;
(loch mete moot, ook niet vergeten,

autt

alle zegeningen op anrde, ook de gave
der waarheid Gods, zelfs Gods in wooing
oil Ier ons en de
ke genittenewhap
niet God in Christ.'" indien zij niet lei'
uit, tot vine!' zelfelooding, tot, het Godverlieerlijkettil bon wen van Gods rijk,
°inter MIN DOCII ender cenig volk zul bui
verblijvcir ;
men integendeel, door
met zelf behagen te runlet' in wat nien
liedf?, is of deed, zal verharden Olin een
tevrielen zij u iliet leerbegrippen, godsiliensevormen of gothenenettlittlen, iii
ideate van door it geloofin de wriarheid
te leven en er op te teren,
Intar zoo
It, kennels ale iii rigting-gevend en met
hoop iuui toeki;iiint bezielmiel leverunboginsiel,oldoor wegzinkhig in e'en Gertle
getiade tniekennetide werkeloonlittiti en
mono' imu wrevele vent wijfeling, 't welk
God genatliglijk, e'en Zijne Zoom' wil
door tle werking v,im Zijnen Geest, ver•
I otel"
A. C. YAM I tA A 1,111.
I lot.t.ANii,
Oct, '01),
Voor "Di MP."
DE KI.AtiNIS VAN WISCONSIN
hield hare zitting te Milwaukee, Wis.,
den 22stoti en '23riten dozer. Des avonds
to voren word de klanalkale prediking
getlaan door Da. lb. de Iteij,• over "het
livittigolio van Christian ale oen kracht
node tot zaligheiti", near aanielding van
Rom. I : 10, 17, liehalve de nfgevaar•
digelen der getneenten waren tegenwoor-

port in.—In b
ter onderstenn
leeraara, en feu
wordt bealoteu
deze installing

geld doel niet
comtnissie ben
zien naar de 1),
den van oude
hunne wedurrt
porteren aan d,
welker midden
van kennis get
te kunnen ondersteunen, welke recom- on op den eerie
mandatie gegeven werd. Ook wordt zullen in de ge.
door die gemeente metlegedeeld, dat, de worden voor ui.
vorige besluiten der Klaseis in het here- den naar 40
men vail middelen om de me ulden op Gras.
ver, r
hear kerkgebouw af te doen, va
inn ken gelijke on
uitwerking geweest ziju ; waarop bemire- DIN. B. de Be
ten werd, dat de Stated Clerk di. Board tot eleze (hunt
van Ilinnenlandsch Zendingswerk verlien t:uoret el
zoeke hare toestemming to geven, dat om aan de l'a:
de gemeenten onzer Klassis do gulden; gebreider week
gecollecteerd voor die Board, aan de ge- tafel gelegd.
meente van Chicago en ten haren behoeTot lid van e:
ve geven.
denten van he

volgende mededeelingen en verzoeken ontratigen. De eerste gerutento
vati Chicago vraagt recommandatie aan
de Board van Dom. Mineione om hulp,
ten bedrage van $400.00, ten einde, behalve heron dienetdoenden leeraar, ook
den emeritus predikant, Ds, II. G. Klijn,

Ds. J. Demarest van de tweede ge- te Nev lirnasv
meento to Chicago vraagt Klaasikaal Meulen voor di
De Cornrnise
Attest naar de Klaseis van Illinois, hetporteerde ; bet
welk aan ZEw. verleend wordt.
Een gedeelte van don kerkeraad der keurui on aange,
gemeente Forearm bragt een klagt in . Er werd beet
tegen de Icerkvinitatoren, die, geroepen den dezer Klan'
zijnde om onderzoek to doen in bentaan• Holland, ook at
do verschillen aldaar, een censuur door naar de Grand ;
E.r werd ter 1
een deel des kerkerende over een ender
gedeelte uitgeoefend, niet hadden kun• nog eenige II,
non erkennen. Na ontwikkelirg der za- wonen te Kenos
ken in tegenwoordigheid der beide par- op de Klasnis d
tijen, die aanwezig waren, werd besloten mars verzoeht, it
dat do visitatoren in deze zaak naar regt
gehandeld hadden. Na onderwijzing en
vermaning door de Khuesis bewilligden
beide partijen tot verzoening en beloofden gezamenlijk to sullen arbeiden tot,
vreile en tot welstand der gemeente.
Vertler werd door de Klaesie besloten,
de gemeente Foreeton tien te raden om

zoeken en te be.
heid.
De handelinget
board, alsmede i
kas, em-den doo.
Klasais van Hol
met warrnte cmi«
aproken. De )111

bij hare Ilerkernatinvergaderingen, zoo.
hang zij herderloos zal zijn, haren Con-,
mulent, Ds- J. Muller, uit te noodigen
om in die vergaderingen to presideren.
Door du gorneento Gibbsville wordt
gevraagd of de kitten van ern huingeriu,
wear de man zijn overiodene vrouwei
zuster getrouwd heeft, mogen aaugeno•
men worden tot lidmaten der kerst.
Dear zulke huwelijken versch Wend benordeeld worden, weed dit geval awe
het oordeel van den kerkeraad overge•
laten.

deze Kinzie got
ten bekrachtigd
vanwege de drie
school, die wij al
van God erkenn,
een geheel eu de
in het bijzonder,
verpligting opic
lijke inanleren ot,
nen.
Op voorstel we,
faareattting doze
gehouden worden
slag in April.

Aatignandet uit geineento i.e Slieboy.
Du vergadering
gain Fells werd ter kennis gebragt tiro
Ii
zij steeds, door verlinizing van dear, bed door De. .T.
vermindert, en dat het ondoelmatig
neleijnt te zijit voor de itilleirige lenrears,
out den Zondety: liii r. uuo eigeite gelneen• Lagu Prairie, Ill.,'
(1,11 ill verbatim ent dear te preeliken ;
WAT ROJO: I,
waarop besloten WCT(I. that Ur ZOO veel
;vie
mogelijk is op werkdagen gepreekt
IN eon work, gee
word°, en zoo lang de gemeente nog Godedionnt en Lou
bestaat, van tijd tot tijd, iIe macranien- aohillendo Rot:Mimi
ton gr op Zonilag worden
gourd door Aartal
gemeente te Danforili worilt gee uitgegeven te Loti
recornmandeord aan hot Churoh Buil- stoutste poeities on
ding-Fund, voor hulp in het bouwen overslitande gezigt
•
dagen van Rome's
teener kerk, ton bedrage can $500.
Do gemeente Alto, Wirt, brungt ter zitnerning e.angeno
kermin, dat in hare school gelegenheid flier is lets uit het
bestaat voor hooger onderwijs dan die "De gehoele coned,
erica-echelon kennel' geven, on om Joe- delijk ; daarom stn
gelltigen op to leiden tot Sehoolmeeeters. ale elk christen, one
Nit ernstig gesproken te hebben over pligting van (eider
do verpligting der gemeenten om hare gag." Kerk noel'
kinderen to laten onderwijzen naar den op den waren grow
cinch van dat genadlg Verbond, in liet.' regt vereenigd ail

was
out
Inntiors) !hot luit ▪ e n mended° maven word. Ook worth zillion in the k
Vit.1
jengenitgen nit Iteltitekige hulegusinnen "rnveyru. "W'
g"<""1"
van de Hollandeelte gemeenten in het
,,„
sabbat an op, door die outwit° modegodeold, dat de worden voor
difin. tinhit kersorsambt
°olden onstenstettifing voor titio
voiselleg
reet ten, en son er slob lee. vorige lientelten der Klantfie In bet ben. don naar t
'ten te libelee. Zulk een installing is
slingsdfiinsin to zeeken. (fed ;welt op meet lot lelding,
voeding en het growl. men van middelen om du ne ulden , op Gras
vet
! seder dle Chriatelijksi gemeenten •oninis.
nienw Zhlw,irt iingingeti bekronnit, in
% leggsdit voor .Uooger on Lager boar korkgebotiw af to doen, va
mingle
ken gelijke
bur. Er aijii jongelingen. Ilie lest hobtic liolleteleehe gentrenten litibliset op onsterwijs meth«
Vebbititten, 'lair is go. uitwerking geweest aiju ; treetop heels,. DIhs, 11, tin I
lien tot de 'audio en Yee) bsileven verse
Meet. eidlt luiwijs gegeveti, dint zij yen berm' ern'
1,i•atidlpnnt
zamentrek. ten word, tlat de Stated Clerk de Board tot ilete,Cote
de toekommt, (loch wier
niet hij
band van vereeniging gevorten, wear. ,king, on onder. 'Gods
:rpm eon brand. van Binnenlandseb Zandingawerk tier.
Men voeret
oin hen vonn Ic' hellion in
newt()
1115,
banns. opleidling tut het werk der toe..ida"r rij elkander newton en op elkait- punt.van kweeking on Clirlatelijken in. reek° hare toeatemming to geven, dat o ne Sill de 1,
;betting, sil het bekleeiten van indent I der l"""P"d° "t"k.
i"
siu: t." viotet—Otize toekomstige bestemming, de gemeenten onzer Klassla do gulden; gebreider we
1iie bestemming van do N'ederlandsche gecollecteerd voor die Board, aan de go- idol gelegd,
l" It
V„ani,":""W"king
gewigtige betrekkingen in bun volt:end br
!even. Is slit eeit voldoende reden on) ni"r1.'" '1°""'
emigratie, ligt opgesloten in hot al of moento van Chicago en ten baron belie..
Tot lid val ZEw. was ook gezonden ont iii Vir-'
niet behartigen van dit one binnen• ve geven.
van hen af te zien, tun Inni aanleg, leaven
&Men van
ginia
de
vergastente
Hollanders
hi ge.
Immerge neen.
on invloed te missen
Zendingnwerk. En het kan
Dn. J. Demarent van do tweede ge- to New Brim
meenten te organizt.reti.
Wij verneDon eon weg geopend l on hen te gentoet
niet verborgen blijven voor elk naden- incanted te Chicago vraagt .Klaaelkaal Meulen voor
gekomen, otelat later biome natuurlijke men met genoegen, dat ZEw. 'mar kend opnterker, dat een volk zoodanig Attest naar de Klasais van Illinois, hetDe Comrni
wenetch daarin geelnated is Drie goen verkregene znven Lon unite van an•
en tot zulke cinder] zich etnag in ititge. welk aan ZEw. verleend wordt.
poneerde; 1.
meenten
zijn
door
ZEw.
dear gesticht :
dent,' mope, beateed worden. Geitbreidler kring plantende, als van zelf,
Eon gedeelte van den kerkeraad der )(turd on aan;
twee aan den Richmond en Danville
ktg, slat toen men doze :fink in Frank,
al gaande weg, rijp wordt om ook Texan, gemeente Foreston bragt een klagt in
Er werd b.
Spoorweg, aan het Matoax en Amelia
rijk begon in te zien, er overgave was
Mexico, Zuid Amerika, of het buitenland tegen de kerkvisitatoren, die, geroepen den dezer Xl
toebetrouwsin mislitelen lief. Courtl louse Station, eon k warder nines ifiet te vergisteit. !let in daarom one zijnde om onderzoek te doen in beetaate Holland, ook
om tan
sporene van elkander verwijiteril ; en een
droffeni to brengen, waardoor eon school
tot blijdnehap dat men ook ten Zuiden de verschillen aldaar, een (lonelier door naar de Gran
, in aanzijo kwam, die doel bereikt heeft gemeente vijf of zes inijlen land wands en ten Noorden von Pella, ender leiding een deel doe kerkeraads over een ender
Er ward te
in,
genannuklittla.
De
tien
of
twaalf.
voor de Chris.;
I en tot yegvis geweest
van do heeren Bospers on Wolters, nit. gedeelte uitgeoefend, niet hadden kur. ling oenige
Met,
zotialn
men
weeknche drongte heck
telijke Kerk.
breekt, vertrouwende ook dat Pella den min erkennen. Nit ontwikkelieg der za wnnen te Kei
Zulk een itirigting nu heblivn ook wij verwachtte, alien oogst verijiteld ; du grooten hoofd wog, ilonPacifle Spoorweg, kon in tegenwoordigheid der heido par- op de Klannii
door de goedertieronheid den hoeren in landbouween, die liet vorige najnar kwa- joist tuesehen beide liggende, tangs tijen, die aanwezig waren, werd besloten mars verzocht
ono mid/bee—sent geschenk nit Gods men, hebben eon tainelijketi oogst van welken ook
Hollanders zich raker dat do visitatoren in deze zaak near regt zoeken en ta
dat wij niet genoeg kunnen wear- koren. Men is van di,. vrtutlittinnrheist stilton verspreidlett, niet
vergeten, gehanduld haddlen. Na onderwijzing en heid.
des
lands
vertekent
;
men
kent
het.
kli.
dear ,zij !wheedle hebben dat men ze vermaning door de Massie bewilligden
'tenet. Glider ernstig getted en do gifDe handelin
ten van ons volk werd do School gebo- maat ale begeerlijk, en is overtuigd1 dat ook hangs diet; wog vereenigingnpunten beide partijen tot verzoening en beloof- board, elute;
sic
korte
afittanst
vim
vet-%
our
near
en
rem, Do weldaad. word dankend et,
sou aprokon van den gezamenlijk to zullen arbeiden tot kas, ei-tien s
geve,, Wirtineer
the hoogste marktprijzeti van ile Attnntleel' kind dun gehele gokool. Zij
de gebreketi, welke met al die werk: vredle PH tot welstand der gemeente. Klatials van
echo
zeesteden
zeer
Mtn het welvaren
weevil van hare •wording af tot nn toe.
znainheiten gepaardt gaan on daarop af. Verder went door ile Klanein besloten, met warnae •
""' De liefdadige hijdrngen zijn gebragt bevorderlijk is. Dan lung lumit ZEw. kettring
bouwen, zoo moot men do gemeente Foreeton aan to raden om sproken. De
een
openinge.eirenlnire
inedegebragt,
Mt. den settoot der gemeenten tot hear
niet vergeten, dat.
gebreken bij hare Kerkeraadlevergaderingen, zoo • dote iCiassia ;
1- ondertioud. De Goddelijke goedlniu• van het "Amelia Inetitent" voor !Ion zich evenzeer tot beachaining in het lang zij herderloos zal zijn, haren Con_ ten bekrachti
ger. en Lager Onderwijs. Een grout tedvertrek on
u it ring heeft kennelijk op deze instelling
't huis Gods dringen ; nulent, Dd. J. ?duller, -uit te noodigen. vanwege de e
geruist.
vrtieliten, die zij heck op- oud hotel, vroeger een drinkplante,. is (loch men moet. ook niet vergeten, ant
om in die vergaderingen te preeideren. school, die wi
onto gebragt: Bet I'm i•
tot
dat
doel
in
or geleverd zijn Leeman% Onderwijzers en
alle zegeningen op nerde, ook de gave
Door de gemeente Gibbsville wordt van God erke
van den Eerte. der wanrlid.id (lode,
tuut staat tinder
anderen,
die
in
voorname
betrekkingen
u.
zelfs Gods inwoning gevraagd of deletion van eon huisgerin, een geheet en
nuttig, werkz.aant zijn. In weieige ja- Dr. Du Bois, vroeger Secretnrie vnu sit odder one en de wezenlijke getnemischap
wear de man zijn overledene vrouwn iu het bijzotid
ren zij zoo toegenomen in getal.eterk. Boient van 13innenlandsehe nul lug en met God in Christus, indict' zij niet lei- zuster getrouwd beeft,
mogen aangeno. verpligting ol
algemeen
in
.
zeer
honge
twitting
Kann
dat men een pear weken geleden hij
den tub eigen zelfelooding, tot hot God. men worden tot lidmaten der kent. lijko manieret
'I' opening der College in ste verschil- de, en onder leiding van den WelEerw. verlieerlijkseidt bout wen van Gods rijk,
Daar zulke huwelijken vorzch,illenub he. non.
s W. II. Gilmore, sehen""" t'n" d"" oissier
lenste Departementen 05 ntudenten Leinorli ender eenig yolk zullen oordeeld worden, werd dit geval aan
Op voorstel
ondergeteekende,
en
onder
niet
nog
anderen turwuiclit wee..
n. de, terwijl
veer vertilijven; slat' men integendeel, door het oordeel van don kerkeraad overge• inamtating
sulk eon werk zeer gutestig . liekeiiil.
den,
met zelfbehagen te rusten in wat men laten,
i gehouden wou
Ern 'dlerfig. jongelingen worden dit ZEw. iv tevens een vrticht vim onzen /teeft, es of deed, zal verharden of in een
rte
Shelsoy.
dag in April.
Aangaande
de
gemeente
liet
kweekhof,
"Hope
College".
Zekerlijk,
tuvrt,den zijn met icerbegripinmi
oar gelteel of gedeekelijk door
gods.
De vergade•
KItodmikaal Opeotelinge-Voisils onderliou• wij mogen het een stof van ode motel igett Iliennvornien of gotlesEenetdaden, in gan Falls went ter kennis gebragt diet
idzij steeds, door verhuizing van dnar, bed door Ds..
ver. dank beriehouweie zoo Gust door 011H
den. Er is dine wat :mmHg.
plante van door 't geloof in de waarheid
iron wen reliter, din de benlititen, door Yolk on door onzen k weeklidif, "Bolo. te leven en de. op te teren, of liner zoo vennindert, en dat hot ondoolinatig
,„
e•
schijnt Le zijn veer de naburige leeraaro,
dins
es,,,
istreken
van
ender,
,ls. n.lasees toll 11011ftild en Wisconsin College," in
te kennel] ids een rigtilig-gevend en met
Lage Prairie,
gettomen tnet betrekking tot de School, uitgestrekte heel, brandlpilitten van hoop en toeks;titet bezieleint levensbe- om des Zondags Intent, eigene gemeenten te verlaten out dnar te prediken ; I WAT ROM
; en Christelijke kweeking ti, werking liet
yet:
guest..
nit
werkinr.
I.
gitisel, erdloor wegzinking uI een Gode
waarop besloten werd, slat er zoo veel
slat de "Graiel River" Klesáb. zich Suet nntstann--De entwikkftling ui "111"1" wind
•
le in isketittede
n werkeloosheid cmi
mogelijk is op werkdagen gepreekt
IN een werk
; inenselien AMIIR
sins zal vereenigefi in het bearbeiden der van hit land 'dean Met
in wrevele vert wijfeling, 't welk
genneeits.n ten behoove vuur het KInesi• nemen ilit groote laud lui; titenselien God genastiglijk, tuin Zijns 'loons wil worde, en zoo lang de gemeente nog Godsdienst en
ken! Fonds, opdat, met Gods zegen, the planten or Intone beginnelen ; CII iuilleui door de werking van Zijnen Geest, vet.. bestaat, van tij.1 tot tijd, de eacramen- schillende RUG
it
ten or op Zondag ~den bestieniL
geerd door A.
znken op gewenechte wijze mogen be. elid die du waarheid kennel., dit werke•
s•
Dii gemeente te Danforth wordt ge- uitgegeven te
loos zitten arm te zien 't
de Ne lament worden.
A. C. VAN ItAAT.T5.
recommandeerd aan het Church Buil- stoutste poeitit
Onze School is Cell dierlieat geechenk. derlandInclie gemeenten uh, zielt venter
1101.1.A ND, 151ic11. , 7 Oct.,. 'CU.
ding-Fund, voor hulp in het bouwen overslaande ge
venter versproidende I follandere,
Dat
wij
iianr
gedunken
in
den
gebede
!
""
5
dagen van fbi
eener kerk, ten bedrage van $500.
Blijft (4odn zegen er op runten, den ken wilder lion zamenbitelende rigting to
Voor
Hope."
t,
II?. KLASS'S VAN WISCONSIN
Do gemeente Alto, Vis., brengt ter zitnetning aare
zij een heilzaniert invloed uitoefenen. geven, liken verstrooien ?—staar ze,
”„r db.o epgro behoev en wij, want verzameld in koloniën, brandpunten
hield hare zitting te Milwaukee, Wie., kennis, dat in hare school gelegenheid Hier is iets uit
"zoo de !leer° het hide tfiet bouwt, t e kunnen worden van gemeentelijk leven, den 22.nten en 23eten dozer. Des avonds bestaat voor hooger onderwijs dan die "De geheele ct
vergeefs art.-Men deszells bouwlieden kweeking en Chrietelijken arbeid. Het to voren word do kInanikale prediking triet-seholen kunnen geven, on om jon• delijk ; dearon.
daantnn : zoo de Heere ite stad niet be. stilzitten in tovredenheid uh 't geen men geolann door Ds. B. de Beij, over "het gelingen op to leiden tot Schoolmeestere. ale elk christen
i wean, to vergeels waakt de wet:liter." zelf bezit en is, is geenzine grns.i. Al Evangelist van Christen als een kracht Na ernstig gesproken te hebben over pligting van o.
onze School verechilt ,omen ook nog zoo zeer in oor- Gods tot zaligheid", near eatileiding van de verpligting der gemeenten om bare rag" Kerk n
Gedenketi wij venter
t. door tianr vermogen hij tit dragon ! Gu. doe] ointrent hot Ilia berusten in de on Rom, I : 10, 17. Beh a l ve de afgev„,.. kinderen te laten onderwijzen naar den op den waren
Inten kweeken, de kolonien en derzelver onntrekerr ;—de iligslvn der gemeenten waren tegenwoor- ouch van dat genadig Verbond, in het- regt vereenige
der., slit, humus
diseiden het een gewetenexank te maken daadzaak, de voropreisling der Netter. dig DN. It. Pieters en E. Chr. Oggel welk do Heere ook bet zaad du ge. regtelijkts ken'
on; till, zoovuel als mogelijk hut, hen tb hinders is daar. Du groote vraag ie 1111 ale afgevaardigden van do Masons van meente insluit., en door zulken die de heid." "Oppei
ondersteunen, en eon geed° iiintelling sullen zo onder de monigto versmelten, holland. Ds. J. hi Karsten werd tot waarheid des Evangelies liefhebben en in de Kerk gev•
of zal men onder 'is Ileeren zegen, met President, en Ds. Jolt. v. d. Meulen tot voorstaan, hetwelk in do meeste onzer schappen der so ekt te mimbruiken,
bk.; cit
voi rnnki„g van het Ko. inepanning, zelfopoffering on volliar- Scribe benoemd.
districtischolen ontbreekt; wordt beslo- te oefenen." "
Is
Commienión werden benoetud voor het ten, dat een Commissie benoemd worde, naam Gods OW
ningrijk Gods door genade ens een seek ding aan die verspreidende rtienigte leivan het hart geworden, dat wij dit dan ding en rigting geven Zal men zo zee- nation der Synodal° Notulen, voor orde bestaande uit DIU. Joh. v. d. Meulen en verderve leiden,
J. W. Dunnowold, ome near die gelegen. van Christus d.
betoonen, uiak ale blijmoedige govern. ken to gebriiiken, te gelijk met etin ver- on tudeht, en voor rekeningen.
af en ontslaat b.
D„ geh,,,;neen onibir liet Out Ie verboiid standige beltartiging VRI) hun tijdelijke
Do Klassikale Commissie rapporteer- held in,Loco to onderzoeken.
Eon brief van den Corresponderenden trouw." Hier,
bragten eon latrine brzittingeu kostelijk. welvaart, als instrumenten van Christ°. de, lien rodpingen van de gemeenten
otr
hot nengezi gt , d es 11„ereii, lijken invloed ?—Wij, flollandere, heb- Yorktown, Minn., op Ds. P. Lepeltak, en Secretarie dor Board van Buitentandsoh naakte eisoh die
Do...WI:m.1' nit het °oaten kwamen tot ben ale eon Chrintendombelijilend volk, van Peoria, Ill., op Ds. J. 13. de Beer; Zendingswerk, vragende een krachtige in bet belang va
het kindeke Jezus Mvt geselienken,— een Christelijke moping omtrent env) alemedu aan attenten van losmaking dor ondersteuning in het Evangelist werk van oppermagt
geed, wierook en inyrrlie. Wat doen Nederlandsche e n BollantbieleAmeri. Iteriterlijko betrekking, tueechen de ge. onder do Heidenen, werd gelezen, en personen, eu vii
wij ester God.' Bijk, 1' "Die spaartnine. kaansehe Emigratie, als ook onitrent incept° van Hoop Prairie en Ds. Lepel. besloten, die Board en hear werk aan de derdanen, Waar
lijk zaait,zn1 dik spanrzainelijk maaijete dit land, eon wijd ean begrip on invloed, tak, en do gemeente van Foreeton en gebeden, de liefde en de milddadigheid don mogen, van
cntalaan. En 1.
en die in zegeningen zaait, zal sink hi se- waarin God one geplaatst heeft, zoo wij Dn. J. B. de Beer, klassikale approbatie der gemeenten aan te bevelen.
De commissie, belast met hot nasien wordt getegd, d,
hopen, niet bloot om or ruimte van to hebben verleend. Commisnión, beg eningen maaijen."
E. Ceti. Oooxt..
brood te vinden, maar om er eon Chris- noornd om getneentelkjlte organisatie to dor Synodal° Notulen, diende baar rap-
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