
lanbelnke stichting 
tot hanOhav►ng van Oc staatkun0►g geacfornnecnOc Beginselen 

Secr.: N. van Mourik. Waaldijk 68. Herwijnen, tel. 041 88-3 94 

Postgiro: 6 56 50 t.n.v. de penn.m. te Putten 

:Bankrekening: Algem Bank Nederland Putter; 

rekeningno. 55.30.48.783 

IN HET SPOOR.... 

f. 2.50 voor 
niet donateurs 	 april 1977 



Uitgave van de landelijke stichting tot handhaving van de 
staatkundig gereformeerde beginselen. 	- april 1977 

bestuur s samen stelling: 
	

inhoudsopgave: 	 pagina: 

- voorzitter: 	 - ter introduktie 
ds. H. J. C. H. Zwijnenburg, het bestuur. 
Zellingweg 33, 
Goude rak 

- tweede voorzitter: 
C. A. Smits, 
Broekseweg 31, 
Meerkerk 

secretaris; 
N. van Mourik, 
Waaldijk 68, 
Herwijnen 

- meditatie 

da. H. J. C. H. Zwijnen- 
burg 

- wat is de oorzaak? 

het bestuur. 

- tweede secretaris: 	 - oproep... 
J. van Bruchem, 

het bestuur. 
Eksterlaan 15, 
Leerdam 

- penningmeester: 
J. Reijers, 
Kerkwegje 1, 
Putten 

- algemeen adjunct: 
H. Meijer, 
Graaf Hattolaan 5, 
Loenen aan de Vecht 

- lij stverbinding getoetst 

het bestuur. 

- financien 

de penningmeester 

- advertentie 

1 





ter introduktie 

Geachte lezer, 

Het is binnen de S. G. P. helaas zover moeten ko-
men dat onlangs een landelijke stichting tot hand-
having van de staatkundig gereformeerde begin-
selen is opgericht. 

Dat de stichting binnen de S. G. P. bestaat 
is omdat zij het Beginselprogram van de S. G. P. 
volledig aanvaardt. 

De stichting handelt hierdoor geheel in de lijn 
van artikel 2 van het Beginselprogram. Het be-
staan en optreden van de stichting is daarmee vol-
komen bepaald. 

De stichting stelt zich op het standpunt dat er een 
beleid moet worden gevoerd overeenkomstig het 
Beginselprogram, dat gebaseerd is op Gods on-
feilbaar Woord, welk beleid tot uitdrukking dient 
te komen in redevoeringen en stemgedrag. 

Dat beleid is samen te vatten onder: Wat eist 
Gods gebod, met gelijktijdige verwerping van het 
thans veelvuldig gehanteerde uitgangspunt: Wat is 
haalbaar? 

De reakties naar aanleiding van de oprichting van 
de stichting zijn verschillend. Helaas is de stich-
ting ook als ongegrond en onjuist aangemerkt. 
Het oordeel hierover laten wij aan U. 

Lees en bespreek deze brochure op Uw kiesver-
eniging en laat ook anderen hiervan kennis nemen. 
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De Heere mocht de zwakke pogingen nog zegenen 
met Zijn onmisbare Gunsten. Hij doe de stich-
ting blijven bij de zuivere leer der Waarheid. 

Waar mogelijk zal de Stichting het Hoofdbestuur, 
de Fraktie en anderen steunen. Maar waar een 
afzwakking van de beginselen plaats heeft gevoelt 
de stichting het als haar plicht om daar op te wij-
zen en tevens terug te roepen tot de oude paden. 

De stichting hoopt dat de inhoud van psalm 106:4 
in ons aller hart weerklank mocht vinden: Wij 
hebben God op 't hoogst misdaan! 

Alleen in die weg is heil voor land en volk te ver-
wachten. 

Het Bestuur van de stichting. 
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meditatie 

Hoort des HEEREN Woord, gij kin-
deren Israféls, want de HEERE heeft 
een twist met de inwoners des lande, 
omdat er geen trouw, noch weldadig-
heid, noch kennisse Gods in het land 
is. 

Hos. 4 : 1. 

Het wordt op alle terreinen des levens duidelijk, dat wij God 
tegen hebben. De Heere twist. 
Waar komt het toch vandaan, dat God met den mens een twist 
heeft? Niet God is er de schuld van, maar de mens zelf. 
De twist stamt uit de diepen val in het Paradijs. Daar is de 
mens tegen God opgestaan. De vreselijke Bondsbreuke Adams 
is de droeve oorzaak, dat de mens een opstandeling tegen God 
geworden is. Is het twisten met den Almachtige onderrichten? 
Wie God bestraft, die antwoorde daarop. Dit door den Heere 
tot Job gesproken woord, bevat een aanklacht aan het adres 
van den gevallen mens. Zal een mens met God durven twis-
ten? Zal hij met en door het twisten den Heere wijsheid en 
verstand willen leren? Zal een mens het bestaan God te be-
straffen? 0, hoe behoorde een nietige aardworm als de mens 
is, zich voor den Heere weg te schamen. 
In deze openbaring, in deze betoning van vijandschap tegen 
den Heere leeft hij uit zijn namelozen val. Hij spreekt: Wijk 
van ons, aan de kennisse Uwer wegen hebben wij genen lust. 
En wat had de Almachtige hun gedaan? Hij had immers hunne 
huizen met goed gevuld. Er is aan 's mensen zijde geen enke-
le reden om tegen God te twisten. En de Heere heeft het vol-
ste recht om met den mens te twisten. 

Hoséa, die geprofeteerd heeft ten tijde van de koningen Uz-
zia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda en in de da-
gen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, is vol 
van den twist des Heeren. In het tweede capittel vers 1 zegt 
de Profeet: Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mij-
ne vrouw niet is en Ik haar Man niet ben. 
In het vierde hoofdstuk vers 4: Doch niemand twist noch be-
straffe iemand, want uw volk is als die met den priester twis-
ten. En in capittel 1Z 3: Ook heeft de Heere een twist met 
Juda. 
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Onze tekst begint met de woorden: Hoort des HEi.f.REN Woord. 
Wat HosEa zegt is niet zijn eigen woord. Hij spreekt als pro-
feet. Tot dat profetisch ambt heeft hem de Heere geroepen 
en gezonden. Zijn woord draagt een Goddelijk gezag. Hij ge-
biedt en het staat er. Zijn Woord is een daad. Zijn doen is en-
kel majesteit. Dat Woord is waardig gehoord te worden. 
Hoort des Heeren Woord. Ach, de natuurlijke mens heeft geen 
oor om te horen en geen hart om op te merken. 
De woorden der mensen hebben veel meer kracht en waarde. 
Als Achab met Josafat wil optrekken naar Rarnoth in Gilead 
en de Baálsprofeten worden geraadpleegd, dan klinkt het uit 
hun mond: Trek op, want de Heere zal ze in de hand des ko-
nings geven. Josafat vertrouwde het advies dier leugenprofe-
ten niet. Maar Josafat zeide: Is hier niet nog een profeet des 
Heeren, dat wij het van hem mogen vragen? En dan wordt Mi-
cha, de zoon van Jinda, ontboden. 
Het woord van Micha staat lijnrecht tegen het woord der pro-
feten Baáls over. In den Naam des Heeren ontraadt hij deze 
onderneming. Desondanks zetten Achab en Josafat hun plan 
door. De Heere blaast er in. Achab sneuvelt. Het Woord des 
Heeren heeft gezegevierd. Wat is een mens toch een ijdele 
dwaas. Hij kan noch wil het Woord des Heeren horen. De Hee-
re roept ook Nederland toe: 0, land, land, land, hoor des 
Heeren Woord. Maar Nederland hoort niet. Het raast naar de 
afgoden van deze tijd. Het verlangt brood en spelen. Raast het 
naar de afgoden, het haast naar de ondergang. Nochtans waar-
schuwt de Heere. En dat op zulk een liefelijke wijze. 

Gij kinderen Israëls. 
De Heere noemt hen kinderen Israëls, dewijl Israël hun vader 
was. Ook had de Heere kunnen zeggen: Gij kinderen Jacobs. 
Dan had hen de Heere bepaald bij hun afkomst. Uw vader was 
een Amoriet, en uwe moeder een Hethietische. In dat woord: 
Kinderen Israëls ligt besloten, wat Jacob in Christus, uit 
souvereine genade geworden is. Hij was Jacob, bedrieger. 
Dat is hij in zichzelf voor God geworden. Maar in Christus is 
hij tot Israël gemaakt. 
Israël, strijder, ja worstelaar Gods. Daar heeft hij het voor 
God mogen verliezen. In Christus is hij meer dan overwin-
naar mogen worden. En nu komt de Heere dat volk aan te 
spreken, alsof Hij tot hen zeggen wilde: Zijn er onder U, die 
God vrezen, die het door genade hebben geleerd met God in 
Christus verzoend te zijn geworden op zuivere rechtsgronden, 
en nu zo ver van den Heere afgeweken? Gaat het u niet ter 
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harte? Begint het oordeel niet van het Huis Gods? Is het niet 
de schuld van dat levende volk, dat alles van zijn plaats is? 
Neen, dan behoeven wij niet de schuld bij de wereld te zoeken, 
noch bij den doden godsdienst. De hand moet in eigen boezem 
worden gestoken! De oorzaak moet bij zichzelf worden gezocht. 
Wij hebben God op 't hoogst misdaan. Want de Heere heeft een 
twist met de inwoners des lands. 

De Heere heeft een twist. Hij is de Verbonds-Jehova, de God 
Die Zich met Zijn volk in recht begeeft. Hij is die God, Die de 
zonde bezoekt, Die de ongerechtigheid niet ongewroken laat. 
Hij is die God, Die de boosheid niet verdragen kan. 
Het is nog groot, wanneer de Heere met den mens twist. De 
Heere waarschuwt een iegelijk mens. Hij maant hem af van de 
zonde. Hij stelt hem de rechtvaardige straf voor ogen. Nu 
moeten wij niet aanstonds denken, dat twistingen des Heeren 
in het hart van den mens zaligmakend zijn. Indien met de be-
moeienissen des Heeren geen waarachtige bekering gepaard 
gaat, dan blijft de mens dezelfde, ja, dan wordt hij nog harder, 
nog kouder. Mijn Geest zal niet altoos twisten met den mens. 
Wij vrezen, dat wij in dezen tijd leven. De verharding is ont-
stellend groot. De verblinding gaat door. Onze overheid, die 
wij om Gods wille behoren te eerbiedigen gaat ons volk voor 
in de aanmoediging van allerlei goddeloosheid. 
De handen der regering druipen van het bloed der ongeboren 
kinderen. De zedeloosheid wordt op een schrikbarende wijze 
bevorderd. 

Bloedschuld raakt aan bloedschuld. 
De Heere heeft een twist met de inwoners des lands. 
Is het niet nodig er van te getuigen? Is het niet nodig, dat in 
's lands vergaderzalen dat aloude getuigenis wordt gehoord en 
beklemtoond? 
Die twist des Heeren heeft betrekking op ALLE inwoners des 
lands, niemand uitgezonderd. Die twist betreft het Koninklijk 
Huis. Onze geëerbiedigde Koningin, die wij beminnen, omdat 
de Heere haar over ons gesteld heeft, maar ook, omdat zij 
voortgesproten is uit het doorluchtige Vorstenhuis van Oranje, 
dat meerdere Godvruchtige Vorsten gekend heeft, zij heeft de 
dure plicht te regeren naar Gods Woord en ordinantiën. Ook 
zij zal moeten bekeerd worden tot den God Harer vaderen. 

Ook onze regering, in hare hogere en lagere organen, mag 
niet anders, als Gods Dienaresse, dan Gods eeuwig Getuige-
nis tot richtsnoer gebruiken zowel in de wetgevende alsook in 
de uitvoerende macht. En hoever is het daar vandaan! 
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Het ganse Nederlandse volk is van den Heere afgeweken. En 
wat de zichtbare Kerk aangaat, dan mogen wij met den klaag-
profeet wel uitroepen: Och, dat mijn hoofd water ware, en 
mijn oog een springader van tranen. Zo zoude ik dag en nacht 
bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Wat is er al-
lerwege een aantasting van de zuivere leer der Waarheid. De 
fundamenten warden omgestoten. Men beschuldige ons vrije-
lijk van fundamentalisme. Wij willen zeer gaarne den naam 
van fundamentalisten dragen. Wij wensen dat vaste fundament, 
de eeuwige praedestinatie in verkiezing en verwerping, het 
souvereine welbehagen des Heeren te handhaven, al zijn er ook, 
die zich er op beroemen, dat de woorden uitverkorenen en ver-
worpenen bijna niet gebruikt worden in de Belijdenisgeschrif-
ten. Wij willen vasthouden aan de noodzakelijkheid om Chris-
tus als dat enige Fundament der Zaligheid te kennen, en wijzen 
daarom allerlei gemoedelijkheid, die zoveel opgeld doet in on-
ze tijd, af als bedriegelijke gronden voor de eeuwigheid. 

En nu tenslotte. 
Omdat er geen trouw, noch weldadigheid, noch kennisse Gods 
in het land is. 
Er was in Hoaéa's dagen ontrouw aan de instellingen des Hee-
ren. De tempeldienst was in verval. Zo is er ook in onze tijd 
een angstwekkende ontrouw aan de beginselen onzer vaderen. 
Men zoekt die beginselen in te passen in het raam van onze tijd. 
Mocht er nog eens komen een terugkeer tot de oude paden, om 
te vragen, waar toch de goede weg zij. 

Er was ook geen weldadigheid. De arme werd voor geld ge-
kocht en de nooddruftige om een paar schoenen. In ons land 
gaat de tijd aanbreken dat Gods volk verdrukt wordt. De vrij-
heid van het christelijk onderwijs wordt aangetast. De oprich-
ting van bejaardentehuizen wordt bemoeilijkt, omdat men de 
inrichting er van, zoals het Gods Woord gebiedt, wil beknotten. 

Er was ook geen kennisse Gods. 
Isra8l nu is vele dagen geweest zonder den waren God en zon-
der een lerenden priester en zonder de wet. De kennisse Gods 
gaat in ons vaderland ontbreken. Niet alleen de bevindelijke, 
maar zelfs ook de historische kennis. Er groeit een geslacht 
op zonder God. Och, dat de Heere in het midden der oordelen 
ons nog mocht gedenken. 

Gouderak. 	 Ds. H. 7. C. H. Zwijnenburg. 

8 



WAT IS DE OORZAAK ? 

vooraf  

In onze brief van 4 maart 1977 heeft U kunnen lezen van de 
achtergrond die geleid heeft tot de oprichting van de Landelij-
ke Stichting tot handhaving van de staatkundig gereformeerde 
beginselen. 
Deze brief is verzonden aan ondermeer het Hoofdbestuur der 
S. G. P., Provinciale Verenigingen, Statenkringverenigingen 
en alle kiesverenigingen. 

De Stichting grondt zich geheel op het program van Beginse-
len der Staatkundig Gereformeerde Partij. 
DIE beginselen zijn het waard om uitgedragen en gehandhaafd 
te worden. 
DAT is het voornaamste doel van de Stichting. 

Ons is het verwijt gemaakt dat het optreden van de Stichting 
ongegrond en onjuist is. Het oordeel daarover laten wij aan 
de lezer en geven daarom het onderstaande ter overdenking. 
Het zijn ontwikkelingen in en rondom de S. G. P. , die wij be-
treuren. Men leze zelf. 

de banier  

Wij zouden zo graag zien dat ons partijorgaan geen aanleiding 
zou geven tot onbegrip. Ook wij kunnen fraaie woordspelingen 
waarderen, maar is daarmee het beginsel gediend? 

Dat nog daargelaten. De Banier geeft vaak uitdrukkingen die 
ons ernstig benauwen. Wij vragen ons af waarheen dat zal lei-
den. 

Een voorbeeld hiervan in de Banier van 26 april 1973: 
... "Dan zal nodig zijn dat een volksvertegenwoordiger, die 
overtuigd is van het enige heil op deze aarde, daarvan ook 
duidelijk en op passende en begrijpelijke manier verantwoor-
ding doet. In die zin is hij Christus Jezus, Die onder Pontius 
Pilatus de goede belijdenis heeft betuigd. " 

Is een volksvertegenwoordiger met de Heere Jezus te verge-
lijken? 

Een ander voorbeeld is een gedeelte uit de Banier van 6 de-
cember 1973: 
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.. "In het geloof is iets van ontspanning, van zorgeloosheid. 
van glimlach. Mensen maak je niet zo druk alsof je als een 
atlas de hele wereld op de schouders moet nemen. De hemel-
se Vader weet wat wij van node hebben en gaan wij de muskens 
niet verre te boven. Vergeefs al die bleke krampachtigheid"... 
... "In het geloof is iets van de ware humor, van de heilige 
humor. Zonder die humor is er een defect" ... 

We moeten wel met bange vrees vervult zijn als we zulke uit-
spraken horen of lezen. 
Is dit nu Schriftuurlijk Geinspireerde Politiek? 

het gebr uik van Gods Woord  

De S. G. P. -fraktieleden halen in hun redes nog wel eens tek-
sten uit Gods Woord aan. Men kan zich afvragen of dit wel 
juist is. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat tek-
sten uit Gods Woord gebruikt worden als een vlag die de la-
ding dekt. Als de zaak zo ligt kan men beter spreken van 
MISbruik dan van GEbruik van Gods Woord. De zaak wordt 
dan niet getoetst aan Gods Woord, maar Gods Woord wordt 
dan aangehaald omdat het in die rede past. 

Enkele voorbeelden: 

- De Banier van 12 februari 1976. 
Het onderwerp handelt over de financiering van een vaste 
oeververbinding in Zeeland. Een S. G. P. -lid merkt terzake 
op: "Geldt hier niet het Bijbelwoord het is zaliger te geven 
dan te ontvangen of heeft de Minister een heel andere moti-
vering, en zoja, mogen we die dan horen? 

- De Banier van 12 februari 1976. 
Een S. G. P. -kamerlid maakt opmerkingen over het getal 
van ambtenaren en merkt dan plotseling op: 
"Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk, maar 
de behoudenis is de veelheid der raadslieden"! 

Welk nut of welke funktie heeft het gebruik van bovengenoem-
de teksten bij die gelegenheden? 
Zou hier niet beter betracht kunnen worden het woord van de 
Spreuken: "Een rede op zijn pas gesproken, is als gouden ap-
pelen in zilveren gebeelde schalen". (Spr. 25 11). 

Het komt ook nogal eens voor dat juist bij zaken waar Gods 
Woord aangehaald moet worden dit achterwege blijft. 
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waarom die moeilijke woorden ? 

Er zijn binnen onze partij mensen die zeggen een woordenboek 
nodig te hebben bij het lezen van de Banier. 
De voormannen van onze partij hebben zich altijd zo eenvou-
dig mogelijk uitgedrukt. Veelal kon men uit hun woorden be-
luisteren dat deze mensen met kinderlijke Godsvreze waren 
bedeeld. Wat een kracht ging daarvan uit! 

Een voorbeeld van o ngelukkige woordkeus: 
- De Algemene Politieke Beschouwingen 1976 naar aanleiding 

van de Troonrede (Banier van 21 oktober 1976). 
"Een kabinet zou kunnen werken als een viertaktmotor. Na 
de inlaat-, de compressie- en de arbeidsslag zouden we nu 
aan de uitlaat-slag toe zijn, die de verbrande gassen naar 
buiten drijft". Is dit nu b e g r ij p e 1 ij k? 

Welk een verschil met de rede van wijlen ds. G. H. Kersten 
in 1937 bij de Algemene Beschouwingen: 
"Na de jammerlijke coalitie-regering is nu bijna vier jaren 
lang een beleid gevoerd, waarbij de beginselen der Reforma-
tie geheel verzaakt werden en dat in de allerernstigste tijden. 
Hoe kan men het verantwoorden?" 

Gezien de ernst der tijden is politieke humor ongepast! De 
mens der zonde komt zich steeds meer en meer te openbaren. 
Neerlands volk zinkt weg in de openlijke Godsverlating. Past 
dan de volgende uitdrukking, gedaan door de huid i g e 
S. G. P. -fraktieteider bij de Algemene Beschouwingen 1976? 
"De algemene beschouwingen tot dusver gevoerd algemeen be-
schouwend moet ik rapporteren in markttermen: huidenhandel 
zeer opgewekt en levendig. Handel in huiden van beren die 25 " 
mei 1977 geschoten dienen te worden. 
lk hoop dat er geen bokken getroffen worden 
Dit deed zich voor op de reguliere markt en op de zwarte 
markt eromheen". 

Vergelijk de oude 5.G. P. : 
. . "Bij onze strijd voor de vrijheid van ons volk moge ik bij 

de regering zeer aanbevelen het terugkeren tot en het be-
waren van de aloude beginselen, bij welke het volk alleen 
welvaart". 

a f z w a k k in g bij het uitdragen der beginselen 

Bij het uitdragen van de beginselen heeft onze oprichters voor 
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ogen gestaan wat wijlen ds. G. H. Kersten hieromtrent opmerk-
te: 
"Wij wensen het volk terug te leiden naar de verlaten rots-
steen der reformatorische beginselen van het volk, dat nog 
aan de oude beginselen vasthoudt en die erkent". 
"Onze eerste vraag dient bovendien niet te zijn, welke invloed 
van ons uitgaat. Wij hebben Zijn wil te gehoorzamen en van 
Zijn gebod niet te wijken, links noch rechts". 

Aan de hand van enkele voorbeelden willen wij U aantonen dat 
er een afzwakking plaats heeft bij het uitdragen van en stem-
men over zaken. 

a. autoloze zondaiz 

Naar aanleiding van de oliecrisis kwam de gedachte naar vo-
ren om génmaal per maand een autoloze zondag in te stellen, 
echter niet op principiële motieven, maar op praktische gron-
den. 
Meerdere partijen in ons parlement voelen wel hiervoor. Ook 
de S. G. P. De Staatkundig Gereformeerde Partij op grond van 
twee motieven, enerzijds principieel en anderzijds praktisch. 
De 5. G. P. was dus hiervoor! 

Veertig jaar terug deed een vergelijkbare situatie voor. Mi-
nister Donner (arp) deed een voorstel om godslastering straf-
baar te stellen. 
Bij dit voorstel ging het niet om de ere Gods en niet omdat 
God in Zijn geopenbaard Woord bestraffing van godslastering 
eist, maar omdat menselijke gevoelens gekrenkt zouden wor-
den. 
Voor de 5. G. P. was het beginsel de maatstaf voor haar hou-
ding en derhalve stemde zij tegen. 

Zouden onze geliefde voormannen (ds. Kersten, ds. Zandt en 
ir. Van Dis) verkeerd hebben gehandeld? 

b. zondagsrust 

Bij de behandeling van de begroting van Verkeer- en Water-
staat in 1976 werd door een 5. G. P. -kamerlid opgemerkt: 
"Onze principiële bezwaren tegen openbaar vervoer op zondag 
zijn vele malen in deze zaal besproken en behoeven niet her-
haald te worden. 
Is de Minister bereid het daarheen te leiden dat mensen, die 
op zondag willen reizen de integrale kosten gaan betalen en 
dat deze kosten niet op gewetensbezwaarde belastingbetalers 
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worden afgeschoven". 

Ach, welk een jammerlijk uitgangspunt! Door de tweede op-
merking van het S. G. P. -kamerlid wordt de eerste stelling 
totaal ontkracht. Ja, eigenlijk wordt hier aan de Minister het 
voorstel gedaan om op zondag de totale vervoerskosten te la-
ten betalen. 

En dat alles onder het motto van: dan behoeven de kosten niet 
op gewetensbezwaarde belastingbetalers te worden afgewen-
teld. 
Bovendien is de eerste opmerking van het desbetreffende ka-
merlid een soort "slagzin". 

Wijlen ds. P. Zandt hamerde elk jaar op de zondagsrust en 
verklaarde telkenjare waar om de zondag als de dag des 
Heeren geheiligd moet warden. 
Zijn woorden getuige hiervan: "Het is verdrietig, jaar in jaar 
uit weer op hetzelfde kwaad te moeten wijzen, zonder dat de 
minister in dezen ook zelfs maar enige verbetering aan-
brengt". 

c. het gezantschap bij de paus 

Och, welke S. G. P. -er kent niet de S. G. P. -historie. De 
nacht van Kersten in 19Z5 zullen vele ouderen nog herinneren 
en de jongeren weten het van overlevering. 
Voorts, hoevele malen is in het verleden door de S. G. P. -
voormannen gewezen op de steeds groter wordende invloed 
en het gevaar van Rome. 

Vijftig jaar later, 1975 dus, wordt door dezelfde S. G. P. hier-
omtrent opgemerkt: 
"In de loop van het jaar is ook door andere frakties de aan-
dacht van de Minister al eens gevraagd voor de twee ambas-
sades in Rome en gevraagd om hier een combinatie te overwe-
gen. U weet uit de geschiedenis van onze fraktie, hoezeer de 
opheffing van het gezantschap bij de paus ons ter harte gaat. 
Mogelijk vindt de Minister, gelet op haar algemene houding 
ten opzichte van godsdienstige opvattingen en mede op grond 
van budgettaire overwegingen geen reden om hier het mes in 
te zetten". 

Zo wordt de Minister in zijn heilloze weg door de 5.G. P. ge-
steund. Droevig. Behalve een principiële standpuntbepaling 
ware beter geweest dat het desbetreffende lid ook praktische 
punten naar voren had gebracht om tot opheffing te komen. 
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In 1953 werd door wijlen ds. P. Zandt nog ernstig gewaar-
schuwd tegen het plaatsen van een afbeelding van een roomse 
bisschop op een bankbiljet. Van die gelegenheid maakte ds. 
Zandt tevens gebruik om te wijzen op het gevaar van Rome en 
haar verderfelijke invloed in ons land. 

Wordt dat geluid heden nog wel gehoord? Of is Rome soms 
minder gevaarlijk geworden voor ons land? 

d. winkelsluiting  

Bij de behandeling van het voorstel inzake de nieuwe winkel-
sluitingsregeling kwam ook de sluiting van winkels op zondag, 
bijvoorbeeld op stranden, aan de orde. 
Een S. G. P. -kamerlid diende naar aanleiding hiervan een mo-
tie in v66r sluiting van winkels en over de gehele linie. 
Het G. P. V. diende een motie in waarin werd gesteld de mo-
gelijkheid tot openstelling van winkels op zondag na 13.00 uur. 

Het verschil tussen S. G. P. en G. P.V. blijkt hieruit weer dui-
delijk! 

Een week later echter werd de motie van de S. G. P. verwor-
pen en tot verbazing van vele S. G. P. -ers stemde de S. G. P. -
leden v66r de motie van het G. P. V. 

Deze politiek kan men niet anders aanmerken als een politiek 
van; beter een half ei dan een lege 
dop ! 

Is zo'n standpuntbepaling niet in strijd met Gods Woord en de 
daarop gebaseerde beginselen van de S. G. P. ? Is dit boven-
dien geen slag in het gezicht ten opzichte van de zo getrouwe 
voormannen der S. G. P. ? 

Het geven van meer voorbeelden lijkt ons overbodig! 

nog dit ter overdenking 

Wat vindt U van het gebruik van de nieuwe vertaling in bij-
voorbeeld het blad Zicht en de Katernen van Onderling Kon-
takt. 

In het blad Zich interviewt men regelmatig personen die to-
taal niets van de S. G. P. moeten hebben. Moeten bijvoorbeeld 
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S. G. P. -leden gevormd worden door iemand als prof. dr. H. 
Berkhof, voorzitter van de Raad van Kerken van Nederland, 
waarin hij heult met de Roomsen? 

Gaat er vorming uit van de Katernen van Onderling Kontakt, 
waarin niet 5. G. P. -ets voorlichting geven. Een voorbeeld is 
de brochure "Om de theocratie". Hierin geeft een gerefor-
meerd predikant ondermeer een toelichting op artikel 36 der 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Voorlichting door een predi-
kant behorende tot een kerkverband dat notabene heeft afge-
rekend met artikel 36. En dan zwijgen wij nog over onschrif-
tuurlijke on onbehoorlijke schrijftaal in die katernen. 

Voort s: Hoe is het nu met het vrouwenkiesrecht? Is de 
5. G. P. v66r of tegen vrouwenkiesrecht? 
"Vrouwenkiesrecht strijdt met de roeping van de vrouw" staat 
er in het Beginselprogram van de 5. G. P. , welk gegrond is op 
de Heilige Schrift. Als dat betracht wordt blijven de dames 
thuis bij politieke vergaderingen. 

Het Landelijk Verband van de S. G. P. -jongeren heeft samen 
met het Landelijk Verband van Gereformeerde Politieke Jeugd 
studieclubs opgeroepen om de protest-mars tegen abortus-
provocatus te 's-Gravenhage bij te wonen. Is het meedoen aan 
een protest-mars het aloude staatkundig gereformeerde be-
ginsel? 

Waarom gaat een persoon onder de schuilnaam d. w. Ingeland 
in de Banier stelselmatig voort de aloude staatkundig gerefor-
meerde beginselen te ondergraven? 

Er is nog meer te noemen: 

Wij hebben ernstige twijfels over de activiteiten van zowel 
het studiecentrum als het voorlichtings- en vormingscentrum 
van de 5. G. P.. Is het voor een eenvoudige getuigenispartij 
als de S. G. P. nodig om politieke scholings- en vormings-
cursussen te organiseren? Natuurlijk achten wij voorlichting 
geven, principiële voorlichting ten behoeve van ons praktisch 
handelen, een nuttige zaak. 

Wel.ke waarborgen bestaan er echter voor de principiële be-
trouwbaarheid van het voorlichtings- en documentatiemateri-
aal? Moet bovendien de Staat zulke activiteiten subsidiëren? 

Heeft U wel gemerkt dat het ontwerp-gemeenteprogram uit-
sluitend en alleen de geest ademt van: Wat is haalbaar? Gods 
Woord leert niets over haalbaarheid, maar spreekt slechts 
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over: Wat is eis! 

Natuurlijk moeten wij in een geschrift als dit beknopt zijn! 
Bij leven en welzijn hopen wij op deze onderwerpen uitvoeri-
ger in te gaan. 

Helaas is er binnen de 5. G. P. een geestesstroming, waarbij 
het verlangen naar politieke haalbaarheid de stringente eis 
van het beginsel bedreigt. 

Het besluit tot lijstverbinding over te gaan met G. P. V. en 
R. P. F. is een voorbeeld van een machtsdenken dat politiek 
voordeel beoogt. 

ten slotte 

Wij hopen onder biddend opzien tot Hem die gebed mocht 
schenken binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij voor de 
beginselen op de bres te mogen staan en wanneer daarvan af-
geweken wordt in alle liefde, ons zelve niet meer achtende 
dan de ander, terug te roepen naar de oude paden, gegrond 
op Gods onfeilbaar Woord en waarvoor onze voorvaderen en 
voormannen der partij alles hebben overgehad. 

Het bestuur. 

16 



OPROEP aan alle Nederlandse mannen 

De Landelijke stichting tot handhaving van de staatkundig ge-
reformeerde beginselen roept a 11 e mannelijke nederlan-
ders op om in hun stemgedrag op D. V. Z5 mei 1977 tot uit-
drukking te laten komen dat men stemt op een partij die Gods 
onfeilbaar Woord als richtsnoer heeft. 

Een partij die een Beginselprogram heeft, gegrond op Gods 
Woord. 
Een partij die blijken s haar program in de staatkun-
de de zuivere gereformeerde religie voorstaat. 
Een partij met als doel: 

"de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot 
meerdere erkenning te brengen in ons land." Daarbij is 

"haar streven niet zozeer gericht op een meerderheid van 
kiezers, doch op de handhaving en doorwerking van de be-
ginselen." 

- stem verantwoord; 

- stem principieel; 

- stem één van de der tig kandidaten van lijst 8. 

Mocht U het voornemen hebben niet meer op de 5. G. P. te 
stemmen of heeft U al eens niet meer op de 5.G. P. gestemd, 
wij als stichting doen een dringend beroep op U, Uw stem 
om der beginselen wil uit te brengen op één van 
de kandidaten van de 5.0. P. -lijst. 
Want haar aloude beginselen zijn het waard om gehandhaafd 
en uitgedragen te worden! 

Gedenkt hierbij aan de uitspraak van ds. E. du Marchie van 
Voorthuijsen: "Ondanks alles verbonden blijven aan de 
S. G. P. " 

Het Bestuur der stichting. 
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lijstverbinding getoetst 

In de dagelijks weerkerende politieke beschouwingen wordt 
veelvuldig gehandeld over lijstverbinding. Ook in S. G. P. -
kringen is de lijstverbinding een veelvuldig in het middelpunt 
van belangstelling staand thema. Plaatselijk werd reeds meer-
dere malen tot een gecombineerde lijst overgegaan en zelfs 
samenwerking gezocht met partijen, welke zich landelijk open-
baarden als geduchte vijanden van de staatkundig gereformeer-
de beginselen. Thans is het bijna niet meer mogelijk om met 
een A. R. P. en C. H. U. samen te werken, zonder dat dit ten 
koste zal gaan van onze beginselen. 

In de Banier van ZO december 1973 werd door het Hoofdbe-
stuur een verklaring gegeven omtrent lijstverbinding en even-
tuele samenwerking met partijen die het staatkundig gerefor-
meerde beginsel niet wensen te accepteren. Velen die deze 
verklaring hebben gelezen en getoetst aan de partijdagredes 
en Banierartikelen van de hand van ds. Kersten en ds. Zandt 
zullen verbaasd en vertwijfeld hebben kennisgenomen van zulk 
een oppervlakkige benadering. 
We citeren uit deze verklaring: 

"Van doorslaggevende betekenis is: ten eerste de vraag of 
er een volledige waarborg is geschapen dat wij zonder meer 
kunnen handelen conform eigen beginsel en ten tweede of door 
de nevenpartij niet wordt gehandeld op een wijze die met ons 
beginsel in flagrante strijd zou zijn, ten derde moet er een 
redelijke grond bestaan dat aan punten die ons geboden voor-
komen, uitvoering kan worden gegeven. 
Tenslotte dienen wij te bedenken dat plaatselijke omstandig-
heden en personen, met wie gemeenschappelijk wordt opge-
treden in zeer grote mate het al of niet wenselijke van sa-
menwerking kunnen bepalen. 

Samenvattend luidt het oordeel van het Hoofdbestuur, dat niet 
elk gemeenschappelijk optreden bij voorbaat gewenst is, al-
leen om het feit dat eendracht macht maakt. Echter willen 
wij anderzijds niet elk contact afsnijden en elke vorm van sa-
menwerking afwijzen, opdat niet de naam Gods gelasterd wordt 
door versplintering en verdeeldheid waar die in het licht van 
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de ernst van de omstandigheden niet te rechtvaardigen zijn." 

Met deze verklaring kan het vele kanten op, hetwelk ook in de 
praktijk is geschied. 
Samenwerkingsverbanden met ARP, CHU en GPV kwamen 
plaatselijk van de grond. Vervaging van grenzen ging en gaat 
meer en meer optreden. Is dit handelen nu in de lijn der be-
ginselen? 

Als antwoord hierop citeren we een treffend gedeelte uit een 
rede van wijten ds. G.H.Ker sten, gehouden bij de Algemene 
Politieke Beschouwingen over de rijksbegroting in 1937: 

"Onze eerste vraag dient bovendien niet te zijn welke in-
vloed van ons uitgaat. Wij hebben Zijn wil te gehoorzamen 
en van Zijn gebod niet te wijken, links noch rechts. Helaas 
ons volk heeft zijn voeten gezet op een hellend vlak en het 
gaat met toenemende vaart ten verderve. Zo zie ik het en 
daarom kan ik niet nalaten tot de wet en tot de getuigenis 
terug te roepen. t" In die zin heeft hij ook de ARP en CHU 

opgeroepen, alvorens zij gans gevoelloos geworden waren 
voor de beginselen en zich zouden overleveren aan Rome en 
de revolutie. 
Bovenstaande verklaring van ds. Kersten is slechts voor één 
uitleg vatbaar, namelijk de weg van wederkeer tot de zuivere 
beginselen, gegrond op Gods Woord. Een volharden in de ei-
gen gekozen wegen zal tot ondergang leiden. 
Let er vooral op dat het huidige GPV en RPF handelen in de 
lijn van de ARP en CHU in de dertiger jaren. 

Duidelijk wijst ds. Kersten in zijn Partijdagrede in 1946 het 
samengaan met de ARP van de hand en duidt er op dat om der 
beginselen wil een dergelijk samengaan onmogelijk is. 
"In ons isolement ligt onze kracht. Niemand verslappe, nie- 

mand ontvalle de moed om zelfstandig de aangebonden strijd 
voort te zetten." 

Nu is samengaan verderstrekkend dan samenwerking en sa-
menwerking nog weer verdergaand dan lijstverbinding. Maar 
staat achter lijstverbinding niet als volgende stap samenwer-
king en dan samengaan? 

De Banieren van 9 en 16 december 1976 geven duidelijk grond 
voor dit vermoeden. U kunt het navolgende lezen in de Banier 
van 9 december 1976 (op de voorpagina). Met name de laatste 
alinea geeft daarbij duidelijk aan dat de benadering van lijst-
verbinding een c ij f e r matige ia. 
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"Het voordeel van lijstverbinding is derhalve dat men nog 
enige invloed kan uitoefenen op de verdeling van de restze-
tels. Gezien alle ernstige dingen die tegenwoordig aan de 
hand zijn en gelet de situatie dat af en toe een enkele stem 
beslissend kan zijn, gaat het mij althans zo dat ik meen dat 
ik dan toch liever heb dat zo'n zetel aan deze of gene meer 
verwante partij wordt gegeven dan aan gindse linkse. Dat is 
wat je noemt het hele eiereneten als het gaat over lijstver-
binding van lijsten." 

In de Banier van 16 december 1976 lezen we op de voorpagi-
na in de laatste alinea het navolgende: 

"Een vraag is of wat sterke dwang van de wet niet hoeft te 
doen kan geschieden door de drang van de nood der tijden en 
uit beduchtheid voor het teloorgaan van de kostbare verwor-
venheden. Goedschiks wat kwaadschiks niet hoeft. Volgens 
het eerder genoemde enigszins gewijzigde recept! In het no-
dige, dat is waar de nood is opgelegd eenheid, in het minder 
urgente vrijheid en in alles begrip en wederzijds respect. 
Om van liefde en trouw niet te spreken. Die moeten groeien 
eventueel. Daarvoor is wel van belang dat je dan met elkaar 
te maken wilt hebben." 

De opmerkzame lezer zal het niet ontgaan zijn dat de schrij-
ver dezes meer beoogt dan lijstverbinding. Staat een gerefor-
meerde gezindte partij de schrijver voor het oog? 
In deze lijn past dan ook volledig het gereken om vooral 
maar de voordelen te tonen. 

Wat is toch de mens en wat is in hem te prijzen? Bent U ook 
wel eens met al uw rekenwerk op "nul en niet" uitgekomen? 
Dan verfoeien we ons zelve vanwege de schending van Gods 
Souvereiniteit en Majesteit. Dan wordt het een eeuwig wonder 
dat God met zulk een eigengerechtigde rekenaar nog geen vol-
einding heeft gemaakt, maar hem nog met Zijn goedertieren-
heen heeft willen overdekken. Dan is het r e k e n e n afge-
lopen! Dan wordt er gevraagd naar de wille Gods, geopen-
baard in Zijn Woord. 

"Heere ai maak mij Uwe wegen, 
door Uw Woord en Geest bekend." 

Dat hebben we allen persoonlijk nodig, maar ook op alle ter-
rein des levens, dus ook in de politiek. 
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Door het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatori-
sche Politieke Federatie is toenadering gezocht om tot een 
lijstverbinding over te gaan. Een lijstverbinding met diegenen 
die volharden in de dwaasheid hunner vaderen. Wijlen de. 
Kersten en de. Zandt hebben vele malen tegen hen de strijd 
aangebonden. 
We hebben het bewaarheid gezien wat door de. Kersten in de 
partijdagredes: "Vier hoornen", "Zijn hout en zijn stok", en 
"Trouwelooslijk gehandeld" is neergeschreven. 

Met name de ARP is de verrader en vijand van de oude be-
proefde waarheid. Zij zijn met hun coalitie-politiek de verla-
ters van de calivinistische beginselen. Het zal gebeiteld staan 
op het graf van de ARP: "Deze heeft ons aan Rome en aan het 
ongeloof verkocht". Zowel het GPV als de RPF zijn hun naza-
ten en hebben artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
aangerand, alhoewel men van laatstgenoemde partijen niet 
kan zeggen dat zij binding, direkt of indirekt, hebben met Ro-
me. 

Beter ware het dat het Hoofdbestuur der S. G. P. er op gewe-
zen had dat God waardig is gediend te worden zoals in Zijn 
Woord is geopenbaard en wat zo eenvoudig en gegrond op Gods 
Woord is weergegeven in artikel 36 der Nederlandse Geloofs-
belijdenis. 

In artikel 1 van het S. G. P. -beginselprogram wordt dan ook 
gesproken van een onverkort artikel 36, daarbij aanwijzende 
dat duidelijk afstand wordt genomen van diegenen die dit be-
lijdenisartikel hebben aangerand door een gewichtig deel er 
van weg te schrappen. 
Een der leidslieden van de RPF vindt het dan ook maar een-
zijdig dat artikel 36 reeds in het eerste artikel van het Be-
ginselprogram der S. G. P. staat. Dat staat de oude 
ARP-visie namelijk in de weg!! 

De enige weg welke de S. G. P. heeft te gaan is daarom het op-
roepen tot wederkeer en tevens standvastig volharden in de 
beginselen welke gegrond zijn op Gods Woord. 
In die zin moet ook het Hoofdbestuur sbesluit tot lijstverbin-
ding worden getoetst. 
Wat zijn bovendien de verdere bedoelingen van het Hoofdbe-
stuur? 
De uitlatingen van de partijvoorzitter op de partijdag 1977, 
gedaan in zijn jaarlijkse toespraak hebben bij vele S.G. P. -ers 
en ook bij de stichting een wantrouwen veroorzaakt over de 
verdere bedoelingen! 
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De oorzaak hiervan ligt ondermeer in de onderstaande uit-
spraak: 

nik voor mij persoonlijk blijf het betreuren dat het niet mo-
gelijk bleek (een beslissing die ik geheel en al respecteer 
overigens) onze kandidatenlijst te v e r 1 engen met na-
men van de nieuwkomer (dit is RPF, best.), die via voor-
keurstemmen eventueel zouden verkoren kunnen worden. 
lk voor mij zie geen wezenlijk verschil tussen deze vertika-
le verlenging en de horizontale lij stenbinding, waartoe wél 
besloten is. ' (Uitspraak van ds. H. G. Abma in partijdag-
rede 1977, pagina 14.) 

Ook in publicaties, ondermeer in interviews in couranten, 
wordt van S. G. P. -zijde uiteengezet dat een verdere samen-
werking dan alleen een lijstverbinding in de toekomst niet tot 
de ONmogelijkheden behoort. Men moet immers niet zozeer 
naar de verschillen kijken, maar juist in de praktijk naar el-
kaar toegroeien? 

Had in de eerste plaats een oproep van S. G. P. -zijde aan het 
GPV en RPF om te buigen onder Gods Woord en Wet niet meer 
op zijn plaats geweest dan het besluit om de lijsten te verbin-
den? 
Wij menen van wel 

Dat we toch door Gods Genade mogen blijven bij de beginse-
len welke op Gods Woord zijn gegrond. Mochten wij door ge-
nade de strijd tegen de machten van ongeloof en revolutie nog 
eens aanbinden, daarbij ziende op de hand des Heeren. Want 
toch niemand vermag iets indien het niet is als door des 
Heeren Hand. 

Laat ons niet hoogmoedig zijn, want van nature zijn wij allen 
verlaters van de beginselen. Indien God ons niet bewaart, 
staan we morgen te dringen om mee te regeren? 
Als de Heere getrouwmakende genade mocht schenken, al 
denken we dan onder te gaan in de zee van o ngeloof en revo-
lutie, dan is het een voorrecht de strijd te strijden. 
Omdat God voor Zijn Eer zorgt, zal de overwinning zijn aan 
de Koning der Koningen. 
Dan houdt het rekenen op en mogen we door genade op de hand 
des Heeren zien en Zijn doen aanbidden als enkel Majesteit. 

Het bestuur. 
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van de penningmeester 

Ik neem aan dat U niet zo erg geïnteresseerd bent in mijn per-
soonlijke ervaringen van de laatste weken, maar wel nieuws-
gierig bent of al gebleken is dat onze stichting financieel ge-
zien, levensvatbaarheid heeft. 

Ik kan U zeggen dat uit heel ons land zich niet alleen vele do-
nateurs hebben aangemeld, maar dat zelfs heel wat van deze 
vrienden reeds een geldelijke bijdrage hebben overgemaakt. 
Dat wij als bestuur hiermede uiteraard heel erg blij zijn, zult 
U ongetwijfeld best kunnen verstaan, dacht ik zo. 

Om praktische redenen lijkt het met echter niet wenselijk om 
in deze brochure alle giften stuk voor stuk te gaan verantwoor-
den. Nee, dat maar niet. Wel kan ik U vertellen dat behalve 
een mooie gift van vijf honderd gulden ook nog enkele bijdra-
gen van honderd gulden en meer werden ontvangen. Nu hoop 
ik maar dat U hierin geen aanleiding ziet om voorlopig maar 
niets meer te zenden. Nee, vrienden, dan zou ik gauw pen-
ningmeester zijn van een "failliete boedel". 

Daar wij onze gedachten en zo nog niet via "De Banier" be-
kend kunnen maken, zijn we vooralsnog genoodzaakt dit te 
doen door middel van rondzendbrieven, brochures en adver-
tenties. En dat dit allemaal nogal wat kost, hoef ik U niet te 
vertellen. 't Is logisch dat het Reformatorisch Dagblad niet 
gratis advertenties kan opnemen, al is het dan voor nog zo'n 
goed doel. Misschien ligt dit wat anders als we zo eens een 
enkele keer een advertentietje laten plaatsen in het partij-
orgaan. 

Als U echter vindt dat wij op de ingeslagen weg rustig moe-
ten voortgaan, dan moet U ons ook daartoe de financiële mid-
delen aanreiken. We hopen dat we nu niet te vergeefs een be-
roep op Uw bereidwilligheid doen. 

Ons gironummer is 6 5 6 5 0 ten name van de penningmees-
ter van onze stichting te Putten. 

Mocht U liever een bedragje per bank willen overmaken, dan 
kunt U dit doen op rekeningnummer 55. 30. 48. 783 bij de Alge-
mene Bank Nederland te Putten. 
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De Landelijke stichting tot handhaving van de staatkundig ge-
reformeerde beginselen is op 22 januari 1977 opgericht en 
haar statuten zijn op 1 maart 1977 officieel bij een notaris 
gepasseerd. 

g rondslag der stichting: 
de stichting is gegrond op het onveranderlijke Woord Gods 
naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen op 
last van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden en 
volgens besluit van de Synodale Nationaal, gehouden te Dor-
drecht in de jaren 1618 en 1619, zijnde de grondslag der 
stichting nader uitgedrukt in de drie Formulieren van Enig-
heid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde synode. 

d o e 1 der stichting: 
het handhaven of doen handhaven van de aloude staatkundig 
gereformeerde beginselen zoals die zijn omschreven in het 
Beginselprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij. 

uitgangspunten vande stichting: 
- geen breuk in de staatkundig gereformeerde partij; 
- geen partij binnen de Partij. 

Van verschillende zijden heeft men de stichting ten scherpste 
veroordeeld. Ja, men heeft zelfs gesteld dat de oprichting 
ongegrond is en dat de naar voren gebrachte bezwaren onjuist 
zijn. 
Deze standpuntbepaling heeft ons bedroefd. Onze stichting 
stelt zich op het standpunt dat door dergelijke uitspraken, 
binnen onze partij onnodige onrust is ontstaan. V66r de ver-
kiezingen achten wij het echter niet wenselijk om op de geda-
ne aantijgingen nader in te gaan. 

ONS streven is niet gericht op het zich afzetten tegen personen 
binnen de S. G. P., maar alleen het handhaven van de aloude 
beginselen, gegrond op Gods Woord, is het streven. 

U kunt UW steun hieraan betuigen door DONATEUR te 
worden van onze stichting (minimum f. 10, -- per jaar). Ook 
kunt U Uw opgave in de vorm van een gift overmaken op gi-
ro 65 65 0 t. n. v. de penningm. te Puttenof bij de Algemene 
Bank Nederland te Putten, rek. no. 55. 30. 48. 783. 

Voor verdere inlichtingen enzovoorts: N. van Mourik, Waal, 
dijk 68, Herwijnen, telefoon 04188-394. 
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WORDT DONATEUR 
VAN DE LANDELIJKE STICHTING TOT HANDHAVING VAN 

DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE BEGINSELEN 

MELDT U ZICH AAN 
bij de secretaris der stichting 

De landelijke stichting wordt aanbevolen en 

gesteund door de onderstaande predikanten: 

- ds. M. van Beek 	Opheusden 

- ds. A. v. d. Berg 	Gouda 

- ds. L. Gebraad 	St. Phil ip sland 

- ds. C. de Jonge 	Wijk en Aalburg 

ds. F. Mallan 	 Rhenen 

ds. E. du Marchie van 
Voorthuijsen Leersum 

- ds. G. Overduin 	Werkendam 

- ds. J. van Prooijen 	Rhenen 

- ds. C. Smits 	 Hardinxveld- 
Giessendam 
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