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22 December 1869

Holland, Michigan

Reports in De Hope of the death of Rev. Pieter J. Oggel, the son-in-law of the Van Raalte's and a
professor at Hope College, was duly noted. His funeral sermon which was preached by Rev.
Cornelius Vander Meulen on 16 December was printed in full.
In Dutch; translation of the sermon by Dr. Henry ten Hoor.
Original in the Archives of Hope College.

FUNERAL SERMON
Delivered by the Very Rev. C. van der Meulen
of Grand Rapids
at the interment of
Prof. P.J.Oggel
At Holland, Mich., 16 December 1869
"He was a burning and a
shining candle, and you have
enjoyed his light for a
short time." John 5:35.
Worthy Friends! Today I am called to a task that I wish could
be postponed for years, and you surely agree with me. We are
ghere with the remains of the departed who cannot be wiped from
our memory. He lives and appears befroe our spirits, especially
in the hearts of those who tenderly remember him and highly
respected him. We are now called to his funeral -- it is too
much for our human feelings. It is a crushing blow for us to
see. You have known him with me -- a man so richly gifted,
so fine and gentle in feeling; and heard his preaching, so
neat, orderly, informed, and still so clear and convincing,
so evangelistic and comforting. And those who enjoyed his
teaching and his company know as well as I the treasure of wisdom
and sympathy which he possessed, by which he naturally commanded
our respect and friendship. He was my best friend and colleague
in whose advice and insight I had an almost limitless confidence.
I would not have dared to choose this text if it did not for
all of us express the conviction of our hearts and minds that

--"U
-- he was a burning and a shining candle.
These words were the witness that Jesus gave of John,
his servant and forerunner, road-preparer and friend of the
Bridegroom. In the connection where they occur, Jesus appeals
to this witness that John had given of Him, and then the Lord
declares what John and his service had meant. We have in these
words of the text when Jesus witnesses of his servant and service
and what He prescribes for His people.
Burning, shining candle -- beautiful image. Since the
Jews usually called their teachers candles, so this one might
rightly be called a burning and shining candle since Jesus
witnessed "Among those born of woman, there is no one greater
than John the Baptist." the angel Gabriel had foretold that
he would be filled with the Holy Ghost from his mother's bosom,
which became evident aleady in his youth. "The child grew and
waxed strong in spirit." He was a burning and shining candle
-- this was also applicable to our prematurely mourned servant
of Christ -- our dear brother, P.J.Oggel. In the service in
which God placed him he showed himself a burning and shining
candle. He glowed with zeal for God's honor and truth. He
shone by teaching and practice. How clearly and brightly he
could present Jesus as the Lamb of God that takes away the sins
of the world. How beautifully he could enlighten the dark souls
on their way. How clearly he could show from Scripture God's
plan of salvation, its direction in the way of faith and the
experience of the way of salvation. What light and clarity
he showed in our Consistory meetings, at Classis and at Synod.

It seldom happened that his proposals were not approved, and
when there were various questions or objections either because
of bad planning or misunderstood proposals, he knew how to clear
them up with his prepared explanations so that they were
generally approved. He was always looking to be helpful to
Zion.
What an indispensable light he was in his profession in
which God had placed him in the last years of his life. By
means of his talent he enlightened our people here and afar
in the newspaper interested in the importance of business, School
and Church -- DE HOPE -- a labor from which he is now freed,
too soon for us who had such need of it. What good judgment
shone through all his pieces and with what firmness he defended
the truth and God's business.
Along with this important work he was also called as
Professor to our Hih School, where, in various subjects, without
naming them all, he was principally active in teaching our young
men to preach with order and clarity, marked by beauty of style
and language, but at the same time with clarity and piety.
Who does not recognize that he brought honor to the pulpit.
He was a model of dignity and tact and still a bright and
burning candle. Warmth and light go together. "The Light is
sweet, " said Solomon, "and it is good for the eyes to see the
sun." Light was that which God made on the morning of creation.
Jesus calls Himself the "True Light," that is, the original
light, and the servants that are nearest to Him receive the
most of it. Light and joy are also spoken of together in

Scripture. "Light is sown for the righteous and joy for the
upright of heart." In the deliverance of Israel in the days
of Esther, there was light and joy in all the Jewish dwellings.
Therefore the following text "you have been allowed to rejoice
in his light for a short time. His servant John was delivered
early. He had quickly accomplished his task. He wpould not
become old and gray, but he has completed, even as his Master,
the work that was given him to do. He was cut down in his manly
strength. God arranges about the lives of His servants as well
as about the fields in which they work. We have nothing to
do with this. Many famous men are cut off early. The pious
Janeway at the age of 24 years; the so-highly God-gifted Hugo
Benningh at 26; McCheyne at 29; our Lord at 33, and the great
Hervey at 45, and our dear brother Oggel at 40 years. All,
when they had served out God's purposes, left the field, here
it behooves us to worship. The earliest summer fruits are the
first subject to decay. He belonged to those noble summer
fruits. Before he reached 20 he was devoted to the holy service
when the candle was lit by the Lord and began to shine, first
in the combined congregations of Zeist and Utrecht; yet neither
his heart nor moutn foretold how short a time, alas, they would
rejoice in his light. His preaching was approved and sought
also by studious young men who valued piety and truth. What
grief for those congregations that they must miss him. And
the Church in thre Netherlands felt a deep wound and followed
him weeping when he left them to come over to us. And we might
enjoy his light for a short time. Since we had known him in

the Netherlands and he had always kept a place in many hearts,
the congregation of Grand Haven was prepared under prayerful
dependence upon God to send a call which was so managed that
the Lord moved his heart to accept it. When we became aware
of this decision the congregation was happy, but not they alone,
but all the congregations in the vicinity, because we felt that
we had need of his talents since much had to be achieved in
the Church and School. The Grand Haven church under his leading
was an example of charity. They showed a willingness to
cooperate in all the interests of the church. He led them into
green valleys and by still waters. The congregation was a "as
a tree planted by the rivers of waters that gives its fruit
in due season and whose leaf does not wither, and all he does
prospers." They lived together in love. It was a shock to
them when he had to leave them an go to Pella. They had the
feeling that according to their needs felt that they had had
that burning and shining candle in their midst for too short
a time and their joy was changed to sorrow. And while this
congregation wept, Pella rejoiced. I confirmed him in Pella
and we sang Ps. 62:2:
"But pious folk rejoice in you,
Shall dance with happy hearts
Since they have gained their wish, etc."
I said previously that they rejoiced but I could not join
in this because I was sorry to miss him in our vicinity. In
this generation pella will appreciate with how great a blessing
and fruitfulness his light shone, what a great number of souls
were brought in from darkness to God's glorious light by his
burning zeal and evangelistic service. How the people of God
were comforted, edified and strengthened by it. Go there and
you will hear his name mentioned. Still the people mourn that

were brought in from darkness to God's glorious light by his
burning zeal and evangelistic service. How the people of God
were comforted, edified and strengthened by it. Go there and
you will hear his name mentioned. Still the people mourn that
they might enjoy his light for only so short a time. Having
received a call from our High School,he came to us and began
the work entrusted to him. Yet how short a time were we happy
in his useful labors. He weakened. How the students still
grieve. How deeply is it felt by his colleagues that they
had to miss him. How our people grieve who see his light blown
out at the noon of his life. What a reason entire Zion has to
begin a song of sorrow, that we had this light, this burning
candle, to enjoy for so short a time, and what grief and pain
his wife must feel. But I wish to cause no wounds that will
always continue to ache even under the healing hand of the great
Healer. The thought is sweet that God has left you and yours
with some remaining children in place of husband and father.
And beside her in mourning clothes the entire family for which
he, next to God,was everything. Since the death of his parents
he was named as guardian,and as a father interested himself
in their problems of education and instruction, always supporting
them with tender advice and action. Weep freely, for according
to your desires and needs, you might enjoy him for too little
a time. And not only the wife and blood relations say this,
but also the married-in and the extended family of father and
mother who must miss him as a worthy son, and also the married
brothers and sisters. How death can rob us! The dearest and

the most necessary! It is a time to weep! Yet we comfort
ourselves that even as a candle, it is used up for the
enlightenment and enjoyment of others.
How burningly and enlighteningly did he work in populous
Pella., so that he himself broke down and soon weakened; he
gave to the high school of that place his burning zeal and lifegiving knowledge until he died.
Let us briefly run through the story of his life. He was
born on June 18 (the anniversary of the victory at Waterloo),
1829, in Axel, Province Zeeland. His parents were God-fearing
people. His mother died at the same age of 40 years. His father
reached the age of 51 En years. They were generally respected
and loved. Their home was an inn for God's people and the Lord's
servants; also for me. The family on his mother's side were
numerous witnesses for the Lord's work; they were in the
vanguard when the Lord called to battle. I was a friend of
the family. Our departed brother was the second oldest of eight
sons and three daughters who survive, while he is the first
to die and in the strength of life was snuffed out, but he had
a glorious career. One half of his life he gave to the work
of the Gospel with much success and fruit. He justifies the
opinion that in one day one person accomplishes more than another
in two, and this applies to him when we see all that was done
by him and would take us twice the time. From his earliest
youth he feared the Lord. I knew him almost 30 years, from
his tenth year, and have also taken part in his youthful
religious instruction.

After the usual elementary instruction, he received further
education at the French School of Mr. van Malsen at the Hooge
Zwalue. Although an unusual ability became evident in him,
he studied first for a short time with Mr. C. Steketeee at
Nieuwedorp in preparatoey matters, from where he went to Ommen
where he fell under the influence of Mr. A.C.van Raalte. As
a result, he entered regular studies for the holy service at
the High School at Arnhem, at that time under the sdministration
of van Raalte, Brummelkamp and Veenhuizen, and in 1849 graduated
to the holy service. He had more than 30 calls as a minister
and was also called as an instructore at the Theological School
at Kampen in 1853. He labored in four congregations as pastor
and minister and about 6 years as Professor at our Institute.
During his last year he could no longer do his work. His last
days were painfu; his suffering was great, but he bore it all
with patience and submission. He felt the bonds that tied him
to this life, yet the theme of his heart was: "Your will be
done." Submissive to the one great power, he surrendered himself
and everything that was near and dear to him to the Lord. A
few days before his death I visited him and brought him greetings
of many dear friends and brothers in thre Netherlands by which
he was greatly refreshed. I then asked him how he felt, thinking
of the hour of death. He said, "I feel like anyone who sits
in the waiting room to take the coach to another place, and
I ask in my suffering, Lord, how long?" He reflected on his
sickbed how pleasant it is for anyone when he comes to a town
and there meets friends. "And so," he said, "I will not feel

like a stranger when I get to the heavenly city; I will meet
them all there, those whom God has brought there by grace and
by my service, and they will welcome me there." These last
thoughts gladdened his heart in the painful hours through which
he wrestled, and it pleased the Lord to deliver him in the
evening of December 13, 1869.
The burning and shining candle was snuffed out on earth,
but the promise is glorious: "The ministers will shine in the
firmament, and the many righteous like the stars, always in
eternity." We grieve, but not as those who have no hope. Now
is our time for weeping, but the days of our grief will speedily
be exchanged for joy. We must learn that everything is brief
and passing and nothing is permanent here below. The Church
loses much; we must get along without the burning light. The
High School must do without his light. The prayers rise to
heaven that He Who removes an Elijah will give back an Elisha.
May the family be quiet and resigned and may they seek comfort
and strength in God. May He wipe away your tears with His own
hand. May He heal the wounds and make them a saving preparation
for all of you. May you encourage yourself in the hope of a
meeting there where there is no more weeping or parting and
that the people may learn to value the gifts that God gives
because it may be briefly that they enjoy the light. Let us,
while we have the light, walk in the light. We have felt a
heavy stroke. In the council there were not many who could
equal him, and in every aspect of his service he was burning
and shining. What a challenge for us, servants of Christ, to

burn and to shine, not to be cold about the Lord's business
but to be zealous for His honor and service; not dark, but
with knowledge and understanding to enlighten the people and
to edify the church so that when we too are called from our
field of labor it may be said of us, "He was a burning and a
shining candle." We do not know whether the Lord will call us
in the spring, the summer or autumn from our life and service,
but let us leave this witness of our life and service: "He was
a burning and a shining candle." Once more, it is a powerful
reason for the people to rejoice in the light. May the service
be treasured and valued because sometimes the Lord takes it
away suddenly. Then use the time God gives for saving and
perfecting; and let us all rest ourselves in God's gift. He
give to each one so long a time until His purpose is
accomplished. At all times the greatest lights have gone out.
We must take it to heart, but not as if there is no hope. The
Lord takes care of the needs of the Church and we are all saved
from the break-up of the earthly household with no more parting
but hearing, "Well done, good and faithful servant; you have
been faithful in a few things; I will give you responsibility
over many: enter into the joy of your Lord.
AMEN.

Tr.: H. ten Hoor
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en door de verschillende
De College werd verte door de evened, Fact)l
iten der verschillende De
drukkers der HOPE en
le Burgerij door den Mayen Council der Stad.
fiie-gebouw was door de
aakvol met rouwfloers beook het spreekgestoelte
en van rouw. Hoewel het
ongesistig was, Was het
gevuld met een ernstig
:niece, die een diepen inI het verlies, dat allen hadgepast gebed en ti5eEngelsch door den Eerw.
verd de lijkpredikatie uit
-or den Eerw. C. Van der
Grand Rapids, die in haar
Nummer is opgenomen.
den hooggeachten grijzen
aijzonder geeohikt voor dv
waarvoor zij gekozen was.
Cz Kuyper, van Ebene
rude den tijd dat de overrders- en leeraarsatbt te
ide, Ouderling was, deed
;te deelnemende vrienden
n-gezelde (jeu optogt, toen
oversebot des overledenen
naar de begraafplaats geHet gebed bij het graf
door den Eerw. U. Uiteriesland.
>odig voor ous om ieta bij
geniseen te voegen, die in
van ons blad, aangaande
eo den arbeid van onzen
•-riend worden afgelegd.
ooral 013Ze plaats ona op
wijzen, als een moriumeut
en den ijver, van wijlen
er en Redakteur.: Aan de
'cadging van dit gewigtig
de Kerk en de College,
ne voornaamste krachten
oete belangstelling in DE
odanig, dat hij door zijn
.t been, zeltie tot de laatste
voon was hare kolommen
:leg). deze reden oordeelden
›orzigtig om onzen lezers
.durende verzwakking meHet berigt van zijn over!el plotseling geweest. voor
a het laatst nog voor allen
erwij1 hij rust van zijn ardjne werken hem na; en
dat DE HOPE aan hare
g moge blijven beantwoorj nog spreke nadat hij ge—

e-ende Commissie van de

HOPE COLLEGE kwam, na
van Prof. Oggel verno-.
13, Dingsdag morgen, den
bijeen, en benoemde een
e Burgere out voor de be-

ining voor die positie; en zijn hek -tern.
heid in dit opzigt wordt het bie-1
zen door de daadzaak, dat Dr. --Op t
thans op. een vasten en aannernulijk,,
giondslag rust:
Zijne gaven, beide als zamensts
van predikatie'n en als prediker, met
ne ondervinding als herder en leereer
maakten hein bijzonder geschikt v e,;
lat gedeelte van zijn Professoraal, (Lt.
tot Predikkunde en Pastoraal behoor.
de; en zijn. arbeid in het Theolooise h
Departernent der College werd billijk
hooge achting gehouden.
Ala lid van ouzo Council e as hij def.
tig, beleefd en voorzigtig; en wij
len bent missen in de 'plaats, die hij e,
dert de organizatie van ons Ligehaa.r e
bekleed heeft. Het. Instituut zal he n;
missen in de Faculteit. En onze Ker k
in bet s Westen zal hem ruisseu in hare
kerkelijke vergaderingeu.
Doch terwijl 'wij zijn heengaan betreureu, zien wij op tot Hem,' die, hue.
wel Hij den arbeid Zijner gekozene instrumenten gebruikt en beloont., er toch
niet afhankelijk van is. Zijne bronnen
zijn onuitputtelijk—het werk is het Zijne—wij ziju aan Hem oneen dank ver.
sehuldigd voor den arbeid van on.
zen geliefdéli Broeder—én hem zij de
lfeerfijkheid- tot in eeuwigheid. Amen.
Er Werd besloten om het bovenstaande am.' den Christian intelligencer en
DE HoPE ter plaatsing toe te zenden.
Als ook dat de Conottittee of Arrange.
mente door de Council, namens het In•
istituut en de familie, bedankt words
voor de iétrouwe en doeltreffende wijze,
waarop zij de haar toevertrouwde taak
volbragt heeft.
Namens de Council,

ABEL T. STEWART,

Sec.
Voor "De Hope."
De Theologische en Akadetnieehe Faculteiten van Elope College kwanieu
Dingsdag morgen, den 14den December,
onnaiddelijk na de godsdienstige oefeflinger) ju de Chapel bijeen ; en daar
bet overlijden van Prof Oggel formeel
was bekend gemaakt, werd er besloten
om de gewone werkzaamheden aan de
College. te staken, en Woensdag morgen een verdaagde vergadering te houden, als wanneer het volgende eenparig
werd aangenomen:
In het* overlijden van onzen rtrubtgenoot;Prof. Oggel, heeft de Itirigting,
waarmede hij zoo naauw verbondeu
was, geen gewoon verlies geleden, stoot.
al in hare Theologische School. Lid
bijzondere betrekkingen tot enze Wes'
telijke gemeenten, alsmede zijne gavel'
als raadgever en prediker, inaakten heal
bijzonder getsehikt om de betrekking,
tot welke hij geroepen werd, te beklee
den, en hoewel zijn toenemeede ongt"
steldheid hem sedert vele inaanden ht
lette eenigen arbeid te verrigteo.
Loch de indruk van zijne dictieten
lange in aanweron blijven.

van heal, wiens lippen overvloeiden van
woorden der wijsheid niet alleen, maar
die oils ook met den read en het ineilegel‘roed e e begunvoel van een
etigtle.

.13e...140ten, 11;11 wij hartelijk getuigen
van aijee tUeeijiling sam 'le dienst van
Christus en aan onze lerigting en dat
hij, zelfs onder vele ligeliamelijke zwakheden, zijn outlet- wijs niet on verinoeiden
ijver voortzette, tot dat hij, in underwerping aan 's fleet en wil, gerioudzaakt
werd zijne werkzaaiuhedeu ueder te leg
gen. Maar wij zijn- ten hoogste overtuigd, dat hij onzer gedachtig was en
dat zijne gebeden voor ons ten Hemel
stegen, zelfs in zijne langdurige ziekte.
BeslutEn, dat hij altijd met /seining in
ons geheugen zal blijven !even, en dat
wij hopen na te volgen bet voorbeeld
zijner christelijke zachtinoedigheid, iiinerlijke godsvrucht. - en heiligen ijver,
welke zijn korte loopbaan gekenmerkt
hebben en uiintner in vergetelheid zul
len geraken.
_Be.sloten,dat wij de z waar getroffene betrekkingen in hunne droefheid gedenken;
hun de verzekering geven van ons innig
medegevoel, en hen aanbevelen aan
Hem, die een man der weduwen en een
vader der weezeti is.
Besloten, dint wij een afschrift van deze besluiten aan du familie des overledenen geven, alsmede aan den Christian
Intelliyeneer en DE HOPE ter plaatsing
toezeudeu.
J. Huiztsoa,
G. VN
KILKEILE,
Coln'
E. VAN DER HIRT,

twvtae,
., in i(en euder
maanden en 7 darn
smartelijk voor ons Is, u.
oils in de hoop dat hij d
gegaan, waar hij reild.
Albert Vredeveld, in dez
men zijnde in het jaar I
tigd in Overijssel, waar
aanschafte en ale een ge
heeft, totdat hij geroepe:
lijke met het eetiwige te
verliezen in hem een
raadgever, en in welk'
geroepen werd, vend inlet
wen en ijverigen rnedehe
Veel, ja, zeer veel verl.
hij is er bijna vijftien jr
weest met onvermoeidet
alle moeite en ontheri:
om dat talent, van Goe
woeker uit te zetten. Ve
een geliefden broeder en
ger, niet minder betreu
schappij lijn verlies, da.a
tijd, (lien hij hier was. I:
vooruitgang en welvaart
schappij, tot op den da
werd door die ongeuesel
waaraan hij ruim drie jam
hij den laatsten adem nri
te gaan, die er overblijf,
God.
Namens de
Drenthe,

Mich., 7 Dec

(-) ttuerti
HERINNE
Da gemeenten, behoor
van Wisconsin, worden
sluit dezer klassis dat iaa
Zondag in Januarii, in de
zullen gedaan worden vi
leeraars, hunne weduw
collecten kulanen voodoo!
den aan Da. B. de Beij, t
dent van. de Commissie,
langen dier hulpbehoeVen.

,

Voor "Ds Hopis.'?

Lage Prairie, Ill., 10 D

In de laatst gehouden vergadering
MRS. AL
der F-aternal Society, werdeu de volgeode besluiten aangenomen:
&
Haar
Deinifi de onverbiddelijke hand des
Zijn beiden zoo doeltr
doods de betrekking tussehen onzen be- regt de natuurlijke verste
minden Prótessor P. J. OGGEL en HOPE scheliik haar worden
twee geheel afzonderlijke
COLLEGE heeft verbroken,
lijker tijd niet meeten wo
Be.sloten, chit wij, de Fraternal So- Mrs. Allen'sHa
van dat Instituut, bij dezeu ons mist nooit om den verfij
innig leedwezen betuigen wegens het sten persoon te voldoen
gaat eon verzekering gei
verlies van een onderwijzer, te regt
del grijs of: wit haar in
zijne verscheidene diensten gewaar- oorspronketijke jeugdige
deerd, en ons door eeu iange en nuttige en kleur zal terugbrenge:
male!). gebruikt is, zal
oudervinding dierbaar geworden
; ter
t5
sterker worden. Het zal
wijl wij ook de ledige
3 plaats betreuren, 0 en een gezonden, pract.
die dus in zijne verschillende beti•eklein - 174t
' brengen. Iles is een li
schadelooze en gezonde ha
gen tot school, Kerk en Maatschappij schillend van de meeste ai
i voor het haar, zijn des.
wordt veroorzaakt.
Beekeen, dat wij,' in deze ramp, ten ;idi voedend en geven aan de
kracht.
hoogste onze sympathie met de beroof- - Mrs. Allen's Zy
de familie betuigen; hear vaii enze rich- .
Dit heerlijke toebereid:
",, bezinksel, eu een toilet -are
ting in het verledetie eil van onze welwil il.
I', de behoefte aan een een
lende toegenegertheid voor de toekomst
voor jeugdigen van beider
Verzekeren; en daar wij weten dat zijne "1'Y eerst het maken van de 7,‘
ty verkoop er van is ontzett
tegenwoordigheid zelfs nog aa.ngenainer Kg:

Versterker

,d it land. neaar in Europa.

woning
e. dan in het leerA.
UITTR E KS E LS V..i
vertrek, beschou wen , e ij liet hare a•,i. "Uw Zylobalsamucn nr.,
I.
ee n z w a a r verlies en treuren met de ':".,. ons gezin, jong en oud, g(
i;::• ten het zeer hoog. Zoo em
t re ur e nci e u .
was in in,

21 voor den dag komen, zi

Be-slokn, dat wij zijn leven en korte 7,:i Versterker ,waar wij met
ei

loopbaan ale een voorbeeld voor ons, als ''-. spreken, b4refrev'en•1ebrlingen,
•
beschouwen ; zijue geleerde '''.i Verkocht door alle
koophuis, E* E. VAN D
en C hrietelijko eignechappen
e
bewonBarclay Str, en 40 P
i eren, en terwijl wii zijn 1100 I hetrett- 0 Yor
k.

ver.litldcu Wij will issue on January first the large end
se rust is in- •!./ s plendid Steel Eugray.ing by John Sartain iit
uaar uitzag.11 Philadelphia, entitled:
:zetting geko.teu of Proerees—American 1nventor-4,"
• zich geves - •
een boerderijthe plate costing nearly 9-1,000 to eugrave,
and contains nineteen likenesees of illuetriou s
er
Ju
heijd
„ t..
,...1 American Inventors. It is a superb werk
tm
Velen of art.
•
Single pictures, printed on heavy paper,
en vriend en
will be sold at 3L0, but-any one subscribing
Lung hij ooit
for the Scientific American the paper will be
n etll gvtroubent use year, together with a copy of the enKerk in hein. graving, on receipt of l0. The picture is
also offered as a premium for clubs of
werkzaam
dear hij zich: subscribers.
nit?" $1,500 CASH PRIZES...,
Le getroceten,
In addition to the above premium, the Puegeu, hier op t
e Kerk in hem blishers will pay t31,500 in CASII PRIZLS
Ugen voorgan- for lists of subscribers sent in by February
noel en meat- "• 10, 1870. Persons who want to compete for
gedureede den t: ese prizes, should at once send for prospect arbeidde tot tint and blanks for names.
hooi en 1a.at- e• Terme of Scientific American, one year
hij aangetast
t-v3.00; six months it' E.50; four months t<l.00.
;eel, Asthma,: Te clubs of 10 and upwerde, terms iv,' 2.50 per
-den heeft, tot annum. Spec men copies sent free.
en die rust in .Addresa the Publishers MUNN .,t CO.,
37 Park Row, New York.
het yolk van
How to get Patents.—A peniplilet Cl
Patent Laws and instruction to Inventors
aigneveee.
sent free.
-

DOZ4 Pillen zijn uitstekend geschikt oat alle
soorten van Galziekten te genezen. Indien een

'De Hop..'
tot de Klaseis
op den eersten
enten collecten
de en zwekke
t weezen. De
gezonden wor:-tgo, de Presimd om de bebehartigen.
Sweusa,
tated Cierk.

-

.ogisteu. Ver—EN Ali—
steketee& Mum, No. 67, Mouroe Sir..
ER & CO..
Grand Rapids, Mich.
Place, New : -

Ill—iy
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STEKETEE & KIMM.

1869.

DE JON(4, VAN SC_
VANDERSTOOP &

II.t NI)

DOORNINK, -

11.1NIJELAAR-4.

EIIEWAREN. GEMAAKTE Kl
LAARZEN

TABAK, SNUIF, CIGAREN, PIJPEN,

461r—A.1.4-

-ENZ., ENZ.

K RI' 1 D E

I
FLOE!
1-1N

J.L.`INIEDE IN

Prij s 25 Cje-n t s.

Om den lezcr nog verdere inlichtingen te
geven van bovengenoemde Pillen, hebben wij
de vrijheid om eenige namen bekend te maken
van nienschen, die Kivu's Pleeele vroeger
gebruikt hebben. Honderden venue:aim kunwij krijgen, die hetzelfde getuigenis kimtalsamumueri
nen geven.,a.6 de ondergeteekenden, maar de
ruimte laat zulks niet toe. Leest dus, wat
• dat zij niet
van het men- van Kunt's PILLEN zeggen.
nd. Het z.ijn
KI MM'S GALPILLEN.
ielen, die te geOp aanzoek van velen geven wij onze goedgebruikt.
keuring te kennen over de PILLEN VINKtmlf,
Versterker en vereekeren met onze naatnteekening dat
a en beschaafd - wij ze reeds eenigen tijd gebruikt en bevonden
hebben, dat zij telkeus mot het beste gevolg
et elke fiesch
, dat dit end- hebben gewerkt om vuile stoffen af te voeren;
(' tijd tot zijn en dat zij bijzonder geschikt zijn om galach.ionheid, glans tip ongesteldheden te genezen. Zij zijn des
.dat het eeinge te meer aan te pr jzen, oindat wij telkens bebevonden hebben dat 2 3 Pillen voor een
aar dikker en
:vallen beletten dosis voldoende waar zijn, wij van andere 5
6 morsteu gebruiken.
groei teweeg
▪ aangename,
A. Herstein,
L. J. Stratingh,
tieheel verF. Leafing,
Tiete van der Meer,
toebereidselen
H. Rarnaker,
A. Smit,
beetanddeelen
L. Loiwerse,
J. W Bruner,
eltjes leven en
John Hudson,
Jan Blok,
Rentje Diepetra,
Appelhof,
eisanatiat.
D. van der Velde.
vrij van eenig
Bovengenoemde Pillen zijn te verkrijgen hij
De dringende volgende personen :
ige
Jacob 0. Doesburg, Holland,
Mich.
te, vet oorzaak te
Doornink Stsietee,
teanaura, en de
t4
D. Wiersrna
Vrieslanil
niet alleen in
14
--il
Jacob den Herder
Jamestown, tt
Henry Klein,
tRIEVEN.
4.5
it
H. R. de Ruijter„ _Grandville,
loor elk lid van i
44
J. de Grutter,
j Zwalu wenburg it Bro., Kalamazoo,
kt en wij :Leh- 7
ige .grijze haren •
Kalamazoo.
S. Lage
"
wij uw Haar Grand Haven. "
Gebr. Brouwer
lof van hoeren 1 Granenburg,
Staatslaud,
A. Wagenaar,
NoordHolland, "

If(n.LANo. Nov., 'to.

-

Aileen die zijn echt, die geteekend zijn door
Steketee & Kimrn.
,

K 0 MT EEM I

oft tie vertering te bevorderen. — Van tijd
.or tijd-eendosis te gebruiken werkt 7etrisoord, &Le, al gevoelt raen zich wel.
Dr. J. e. AYER a Co., Praktikale Sehe:kundigen. le Lowell, .‘la.s.t, V. 4. .t.

patient met galkoortsen gek weld is, zullen dice
pillen alle vuile stof wegnemen, en hem eeu
natuurlijke gezondbeid terug geven.
Twee of drie van doze pillen zullen tueer
goed doen, dan 5 of 6 van eeui,g.e andere soort
van pillon.
M. B. KIND!, Chemist.
:"TEHIsITES.I. Kruse Seuige EigeutearteNo. 67
Monroe straat, Grand Rapids, Mich.

, rd aan het be-

ma -; i,j t."14 .) •

<Jolt ti.-

tige Zwelling" moeten zij in groote en yank
herhaalde hoeveelheden worden gebruikt.
Ala Din ner Pil gehreike men er een or tive.‘•

I 31..‘I'S

PILLEN TEGEN EIALKOORT8EN.

e

tauten iijil genezen worden :
ze
Voiir K wiide Haag,- " lueteloosheid," Verzwakking en V t iim. ran Eetlust," twit,. ren
zij ntatmtrgebruikt te worden mu de !Jiang tot
g-ezonile. wei.kzeitudieid te breneete
bilitelitige
Voor -1.everziekeet,Houtdpijn,'• -tlevizticht," "..;alechtiz Kolijk" en "Galkoortsen,' umeteu zij
in elk geval met eortleel 1-c1iruikt neeee te om
de ziekeliike werkieg te gruezen en de verstoppingeu,weerdeor zulks veroorznakt wordt,
weg
netneti.
t•ordt
Voor •- tUJode 1..,011"
gwouu lijk siechts ccn doosje vereisi lit.
Voor .. ittieutnetietnils," "Jicht," "Gravuel,"
"Hartklopping," "Pijn in de Zijde, Rue en
Lendenen' moeteu zij op den duur gehtuikt
worden.—Voor " Waterzucht" en Waterztielt-

A nerhuutle Soor(eu

Komt!

Schrijf- en Engelsche Schoolboeken;
. GODSDIENSTIGE BOEKEN,
11au Oude en Nieuwe Schrijvers ;

SCHOOL- EN C. l'ECIESA

BnEKLN,

Fu oeu Compleet Aseortetneut yen

KE;RKBOEKEN.

tr.

S. 4n41 mjcsj eeuig Werk bezeert. ditt

ulet Vbethendeu ie, ken milks door be:letting
tij

sits

yen:rte.:en worden.

en eerlijke bedit ming

Op ecu
tuen'taat

-
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d

"I) Us,
I ti

it et

Gro
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v

n Elks-roc) I, 1)0ORNINIZ,
:10 Monroe Street,
GRAND RAPIDS.

.•
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De Groote Pijp.

Wij houden ons stipt aa
ALLE GOEDEREN WOIWE Pt

16

7 11/2 02

voor zijn reikhalzende ziel nog nuttig te na, aanschouwende de uitkomst hunner i Bizzari,
AAN DE NAGEDACHTENIS VAN .11113- kunnen zijn—nog nuttig te mogen arbei- wandeling", hebben wij near dien regel den Par
NFNONVERGETELIJKENVRitrZilánáibae epleiding, 661c-dagenen- die dit tafeyeel gcgevcp—gegev.en metTif. fhet cam
P. J. OGGEL, LAATST PRO._ , -Oafirde Hocwe Solfooi kwaruenter var- doel one-ons 'ter opwekking te moged-i-nén Vol
.
FESSOR AAN HOPE COL. •7;,, ...
I
tej3
ming, om strak ti als" de. Herauten des Verstrekken zijn geldóf matevolgen- en "der
LEGE TE BOLLAN.D,
-':j
daarin dan. ook te volharden tot den ,Ste.tal è
Groeten
Konings
de'
'erehl
intetreden
MICR., ENOVERME-•
einde. -.-.
DEN DEN 13DEN
er: Gods gemeente te bouwen..:
.-... t de • twe
_
DECEMBER,
dear
inn teat d
Smartelijk
is
deie
afsnijding,
- Hij leeft, daar hij hier id de kracht
7869.
wear
iets
meer
dan
bet
gvestelij
leeftijd
slechts
van Christus zijnen Hoer tot de over•
EEN dieptreffende omstandigheid is
getal
vad.nrporbereiding
bevatte,
.maar
Oosterst
winnindheeft gestreden. . Aan nieni-ge
ingetreden door het overlijden vani onkei in ZE
ook
niet
vergeten
-dati-kbaar
*Bien
we
ve-rzneking -rd hij blootgesteld; maar
Zen dierbaren Vriend er. Broeder_ P. J.
bij
zijnen
Verlosser
vindende,
te
gedenken
wat
God
door
hem
deed.
Rome
a
&chuffing
..Oggel. ha werd in de laatste weken
eon
I
Weril
onder
zijne
bediening
Pet
in den weg van zich in den nood geloo-.„M e9I e?ie
wel verwaett, maar is in den avond van
den ggek'aijIrensdad dpgewart, tbt sCheidei
vi on Hem.. *e werpen, weken ze af, en
genoemden datum geschiedenis geworleijen-7 Menig-getneigliart.' ridbi
eein-iduw
werd zijn ziel verruimd., Zoo heeft hij
den. Nu echter de keg daar is,:wardt ook •het tijdsak doorgeworsteld, dat werd in den'strijdaei geloole de-dr. hem ^ zijil te
het gemis—het treffend gemis, met.
door de eeuwige wijsheid voor hem be- bemoedigd en vertroost en anderen be- nectar&
• zondere smart gevoeld. In de • eerste stemd was om door ondermijning .van giftigd Met meerdere vergèwissing van Fransch
plaats bij zijne achtergelatene weduwe. ligebitainskradliten en' daaraan yerbon; een zaligaandeel áan den Beer, terwijl vangen:
Vervolgens werd ook het ouderlijke hart dene Verloochening bepronfd worden, stervendeb, door zijne woorden, in. bun- •
•
-eh de zielen dergenen, met- wie hij uit ten
einde als het echte goud gélouterd ne-hoop.en hun nitzigt werden verhel;
ilénen bloede zijne wording anteing, en bereld te wordée voor de inwoningr rderd en alzcio blijmoedig.lieneugingen. worden
.
diep gewond. Ook zal er naauwelijks in het eeuWig .en .hemelsch Koningrijk:
Vawdeze•zijde-liebben wirdus bij het arch te
iemand gevonden warden bij -hen,. die
En nu dit icidd'élijk doel ten Vionetereik. groot'verlies'6ok nog Stof tot. darikzeg.: •He.t. bev
hat hebben gekend, waarop zijn ster,
was, werd ele dráad'Zijns levens ;roar ging, en-het voegt ons met. alles' tin on in Italie
yen niet een treffenden indruk.teeft',ge- deze aarde % .afgesneden. Troostelijk is zen God te eindigenl En'in den groo-.
.
maakt. En wat ons aangaat,'•waar, on- intusschen de overtuiging \mot. de We- ten dag van .de'verschijnMg .onzes Vera, uer keus
zaaril to
zè gedachten; ten aanzien van' den oeer- duwe en verdere betrekkingen; ja, •ook - hissers zullen degeheiligde, ..geeátélijke.
.• IntusE
- leden; ook henen zweven, •daar perst. voor ons, die door véle banden zicih.aan banden blijken onvergankelijk te wezen. ‹i
e din
het een traan uit ons oog—gevoelen wij den dverledene verbonIlei3 geyoeleti; dat" ‘Daa; ial een Iberkennen pleats -hebben
tog van
zijn gemis met diep leedwezen.- Er is. .hij leefien zijn dood "sleehts Kin 'door-- dal mede eeuWig dienen zal
ledig mc
.
echter Win gedachte.die ons verkwikt, gang is tot het eeuwige leven.
• held te:verhoogen;:alles in •de zemen. petitioni
maar die ook zijne nagelatene weduwe
•• - stamen-Mg tot Verheedijkifig :van God daaryou
Hil heeft dus onberchrijfelijk veel gemet hare vaderlooze Reveling aan hare • •
I
•
. . •
• en het Lam: •
•
worort d
filer is veel verloren,
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geloofsa
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'vrienden en). vii-endinnen, die een massa
een kostelijk verstancliWelk een hel- .• liardigehaam van -den:heer. Peabody het lièéf
zijn, kan bernoedigen, en 4dat is de
pflehe tn
dachte, ja,- de . overtuiging: "hij Weft, dere bevatting !—WeW een.-gezondheid word doorar:Paroy gábalsemd; alvorens
regering
in • oordeell
Haft
sprong
het
nIken
naar-de abdij. van :Westminster te wen.;
-a,
ofschoon hij is geatdrvén." Dit giet bal&el anastellende en opmerkza me .in het den . -vervoerd. -De. Monarch vertrekt voo-rstel,
sem in -de wondén,- daar hij stn ons .is
oog, tijdens tijevElyang:ilie-arbeids de den& dezermit.Portsmouth-; -het lijk van- aeic
weggegaan. tit.geeft verzachting aan
ja,.de bijzo,ndere duide- trabodrzalin.een op betatchterdek in- i3et'Vati
--. de smart bij elke. herinnering aan zijn
lijkheid zijn yooraragt; -Mead.
ook, gerigte. kapel geplaatet..svorden. Deze.
laatste huis, waarin thij werd wegige2
in
al
wat
hij
deed,
aan
den
dog
Jegdeeen
kapel is cirkelvormig en met, zwart laken.
dragen:
•
.
wijsheid van uitvoering,
wei: ,behangen. .• Van derikeepellangen wit,'
.
. Hifleefif ofschuon hij is getkort cll niaen aekIvena^aril kn. nog minder over.; Le zijden- koorden,...die festoeneti yolk .M.Mister
omdat bij leefde in den eigenliiken ., zin troiten
. ,
'zwart laken tuvatteeymet breede witte. tuen.-_
_ I
des woords. Reeds vroeg trad nit hem
Hi' lieeft ortbesehrijfelijk,vesl . gewon- kant gezoomd. Rondom de zijden . der.. • vormen
te voorschijn het beginsel der vreeze nem,maanbielf_is met hem yea yekloren.
Clan, meerder
.
Gods. Blijkbaar. was hij. veil zijne Met wat teederheid Was hijsteas over lapel ziet men do letters 9..
sen
vau
iinmortelleu,i
waaronder
-zilveebaam
jeugd af bestemdja, bestemd doorden EchtgenCote en Kroost aangedaan Hoe
:
vooTaa
;
blakera
met
dubbele
wasliCht.eu
rev
fleer, een bedienaar van Zijn Woord Word zijn edele, ziel geschokt :bij het
geye.ige
.
kist
staatin
het
middeu:;:derLIcariei
up,
te warden. De genade•Gods in Chris- verlies der
ruiten; die. hun aan het een baar, aan elke zijde scoorzien van vier ,Rouher
tus werd hem al vroeg dierbaar. 3 .
onderlijk hart, werden ent^rukt eit'daar- kandelaar& van drie voet hoog met Inikr 25.e1234lez
• De begeerte van het vaderhart vond om gevoelen wilt in deig ingrijpende
.
d i a te zI
tengeweon.lange waskaarsem .. -•
in den zoon een sehoone harmonic door omstandigheid zeer onze deelneming.
K i n ek, :
een blakende lust tot de dienst van
•
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Met hoeveel welget alien gevoelden
.. ...r . uiteespr
Gods :heerlijk .Evangelie, --die -in hem wij meermalen uit hem dat zijn kinder- '- Mii3; verwacht chit de- isptreding Vill
.-Inerd da
werd waargenomen. Meermalen hour- lijk hart ook in den weg van aatibelitt. het ministerie Cialdini 'de lc \v
- estie ter. peii in
den wij hem getuigen, hoe zijne ziel wing zoo warm bij hem klopte. Welk candidatuur van deli hertog -van Genua,
.
liberaal
reeds in de jaren zijner studie gloeide een hoogachting straalde uit zijne woor- met wier oplossingddbelangen van de- • .
schriftet
van verlangen near den tijd, dat het den, wanneer hij van hen sprak. Wat dynastie en van gelicel Italic gemoeid
• onderwt
hem zou gegeven worden de bazuin der een erkentenis vii& de betrekking en zijn, tot beslissing zal brengen. .
in
blijde boodschap te blazon. Met rijke Covens wat een waardering van eigen- ^. De Paus heeft liet besluit der cougre- ,iit:3:if
gaven van den Heer begiftigd en toege- schappen en talenten, die bij hen gevon- gatie voor den Index goedgekeurd; wear- ic.:
rust, brak dan ook die stonde aan. In den warden.. Bij het aandenken aan bij vier lsoekwerkeu . veroordeeld- zijn, spanie
de Christelijk Gereformeerde Gemeen- zijne natuurlijke ouders en wanneer hij onder anderen het geschrift: "de Paus maand I
to te Utrecht, in Nederland, het land ons vau hen verhaalde, inzonderheid en het coneifie,doorJanus,r hetwelk aan ' - Vit I-.
waarin ook zijne Wieg eenmaal stolid, ten Iaanzien van zijnen eider, welk een den kanunnik Dhllinger wordt toege- goring ,
trad hij de loopbaan der bediening in eerhied straalde dan peg altoos van zijn schreven.
lauds in
ten jare 1849; werd 'an tar geroepen gelaat. Zijn hoogachtina liet zich bier- - — De Paus héelt, gelijk reeds ge- beef( n
neat Gri.ud Haven in 1855, en Pella ir. in uit alles gevoelen. Met wat- al zorg en Meld word, tot opening van het Concilie n
aot unsr
o
eerste gemeente bragt in hot najaar van belangatelling was hij steeds aan weaaan , een Corte rode gehouden; hij gaf daarin N8iikiii
1859 err: roeping op hem nit, met liet ten aanzien zijne-rbroeders 'en zuster, om zijne vredgde le kenhen over de trouwe ' iipii.a ..
p
gevolg :.st op den eersten Zondag in h un wel-zijn .11gelnit voor tijd en nee w i z.. opkomst der bigsehoppen, dit. hij een ge• —.-.—.
,o,b , r . ._ . ,
,-. . v.,. ,. „. .
.18..e.t.^ : ....do, :,,;5„ 1,„,,,„,;,..n,„
..,i* # y.,.,-..e:. v --, e ••••• ..nn elk moe. 4,-. ..... _....... .1.. ;,1 1, .
Veer "Da Hope."
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rust, brak den ook die stonde aaâ. In den worden. 1 , Bij het aandenken aan bij vier boekwerken
de Christelijk Gereformeerde Gemeen- zijno natundijke . buderia en wanneer hij onder anderen het gi
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waarin ook zijne Wieg een meal stond; ten_ aanzien van zijnen wider,. welk een den ketumnik
trad bij de loopbaan der bediening-in eerbied. straalde dan nog. altoos van zijn schreven.
ten jare 1849; werd van daar geroepen pleat. Zijn hbogachting Het zich bier:
De Palle hétiltn
nam Grand Haven in 1839, en Pella's in uit alles gvoelen. Met wat al zorg en nield %viand; tot 'open;
eerste gebeente bragt in het najaar ..van bela.ngstelling yias hij steeils aangedaan, een keerte rede r.,,ehou
•
1859 een roeping op hem nit met liet • tiMi aanzien zijn-ér breeders en zuster,bin zijne Vreutde -te keni
gevolg dat op den eersteu Zondag in bun .welzijp engelnk voor tijd en eenwig: opkomst der bisschon
Januarij, 1860, zijn bevestiging aldaar heid tin bevorderen. fri welk een verlies komen waren om as!
plaats vend. Meer, helaas! nog geeu hot is voor ons, als, dienaren- van het E-. weg Gods te wijiene.
volle driejaren aldaar gearbeid bobbed. vangelie, kan moeijelijk in !sport:lea %vor- onder den kègenn 'van
.
de, begon reeds zijn gezondheid derrna7' deb uftgedrukt: Gelijk hij 'vrgeger-eed
-valsche7inendbbelijké
te te wankelen dat hij zich genoodzaakt oorbeeld was in de prediking, bleef hij Puoordeeren: 'Dit was
v..
zag, het prediken te staken. Hij os een. raadsman id monijelijke Mustan- zakelijk; want het .con
vatte het voornemen op om zich van de digheden-Leen Wi3gwijier v'oor de ont- . óp nitkebreide Behan
,
baden en de geneeskundige behandeling
wikkeling en bevel:del-ink der_belangen. tig georganiseerd en
van Clifton Springs te bedienen;, in dc yin G
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.Ook :lijden
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_ God.
. oa.'..ffenn
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hoop dat dit zou nioken dienen tot zijn Professenren.dello
-ogp Scho.01, ern veer.: -zeitlede•Patfehéeirt
beterschap en herstelling, en hoewel hij .al de studeriten,.in zijn verSeheidea °en Zen. "De kerk is et
aldaar ruim tien maanden vertoefde, onberekenbaar verlies.' Eg wie van telt" itoolarid bet
.
werd echter het laatste niet bereikt.. Inonze buderlingen en Verzorgers IS :niet " derefi aan'te wenden
tussehén had de Heer eeá anderen werk- me t'leed over zijnImitgank itange'daan ? van den tegenwon
hint voor he bereid, timer in nvereen- Ale-vrierid en broader :Wan?, hifin • zijn . tinopte.dat; de bissel
.
stemming met zijne krachten. „Benoemd- n ..e.
' ffig• en ofir'jgt--2-huliwaardig- len Medewerkeh om
ergze
:zee
en geplaatst 'als Professor aan onze Col- v.
teri, débrde4n de I
w.29-1.;;?.15,1ks veréispht werd en het in. iijn
lege alhier,. Was. hij in dien werkkring eyei•op.-n
-n:,:y.ris te betoo-fien.EFferberg-: :ender de geestelijkk
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.
bezig tot in de laatste helft:dJs yórtged zaam v`óór den.: vreenicleling, waarvan
• De Paus eindigde
jams.. Do uitputting zijner krachten de telg uit Abi-a-haria niet sy
. a's uitgesto- intte Teepee van d(
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terwijl
invloed, inani:r de krachten die .lijk de loon : dtes. toognAeds- vent% zijn op dtib-koningenfi
hem nog .0yerig Ware°, nbgaltoonn- hoog geestelijk ocor. een wanklank was in de ;Zal het‘Counilie in •
Wérd LgeWaardeerd. In den nazenter. christenheid, zoo visj.-s de:eave-udigsfe tittn-in We'Mizaandszijc
des vorigen . jaars zag hij zich, tc..n evol zieI, dm bluken gat den Heiland fe: IC: - .IFélgetis eern`opgn
..
.gei Vnu de tnépecribig zijlier ziekte, ver- nunnenQn
.."2 iidb Hare te *Nob een d'e stoet- die der; P:
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ren: troon gezétenr;
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.
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:
' den'avend•vabt (fen 13deb dither' bezweek • -cii g
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en het tn.) e ij e met het eeuwige verb over vergeving gezeat en :gevonclen in Aerortlen.,
- ,.
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,
•
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.
• het bloed sr-an Christus.' Hij heeft; den,
Hij is dus afgesneden van dit. tegen-•- Sti:ijd' beidé des .Waren Christenn ‘en .is kewëest;t het -lief
: woordige leven ; nogtaus. hij leeft, Oda- Dientars. deorleefil.-.-ii 'staande . ieblé: der. liérkvergaderi
dat hij hier leefde voor zijn pod en --ired en .z.00-Pdou. il het kelooi - in- zijneni
Bij- een Pam
Heer, niet hart en ziel leefde vopr. de. Heer oij-Mwinand-beengigaan.! Mask c-ardinaal-legritti;
ontwikkeling van Zijn rijk. Kiin hij gedaditig-aanhet woorg‘Gedenkt Inver kerk-veiva1erin4;
,••
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van God er door getroost, op.
en gest.eLkt is geworden! Gaat.
me.-. 0:- hoort zijn naam
niddalgt
dat
C13...-,6èc,trellyt
zulic-Y.en-korten tijd in zijn lieh
ZEW,ceen roeping
e Hodges
401 ontva.ngen heb:wain in ,hnS -niulden - en eau• bet aan hem toebetrouwde
Opts hoe koft hebben wij. one in
urbeici mogen verblijden.
WirdëAgelint/JHoe. aiep ;wordt het
Zij
Deters .misSen.
treurt ons
.
zieu uttgebluscht
usiddag van zijn leven. Welke
lieefigansch Sicin ons een treurM .te heifers., dat wij;dit licht,
yndep.de kaars loo kort hadden
ms in ,te rerheugen, è wat &deft. smart gevoelt pan een gadè 2—
wil,geen w.onde openrijten, die
:al .blijv'en. • diMpben ook- onder
rezende^ hand. "van den •grooten
eoter„ Let is echtert-dersedach
pod par nog up.;:eeing. nageladast zijn cal.: de: plate-aanvpller
!.19;va_der,jiy naast haretzijele
.
eQ4njouwgewaadgehulde fami
ir r wie .hij, naast Gad, alles was
don dood,detp ct luders werd hij
nA. tot vongdy en:Iteeft: zieh: als
hunne belingen aangetrokken in
kweeking an-o-Prroeding, -heal; al&a& met raad• en daad ijgestaan.
t vrij uit, want gil hebt • naaranw
h en behoeften a 'te linrt in zijn
noten--verhengéi:. Enzoo zeggen
11'den de.gide •eb•lloedbetrekkinLiar ook de door huWelijksbanIIKebf, elde r.farhw ijie :"V"an jvádnr err
r
er, clié het tale een .ivaai•áigen soon
.n misen en obk de aangehuwde
ere en zneters. Wat kan de deed
tatroóVen! 'Het' dierbaarste en onL3a:Stè. 'Hnt is weenenstijd I. Doch
tin wij ons, dat hij, eten als een
anderen xprlightende en verlen; zelf "verteerd
.e brandend én lichteed stond hij
t'volkrijkPella, totdat hij zelf no
,broken werden ofschoon verzwakt,
hij aan de jroogescbgol dezerplaats
,randenden ijver eu licingtvende
is medégedeeld tot hij bezweek.
vyij nu nog kortelijk zijn levenssiedenh doorloopen. ZEw.1 werd
ren,18Junij, (de gedenkdag yan de
kinning'injWaterloo).1 829, teAxel,
Zijn ouders waren god
sende menschen. Zijn moeder werd
4erukt op denzielftlen leeftijd va
ren. Zijn vader
bereiktei den oude
• ... . .
jaar.. Zij waren algemeen
. van
ht.en bemind. _ Het hair; was een
erg . voor,Gods yolk en. des Heereïr
sren;.00k . voor mij. De familie van
Iers zijde waren " talrijke getuigen
de zaak desIleeren ; zij waren in
nortogt toe» 4e ileere ten strijde
Ik was een vriend in de familie.
.• overledene broeder was op é6i3 na
i•Igte van acht :.•zoons en drie doch-

vervullen. Zijn laatste dagen' waren
martvol; zijniijden was greet, doch
ZEw:gedrnég sites met.geduld en enderwerping. Rij gevoelde de banden, die
hem aan dit leven bonden, doch de
grondtoon zijns harten was: "Uw wil
gesehiede." Onderworpen aan een boogere rnagt, gaf hij zich met alles, wat hem
lief en dierbaar.was,aan den Heere over.
Weinige dagen voor zijn dood bragt ik
hem een bezoek en deed hem de groete
ván vele dieIbareIroeders ti vrienden
in-Nederland, waardoor hij zeer verkwikt werd._ik vraagde hens daarop,
hoe hij zich gevoelde bij de gedachte aan
"ik goávoel mij
't stervensuur.
gelijk iemand, die in de Wachtkamer zit
om met de koets near een andere pleats
te vertrekken en vraag in mijn lijden
dung: Heere, hoe lang nog?" ail heeft
het herhaald op. zijn krankbed, hoe eatgenii:tin het is voor iemand, zich niet
vreemd te gevoelen wanneer hij in een
stad aankomt, maar daar vrienden te
ontmoeten, "en zoo,".zeide hij, "zal ik mij
geen vreeindeling gevoelen wanneer
ik in de hemelstad kom; ik zal ze dear
allen ontizioaen, die God ender mijnebediening door genade heeft toegebragt en
die zullen mij daar verwelkomen." Deze
laatste gedachte. verblijdde zijn hart in
de smartelijke uren, die hij heeft doorgeworsteld, en het behaagde den Heere
om hem in den avond van den 13den
December, 1869, af te lossen.
De brandende err lichtepde kaars ging
uit op aarde, maar heerlijk is de belofte:
"De leeraars nu zullen blinken ale de
glans,des uitspansels en die er yelen
regtvaardigengelijk de sterren, altoos
en eeuwiglijk." Wij treuren, maar niet
als degenen, die geen hoop hebben. Nu
is het voor ons weeuenstijd, maar de dagen onzer treuring zullen spoedig verwisselen ,in vreugde. Wij hebben bier
leeren, dat alles kort en voorbijgaande
is en niets beatendigs bier benetilen. De
Kerk verliest veel, wij moeten een brandend licht missen. De Hoogesehool
moet zijn licht ontberen. De bede klimme ten hemel, dat Hij, diseen Elie wegneemt, een Eliza moge wedergeven. De
anailie zij stil en gelaten; zij zoeke
moat en sterkte in God. Dat Hij uwe
tranen met eigen hand drooge. Hij
bede de wonde, en dut ccu zalige voorbereiding u alien ten deel valle. Dat
gij uzelveu verlevendigen moogt in de
hoop van eet; zalig wederzien, daar,waar
wij niet meer weenen of scheiden zullen,
en dat het volk leere de gaven, die God
te waarderen, want het kan van
korten duur zijn, dat gij u in hun • licht
moogt verheugen. Laat .ons, terwijl
wij bet licht bebben, in bet licht wandelen. Wij hebben een zwaren slag, dien
wij gevoelen. Op den kansel zijn er niet
veel, die hem evenaren en in elk deel
van zijn bediening was hij braudende en
lichtende. Welk een asusporing voor
ons, dienaren van Christus, (restocks te
branden elite lichten, niet koud te zijn
emit rent de zaak des Lleeren, ma-sr voor
Zijn eer en dienst te ijt eren; niet duis.
p en versfand
”ttli
• t• or,
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Vonnoorrei zullen-lis. E. Chr.Oggel
ela Mr. Cs. Doesburg D. V. ale een Commissie van Uitgave zorgen VOOIDsliOPIC.
Alle stukken ter plaatsmgmoeten aan
die Commissie worden opgezonden, onder het adres van Mr.Cs. Doesburg,P.O.
Box 136,met wien ook alle eorresponden
tie, betrekkelijk dit blad,gehouden moet
worden.
Gelden voor DE Hon en die betrekking hebben op bet Endowmint veer de
College (ook de jaarlijksche Intetest)
moeten worden toegezonden aan Mr.
Doesburg.
• • --••j •-e-'•"1-AUc andere rekeningeti. moeten 5iereffend wnrden met•Dr. P. I'helps, President van de College. ,
N. B. Bovenstaande schikki:ag blijft
nog voortduren op last van de.Council
A. T._ STEW/LBT, See.
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ilar Ten gevolge van noo-ditikelijk&
reparatie aan onze drukkerij, zal. er de
volgende week geen.Elorz .worder nitgegeven. Met den eersten Woensdag
in het Nieuwejaar verwachte men dus
•
1.•
.-^4.1.
,•
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Selankhellett•aen • worden yer.
zocht te letten -04„cfriferlarks;- Van
a
Ds. Zwemer.
::
.
HOLLAND—Verleden Don derela.g lad
de,t3r aarde bestelling van wipe:1.11110F.
P,,J.AMQXL plaats. De Committee of
Arrangements, door de•C011ege--sartnge-steld en bestande nit de heeren Cappon, "Van Schol ven, Q.Y.:150.st, Becker;
Kanters sn-nneléten.; kwnet zich • met
groote zorg en' zeei gepist Van haren
treurigen pligt. •
Om half een slur kwamen de personen;
die de lijkstaatsie uitmaakten, in de woning van den overledene bijeen, oil
gaven mob in prooessie .naar • de Berate
Kerk, vérgezeld van de bedroefde fatni
lie des overledenen.
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geheel in .dit Nummer is opgenomen.
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grafenis zulke schild
met debetrekkinger
deue tot de lorigth
met de gevoelens d.
verlieshad on derga:
Dit gedaan hebbr:
missie alle verdere
de begrafenis uit, ca
Maandag, 20 Dee., v
In deze eerstvol
werd bet volgende,
eenparig aangeno.ru
De Council van
hoorlijk- vertegenv
•Uitvoerende Co.MID
voel van het verlies
deti 'Eerw Piof.
•uit te drukken.
In•Junij, ion; al
anslotsbr. cteder door
node been,......t
van de, goy nell van
derhand wt .bij
een ider i'refessor
door de board var
danig aangestni:
1864, bet Professor
zijn van natiir-e. 'tei
door de nitgebTeid
herele"i'lijkén arVeid
Hij werd spoedii
nementvan•Insehrij
dowment, in de Re
voci't< Well,-werk - b
was door het alger
in hens geseeld ie
te uitslag diep . hij
wijsheid dier keus
Toen rile tijd .dar
blikatie-Departerc
beginnen met een
sohe tarsi:dal tot
en de ••Cdllege di,
bijzondere geschi
géren van sulk ee
ming voor die p*
heid in *dii;opzigt
zen door, de els:s
thans op een vas
grondslag rust:
Zijne gaven, b
van predikatién e
ne ondervinding
maakten hem bij:
dat gedeelte van
tot Predikkunde
de; en zijn "arbei•
Departement der
hooge aohting ge
Als lid eau our
tig, beleefd en v
len hem missen ir
dert de organize%
bekleed heeft. ' I
missen in de Fac
in het Westen za
kerkelijke verga-7
Dods • te.ryvij1 •
treuren, zien vrij
wel Hij den arb
strumentnn gebr
if at hankelijk
zijn onultputtelij
ne—wij zijn san
gehuldigd

t
even als een
rhtende en verhen;a
•
•••
lieht.•11-1 stond hij
• totdat hij zelf ne
ofsehoon verzwakt,
esenool dezer pleats
en lichtgévende
tot hij bezweek.
e-telijk zijn !evensopen. ZEw. T werd
.-gedenkdag. van de
erloo)..18429, tu"Axel,
t enders warn god
Zijn moeder werd
2ifden leeftijd van
bereikte den onderIj Waren algemeen
Het:Inds was een
elk Cu des Heere;
uij. De familie van
talrijke • getuigen
:ren; zij ivaren in
Héere ten strijde
.end in de ,familie.
:der was op één na
:noes en drie .dochivergebleven, wane
lie ten grave zinkt
acht van het leven
liEw..ben..heerlijke
helft van zijn leven
u . den -arbeid -des
vrucht . en zegen.
ling het bevestigt,
neer doet op één
,wee dagen, zoo is
passing, daar wij
Jude, die door hem
I wel konden vervroegste..jeugd af
ere. Ik heb hein
,derhalve van-zijn
hem ook van zijn
diénstig onderwijs
et onderwijs heeft
kkeling ontvingen
yan den heer van
Zwiduwe. De wijl
o aanleg openbaar
:en korteit tijd hij
.Steketee,te Nieutreidende Weten van waar hij verar hij kwam onder
Eerw. beer A. C.
ns werd hij tot een
eking voor ae heimen op de llooge
.ijds onder bestuur
teak°, Brununeleri in 1849 uitge3edicaing. • Zv.srrtjg beroepen als
)Ic bèroépeu als
gisehe School te
j heeft in 4 ge
leeraar gearbeid,
Professor aan Otis
• hee laatste jaar
let meer kunnen

, s
Kerk verliest veel, wij moeten een bran
lijk droegen, en door de verschillende 1 zen door de daadzaak, dat DL
lend licht missen. De Hoogesohool Kerkeraden. De College werd verte
thans op een vasten en aeune u
tneet zijn Licht ontberen. De bede klim- • genwoordigd door de Council, Facet : grondslag rust:
.
me ten hemel, dat Hij, die een Elie weg- teken, Studenten der verschillende De
Zijne gaven, beide als zatn e
neemt, een Eliza moge wedergeven. De partementen, drukkers der Hon en van pretlikatieu en als prediker, :
zij stil en gelaten; zij zoeke den Janitor; de burgerij door den May- ne ondervinding als herder en
troost en sterkte in God. Dat Hij uwe or, Recorder en Council der Stad.
maakten hem bijzonder geschik
tranen met eigen hand drooge. Hij
Het Cullegie-gebouw was door de dat gedeelte van zijn Professen
heele de wonde, en Jut ecu zalige voor- studenten smaakvol met rouwfloers be- tot Predikkunde en Pastoraal I
bereiding u alien ten deel valle. Dat hangen, en ook het spreekgestoelte de; en zijn:arbeid in het Theo
gij uzelveu verlevendigen atoogt in de droeg teekenen van rouw. Hoewel het Departement der Ca
' >liege werd b
hoop van een-zalig wederzien, daarovaar weder seer ongutstig was, was het hooge achting gehouden.
wij niet meer weenen of scheiden zullen, Kerkgebouw gevuld met een ernstig
Als lid van onze Council ras
en dat het volk leere de gaven, die God gestemde menigte, die een diepen in- tin, beleeill en vourzigtig; en e
geeft, te waarderen, want het kan van druk had van het verlies, dat allen had- len hem missen in de "pleats, die
korten duur zijn, dat gij u in hun licht den geleden.
dert de organized° van outs Lie
moogt verheugen. Laat one, terwijl
Na een zeer gepast gebed en tree- bekleed heeft. - Het Instituut zz
wij het licht hebben, in het licht wande- spraak in het Engelsch door den Eerw. missen in de Faculteit.. En onz,
len. Wij hebben een zwaren slag, dien Dr. Phelps, werd de lijkpredikatie uit in het Westen zal hum missen i,
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behuellt; hadden, ton zijn give'', den*/
Eti deer de ondervinding het bevestigt, roept hi de lente, deu zomer of herfst
hijde duiatere mien voorlichten op. den
er
t th•I tot stand gebriagt ;noose wertien
am... Writ kon hij uit de •Ileiltge
dat de enne retouch fewer doet op (.1.sn van,oue leven en bediening, doch laat
gemeente te
SelloOl.
jut Kerk
Behtlft een k)atrheitl geven aan het plin
dug, ilau anderep in twee'dagen, zoo is van otta.leven en dieniitWerk dit .gCtaiGi*.atel Ilatjn u oplvr , zijne »tribe:ling dit otik hier van tnepeosing, dear wij gettie wOrden achtergelaten: "bit was
t on do.] ter zaligheid—welk beetuur in
liefdatlig:
ideu weg den gelools en der endervin: een 5 y,onrjuee9
op den veleu arbei.1 zientle, die door hem eon brandende in lichtende keen."
om uui
heist..
ding op den weg des liege. Welk eïts
verrigt is, zijn loeflijil wel konden ver- Nog eens, bet ia voor bet volk een
al 1e beitipgen der keida • milllj fe's auldielen. Van skin vroegete jeugd af krachtige drangreden om n in het licht
licht in klaarheid openbaarde hij in
vi;4' eau %a:retitle hij den.11eere. Ik huh hein to verbeugen. Dat the bedienin z ge
ze kerkeraade-vergederingen, 'op Khasi- dratein;
,I)U geilleett•
ree en Syituden, gepaard met 'zijui dom. den en llEll
bijna 30 jaren gekeitil, ulerissil ve van zijn what en gewaardeeld worde, is ant the
. •
.
eeti hoornAilarit fine w,der.•
aan bem tnetlegedeeldu welt;pre' • Was "ale
fiend° jaar .af, u.uu help been Ook van zijn Ilt•ere lucent teentijcle ploteelieg weg.
zijetta;
dle..zijii vrtuedtt geell
kendheed. Zelden gebeurde het., dat
vroege' jeugil het godediettetig ouderwije t:eliruikt date in tilde hetgeen God geett
al
tijil es,•welks bled niet aft alt ;
ter reibling en enlinaking ; en last one
zijiie ioorstelleit niet nangetionien tier•
medegedeeld.
Zij
wat., hij doei
alleu .rneteu in (boils bedeeling. Ilij
den, en wanneer er verenhillen
lager
ontlerwijs
!melt
•'Na.ht.t ;towels°
wits.scholi
een. aan elk son lang, tot zij Zijn read
den of bezwaren eaeuu ter • oorzake :van •et•rdeii iii liebhu zctnuuu. Ilet •
hij zijn ver&razontietkkeling outvangen izs
tosel ZE uV lieu noe4r
tuin,
*voor
wend
hebben uitgediend. Ten allen tijde sijri
dnirter voorgedragene en niet vrelbegre.
op,dv
Frkrisehe
School
yeti
den
heer
van
;Heir llti liven to;kkéii. Zil
v..rloten
ook de grootste lichten-uitgegaan. Wij
rent: vooretellen, wist hij die inet
..Mtablerni • te !bingo Zwidiswe. Duwijl
is ;fleeted tni'is'ailf
int-stelt liet ter harte nemen., Joel' niet
doonleolite opheltieringen
4t.t. inetieren .i;OutPhIi'
ite hem pen ititetekentle aatileg optinbaar
le:Irim flee) te kort diedirentleitile i• ;,
41sof er geen hoop ware. Da Ileere
wijágen, dat zij ‹IU algerniene
kerb.ui
tijd
bij
wer.1, !welt hij eerst
corgi voor du belangen der Kerk, en
ring wegilroegen. Wat wiet hij uhtij'l tenth kia,sre in hiii.e. tuititlen. gebati,,
den Wel Eerw. heor C. Steketee,te Nicevertide141 • it
aan den &Coop tier aardeche huiehoteling
het goede voor Sion te zoekerren ast helwederp, in de voerbereolutele weten 3
worden wij allen bereenigd om niet
tri-nrigheid,.1 1ls tyri‘vijI den,geeieente
pen bevorderen.
•
•
•
wilisppen geritti•leerd,•van wear hij ver
ver.b1111..' Ik hels
ineen te schelden, en tit hooren: "Wel,
weende swerd
Welk een onontbeerlijk lieht in de he
trok near Ointnen, w.mr hij k wain onife,
lij goede en getrouwe dienstknecbt ;
ZEw. te roll* ituvestigil ep .liet tiuugen
trekking, waarin hij van God g•epiaatet
•
de leitling 'tan den 1Vel Keirw. hirer A. C.
over weinigen zijt glj getrouw geweest,
wad in de laatste jaren zijnis levene. Pe. 68 2
n
er
vnti Rude. Vervidgenn werd hij tot
"Masi. 't vrom• volk in tl verheugd,
n,er velen zal ik ii zetten : gt. in in de
Door zijne gaven !seett hij one veilk i.
geregelde bekvrenrnmaking visor de hei.
Zed huppelen van nolevretied,
vreugde owe hoeren" Amen.
en tentemilands ireirgelielit in talt bled
. • Dear zij bun ...snack vorlertigen, ens."
lige liediening teigenitmen op de ttooge
aan het belling, van 111nntedia1upij;
It, Arnhem, deatijils ender beet,' ter
- Ik leitla in mi.jvi votiret;ipritek, din de
Nadat b4)venntaaride rede teas nitgeSoliool,en Kerk ge
—l) linero—eeti
•heir in nadrlik.. waarhihiul van de lit.eren van finlike, Brutrarnel
nproken rigttu Ds, van der Meulen nog
arbeid, waarvan hij afgelost is, t'.0 vroeg we ('it zij zicli verliteageSietehreh'ilat,
temp en Viateihuizen, en in 1840 nitge- afxonderlijle evnlge woorden tot de fa,
voor one, die or aoov;e4.1 behoefee • Ilse niet islet here knit in..tertimen, °debt( ik neaten iii de 'alibi:kJ bedie ning. ZEw,
rnilie, de Theologische „Fanulteit, *de
hebben,
Welk' een bescheidenheid b:rtirotnil Wee; d'at.'"14.9 hem in Oltre stee- ontving. meer den dortjg bernepeu als
Ayn htehroederi; de ctudereade jongelinetritabli. er door in el zlji,etrikken, 'tee l:ye int.A.oten tuirenen. Pella zeal Ptt liu laer;iar • en weird .00k beroepeu als gen. en al bet volk.
toch, met welk een veetheid •verdetligile
Theologisehe School to
!went atiii
geeleatkiajjiymi .weattlerelemet wulk
Gaarne toucher wij alien geplaatst
tdj 'ho wentrheid en de zaken (boils.•
Kampen in Ina5. hij heeft in 4 go. bebleni, «loch dear bet laatste niet vu
eten vrrield "en tedeei hij ulnuir zijn hith
3'.ijdezeu •guwigtvollen arinitti weld
13.3;rilAr gearbeid, oitgeeehrei en, werden wij verzocht, ren
dr.on'in41ijitc1ui•felk Sentgrckit gti• nieenten ate her't.r
bij twig berorpon al Pent...tem.- anti nitre tat
sijn'ineitidenden ijver on In ointront 0 juist als Proteesor tan ono
rede net dea gedane opheldering t•
• Iireigesehool, Waar hij in '..iatkkait
feearvelitedieite't;Ott, ,l ii utisi enlist tuut littetitenst.• .tiedatrentle het laattate .jaar
ieveti, zonal. onset legere die in dit bled
, ..avytenrc:hriè, • ionder te sillan• "ter alliseY
Diet.
'ewer
hij
zijn
taak
'weft:
ti;liriigt.
kuiiiieu
iii.Oklijk
anden.—Itru.
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LIJKREDE,
eiteesproken door den WetEerw.
0. VAN DER MEULEN,
Van GRAND RAPIDS, .1
bij de ter narde bestelling ya4.
•
PROF. P. J. OgGEL,
te HOLLAND, MICE., 16 Dember,. 8
"Hij was een bran_aende ?en lc
tende kaars:
den voor een kohen tijd In zijn
a
•
veagen
.

• •_
k

WAARDZ ToeneeitDEN3
word ik ageroepep.ttt.,eppi,kaak, die ik
aiensáte dat nogjaren ware uitgesteld
geworden, n gij '-voorséker;~
Wij zijn bier met •de ischintwatwidep
Overledene voor ons, wiCes .gzédacbteeis
niet, 'uit one geheugen gewteohtil kan
•werden. Hij !eat en Zweeft- ijoot,onzén
geest, bovenal 'in de harten • ,ilui-heriertie
-hem. teeder heminden. )e.0 heiegaehttete
Wijiiin nu geroepen aehtee- INeelijk
bilat, -bet i te véél :4;ocirens 'Meneehe. letterce
'hen te verp
ti.jfi,gevhel.
de !lag; zudveel one te zien ontvallen.
Oija-kpbt - hem met-tzlij sekend,-.deu
a ír
ge voel *da4 rbij j .preikkhig;;.èoo
ordelijk,geliterrd; en loell-.z.toldiliefet
zal vend; zo& Née vii.nk,k1ie4,
kijk
tin 'troostrijk: Eti diëijn kr4'ij4ii
.1Sq. dieg hebben encase erkr.teiienitlijn
weten wet
240wijeheid en 'belid'hij
.
. . . liL••zat,
e'n
looi hij ouwiikkeMng toriz;
• r iiidechap; aidwong. Vtkr3 ,:diti • waiz
beste vrichd • on ibtribreleder:
Wins raved en' doorzigt7 .1 1:én
onbepaald vertrou.wen.
woorden 'elieteitkeliben tfur4érl
deze
kiezen, indien zij niet- viper olI allen'uitdrekten de•Overtniging vsti'ens hest Ce
oordeel -hij wae-iienkirandieide
".•
tende kaars.
Deze woorden waren.'het',getuigetii%.
dat Jezus gat Van Johau nee', n dienaar.
de voorbereider, WègbCierder. en-vrikin ci
at
des Bruidegonii. In bet, verband
is zij voorkomen, beroept Jetni-zicl; tj
ht getuigenis; dat --Johannes 'van- hetii
gegeveu had, en wederkeerig
de Heiland, wielobarinesen zije dienstwerk was geweest. Wij hebben•iirAli
woorden van .den tekst wee' Jeirásni4ii
Zijut dienaar en nieestwerk-'gKáigl;Ci.
wear hij het volk-bij ,bCpaált: •(• "7' L•'
Brandende ei lichtende kaartz---eébooe
beeld! Dear nu de Joden gewojetwiti•et
hunne leeraars lichten Of -kaarseh
noemen, zoo inogt deze dienaar diet
regt heeten een brandende en liehtereele
kaars, dewijl Jezus getuigd had: "birder
de genen, die van vrouwen geboren zijn,
j•eIs Dieu:laud opgestaan, meerder
bane: s de Deeper." De•EnkeliGabrie)
had voorspeld,stat hij verv.uld tau ~dos
vtit.t.
met. den Heiligen •
ders lijf aan, hetwelk zich 'reeds in eije
jeugd openbaarde. -"Het kindeI4
op en werd gesterkt.in den , geent." Hir
was een brandende en lichtende" keen.
-Dit was ook van toepesaing op eerier
te vroeg betreur den dienaar van Chewtus--onzen eelielden broeder,' P J Og.
k

t

11 .

men, voornamelijk werkzaam was in

het yolk van God er door getroost, op- vervullen. 2
eboti wci en gesker..
-ki is geworden! Gaat
martvol; zij
n klaar
Ill
eninee_t
hun
midd
r
iffee-•gij;-heort
zijn
naam
ZEw:
gedrotl
.
iijkbi
verprehled,gtrenet 'liet -volk, dat vrerping. HI
.1.3tijrau \Leal
ns dodiéieriv
lilidéthellén
zich zulk een korten tijd in zijn licht hem aan dit
.
ge-dr4:rtatt. *Wm moetentet_ erkertnen,- mogt .
ZEw.'eett roeping grondtoon
- litéket-ipzedikstoel tot -e'er ,veret,rek- aan bike HookeSciroOl ontvangen heb- geschiede."
t
1ij
bende, •kwani ie heir' zeiden en aan- gere magt, gal
,een voorbeeld
beid en tok een brandende en liehten- vaardde het aan hem toebetrouwcje lief en dierbaa
,
d%at? ‘retrm'4Caieht gtnc
d1t bee.
e:h.'ben_w iron's.' in Weinige dage
"gr
:t. fie t
i'gri'VrittriT,Cn'itrbeid luogen verblijden. hem een hew(
ifeetritred MoesvgtifMarg~ttir'toti--te ri- frirtiéittér'Irtirtiinh7giTi de Stele- win vele dieit
se,liou wen." Het licht was hetgeen God i!!;r1 riiijer3-fet
filirj. aijp- ,wo
'At 'het in Nederland,
- d
sol ie in den m r
co
da zij kwikt werd,
ezus noemt ziq ze yen et ,waarac tj- llen?..tnoetsn :rnissee.
treurt
ons hoe bij zich ge
4. J .. !' .
..ge-e..
i 4 Licht
'''' (ie'''-.,
" prnekkffl
t. `jtnt
is. .,-, et"
oorsol
"det.,wij.dielicht
zien
uitgebluscht
't stervensuur.
••-• -,e-•••50, %! .,-•
re
fichti en de dieertiire ilfie 'het, iri-etse
op
dep
•
1144:4ag
van
zijn
levee.
Welke
gelijk iemand,
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• e- .-...., ......4 .:•,:.. i'• , k , : :.......,
kin., nabijheid v,er eeren ontyl‘ngd redenentioeft;gansch Sion om een treur- ow met de kof
4
.it.. »fir:le* F'""Iti rt... fl, el .i •-..
er'.ourt neterneeste VIIII5 sLiOIIL
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Mare aan 4,e heffen, dat wij" dit licht, te vertrekken
,,,...,..
rd._ . liiiebeid
worden
eók.fe.
eiligliicrift,
11
deze
hy.atidepde kaars icei kort hadden dung: Heere_,
.
.,.,.. 1.:v ..t
. c:1,...,r....-1. • . • •4, ..7...t ....' 4,._1,..v1_k• ..,_.
bij
elkanger,
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e4
,tc_91
1
5
ee
ep-e re.te b.erheugen, en wat débef- het herhaald o
r.
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., ,, tir..;..0._.,::Lt.:Ti);.1 ft••••',, ,Liar.'
'W‘vit) •
' 09r ttep xrei4tv aakr tge
.htlf.a
.,
ffl.
eid
er...
smart, gevoelt dan een gade?- gename het is
.• ,r, . •. .. . /..til,tat,
-..1, .,, .,r1•.. •
opreste van harte.' mar Lk wil geen w.onde openrijten, die vreemd te gef
l'rirklieid troor din --;-,-•
,$. ..ow. .,Jt..... -1•03•
h dI.! tiáosmng.y-an Israël, ID ae dagen
altijd ..ial. blij vn' .,druppen, ook . onder stad aankomt,
:.•211' .?..t
' .. '- - .17 J.t.i X, r :iji0e.*!5:.• ::', *.
,
lA
,, iit.4r, Ws ettij a ll e- wofingen O y
de' ineerfeele bap4 1 ',Jan.. den ,grootee ontmoeten, "et
..I.
p
..
.
• ,.. . _ , .„42 •^11J.. ...t. , li,c-t".24 .-- ,,
111.0 e
-be. t• er ,vrotelt ejd littatg9n? Jicel.W.estee„,,) tee,
geed vreemd
.. n
. - .is_ echteeAcisedach
.......,. . • .
• - , - it,ZY Ifir,41:4...
e WV, 41‘.:, •i-7*--A0 '
•e - Lt
e
u Ail/J.)1W. eenie nagela- ik in de hemelt
i
Z9g 1.pkkt .v, e g.i.,,:ge
_t ,,,, gij t u Leese
,
:'i!4]°!
n .lieh ..wiesee .1 r
vpor,,e9
orten TO..rn-eu_
zijnerslide, plaats-aapvuller alien ontmoele.
-.g
t"....
_;.;•---; -3,-..t ›: • in. ,-..'' -•-•-w.
dienaar ./.2.x.s..e.',£
Johannes ygrkpl?,..4.11. :VAdt11 49 naast heeetzijde diening door g
-Za
I*7eklieu`gee."
z-re.
,,..-..... ,..-..i...... ••41.
,,
filiaMeleeotelege w aad gehulde fare i
die zullen mij
V-1,11:5?,!glifliltigt i ifik
....t41 54n 4t0
èpdkilk VOlitir•Vis PA g50. uiet ,oud
lie,obrT• wie .hij,
9o4, alles was laatste gedach
s
-I',W8 kitfor,liejj, anltpr
)144 . VU4ill •
ggkip
$0.0erE•den doed&él:epAeders , werd hij de smartelijke
.4b, eit_,•
11:•...t.•Vt•
1 .
14.
r:, :bepetemsi.
..tot,„ voefiden..;ireefe zioh . els worsteld, en b
ktgO' h?':ve..1)Ainii.i
W'
vader
hunne
belieg.en aangetrokken in om hem in de
44' 'Iu;v3-e". °• 11-id.geu igiC".."127:!*. ii'
A erg itt de inaueI41)elractr;. riederge
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De branden
- •-..- , I .
,,. J... --.4-,
liet , .v4..l . 1 Weent vrij uit, want gij. hebt naar uw uit op aarde,
-alike 00,a,,gpsye).
?Ca.( ,4Ief.,i,ár
t.erf;,..rte(den-,
wensoh en bèhoefien a - te kCirt in zijn "De leeraars
,
.„. ..• t4. .• .., i),...
....2.,..
_,...
•.....• -.
9 Ver.....',1),e2-tilejt 0, .ttiSizaf.. . jiee. •escki,ik.1.‘eu. licht mogen-vrhetigéi., En ZOO seggen glans des ui
.
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célte. en .voo-rdairre manner . .iji_t vroeg nfetzalleen
de-gride 'eh • 'bioedbeirekkin- regtvaardigen
.,
.fdvincrtig
. e Ja'r?e. .wti,.• gen, niaar ook de door huwelijksbani,-,;:e.1"•11,14è-11)C
. - g..
'o
en eeu wiglijk.
':.1.-eli t it:‘ri: 1 • ".l..•3",«Ie k.•:.1<l 41;‘• b::
:op en èeftija vey _24 jtrgpi ; di.e".. zee TICe.hi i'Ae$teide-Tfatii.i‘fie":;:ae vader en als degenen,
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,
boom van G?k.1 be- eetirsall.ftr.ilennpligli
moe er, (fie hem lis e'en waart igen zoon is het vOOT 0
:.,, . ..
- 1,;:741.. _e. ..,,v - •., , :,
VcCheyne 29 ; orIze •leiland 3.i, en ároelen missen en ohlt de aangehuwde gen onzer
326.94.•:...
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.i.30.01 1 -".: •:a•ce•_.i. ,•••
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Je errooke
,
LIerve7'4•15, en onzu geliefde ibrO4ders eri... zuatere. 'Wet kan de dood wisselen in v
. --.. - - . •-• 'if •• •Ii! i + ,4:. .the . . -. •:._
'ft 1>roeder Oggel 40, .1reren... Ijklipi.,, wee. ons,Ontrociven ! 'Het dierbaarste en on- te leeren, fiat
11347i 'udien1.11 Iniabair'stè. Het is weenenstijd!. Doch is en pieta
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, raan vain liet .reiciar. '71Iier betaamt
trdhstén wij ons, dat hij, een als eel' Kerk verliest.
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e
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Hoe brandend én lichteed stond hij me ten hemel,
• ..
7,-. fee- -, ... ..,„0"....•,,,,e.T., ., tr., .....,.• .zbniervruebten. ISL9fr Men .t WInpg ja. in'hoevolkrijk-Pella, totdat hij zelf ne
neemt, een El
-yen . 1.)e-1.-silit .1,39.bbytldk,. werd hij i n ll'e
zij a
famine
dergebroken werd;en ofschoon verzwakt,
:
1,
li'ellige benijnin-g. ingeze4enci tuen (le heeft hij aan de tkoogeeeheol dezer plaats troost en ster
., . .. e ; '. • • • .ez,-,
door•--den treere
otit:stken \Veril zijn brandenden ijver en lichtigévende trance met
-kaars
,.. • .......
ii•-i; bar .:4•.• r.:.t.:. A.,.. : •
en li,..
,ton ie liehten,
eerst
in e .geco.m., kennis medegedeeld tot hij bezweek.
heck de won
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wij nu nog kortelijk zijn levens- bereiding u
..., --., : sie.tt.4)•-- f , .i.. sir)* i ,.• ... ' - -.•
1-.1 (?}£ a i.j1) hart enztup.ud vervitalii; hoe ,ij
. -1:«1 -,... J.:- .._.•.,..,.,..eils,;•gegichledenit doorloopen. ZEw. - werd gij uzelvezi v
_,.
ris geboren.113,jitnii, (de gedenkdag van de hoot) van een
een_
kerten
,t:ij4
,),.,-,...1.9
13,elp.a.s,
maw'
. - 6?). f 7 4. • : 1 13- .t. , ••-•,,, , . '.
verileeg,ge, ihlw,.'e ovaïviening kij Weterioo). I 829, te Axel
wij niet meer
....._ ...lioht
•.:-...raogten
1, --4 -..1:-.4. ..
' • ••
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lieedikintr werif beIllifId eti,gg. cht,,,,00k Prov..- Zeeland. Zijn cinders waren god
en
dat het vo
• - .. rf••• • hji.• ,g.«t •• . 4 . •
. •
!nor de etudertride Jongeli ngen die vrezende meneehen. Zijn moeder werd geett, te was
-eel.; v rile.lit ee -,rearjreici ,mjeiien. - Wet
weggerukt op dellielfden leeftijd vat , korten duur
.
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40 jaren. Zijn 1-.ader bereikte den onder- tn(x)gt verbe
. ,,.,, •. 0.-, , r«... • 4.. , • •
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Ivied moesten missee....,En . C Kee4.e iii dom*.vag- 51 jaar. Zij waren algemeen wij het licht
-'d ,ieV'oeide
. 1eitC'rli‘n
pen dices wend. en geaeht.ee bemind: ._ Het. huis was cell lee. Wij be
‘e.1. 7 4....=
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ST,Wen. dè'gade 'Iéb-blbedhétrekkinitiaar ook de door huwelijksbanIntoeIrretd-e-fa-thifin";an :red-Jr -eh
fer, die' heM ale denW.adt•digen zoon
din.miskeh- en bók de aangehuWde
Iers étizüster. 'Wet kan de dodd
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mtrogeért! Set. dierb•aarsie en onFalátb.. Ht-is Weene.nstijd I, Doch
'6•111 soy ons, dat liij, eten als eeti
-,•• •
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Le', id( verteerd' .is.
.
De brandend éri lichtend stond hij
;t"t"-blkrijk- Pélla, totdat hij zelf neebroken werd;eriefsclaomi verzwakt,
:fajean d9 hOogesehool dezeryldats
standendén ijver en licIng.Nende
is mecljgedeeld tot hij bezweek.
.; . ...
;t wij nu nog kortelijk zijn levensniedenb doorloopen. "*.ZEWwerd
ten 18 Junij (de gedenkdag. yan. de
.
ftinning bijWaterloo).1829, fésixel,
...- Zeeland. Zijn ouders waren god
sende.me.nanheri: Zijn moeder werd
;•erukt op denr:elfden leeftijd Van
ren. Zijn vader bereikte den onder-- .
_van a , jar._ Zij waren algemeen
ht.en bemind, _ Het_ huis was een
érg yoor,Gods volk en des Hem;
wen;.00k'voor mij. - De female van
Iers zijde waren . talrijke- getuigen
.de.zeak clesHeeren ; zij waren in
'oortogt toen de' aline ten strijde
ik was een vriend in de familie.
: overledene• broeder was op één na
,elste van acht;;:ioous en drie doch-

vervullec. Zijn laatste • dagen waren
martvol.;:zijn,lijden Ideas groot, doch
ZEItiTgedrek'alles tnetgeduld en onderweiping.. Hij gevoelde' de banden, die
hem aan dit leven bonden, doch • de
grondtoon zijns harten was: "Uw wil
geschiede."- Onderworpen sad een boogere magt, gaf hij zich met alles; wat hem
lief en dierbaar was, aan 'den Heere over.
Weinige dagen voor zijn, dood bragt ik
heiti een bezoek en deed hem de groete
;
aT li
vrienden
in-Nederland,: waardoor hij 'heer verkwiktiverd,..;.••Ik,_vreagde hentrclaarop,
hoe hij zich gevoelde bij de gedachte aan
't stervensuur.
"ik gávoelmij
gelijk iemand, die in de Wachtkamer zit
om met de koets near een andere pleats
te vertrekken en vraag in mijn lijden ge.
dung: Heer; hoe Lang nog ?" Hij heeft
het herhaald op zijn krankbed, hoe ash.
genriatn het is voor iemand, zich niet
vreemd te gevoelen wanneer hij in een
stad aankomt, maar dear vrienden te
ontmoeten, "en zoop.zeide hij, "zalik mij
geen vreemdeling gevoelen wanneer
ik in -de hemelatad kom; ik zal ze dear
alien ontmoet!n, die God onder mijne bediening door genade heeft toegebragt en
die zullen mij daar-verwelkomen." Deze
laatste gedachte. verblijddeaijn • hart, in
do smartelijke uren, die hij heeft doorgeworsteld, en het .belsa•agde den Heere
om hem in den avond van den laden
Deceit:11)er, 1889, af te lessen.
De brandende en lichteede kaars ging
uit op aarde, maar heerlijk is de belofte:
"De leeraars nu zullen blinken ale de
glans.des uitspansels en die er. velen
regtvaardigengelijk de sterren, altoos
en eeuwiglijk." Wij treuren, maar niet
als degenen, die geen hoop hebben. Nu
is het voor ons weenenstijd, maar de dagen onzer treuring zullen spoedig verwisselen in vreugde. Wij hebben hier
te leeren, dat alles kort en -voorbijgaande
is en niets bestendigs hier benepilen. De
Kerk verliest veel, WU' moeten een brandend licht missen. De Hoogesehool
meet zijn licht ontberen. De bede klm-.
inc ten hemel, dat Hij, die een Elia wegneemt, een Eliza moge wedergeven. De
familie zij stil en gelaten; zij zoeke
troost en sterkte in God. Dat Hij uwe
tranen metS eigen band droogt Hij
heck de wonde, .en Jut ecu zalige voorbereiding u. allen ten deel valle. Da
ij -uzelven verlevendigen moogt in de
hoop van'ee;zalig Wederzien, daar,waar
wij niet meer weenen of. scheiden zullen,
en dat bet volk leere de gaven,-die God
,.reeft, te wasideren, want - het kan van
korten dunr zijib dat gij it in bun • licht
moogt verheugen. Last .ons, terwijl
wij het licht hebben, in het licht wandelen. Wij hebben een zwaren slag, dien
wij gevoelen. OP den kansel zijn er niet
veel, die hem evenaren en in elk deel
van zijn bediening was hij brandende en
lichtende. Welk een aansporing voor
ens, dienaren van Christus, orutooh te
branden en Le lichten, niet Wad te zijn
omtrent de. zaak des Ileeren, maar voor,
Zijn eer en dienst te ijk eren; niet tluisen verstand
rr_nr'ir flit

gintodiiht_gatnelgenheden.
Vonasmerro-zallen-Ds.K ChnOggel
eb Mr. Ca: DoeSburg D. V. als een pom.
missie van Uitgave zorgen vemDslIorz.
Alle stukken ter plaatsingnmeten aan
die Conrimissie worden opgeionden, onder het adres van Mr.Cs. DoesburgiP.O.
Box 136,met wien ook alle corresponden
ie, betrekkelijk dit blad,gehouden moet
worden.
:7••
Gelden voor Di Horn en die betrekking hebben op het Endommébt-voaide
College (ook de jaarlijksche . Inteiest)
moeten worden toegezonden aan Mr.
•
Doesburg.
Alle andere rekeningeti. moetentamreffend worden.met.Dr.,P. 2helps, President van de College. J -.
N. B. Bovenstaande schikkik blijft
nog voortduren pp last van . de.Council.
.T. Srinvenr, See.
•
r Ten ,gevOlge 'van'"iionaitilielljkei
reparatie aan onze drukkerij, zal: er de'
volgende week geen• Horz • worder uitgegeven. Met, den eersten. Woensdag
in het Nienwejaar verwachte men due
•
No.' 39. cry
iBelnlnigh.ebbkieun '"viorden verzocht te letten -ogiriirei#:
" 7;irfity
Ds.Zwèmet.
Hor..r..mib.L-Verleden• Donderdag lad
de t3r aarde bestelling van vzijlen PAOF:
Ptl.J.SIGGL pleats. De Committee of
Arrangements, door de-Callitgenange-:
steld en bestaandc nit de heeren Cap'f
pon, Van &Adelyen, C. T. -Yost, Becker,
Ranters an-Ii:ndétehr; kw‘"ea zich met
groote zorgreed gepest van haren
treutigen pligt. -Om half een uur kwamen de personen;
die de lijkstaatsio uitmeakten,In de Iwo".
fling van den overledeee bijeen, err bitgaven moll in prooessie near de Berne
'Kerk, vergezeld van de bedroefde faith
. .
lie des overledenen.
In dezen optogt, werd de Serk vertegenwoordigd door de leeraars, die hét
lijk droegen, en door de verschillende
Kerkerarleit De College werd verte
genwoordigd doer de Oeuncil, Face.'
teiten, Studenten der verschillende De
partementen, drukkers der lloru en'
den Janitor; de 'Burgerij door den May•
or, Recorder en Council diet Stad.
Het Collegie-gebouw was door de
studenten smaakvol met rouwfloers behangen, en ook het spreekgestoelte
droeg teekenen van rouw. Hoewel het
weder zeer ongtaistig, was, was bet
Kerkgebouw gevuld met een ernsiig
gestemde menigte, die een diepen indruk had van het verlies, dat allen hadden geleden.
••
Na een zeer gepast gebed en the:
spraak in het Engelsch door den Een.
Dr. Phelps, werd de lijkpredikatie uit
gesproken door den Eerw. C. Van der.
Meulen, van Grand Rapids, die in haar
geheel in -dit Nummer is opgenomen.
Dc tekst van den hooggeachten grijzen
leers:al- was bijzonder geschikt voor de
gelegenheid, waarvoor zij gekozen was.
De Eerw. A. Cz. Kuyper, van Ebenezer, die gedurende den tijd dat de overledene her Itenier.- et: leertiarts&bt te

grafenis zulke schikt
met aebdtrekkingen
dene tot de Inrigtii
met de gevoelens
verlies-had ondergas
Dit gedaan heblxy
missie alle verdere t
de begrafenis uit, en
Maandag, 20 Dec., w
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Uitvoerende COmml
voel van het verlies,
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node berm...J-1 tv... e
van de pput;cil van hi
derhand
dc
een der'.1-lrotisoret
door de Board van
danig aangestarech
1864, het Frofessoras
zijn van uatiíre teddoor de nitgeb?eidhe
herder"lijkéd
Hij werd spoedig
neuteuivan•Insehrijv.
dowment, in de Roll
vocil:twelkr-werlFhij"
was door het 4th in hem gesteld Werd
te uitslag diep hij.r
wijsheid dier keus.
Toen sic tijd daar
• blikatie-Departeme
beginnen met een b
sche taal, dat tot o
en de -College dien
bijzondere geschikt
géren van sulk een
ming voor die poeiti
heid in dit opzigt w
zen door de daad
thane op een vane
grondslag rust.
Zijne gaven, bei
van predikatibh-en
ne ondervinding al
maakten hem bijzo
dat gedeelte van zi
tot Predikkunde e
de; en zijn .arbeid
Departement der `
hooge achting geho
Als lid van onze
beleefd en vo
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was bekend gethaakt, werd er besloten
om de gewoue werkzaamheden aan de
Collegete etaken,in Woensdag morgen een verdnagde vergadering te houden, als wanneer het volgende eenparig
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PILLEN TEGEN GALKOORTSEN..
..•
- -•

-"De Hor."
tot de Klassis
nerd aan het beJs, op den eersten
eeenten collecten
oude en zwakke
en weezen. De
oegezonden worhicago, de Prosioemd om de bee behartigen.
. Zwsmaa,

Deze-Pillenijdifitatekend geschikt om alle
soorten van Galziekten te genezen. Indieneen
patient met galkoortsen gekweld is, zullen doze
pillen alle vuile stof wegnemen, en hem ten
natuurlijke gezondheid terug geven.
Twee of drie van deze pillen zullen meer
goed doen, dan 5 of 6 van eenige andere soon
van pillen.
M. B.R.IMM, Chemist,
tTercates it Knot, Feenige Eigenaars,No. 67
Monroe straat, Grand Rapids, Mich.
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, • en blad tot zijn
; en zijn bek a- enrrsn:
)zigt worgit het best be e.,
dat Dtz lb*
VA:gten1
satinernelek 1/4 :
st.
beide ale zainenstalk,
ién en :Its prediker, met
in g als herder en leeee,,,
bijzonder geschikt
van zijn Protestsoraat,
igie en Pastoraal behoo r.
rbeigl in het Theoloeieeh
.der College werd billijk
gehouden.

ouzo Couecil "as hij de.
!n vooreigti; en wij int.
!n in de plants, glie hij
izatie van ons Ligcheain
. flet Instituut zal hem
Faculteit. En onze Kerk
a sal hem' missen in hare
-ga,leringeu.
ijl wij zijii het3ngaan be.
wij op tot Item', die, hoe.
arbeid Zijner gekozene in.
ebruikt en beloont, er toes
ijk van is. Zijne bronnen
ailijk—het werk is het Zij.
Ian Hem wizen dank ver.
oor den arbeid van on.
9mi:der—en flem zij de
tot in eeuwigheid. Amen.

!sloteu om het boveutitaanChristian Intelligence, en
plaatsing toe te zenden.

, de Conterwittea of Arrange.
. ! Council, namens het Infamilie, bedankt worde
awe en doeltreffende wijze,
haar toevertrouwde taak

le
, Namens de Council,
ABEL T. STEWART,
Sec.
MIMMININEMINI~11~~1

Voor "De Hops."

iache en Akadeinieche Fa.
Hope College kwamen
gen, den laden December,
. de godsdienstige oefeChapel bijeen; en daar
van Prof. Oggel formeel
maakt, werd er besloten
werkzeamheden aan de
keu., en Woensdag more
lied': vergadering te hotter het volgende eenparig,
en:
lijden van onzen ambtgegel, heeft de Inrigting,
zoo naauw verbonden
°cm verlies geleden, voor
ologieche School. Zijn
ekkingen tot QII1C W es'
n, alsmede zijne gavel]
'n prediker, inaakten hem
ihikt om de betrekking,
eroepen werd, te beklee•
zijn toenemende onge>4:Jaen vele maanden beiirbeid te verrigten. zal
van zijne dieneten cog
ten blijven.

(Wen overleed, na een lijden van ruim ,i;' throughout the -world. an
noten hebben, te zitten Linn de VOett:11
drie jaren, onze geliefde Vader ALBKRI. %Et K mark the quarter of a cent
van heat, wiens tippet) overv loeiden van DKVLLI>, in den ouderdom van 74 jaren, 4 4 this journal ba.s held the
woorden der wijsIteid Diet alleen, maar maanden en 7 dagen. Ofschoon zijn verlies tifie and Meehameal Litt-rat
smartelijk voor ons is, nogtans verblijdeu wij
die ons ook met den rand in het tnedege• ons in de hoop dat hij de eeuwige rust is in- will issue on January fir.
%., splendid Steel Eugravtne h
voel van een vriend in hroieler begun - gegaan, waar bij reikhalzeud naar uitzag. 11,
,..., Philadelphia, entitled:
Albert
Vredeveld,
in
deze
nederzetting
gekotig d.
4•Meu of Proerels— A user
men zijnde in het jaar 184, had zich gevesBesloten, dat wij hartelijk getuigen tigd in Overijssel, waar hij zich een boerderij •:," the plate costing nearly
contains
nineteen
ninetn liken
con
van aijue tOewijding aan de eli enet, van aanschafte en als een geacht burger gewoond .,. and
heel. totdat hij geroepen werd om het tijde- American Inventors. It 1
Christus en men onze Inrigting en dat lijke met het eeuwige te verwisselen. Velen of art.
Single pictures, printed
hij, zelle ongfer vele ligehamelijke zwak- verliezen in hem een getrouwen vriend en
will be sold at 910, but an
raadgever,
en
in
welke
bediening
hij
ooit
hedeu, zijn onderwijs met on eermoeidee
geroepen werd, vond uien in hem een getrou- for the Scientific American
sent use year, together with
ijver voortzette, tot dat. hij, in under- wen en ijverigen medehelper.
werpinbt aan 's Heeten wil, genoodzaakt
Veel, ja, zeer veel verliest de Kerk in hem. k graving, on receipt of '311
also offered as a prerni
werd zijne werkzaamhedeu ueder te leg- Hij is er bijna vijftien jaar in werkzaam ge- subscribers.
weest met onvermoeiden ijver, daar hij zich
gen. Maar wij zijn ten hoogste over- alle moeite en ontbering wilde getrooeten,
$1.500 CASH P
[n addition to the above p
tuigd, dat hij onzer gedachtig was en om dat talent, van God ontvangen, hier op e
woeker uit te zetten. Verliest de Kerk in hem e blishers will pay 91,500 in
dat zijne gebeden voor ons ten Hemel een
geliefden broeder en waardigen voorgan- for lists of subscribers gent
stegen, zelfs in zijne langdurige ziekte.
ger, niet minder betreuren school en maat- 10, 1870. Persons who wa
Bes/uttn, dat hij altijd ruet aeliting in schappij zijn verlies, daar hij gedurende den Cese prizes, should at once
tijd, dien hij bier was. met lust arbeidde tot tus anti blanks for names.
ons geheugen zal blijven leven, ea dat vooruitgang en welvaart van School en Maat- , - Terms of Scientific Ame
wij hopen na te volgen het voorbeeld schappij, tot op den dag dat hij aangetast ?:1- &3.00; six months 91.50; f
werd door die ongeueselijke kwaal, Asthma, Te clubs of 10 and upasrde,
zijner christelijke zachtinoedigheid,
waaraan hij ruim drie jaren geleden heeft, tot annum. Spec men copies se
nerlijke godsvrucht en heiligen ijver, hij den laatsten edam uitblies om die rust in Address the Publishers M
37 Park
welke zijn korte loopbaan gekenmerkt te gaan, die er overblijft voor het volk van
God.
How to get Patents.
babel] en nimmer in vergetelheid zul
Namens de Kinderen,
Patent LIIVes and instruct"
len geraken.
L, Vasueveete
sent free.
Drenthe,
Mich.,
7
Dec.,
1869.
Beekten,dat wij de zwaar getroffene beeteetteeeeeee-e-----trekkingen in hunne droefheid gedenken;
PILLEN TEGEN GAL
gdrertentien.
hun de verzekering geven van ons innig
medegevoel, on hen aanbevelen aan
Doze Pillen zijn uitsteken
Voor "De ihp,"
soot-tell van Galziekten te ge
Hem, die een man der weduwen en- een
HERINNERING.
patient met galkoortsen gek
vader der weezen is.
Da gemeenten, behoorende tot de Klassis pillen alle vuile stof wegneu
Besloten, dat wij een afschrift vau de- van Wisconsin, worden herinnerd aan het be- natuurlijke gezondheid terug
Twee of drie van deze pil
ze btsluiten aan de familie des overle. sluit dezer klassis dat jaarlijks, op den eersten goed
doen, dan 5 of 6 van ee
Zondag in Januarii, in de gemeenten collecten
denen ge yen, alsmede aan den Christian zullen gedaan worden voor oude en zvrtikke van pillen.
M. B. KI
:*TEJLETEE t Knii , benige
Intelligencer en DE HOPE ter plaatsing leeraars, hunne weduwen en weezen. De
collecten kmanen voorloopig toegezonden wor- Monroe straat, Grand Rapid
toezeuden.
den aan Ds. B. de Beij, te Chicago, de PresiPrijs 25 C.
J. licizINGA,
dent van. de Commissie, benoemdom de beCO in Aileen die zijn echt, die get
G. VAN DEC KIL EEKE,
langen dier hulpbehoevenden te hehartigen.
Steketee & Kimrn.
DER HART,
E. VAN
A. Zwsuaa,

1
4

I

r

Stated Clerk.

Lage Prairie, Ill., 10 Dec., 18.69.

poor "De Hope.'?

In de laatst gehouden vergadering

MRS. ALLEN'S

der .Raternal Society, werden de vol-

Haar Versterker & Zylobalsamum

geode besluiten aangenomen:

Dewijl de onverbiddelijke hand des

Zijn beiden zoo doeltreffend, dat zij 'Jet

Om den lezer nog verdere
geven van bovengenoemde Pi
de vrijheid om eenige namen
van menschen, die Kim's
gebruikt hebben. Honderden
nen wij krijgen, die hetzelfde
nen geven..aLe de ondergeteek
ruimte laat sulks niet toevan Kant's PILLV4 zeggen.

doods de betrekking tussehen onzen be- regt de natuurlijke versterkers van het menKIMM'ti GALP
minden Pro.fessor P. S. OGGEL en HOPE schelijk haar worden genoemd. Het zijn
twee geheel afzonderlijke middelen, die te geOp itaireoek van velen geven
COLLEGE heeft verbroken,
lijker tijd niet moeten worden gebruikt.
keuring te kennen over de Pie
Besloten, dat wij, de Fraternal So- Mrs. Alien's Haar Versterker en
verzekeren met onze naa
ciety van dat Instituut, bij dezen ons mist nooit om den verfijndsten en beschaafd
wij ze reeds eenigen tijd gebrui
innig leedwezen betuigen wegens het sten persoon te voldoen. Met elke &sell hebben, dat zij telkens met hi
gaat eon verzekering gepaard, dat dit mid- hebben gewerkt om vuile ste4
verlies van een onderwijzer, te regt ow del grijs of wit haar in korten tijd tot zijn en dat zij bijzonder geschikt 2
zijne verscheidene diensten kewaar• oorspronkelijke jeugdige schoonheid, glans tige ongeateldheden te genezei
deerd, en ow, door ecu lange en nuttige en kleur zal terugbrengen; nadat het eenige te meer aan te pr jzen, omdat
malen gebruikt is, zat het hear dikker en bevonden hebben dat 2 3 1
oudervinding dierbaar geworden ; ter. sterker worden. Het zal 't uitvallen beletten dosis voldoende waar 7ijo, wi
wijl wij oo k de ledige plaats betreuren è.. en een gezonden, prachtigen groei teweeg ht. 6 11100MitOU gebruiken.
die dus in zijne veraehillende betrekkin- brengen. Het is een keurige, aangename,
L. J. Stratingh,
A. I
schadeloo;e en gezonde haarolie. 0eheel verTiete van der Meer,
F. I
gen tot School, Kerk en Maateohappij schillend van de meeste andere toebereidselen
A. Smit,
voor het haar, zijn deszelfs beetanddeslen
wordt veroorzziakt.
J. SV Bruner,
L. I
voedend en geven aan de worteltjes leven en
Jan Blok,
Joh
Besloten, dat wij,' in deze ramp, ten kracht.
Rentje Diepetra,
J. :1
hoogste onze sympathie met de beroof- 1 Mrs. Allen's Zylobalsanium.
D. van der Velde.
'41
de fainilie betuigen;' haar van onze ach. %.(4.4 Dit heerlijke toebereidsel is vrij van eenig
Bovengenoemde Pillen zijn t
ting in het verledeile en van onze welwil Li- bezinksel, en een toilet-artikel. De dringen- el de volgende personen :
de behoefte aan een eenvoudige Haar-olie,
lende toegenegenheid voor de toekomst voor jeugdigen van beider kiuine, vei oorzaakte
Jacob 0. Doeaburg, [Iona
aj
Doornink it Steletee,
verzekeren; en daar wij weten dat zijne m, eerst het maken van de Zylobalsanaurn, en de
D. Wiersma
Vries
I; verkoop er van is ontzettend, niet alleen in
tegenwoordigheid zelfs nog aangenamer L
Jacob den derder
dit land, maar in Europa.
was in de woning dan in het leer. ;e
Henry Klein,
Jame
UITTREKSELS VAN BRIEVEN.
Grant
H. R. de Ruijter„
vertrek, beschouwen , e ij liet llama "Uw Zvlobalsarnum wordt door elk lid van
J. de Grutter,
een zwaar verlies en treuren met de ,p ons gezin, jong en oud, gebruikt en wij achZwaluwenburg& Bro., Kaifu
ten het zeer hoog. Zoo er eenige grijze haren
Kater
S. Lage
treurendeu.
..- voor den dag komen, maul wij uw Haar
Gebr. Brouwer
Grant
Besloten, dat wij zijn leven en korte ''s. Versterker, waar wij met veel lof van honren
Granenburg,
Staat
loopbaan ale een voorbeeld voor one, a lti 4iJ spreken, beproeven."
A. Wagenaar,
Noon
—EN AU—
leerlitigen, beschouwen; zijne geleerdeH; Verkocht door alle Droogisten. VerSteketwe k K ini m. N o . Gj
en Christelijke eigenschappen bewon- i
,' koophuis, 8. K. VAN DUZER & CO.., 35
r;
r a ud It a p i
Barclay Str, en 40 Park Place, New ,
deren, en terwijl wij zijn too t hetreu- ' York,
STEK ETE.
le—iv 1 35-48

i

wt:drr tot gil tule

•

of the progreee of invent:0e and ilecovery
lijden van ruim • throughout the world: and with a view, to
r At.stmr Vae- mark the quarter of a century, during which
\an4 jaren, 4 this journal has held the first place in Sciencon zijn
rlied • fide and Mechanical Literature, the Publisher.;
ts verblijden wij will issue on January first the large and
VCISC rust is iu- '41 splendid Steel Eugraving by John Sartain ot
id naar uitzag.
Philadelphia, entitled:
'nerzecting gdi°men or Procrees—American Inventor.,"
-eves
"I'd Lich `'
- the plate costing nearly /34,000 to engrave,
aeh een boerderij
burger gewoond and contains nineteen likenesses of illustrious
American Inventors. It is a superb w erk
•ti om het tijdeof art.
Velen
Single pictures, printed on heavy paper,
uwen vriend en
will be sold at 810, but any one subscribing
healing hij ooit
for the Scientific American the paper will be
lei= ern getrousent olio year, together with a copy of the engraving, on receipt of .510. The picture is
de Kerk in hem
also offered as a premium for clubs of
ii werkzaam gosubscribers.
er. daar hij zich
:Sr $1.500 CASH PRIZES. At..:
•ilde getrooeten,
In addition to the above premium, the Puvangen, hier op
L de Kerk in hein blishers will pay 81,500 in CASH PRIZES
ariigen voorgan- for hats of subscribers sent in by February
school en mast- 10, 1870. Persons who want to compete for
ese prizes, should at once send for prospecgedurende den ,
ii.et arbeidde tot tus and blanks for names.
Terms of Scientific American, one year
School en Meate3.00 ; six months 't 1.50; four months l.00.
at hij aangetast
kwaal, Asthma, -, To clubs of 10 and upwards, terms F;2. 50 per
eleden heeft, tot annum. Spec. rneu copies sent free.
a om die rust in PI Address the Publishers MUNN
37 Park Ruw, New York.
, r het volk van
HOW to get Patents.—A paniplilet otie
eren,
Patent Laws and instruction to inventors
Vaseeveete Li sent free.
69.
I )111I'S

h

tien.
I. "De Hop
VG.
it tot de Klaseis
Inerd aan het beop den eereten
neenten collecten
oude en zwtikke
en weezen. De
.oegezonden wurhka.go, de Presioem om de bete behartigen.
Zwsmita,
Stated Clerk.
1869.

EN' S

dobalsarnum

ad, dat zij met
re van het men*tied. Het zijn
ddelen, die te gegebruikt.
Vera Ierker
ten en beschaafd Met elke fiesch
d, dat dit midten tijd tot zijn
boonheid, glans
3adat het eenige
haar dikker en
it vallen beletten
en groei teweeg
aangenaint,
Geheel verre toebereidselen
bestanddeelen
rteltjes leven en

baisamum.
is vrij van eenig
d. De dringenidige
ane, vet oorzaakte
ialeamurn, en de
1, niet alleen in

king, cu netfeei de et rete oorzaken van ztekte
weg.
Op bet papier, dat ow bet doosje gewikkeld
worden verechillende
ijzingen gtiVen
van de volgende ongesteldheden, die door delu korten tijd get3eLen worden :
ze
senile Maag," "Likeeloosheid," -Ver.
Voor
zwakking en V.alies ean Eetlust," belt...wen
zij nettle gebruikt te wordeu inn de ineng tot
gezonde werkzaautheid te brengen.
Voor -Lever/it:10-m: .1 Wm:tinge WeedHoufdpijn," -fieeiziicht,"
piju,':.
aebtig Kolijk" en "Galkourtsen,' women zij
in elk geval met eordecl rebruikt ‘v<edeu, ons
de ziekeliike werking te genezen .ea de eye.
stoppingeu,waardoor zulke veroorzaakt wordt,
weg te nemen.
Voor "I:00de hoop" of" Loslijvigheid" wordt
gewoonlijk 3leolit.3 cen doosjc vereist lit.
'Tour "Itheinnatieinus," ".Tieht," ''Grav'el,"
"Hartklopping," -Pijn in de Zijde, Rue en
Lendenen" moeteit zij op den duur geb:uikt
worden.— Voor "Waterzucht" en -Waterzuchtige Zwelling" moeten zij iii groote en vault
I erhaalde boeveelueden worden gebruikt.
Als Dinner Pil gehruike men er een of tnee
ons de vertering te bevorderen. — Van tijd
rot tijtheen dosis te gebruiken werkt 7e.ervnorthelig, algevoelt rw.n zich wel.
Avelt Co.. Prektikale Sche:kun1)r. .1.
digen. te Lowell, .lass.7 V. S. A.
•-•

verder uIlle

<>tax h.- t.tee,sa ea. kj
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VANDERSTOOP & DOORNINK. •

MANDL

!LINDE' _I AR-S, IN,

EIIEWAREN. GEMAAKTE KIE

PILLEN TEGEN GALKOORTSEN.
• .
Doze Pillen zijn uitstekend geschiktoui alle
soorten van Galziekten te genezen. Indieneeu
patient met galkoortsen gekweld is, zullen deze
pillen alle vuile stof wegnemen, en hem ecu
natuurlijke gezondheid terug geven.
Twee of (hie van deze Olen zillion weer
goed doen, dan 5 of 6 van eenige andere soort
Yen pillon.
M. B. KISIM, Chemist.
:* TSILETEE át. Krum, Eeuige Eigenaars,No. 67
Monroe street, Grand Rapids, Mich.

Prijs 25

f‘e

in een

wI

TABAK, SNUIF, CIGAREN, PIJPEN

LAARZEN

'ENZ., ENZ.

K It t' I I) E

I
UAW

11.911 F: DE IN

t s.

Alleen die zijn echt, die geteekend zijn door
Steketee
Om den !cur nog verdere inlichtingen te
geven van bovengenoemde Pillen, hebben wij
de vrijheid out etnaige namen bekend ta maken
van menschee, die Knot's Pilau vroeger
gebruikt hebben. Honderden van Lumen kunnen wij krijgen, die hetzelfde getuigenis kunnon geven. als de ondergeteekenden, maar de
ruimte laat zulks niet toe.. Leest dus, wat ij
van Kilter's PILLEN zeggen.

Allerhaude Ploor(eu Inn

Schrijf- en Engeische Schoolboeken; r
GODSDIENSTIGE BOEKEN,
van Oude eu Nleuvre Schrijvers ;

SCHOOL- EN CATECUISA.FIE BOEKEN,
Ft; een Compleet Almortement van

GALPILLEN.

Op aanzoek van velen geven wij onze goedkeuring te kennen over de PILLEN váNKtmat,
en veraekeren met onze naaniteekening dat
wij ze reeds etmigen tijd gebruikt en bevonden
hebben, dat zij telkens met het beste gevolg
hebbeu gewerkt om vuile stoifen af te voeren;
en dat zij bij/onder geschikt zijn om galachtip) ongesteldheden to genezen. Zij zip des
te meer *an te pr jzen, omdat wij telkens be'
bevonden hebben dat 2 t'd; 3 Pillen voor een
dosis voldoende waar zijn, wij van andere 5
6 inoeeteu gebruiken.
L. J. Stratingh,
Tiete van der Meer,
A. Smit,
J. W Bruner,
Jan Blok,
Rentje Diepstra,
D. van der Velde.

A. Ilerstein,
F. Lanting,
H. Ramaker,
L. Loiwerse,
John Hudson,
.1. Appelhof,

KERKBOEKEN[.

.
CIF'

1'. S.

•

zoo men ceuig eerk begeert. dat

niet Vriothen.deu is. kan zulks door bestelling
lij ,111`Z

worden.

II T KL,EE DE R

Op evil bereidwillige u erhjLe bedii niug

Bovengenoemde Pillen zijn te verkrijgen hij
de volgende personen :
Jacob 0. Doesburg, Holland,
Mich.
4i
Doornink ,t Steletee,
D. Wiersma,
Vrieslarei,
if
Jacob den Herder
Henry Klein,
Jameetown,
BRIEVEN.
H. R. de Ruijter„
Grandville,
: door elk lid van .
J. de Grutter,
"
tikt en wij ach- '--:1 Zwaluwenburg it Bro., Kalamazoo,
s. Lag,
nige grijze haren :.
Kalamazoo.
Gebr. Brouwer
r -,
'n wij uw I-1"
Grand Haven.
el lof van honren I Granenburg,
Staatslaud,
"
A. Wagenaar,
.,
NoordHolland, "
;
roogisteu- Ver- ,ii
—EN lIti—
&ef.
steket
a- lilturn. No. 67„, Monr oe Stn..
ER & CO • 36
Grand Rapids, Mich.
k Place, New
STEKETEE ek KIMM.
ie—ly 55-48
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kan r'nen lIstaat makes'.
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VAN DEH,STOOP & DOOltN I N ,
:10 Monroe Street,
GRAND ILAPIDS..

•

nr N 11' 11

004.44le 1-<1,01V
EP.V

Mtcte
Uithangbord: De

Groote Pijp.

Wij houden ons stipt aau
ALLE GOEDEREN WORDEN

298m

/57- C- 2

—• •

LIJKREDE,
tgesproken door den WelEerw.
0. VAN DER MEULEN, •
van GRAND RAPIDS, • •
bestelling ytt4. _:,•;
bij de ter aarde
.
PROF. P. J. OgGEL,
te HOLLAND> MICH.; 16 Decomber,1.869 •
4-rfr
"Hij was een branaende - untende kaars: n gij.lrulieden voor Den kOiten tiM In zijn
verkiiivge.na
J..Joh4s
WAARDI ,T‘c•upoity.p38,L.W.R.6,den
ord).1c, geroep en tot een ttaak, die ik
enschte dat nogiaren ware uitgesteld
worden, •L'Aen:g4',
rij zijn hier met de schira:vahrxlep
.erledene voor ons, wies . gédachitettis
t. "uit ons geheugen. ge-wiSoht;•!. kaii"
orden. Hij leett :en zweeft -Voot,onzéri
!eat, bOvsenal"iri-de harten•Vkii-heiïrdie
troteeder berninden. é-r; 40,9
gaht.i.eti.
r tj iijn nu geroepen anhtérije,---.1ijk
is te viel vo&rons * Mentiettie. letteren4Z..gevbel. -:Het -is een te verp
Vaag; . zodveel wig •'te zien ontvallen.
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in ge voel ;7 'd fbij j -p'reikku-g,4.too
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Ynde kaars.
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at Jezus gat van J °hair] rtett,
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1 zij voorkomen, beroept Jeztis
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voor drt _opreg
il .geen w_onde openrijten, die
•• •
d5gen
-,druppen, ook .onder
• ?le v,eKlossingyan .1.sraël, in
•r:t'ae•
de 4
- erte..zoc
1'.an Esther 'was 4„in alle-woulogen sker
de
haAd
t _Van den ,grooten
.z .
"t•
ja._e0.1groi,erigOaoh
.,r4n -ttehtt. • en vroliLickelá, Daárorn
tu
ep t'sg
pod.. zoor u ,e9
_ágtae
f .1
eenia na;zela:
v.bor,eep korten
in•zu_
.4
de
plaats,--aanvtiller
n
-liGht,
wqgen
1,..ptlisrp.
J
st
zijn.
.
!
• any
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-et.ijct, God ,. zoowei'
!.),earbeláen,•
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•• •
• .
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totdat hij zelf ne
idt.i
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lief en dierba
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hem een bez<
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laatste god&
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glans des n
regtvaardig,
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is bet voor c
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dend licht
moet zijn Ii
tut ten item
neemt, een .
famine zij
troost eLm ftt
tranen met
neele de w*..
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, ,.et, ,,,t.....itt,ctit...., t.. . ,..• --is isij vourkumen, beroept Jeztte AlCil op
h£t g,2tuigenit4; dat Johannea 'van hem
gegeveu had, en wederkeerig verktaar. t
de ileilauti, wie Johan-net, en zijn. dienatwerk was geweeet. Wij hebben
woorden van den tekat wat:lezusikial.
Zijn dienaar en dieiistwerk
!,..
wear hij het volbij bepaalt.: - •
Braudeudeeb lichtende kaarsz—achoo4 , ,
beeld! Daar nu de Joden gewotinwiiret ,
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uoeinen, wo mogt deze dienar met
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.ZE. rv. in .Ne*.derW* een brandende en lichtende' kaar'e;
and 'iek.ec-ri ,trelden, firhV • ryieti'da „eve
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wilt» hij .doet za! .wel,giltikketr.,.' Zj
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LL 't 'Tome yolk In JJ verheugd,
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• Zal huppelen van zielevreugd, .
. • Dear zij bun weasel' verkrijgen, enz."„
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lictitond stond hij

bratidend e:. \ totdat hij zelf lie
. _floe
in het volkrijk Pella ‘fschoon yerzw akt,
dergebrokel wertl,ei .0(01 deter plaats
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tut- tell hem
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Zijir neoed-er• we'rd
tiredende !met
op den.tellilera leeftijd
4(1:0,ren. Ziju valer bereikte:den - enda-i-weggerulst

deur van 5, jaar. Zij win-en algemeen
geuebt.eti beruirid... liet. hub, wee een
herberg vóur,GOde yolk C81 den Ileereit
diettaren; ook tutor mil De familie van
Inoedere zijde waren talrijke getuigen
voor de leak des Heeren ; zij waren in
der %;portogt toen de. 'leer() ten atrijde
riep: Ik was een' v fiend in de familie.
Onze:.overledeint broeder was op -één na
le.unilste van acht:;•zoeue en drie dochte mates tilgO3 ittsg,:siv,OMeblv-YP w '71111.'7),t,qk
JkliFjegSW.Y.15-Fra‘iEn itch -13irit:PrItriallt:iist-,Nrsenetiji huerUjke
weggenoint.re;
Itioplpati gehad. •Ite hel Ii van zijn !even
huvft hij gesleten in den •arbeid des
veel 'vrucht . .en • zegen.
Ell 01a,tr de ondervinding bet bovestigt,
dat de cello mensch meet doet op één
dig, dan anderep in twee dagen, zoo is
dit ook hier van toepassing, daar wij
op den veleu arbeil zivde, die door hem
verrigt ie, zijn leeftijd wel konden ver4o3,1.helen. Van zijn t roegste jeugd al
au v recede hij tien.11eere. Ik heb hein
bijna 30 jareu gekend, derhalve van zijn
titenle jaar -af, en heb hein Otik eau zijn
vroege jeugd het gorisdienetig ouder ijes
inetlegodeeld.

gewetke lager onderwijs beett
bij aijn verdere•outwikkeling ontvangen
up 1v Frenewhe School van den beer van
l'Itiftii.ntr, • te . I loogt3 Z wal we. Du wijt
ik hent een nitstekendu avtleg openbaar
werd, beeft Itij eerm. Cull kertcii tijd hij
Eerw. 1-wer C. Steketee, te Nieuden
wederp, ie de voerbereidende weten schappen gedtudeerd,•V,111 waar hij vertrok near Oinmen, wear hij k wain ondei
'lv it-thug van den Wel Eerw. heer .4. C.
vat. Raalte. Vervolgens Werd hij tot een
go-ageld, bekwaarumaking voor de heilige bedieniug or geniemen op <Li I looge
.";,..
nil.1... 1;•.st nut

#eell., te'wiaideren,-Wilfit. het ki;ri -v•Za ajiák .harl.van
Váies,--dat'iilleii
korten (Igor zijn,-dat.gij u.i.n
d'engule.den:"T':.
.,-: • inoogt. vi rGeiiogen
tast ,:743fit.,*terwijl
ja 'n -seer gepast
wij liet licht hebben, in bet licht waride- spraak in hit Engelsch 'cioor -den
kei'Z
lot. Wij bébben een zwareu slag, dien Dr. -Phelps, Werd de . lijkpredikati
e ul
wii gevoelen. Op den kansel zijn er niet gesproken doer den Eerw. C. Van d
vee l,
hem evenaren
in elk deel Meulen, van Grand Rapids, die in ha/
vanzijt: bedl-ming was hij bratelende en geheel in dit Nummer is opgenom
el
lichtetider. Welk can aatieporing your De tekst van den booggeachten grijie
ons, dienareu van Chrietott, ties toch te leeraar
bijzonder geschikt •voor d'
brandenen te lichten, niet kou) to zijn gelegeitheid, waarvoor zij gekozen w
omtrent du zaak deielleereit, ma ir voor De Eerw. A. Cr. Kuyper, van Ebetz
Zijil eer en dietim. te ij,eren ; ttiet . duia- see, die gedurende den *I dat de over
.
wetepauli:ap. yeretand Wept, het ltenkr.sleeraarsalbbt
4
-j• Eciiiiie-rirgItrmtysowrie:oik'.k

lien, van ow, moge getuigd worden : "hij
wan een brendende eii lichtende keens."
Wij weten uk:-t. of de Ileere one oproept in. de lento, deu zUnaer of herfst
van one leven en bediening, doeb laat
van ous level' en dienstwerk dit getuigrunt wordeu achtergelaten : "bij was
een braeilende en lichtende kaars."
Nog eens, het in voor bet volk een
kraebtige 'drangreden om in bet licht
te verheugen. Dat
bedienin z ge
that
gewaardeerd worth-, want de
hele neemt somtijds plotseling weg.
Gertruikt
tijds hetgeen God geeft
Lor redding cu volrnaking ; eo laat one
alien
in Gods bedeeliog.
treat asti elk zoo lang, tot . zij Zijn raid
behben uitgediend. ' Ten allen tijde zijn
ook de grootste lichten-uitgegaan. Wij
uneeen liet ter harte nonce, (loch niet
alsof er geen hoop ware. DO Ileere
torgt voor du" , belangeu der Kerk, en
tan den afloop der aardsche huishouding
worden wij alien hereettigd orn niet
nicer te acheiden, en tiflrliiren : "Wel,
zij goeitt. en getrouwe dienstkneebt ;
over weinigen zijt gij getrouw- geweest,
over velen sal ik u zetten : gs in in de
vreugde us Heeren." Amen.

11

. rte;rideo
en bizrgefs. verguzel le ''«it; initogt, toen
bet ^1.3.tTrlijk overivehot des tiverleileneu
Vult de Kerk naar de 'begraafplaats gebrigt werd. Het. gebed hij bet graf
werd gedaan door den Eerw. II. Uiterwijk, van Vrieslaud.
Het, is 0nn00-440/00r ous ow iets hij
- v'ele getuigenisnou te voegen, die in
tEt 11,11031.11Cr V90 0139 blad, aangaande
bet karakter • en den arbeid van onsen
betreurden vriend worden afgslegd.
Doch het is vooral once rla.514 mu op
Liz Iloe.e te wijzen, al3 een monument
van de gaven en den ijver ;an Wijlen
hereto Vestigcr en Redakteur. Aan de
gewenscbte vestiging can dit geWigtig
()roan voor 'du Kerk en de College,
wijdde hij .zijne voornaaniste krachten
toe. Zijn groote belangstelling in Ds
Ifoi,z was zoodanig, dat hij door zijn
ge-bede ziekte been, zeltk tot de testate
week toe, gewoon was bare kolommen
door te zien en out deze reden oordeelden
wij het oevoorzigtig ow onzen lezers
ZEw.'s voortdurende verzwakking mede te delen. Het berigt. van zijn overlijden id zoowel plotseling geweeet voor
hen, als het in het laatst nog voor alien vi
was. Dooh ter wijl hij rust van zijn arbeid, volgen xijne werken bum na; on

•-

-

_
den ut bezwaren 'r•!! •,.
daieter voorgedragene eta niet welbUire.
peite voordiellen, wist hij di.. tort
lichit et
d000lachic ophelderingen toUáadikta
Le kerk
wijágen, dat. zij de algtnneiinz geeiNtet.
ses en
ring wegdroneen. Wat waist hij 'It'ltijá
t'd bef.
het goede voor Sion te zoeken
Godt a2
e.
' •
-••
pen bevorderun.
kendhei
Welk ten onontbeerlijk 1ieht4n de Fie
zijile 1-C
trekking, Waarin hij van God gepjaattit
war in de laatete jaren zijn's Ileven.
den, en
of t Door zijne gaven beett bij
dti
en buitenslauds loorgelieht in HA bla:1
cloister • *an het belling van ,SIntseiiapPij.,
pene vo Solloolben Kerk gewijd—Dz•Hol•ZI-7eceu
arbeid, waarvan hij afgelost ie, ti vioeg
.
doordat
• voor one, die er zeriveel le-houite :eon
WIJ ige , hebben.
Welk ern linseheidwnheia
ring tvt ntr131,1, er door in al zlje) stnkken, 'en
het roe toch, met %relit een vastheid verdedigde
hii du waarheid en de zakeu Gods.•
's
Pen be
.1-',ij•drzeu • gewigtt
•
• ollen arbilid weld
Well . hij tiog beroepen ale Professor eau mat:
.

ding oi

wend error i.e.!,
verlaten cat siair.rella how, trt:Itkén. Z4
IStiérik
i4dnohba t4ryuer
'who( fieu le; kort tltç'hrafl.let.ala en
!elide Letr,s , in hul;:iii.iddeti
,werd verfaIr'd in
kii tyr,wjj1 dcz,e,genieent)"..
Ik he)'
ii. te 1'ulisbcveesgd cii hut. zingen
G8 : 2:
•
" "Maar 't vrome'velk Is U ve'rheuid,
.•
• Zal huppelen van ziiilevtrukd,
. • Daar zij bun winscla verkrtgan, ens."
Ik zeidé in mi:pi•voorati,pritak, dat de
ieb.tinA *voor • bra an uridrhIc.• waarheid
- zij zich verhew_ipletrdoeh'il,es Ik
via::
iitet met, hen ken insteottnen, othiltif ik
dat: %raj hein in Ofize
miseen. l'ella sal bit. It
ken

"Y

• • .• " -

wal wo. Du wiji
,1100ge
MU?
iii bent .sset) ititsteketelo al'ileg openbaar
Werd, beelc laij eerst Cut) kort-ia tijd bij
den Wel Eery... heer C. Steketee,te Nieuwed-rp, in de vourberuhlende weten schippen geettileerd,•van waar hij vet,
.
trok !tsar Ognmen, wier hij kwam ondet
It- boding van den Wel Eerw. beer A. C.
van Rieke. Vervolgens werd hij tot een
cregeld.! bekwaanimaking voor de heilige bedieniug orgeruitzno) op al,' I looge
school te,Artihem, destijds onder 12:edit' ur
vara ale heor.en van Itaalte, Broutraul.
kaitip én Veenhuizen, en in 1849 uitge-

wák

mtooteti in de heilige bedkning. Zgw.
ontring• rueer Jan dert4g beroepeu ale
leeraar en tverdonk beroepeu ale
''looi-ast aan de Theologische School te

tam latch et. is t'geiihaj-daar ziJn lietit
k&grOèt, gthei?ft daen's'eliijirjtf.fryk
.
Lal 4i(1e,11 door zijit'hiar.rietideti ijver uit

Kampen in 18O5.- .Ilij hreft. in 4, geine.:nten As herder t-al lei/rail,' gearbeid,
en orntrtint 6 jaar al» Professor aan tnis

dA ge44414.1.4jun )Vh:At!h:reihmet

no-ten het ter harte nernet), uocti toe,
,itsef er geen hoop ware. De lice-re
zorgt voor dc belangee der Kerk, en
Lan den afloop der aardsche huiebou'ling
worden wij allen bereenigd om niet
ineer..te scheiden, en trfirroren: "Wel,
Jij goeda en getrouwe dienatknecht ;
over weinigen zijt gij getrouw geweest,
over velen zal ik u zetten : ga in in de
vreugde ow-n Ileeren.“ Amen.

•kwita ie on 'Outdo). on nen'vaarible. hut. AIM hum tnebetrou wrte
•-01(e'rI4(1+k
h4114. witont,i
ii)o-11;ittiTn rliold ;;;ogt;ti'verhirjrien.

fit~fflir•"/T5711.11fire-MY'aii1.64,;!
aiuri •wit.tAt het
ozask:±24tlijutiubt4blreders, dat 'au
eisinagn ,tnittnen. _Hoe treurt ons
licht !leis uitgebluiseht
op "leis mith,lag van zijn loven. Welko
redentut keen. gansch Sion out een tretirina're eau . 4e 1ml:fen, abut. wij*. alit . licht,
ileCu br49aliaje kaare zoo kart haddevi

14;11 tUt:
wat dreet
.hvial , er.. einart getalelt lInt, een gade I—.
Maly ik wil get!n w.onde openrijten, die
•/.al blij yen- ,driippen, ook wider
:gelbe Wiltke itapl! Van den ,grouteo
i. ,
Zoct in oc.ditqz1agedech
pod ?nor U en uw eenig nagelat"••,

I.;

;do plaate-tianvuller
treit.', krUast zijn
van, jualLen vades. „En 'leant hare zijile,
wge wead gehulde fagot
lit:, voor wie .hij, imam. God, alien wait
St.!1!...rt..!li,sa !loud .ttler..oullern . werd hij
ets 'hecht :id) ale
,:ader lumina! heltinge'n atingetrokken iii
hinine k wyeklitg en opvoeding, hen. al',land bijgestaan.
test:der Met raad,
Va taal vrij suit, want gij helot iiime uw
wetinch eis laidioeften n t k,'rt in zijn
licht. ;ringer] verhettgea. En zoo zeggen
o iet'aum lii gad(' eii • blotalbetrekkin-

.t5,1

ook de tbior isis welijknban.4en,
'hot nitliátreide fainilie van vader eta
waaráigen zoos.
itiordei; die' hem
ook de aangehtawile

gare magt, gaf hij tick met alles, wet hein
lief en dierbnar.wan, arm den Heore over.
Wuinige .dagen voor zijn dooit hrngt ik

hem eon beroek en deed hem de groete
tan v'eljdieibare'broeders On vrienden
in Nederland, waardoor hij zeer verkwikt
Ik vraagdo hem daarop,
hoe hij zich gevoelde bij du gedachte aan
't stervensuur. Hij
"ik gevoel mij
gelijk ieruand, die in de wuchtkatner zit
out met de koets near eon ender» plaats
te vertrekkou eta vraag in mijn lijden gedung: lime, hoe Wig nog ?" hij heefl,
het. herliaald op zijn krankbed, hoe aangeneatu hot is voor iemand, zich niet

lijdim is toowel plotseling geweest voor
heii, ale het in het laatst nog voor allen
wait. Ditch terwijl hij rust van zijn at,
beid. volgen xijne werken" bern no; en
wij wensehen dat Ds Hors &an bare

Uit;oerende Commissie van de
CouNett. VAN Hoeg Cotutor kwam, na
het over'.ijden van Prof. Oggel verno-.
men te hobby°, Dingsdag morgen, den
14-lu Dec., hijepo, '111 bennernde een

glitatotlijkata tkon!luden.

grafeois stake sobikkingen te maken, dio
fl~kkingen, wasrito do overledent: 'tot; 'do Inqgtind:igentaan had tin

VortaLooridgellen • Ds. K. ehr. Og
eh Mt CeDóesibdrg D. V. ale eel: '17.0mmissie eras tlitgatm trngon voolDslIctric.
Allo etnkken teriolaataingjnoeten aan
die Conliniesie•Worden opgeitonden, condor het adres van Mr.Ce. Doesburg,P.O.
Box I 38,tnot wien ook alle correnponden
tie, betrekkelijk dit blad,gohoudert moet
win den.
• -•
•
.
••.
Golden voor Ds Hors on die betrekking hebben op het lendowtnent'voetde
College (ook de jaarlijknche • Interest)
moeten worden toegezonden aan Mr.

Doeeburg.
••
.`•
A 114 andere rekeningett moeten,lereffend worden met•Dr. 1'. Pbelpe, President van de College.
. P.,
N. B. ilovenstaande echikkiag blijft
nog voortduren op last van de Council.
•
A. T. Srzwairr, Sec.

ontmoeten, "en zoo,". :vide hij, "zal ik mij
geen • vreemdeling gevoelen wanneer

its het Nieuwejaar verwaclau), men dui
No. 30.

ik in du betnelatad bum; ik zal ze dear
alien ontanueten, die God on-br mijne bediening door genade heeft toegebragt tin

Belanghebbénifen Worden varzocht to letten op',ififi" !Teri nerint j . van
Da. Zwetner.
••

regtvaardigen gelijk de nterren, altoos
eeuwiglijk." Wij treuren, 'near niet
ale degenen, die geen hoop hebben. Nu
is het voor ons weenenetijil, rimer de dagen onzer treuring zullen spoedig ver..a..
Iva k,.lalaeis hier

-

gets en al het yolk.
Gaunt) zouden wij alle« geplaatst
bebben, &lob daar bet lastrto niet was
nitgenehre% en, werden wij verzocht, om
de rede met de gedatie opheblering to

yreeind te geroeleit wanneer hij in een
Mad amSkonit, maar dear vrienden te

cii

•.

gruote roeping moge blij ven beantwoorden, opdat hij nog spreke nadat bij gestorven in.

•••,1
Ten gevolge van tititoaraikelijke
reparatio Ran anew drukkerij, zal er de
volgende week geen Hors ~der. uitgegeven. Met den eersten IVoenadag

'lie zullen inij daar verwelkomen." Des°
Initiate godaehte verhlijdde zijai hart, in
do sinartelijko uren, die hij beeft doorgeworsteld, ens het behaagde den . Ileum
Inn hem in den tvond vats den' laden
December, 18139, af te tosser!.
Do brandende on lichtende kaart ging
uit up'iutrde, inanr heerlijk ill de belt& et :
"De leeraais nu zullen blinken ale do
glans des uitspansels en die er veleta

•

Nadat bovenntaande rede was tingesproken rgtte Ds van der Meulen nog
afzonderlijk eenige woorden tot de famine, de Theologische Faculteit, de
Amhteb;oedere, de studereude jongelin-

1•Iii

het vol< van God er door getroost, op. vervuller.. Zijn laatste dagen waren
lion wrl on gem
it,ggworden! Gaat.
v4L:4111,144ier.azerias groot, doch
hun mid
.}tti
nit=
ineegeduld en onder.
\'erm,ehicifl
(i•ètist sifet&dk, dat
eg. Ilij gevoelde do banden, die
tiet zicht zul
n•korten
licht hurnal4n. dit !even : lionden, doch de
most verb
7.1.;trti,? melting grondtoon zijne harten was: "Uw wil
inizh
tVangeot Itch- gerohiede." Onderworpen aan een boo-

•

gebrek ziekte hew', zeltk tot de lasts',
week toe, gewoon witit hare kolommen
door te zien en ,its dezt: reden oordeelden
wij het ca,voorzigtig ton onsen Warm
ZEw.'n voortdurende verzwakking mede te deelen. Hot berigt van zijn over•

:flotiaND.—Verleden Donderdag had

de t?r aarde bestelling van wijlen Prior.
pleats. De Conimigtoc. of
2rienigeMe7ar1; debt* de -WI4riPttirrri,Fp:
ntelil en bestaande uit de heeren Cappon, Van Schelven, C. P. Post, Becker,
Kantern Olt antWen, kweet zich met
groote zorg en eau-1 Repast van haren
tra-ut igen pligt.
Om half een our kwamen de personen,
die de lijkstaateio uitmaakten, in de woe11
ning vat) den overledene

peon zioh in iprooessie Oaar de MerstoKerk, vergezeld van do berirnefileyarni
lie der overledonen.

ah
bij
tol
de
ate
leti

•

met de gevoelens dur familie, die het
verliett had owlet:pan; overeenkwamen.
DU gedaan behbotirle;ateltle de Cominitinie alle verdere uitdrukking tot lia
de begrafenis uit, on verdnagde out op
aanclego20 Dec., weder te vergaderen.

". In de:4 eeretvolgende vergadering
witrd bet volgend% nameas de Council,
eenparig ungenomen :
De Council an Hope College, behoorlijk-', Yertegeniroordigd door zijit
Uitvoerende Commitede; begeert zijn govoel van het verliee, in" den dood van
den :gerw. Pia. P. J. Oggel gcleden,
tilt te drnkken
bil j e an, Werd onze overledeno
Itt jui
ambisbree.der dear. de Algemeene iyasos4ai ,henit,....t
een der ca-rite letter)
%mo de Cool
ed ...an het Inetituet, Val underhand Wi rd .bij door de Council ills
een :der Prolessuren 'genomineerd ets
door do Board van. Opvotdiseg alit ziao.
danig aangentir.,!:
hij in Jan.,
1864, het Frofoe,ornat eanyearride, was

zijn van nature letaler ligcloolitingentel
door de uitgebreidheid van edit vorigen
herderlijken ani.id verzwakt.
Bij went spoedig gekozen.tet het
nemen van Insclirijvingeri voor liet En;
do wrnent, in
_ do Hollandnehe getiteet, ten,
'01-41"ete el veerli- hi j- hljefftdcr
wan door het algemeen vert.ronwen•det,
its hem geet e
. ld werd ; en de gewei:selite uitelag dien hij verkreeg, bewl.es do
wijnheid dier keus.
.
'Poco di' tijd dear was oin in ha., hiblikatie-Departoment van de College te
heginnen ,net eon bled in the Unbind. .
"clue teal, tint tot orgaan van de Kerk
en de College dienen zou,
zajn
bijzondere geechik theid cot as' het-rr•di•
Oren van zulk 'eta bled tot zijai

mogt yerlie#0110.,
CiiIp reeving
isen hitzki NitdItzellthoel .rakttirriteit hebkrInde, kwaid ia ;Me' ninblen ei
terrible het aan hein . toebetrouwt
e'rt,tdett IQ:kart hObeA wiromr.
agii-11-iirtr:,4n 'Zebu
' Id l'eogt;ti'verliltjáttn.
diup , witrAt het
• '01,144021,Aije,atelet,etmltedera, tle4 ski
ten. erreeten ,mietten. _Hoe treurt, one
yák,datz.,wij dit licht tien uitgehlutiobt
op dui,' tnifttleg van zip' levee. Welke
retlentdi heat, gatinch Simi om een teem.marte. aareie lieffen, hat wij dit licht,
deg!, .1krjtOrektle keens coo kort hadden
om tie ea.?'
ice eerheugun, in wet droef.
Ji.ei.t1;er. meart gevoelt ian een glide 1—
Mery ik wil own. wende openrijten, die
Sal hlijvvre ,druppen, ook onder
de ,Aenefatede ha.td , 'van deu ,groeten
ile4tgzatee, kOCt. in oehrteWeegierach
„.
drat 14?sl voor u ee.tevi eenig nagek;.
temt',Iiro.est zijn zal ;do plaate-aanvullt•r
virn 111211,:en vaden.
must hare zijde
„
titeatereje . rtetwgeweadgehultle fatei
voer , wie .hij, linnet God, alley . wart
Sedert den <bowl ..der..ontlere Werd hij
henneind tot.. 'vots kid en '.'heeti.. zieb alit
v-atler hunne bebingen nangetrokkeu in
biome kweekIngen opytaed ing, hen: al.
ele. Met ran .l, en ;fund bilgerttaan.
tj.1 tet.'e
Weent vrij lilt, Wald gij lit-lit near. uw
wensch en le-hoeften it te kt;rt In zijn
licit t megen VerhClIgéli.. Ell Zoo zeggen
niet'ell'v'en de gade eit- bloedbetrekkingill, Mime ook de door he welijkmhan• den': iiii4Areide 'famine van vade r et,
inoedet;iiie hina uI ccii waaráigen zoott
tiroeten rnitiern en ook de aaugehttwde
hi-oiler,' en znetere. Wet kan de dood
onteetiti•ooven'l Het dii•rhaarete en ow

gronertoon tuna nartam wan: "ti w wet
gesiohiede." Onderworpen awn een boomere maw., gaf hij Melt met elke, wat hem
lief en dierbaaewan,aan den ifirere over.
1Veinige dagen voor zijn dood bragt ik
hem eon bevoek en deed born de groete
Vint vele dieibare'broedere em vrienden
in Nederland, waardoor bij zeer verkwikt word. Ik vraagde Item daarop,
hoe hij rich gevoelde bij de gedachte aan
't aterveneuur. Hij aside: "ik gevoel mij
gelijk iemand, die in de wachtkamer zit
emu tuut de koete near een endere plaatn
te vertrekkeu en vraag in mijn lijden ge
dung : Heere, hoe lung nog ?" nil heeft
bet herhaald op zijn krankhed, hoe aangeneatu het ia voor iemand, zich niet
vreetnd te gevoelen wanneer hij iii een
stad amSkontt, maar dear vrienden te
ontmoeten, "en zoo,". zeide hij, "zal ik mij
gyve vreemdeling gevoelen wanneer
ik in du héznelstad kom; ik zal ze dear
alien ontinuettzn, olie God under mijne be.
diening door genade !weft tot•gebragt on
die millet) mij daar verwelkoinett." Dent,
laatate godachte verblijdde ztjti hart in
do ernartelijke uren, die hij heeft doorgeworsteld, en het behaagde deu Were
om hero in den avond van den Odor;
.December, 1869, af te lumen.
Dc brandende en lichtende kaars ging
belofte:
nit up butrile, maar heerlijk
"De leer-stale nu zullen blinken ale de
glans den uitspaneele en die er veto,
regtvaartligen gelijk de eterren, altoos
• eeuiviglijk." Wij treuren, mane niet
ale degenen, die geen hoop behhen. Nu
ie het voor one weetienetijd, maar de dagee onzer treuring zulleu spoedig verwisselen in vrengde. Wij hebben bier
te leuren, Oat alles kort en voorbijgaande

die -Oomrniesle 'worilen opg.eïonden, onder het mires van Mr.Cs. Doesburg,P.O.
Box 136,met wien ook alle eorreeponden
tie, betrekirelijk t blad,gehouden wioet
won den.
Gelden voer Ds Hoe: on die betrekking hebben op het Endowroent-voól•de
College (ook de jaarl ij kache Interest)
moeten worden toegezon den aan Mr.
Doeseburg.
•
.
AUs andere rekettingen esostin*ereffond worden met Dr. P. Pbelpe, President van de College..
N. B. Bovenstaande ichikkieg blijft
nog voortduren op last van de Council.
A. T. &rawer:T., See. •
.

1131"" 'Ten gevolge van aótatViZliëlijke.'
reparatie aan wise drukkerij, Ertl er tie
volgende wee•it geen Hoes wordet
gegeven. Met den eereten Woensdag
in het Nieuwejaar verwacht() men dus
..e
• .. :se
No. 39.

miesie tale verdere uitdrukking tot ea
Je begrafenis uit, on verdxagde one op
Zdasodag,20 Dec., weder te vergaderen.
"In dese eeietvolgende vergadering
ward het volgende, mimeo* de Council,
eenparig aaegenortken
De Council ;, an Hope College, behoesrlijk-* vertegenwoordigd door zijn
Uitvoerende Como:Seale; begeert zijn gevoel van het verlim, in' den dood tan
deli
Prof. P. J. Opel geleden,
uit te drnkken
Iii Junij,
v:•erd onze 'oeerledeno
ambiebroeiter -)rier de Algerneene Synode
een der refine leded
van de Cveleil 'ran het Inetitutit, cii naderhatirl we ti .lij do-orde Council ale
eett • der Prole-levee:1 genomitteerd eta
door do Board van Opeoeditig als zin-

danig aangeentr:d: Toen hij in Jan.,
1864, het Frofeesernat aanraardde, wart
zijit van natura 'tee-den ligchmainsgeritel
door de, nitgebTeitlbeid van zijn vorigvn
herdeilijken
verzwakt.
: :11OLLáN1).— Verleden Donderdag had
hij weed spoedig gekozerttet liet ore.
de t?r earde beetelling van wijlen PROF. neinen yen Itischrijvingen wine het EnP..J..00oie pleats. De Conatniuee.. of
dowment, in de nollandethe getneenten,
rr-,- deint dé-V4illég~trev, •ersii-H
- *welfr--iiiiii.: hij
sty Id e nbestaande uit
heeren Cap. web door het algemeen Vertronweli-elat
pm), Van Sehelven, C. P. Post, Becker, • in hem geptItl werd ; en de geweitechKantere 4011 antlèren, kweet zich roet • te uitslag dien hij verkreeg, beweee de
grooto zorg en zero gepast van baren wijitheid dier keus. .
treutigen pligt.
Tote de tijd dear wee om in het PitOm half ern uur kwamen de personen, blikatie-Deparunnent van de Cellege te
nifir Belanghebbétd'en Worden verzocbt to let ten op#* Iferisineiiáre'
•
De. Zwetner.

-

die de lijkstaeteie uitmaakten, in de WO. beginnen met min bled in de 1lt.lien4ning van den overledene bijeen, en he- ?Ole teal, dat tot orgaan van de Kerk
gaven zioh in logge-snie itaar de Eerste en de College ilienen zou, kill- zijn'
Kerk, vergezeld van de bedroefde fate,
hijzondere genchiktheid voor het-rr..1i.
lie des overledeiten.
;Oren van zulk een bled tot zijn

dezen optogt, weed du Kerk ver- ming voor 'lie pieltie; en zijn hek enern•
tegenwoordigd door de leeraarn, die het hit-id in dit opzigt wordt het bent livelijk droegen, en door sle vereehillende zen door de daadzaak, 'let De Hoeg
.
trend licht missen. De lloogesoht;o1
Kerkeértleit.
College went verte • thans op een vasten en aatimeneleken - .;noel zijii licht outheren. De hide klitte getiwnordigil door de Council, Facial
grotebtleg ruat:
me ten lietnel, tint. hi ij, tIM tel Elie weg- team), Stedenten der verechille>nde De
Zijne gaven, beide ale zamenet. Iler
bitted...nil en rt,•Ittend eto t el hij
reirtementen, drukkere der Hoeg en
ven Eliza moge wetlergjeett. De
van predikatiiin en alit prediker, met z ij,
toelat hij 'zelf iie
In /el volkrijk
dergebroktri wertl,ett of-it-loon verzwakt, tuttiiie zij etil cit 14.ebu.e.t4 zij zoeke 1-. den Janitor; ile Berg,-rij door den May- ne ontlervintling als herder en leeree'r,;•-:.:
maakten hem- hijzon•lee geschikt
heeft hij •aan de tott'geeelleol deter plaint s. tiltout. iii eterkte imm God. Dat Hij u we or, Heemriler en Council d.‘e Stad..
Ilet• Cullegie'jgebouw.• was 'kW: !Le Alit gedeelte vatt. zijn Prefeetiontat, 'hat
zijn bransIendtnijver-• in liclitgevende. trance met eigen hand drouge. Hij
he-Ic de wotide, en Jilt hiell iidigë emir- etudeitten emealczormet reeiaoere be- tot l'redikkunde tor Pastoraal heheor•
ketinia int:tiegteleeld tot hij bezweek.
hangen, en ook liet rpreekgestoelte de; en zijn arheid in het,'
bereiding mi alien. ten deel vmthl. Dat
.I.b.tt wij nu 'leg kortelijk zijn !evensetnungt in tie droeg teekenen van rouw. 'lowed het
Departement her College werd billijk ie
g ij uzelven verlev
iloorloopen. ZE,r. werd
weder zeer • onginiatig was, wan het hoogn achting gehotelen.
hoop van pen zalig wederzien, dinar waar
geleireir 18 .11ifiii, (de geolenktleg
. . van de
ietij Met ate« weenie' of.RChemdtmmn zullen, Kerkgebouw gevuld met. ern' ermstig
Ale lid van ooze Cen..eil, eat, hij del- .
otii.friv inning bij att'eleU), I 8.̀29, te..Azel;
en dat het Volk ',tore de gaven,-glies nod *eet-erridi• inertigie, die eá-t- 'dietten Iil
tig:1),;Ite•fd en eoUrzigti
Zeelittel. %Aug ollilt;rtk .%:11.L.4i grid
. .dat alkm
geett, te wattédererr, Want het kan.. van, druk hail vet, het verlitsse
len hem 'ragmen- in de
vi'ecactele me:let-Jens. Zijn timelier werd
•
•
•
kortendnor • zijte-dat, gij u in ken licht den geleden.
'lentils Orgattizatiticti'.bos Ligehertre
weggertikt.•.ep
.ea. toe, bekkeil hueft
inteigt verheugen. - Laat outs, terwijl
•
•
net'. Inaattitil..zal..Jyrii.j:",
bentikte: den endertz Ii) lareu. Ziju
Wij liet lielit het-deli, in bet licht wande- spraak ie) het Engelach door - den Eerw.
misseir- ill fit;
*Eli -taz--tke-r-r: • • • tit/III. VIM 5. jaar. Zij waren elgemeen
Dr. Phelps, wend de lijkpredikatie nit
ten Wij hebben een zwaren ela t-z; dien
In het * Weeten zal hem ruieeen in :hare
gun-lit tin beltlillil. I let hide was Ceti
wij getoelen. Op thin kaneel zijn er niet geeprokeit door den Eerw. C. Van der kerkelijke vergaderiegeu.
•
vour,Gode 'yolk en den Herren
Menlen, van Grand Irapide, die in haar
veel, lie lICTLI evettaren en in elk deel
'Duch terwijl wij iijo .heengaan
ook
voor
mij.
De
fkreilie
van
a dicintren;
geheel in dit Nutniuer is opgenomen.
iuimg watt hij brateletide ei
VRII zijn l4
treuren, zien wij op tot Hem,
hot.
bleeder); zijde 'waren talrijke getuigen
Dii tekst *van den hooggeuchten grijzen
lichtentle. Welk een asintpuring voor
Wel Hij lee arbeid Zijner gekozene iiieoor de zaak des .11eeren ; zij waren in
dienareti van Chrititatit, trip toch te leeraar was bijzolider geschikt voor di. etruineittn gebruikt en' beloont, Cr tech
•Jee eziortogi toen de Ileere ten ntrijile
en te lichten, niet koel tat ziju• gelegenheid, waarvoor sij gekozen was.
niet et hankelijk van ie. Zijne brottnen
riep: Ik ,wan tien vriend in de femilie. bran-lou
De Eerw. A. Cz Ktiyper, van Ebene
tent rent de zaak des I (verve, ma nn voor
zijn onutputtelijk—het week is bet Zij- .
ovWrIedelie
bro.'«
wan
op
éGn
na
Ooze;
zer, die gedurende den tijd dat de over-- ne—wij aijii ean
Zij ii eer iii diestet te ij, eriei ; Met A ttie.
Hera widen rIttik eel.;
en drie dochde welste van . ac h t _
Went.' het Iterdere- en leeraareallhht te schuldigd voor den aria-id
verstand
ter, maar 'net weteetwijap•
on.
zijn eVi;rgebleeii, wear
ta.-rei-die.iii le
deed
È(iritit:SY.LligilirkIn'edti...gente_alit'! Pei laf2. bat
I eti.ii.ki-Ao
J16%
Verrikdie :toe 'grnô zinkt
uh ketteltt van het unto to;:te
EuZh1
•'
..;
van Mtn arbeitrivati —v7OeCK4-"diVeécste•
ZEw. nett heerlijke
weggezminen;
mi, moge get uied worden : "hij in burgers Z-t-i'giizel•le' den optogt, Loon
eiet,
F,r."Ivan;•d
ireusituteii
din'
bet
.i;dvetietaati
•
vnu
zijn
leVen
loopbean geliatl. I >e 'whit
was con lmrntnmdu-u,.hi en lichtende kaars" het etotfelijk eversoltot des overletleneu de ado den CAe'.ai,sa Intelliimicee en
herii* hij gerileten iii len mtilieiil dee
vim du Kerk itaar -de 'begreafplaate ge•
Wij weten Met of ile I lit-re one op.
De Horz ter pleetaing tee tm zeiglen.
veel enielit eat zugen.
' hij het gret
ruin in de lento, den rainier of Iterfet bregt werd. Het
Also',k lat de Committee af Arrange
Ei deer de oudervinding het litiventigt,
werd gedaan door den Eerw. II. Uiterhedienhig, doch teat
van ono leven
molts door de Coutteil, naluens h. t In
dat. de wino nienech tneer den op
wijk, yen Vrienlattd.
getnidienetwerk
dit
on
leven
van
ties
'nitwit en di; famine, bethink,. worde
dag, ilatt anderep in t. wee dagete zoo je
Het is ennoodig voor eue nun ieti bij
guimla worden achtergelaten : "bij wee
voor de.getrouneu ilt dbeltrefteele wijze,
dit oek bier tom tottpatesing, dame wij
de
vele
gettligenionett
te
vnegeu,
die
in
knees."
en
lichtende
veto lit-entrench,
waarop zij de baar toevertrottwile teak
op den vu-jeu arbeii zientle, die door hem
een
dit
Numiner
van
ons
yolk
bled,
aangaande
Nog twee, liet is voor bet
volbragt bei-ft.
veérigt iti, Kiju Itieftijd wel kontleu evehet
karakter
cu deu nrbeld van onsen
omit u in het licht
krachtige
Nanieue de Council,
i ttijibeeti. Van zije vroegste jeugd af
betreurden vriend worden afgelogd.
teeth-Mu z go
verhettgett. Dat
ABM. T. STKW•
vreentle hij den.11eere. ik heb hem
Doch het hi viewsl mire pleats otu op
reltat sit gewaardeerd worth-, e ant de
bijiia uO jaren token'', dental te nail zijn
ire Hove te wijeen, ids een mottutuetit
Heere eetent eientijde plot nelitig
het. hein Oitk vati zijn
tietele jaar -af,
Veer "Dellopd." . . '
re-In-111kt dim in tilde ludgeett God geelt van de gaven en den ijver, van wijlen
vrooge jeugd liet godmiliettetig (miler wije
laat o n s haren Vestiger en Itetlakteur. Aan de
ter
Theologische en Akailetnieche Fa.
ui
i
irewetteritte et-tinging ven dit gewigtig eulteiten van Hope College kWanien
iniebriáérde,• Het ie weenenstijd ! Doe!,
ant hij, et:en ale. eels
triaoett-ii
káitto, anderett verlielitendit in .verhen:
, .
getele, zelf verteerd 1i4.

is en oiete betitentliga bier betteden. De
Kerk verliest veel, wij moeten een bran

