




SYUodale vergadering gehonden ta Grand·· Rapids, Mfcfi:i 
. 16 Jnni,'81, e. v.,d. . . 

Toespraak door l!.ev. R. T. Kuiper. Prreses der vongei· 
Vergadering. 

11i) ite opening van ite Bynaaale 
Verg. gehaudeu te Grand Rapids 
iten 15 Juni en valgenae dagen, 

. 1881 hiela de Praeses der varige , 
V'''g. Ds. R. T.Kuiper,naitatPs. 
90, j en!l ge.angen en ae Psalmen 
132, 133 en 134 vaargelezen rlfaren, 
de valgenae Taespraalc: 

ZEER GELIELDE BROE"l)ERS! 

vooi' veleri o'nhoudbaay e'n ongeoor~' . 
loofd ge bleken. . 

Hunne daaci 'veroorzaalde vrij wat 
aptien en werd aig eeile ongeoorloof..' I 
deeu"dwaze anderneming beschouwd. 
Siechts op vier of vijf plaatsen meer' 
hadden gelijkgezindeu· den maed om 
hurl voorbeeld~ te voIgell. De voor~ 
uitzichteil waren' DIet zeer bemoedi~ 
geod. 111 a den tentgtred van de 
eerst mede uitgetr'eden 1eeilaiir, bleef 

Daar ik als Voorzitter 011zer v6fige "er Iai1gen tijd slechts e'en dlenaar 
Synode-deze Verga\dering mO'et ope- des Wqords over, t. w. D8. K. van 
nen, heet ik U allen -·bartelijk weI- den ~osoh te Nbofderoos, am al de 
kant aan deze plaats, en 'zij het mii. uitgeleide gemeenten te bed~enen,,' 
vergl.lnd een kol't woard vooraf te Van ouiten Heftig bestredeu en aan·~· 
spr~kenj gevaIlen,inweildig met veierlei moeie-' 

E;et rridet, zoo ik .vertrouw, vooral .lijkheden worstelende, gingen de 
vdor eeoige der oudere br'oedCl\s in uitgeleide gemee!1ien e{}hter op den 
odS' . midden, weI een aando~nlijk en ingeslagen weg v,oort, weI" overtuigd 
hartverheft"end .schouw.spel zij~ hi van niets ariders: fe begeeren, dan 
deze: stad, in zulk eeh seboorl loka.al, tetugkeering tot het standpunt waar':" 
de~e·talrijke -vergadering liier Zitting op de eerste emigranten in dit land 
te "zien nemen. 'Welk een versohil waren overge"komen, en oprecht.~ 
tach ;bij voor vijf en twintig jaren! zusterIijke genieensohap te ~'ilderhou
Tbiiri-::was het, dat eeniga weinige den met de Moederkerk in N eder
broeders :.albier, den nloed hadden, land, waarvan de meest"~ lI'oi"landeFsj 
on! !#et 'hutmen Ieeraar, die eehter toen tel' tijd in dit IaI~d, vroeger. 
later wee:( terug trad, eene gemeell- laden geweest ~aren. Of men dit, 
schar te verlaten, zeven jaren teo vo~ doel bereiken iotide, scheen somtijds 
ren (1849) te onbedachtzaam aange~ .wel eens zeer hachelijk. ·.Niet altijd 
gaun; maat bijna 'Van stonden aan" g·ing het hier in de gernecn"ten zofi 



als het ,wel behoord.e, zoodat velen' dere en Jongers broeders dIe' -Yoor- ctEt 
moedeloos werden eil' zelfs' eenige'n predikdienst wQr~en, opgele~d;:. v~n . 
",v;der ter'ugkeerde. ·Van uit -Ne- welke wij hop en', dat ih de vo:lgerid'e' 
d,edand undervon"d men niet die week, een' viertal in den Wijf!.gaard 
goedkeuring en onder:::teuPing1 die ODzer Kerk mogen uitgezonden ·wor
men, :verwacht had. Everi' als bet in den. Onze bonderden zijn tot dui.: 
be_t,Oude Vaderland met de-Ohriste." zen den gewor4en, die vopral in ,ds 
lij:k G.ereformeerde, Kerk gegaan is:) Ilaat.st~ jarell ~'og gestadig: ;'er'men.' ig.·.~ 
heert de -Heere oak bier geen grand vuldigell. En a1 is bet waaT, dat 
en oorzaak van roem ~an,.de .e!3rste .deze·aJlengee.n _ware"aanbidde,I:~ des: 
leiders wiiIen Q.verlatcn, maar Zich- Heeren -zijn, toyh. gel.oov~n ,wij dat 
zelven de e_er van het stichten en in oIlze' gemeenten' een,aan~al le.esb!,,
bou'wen yah Zijn 'Kerk in dit land, ra bl:ieven van Qhrlstus gevonden 
w"i,11en overlaten.' _W a~' wiJ ,thans:_ worden en onze a.rbeid in h~ti ~vaii
z:.ijn: e~, h~er zien, dat ~ijJ?- wij door: gelie niet geheei zonder uit:JVerking 
Zijne genade, en zoo ooit dan be- tblijft tot bekeering van zondarem,tOt 
taamt ons' nu met het oog op wat wij : Gad en opbquwil!g in het allarhei .. 
in den' beg)~ne war~J en -nu 'door i ligst galoot voot Z1j!1 volk~ 
6qds'genade iij-n geworden, we,l in: He(kan nie.t nie:er worden Qntli~nd1 
te .stemmen met de juichende ge-: dat anze .ffatl. Christ. GereformeeTc 
m"ee'nfe' van den ouden dag: "Nie't: cle I1e~J'k, onder welken ,.na$.m· wii 
oris 0 Be-ere'r niet ons, inaar U wen i thans hier ,voor het eeTst Zittiqg 
N~am' geeft eel', om 'Uwer 'goeder.tie-l nem~n, eefle ,voldoen-d:e' rei:1e'1l: v:an 
l'en-b-e'id, om~Uwer waarheids wil."· !bestaan heeft en ee'ne ,jn:wendigs' 

'De vrees der vrienden 'en q,e ,~oOp i levenskl'acht bezit tet.waarborg:,v,<\.or' 
der''tegenstanders, 'zij.n be~d~ door de i hare toekomst, omdat zij rust Q'p den 

, ~O()l'zorg: de~ Heere~ yoor: de, uitge~ I grondslag, der S ... Chr. if.t en s~aat o. n,~e. r. 
~eide gemeenten beschaamd gema,akt. de trouwc.en teeder!3 zorg van ~ar~m'-: 
Bestond' eenige jaren ,alhier de boog~ I vel'heedijk:ten Koni~g, en, ,wam:l~lt i~ 
ste kerkelijke' Verg'adering slechts de voetstappen" van onze G,ere£or~ 
'idt afg;evaardigden- '~/::tn een "'fijf a meerat:! Vaderen.. Het oor~t;lel .oye,r'. 
zestal- gemeenti:m; aIleen uit Mic~i-l' haar, hier e,~" aan .gindsche ~ijd~:, d~~' 
gall, met ~le6hts'6en- leeraar ip haar I Oceaa:ns" is dan ,~okjvrit 'Yat,g~~ij,~· 
midden.,' thans zien wij hier' Broeders i zigd. Ze'lfs i,n ~et geno?ts:chaywaa.,~_-:-: 
nit het,verre Oosten' en Weste1l, uit mede' men tijdelijk in '_ betrekk~ng:" 
viJf a zes- vers'chillende Staten der st0nd,- oritb~eekt het' nie~ ~~,n ',:gl3tH-,i,..;: 
Vnie, en tell en wij 'meer· dan 40 ge'~ gen en- getuigenissen; d~e, d~"gt~n~eJl:' 
meenten en geirieentjes tot onze van onze uit'tre-diog wettigen. ,Velelt~" 
'Kerk behoorende; twintig leeraars, die daar-nogrzijn, zouden gaarne ee~ 
ell,te dozer stede eene"TheologiSche zoodanig- st~B-dpunt inne~en-, als" 
SQh.o~l, m'ot/ceil Docent en-8 0..-9, ou~ :waarop wij...reeds·stau'l; terwijl ceni",..--



genNan hen,. ~ie eerlijk ,genqeg zijn 
dm:.de wa,arhe,i~ hulde t'e do-en, ,zich 
,~ee4:S';pij" qDze ge,P1eenten ,beginnen 
,~an te,.'sluiien; . 

3 

rij m~t het DOg op. vertrekk:ende~l 
naar N:oord Amerika." 

De aanstaande overkornst van Ds. 
Vos van Ommen als leeraar te dezex 

,Ookin'Nederland is·,he.t, veel an~ stede, dient,.dunkt mij, ':al·mede tot 
,~ers gew?rdeno, . Ik her~nner rnij nog eene getuigenis en bewijs van meel'~ 

;ze~r·goec1, dat 'roee,r dan tien 'jaren dere erkenning bij aDze Moedel:kerkr . 

,Da b,et begin del' afscheiding alhier, in ODS aude Vaderland. . 
,eene . rrovinciale Vergad_ering bijna Ziet, ~oo "deed de Heere 01)8 "het 

.' .eenst'eirtillig vms i.n h~t veroordeeleJl licht uit de d.uisterriis opgaan; ODze 
van dpn _ uitgang die hier plaa~s had, gerechtighe,id yoortkorn.en als, het 
en bezwaar m'aakte om attesten af te licht ell ODS recht ,als den middag. 
g~,veri ~~~, leeraars, die 'be't w~agder~ Groot zijn de,rhaiVe de' goedertie~ 
om,~en beroep.van,:eene afgesc-heide- renheden des Heeren, .maar naar 
l"l;e ge~een~e in, 4.merjka· aan te ,ne- evenredigheid is nu' ook ODze 'ver'
J1wn~, ~k zeIf hep dfi,arin mede~e- plicbting om daaraan te 'beantwoor
We:rkt en·ye:rtre~kend.e' led~n mijner den, mocbt be.t zijn met bet rechte 
g~~.e,ente ,gewaars?huwd tegen ge- doel, in den' ;rechten '""eg, ,en' op ,de 
meenschap me:fi be,t,' yolk, waaronder rechte wij-ze. 

:ik tpaps z~~f het Evan~elie bodien. Zeker zal dit in,de eersteplaats 
Ell' t()cb WIJ han~el,den In ,.dezen ter moeten gesohieden door persoorilijke 
~~e~e:r tro~,~, m~.ar. belaas! te .. v~el godsvrucht" in'levens- en geloofsge
~f~a,~nde. op.eenzl]dlge en partl]dlge meenschap met on zen gekruisten en 
.g.etUlgemssen.:: nu ,·verheeHiJkten Heiland; .Waa.r 

p.och ook dit is' geheel.. yeranderd <feze ontbreekt is geen zlfiver kerke .. 
g,e:worden., Toen ik ruim twee jaren lijl~. leven mogelijk. Maar dan ook 
geleden een beroep van een ,der eer- moet er op worden toegelegd, dat. in 
ste afgescheidene gemeenten bad ]onze g.em,ee~ten, benevens de zuive- , 
ontvangen, 'bEleft mij niemand meer ire pred~king des Woords, alles eer
het- recht der aabllame betwist. Som- )lijk en :wet orde geschiede en dat 

, JIlige leeraars in- onze, Moederkel'k lwij op oDze Olassicale V.ergaderingen 
:d.aar, ginds,iraclen: hunne, naar hier ielkandf,lr ,d~rtoe opwekken en daar .. 
,yertrekkende gemeenteled:en reeds ibij ste1,lnen" Maar 'bovanal wor~t 
aan",zich bij onze gemeenten te voe- \dit vaJ;l ops'verw&cht jn' de boogste 

.g.eT,l.~ ,Eergisteren '.untving ik een IVergadering onzer Kerk, om welke 
prief .'van een, d~t deputat~n, naar te houden, .wij. thans bier zijn samen
eene te ~-ol1den provinciale vergade- gekomen.· 
ring, wa~rin hi) meldde dat op die Belangrijke zaken betrekkelijk 
vergaded:pg o. a. ook tel' sprake zon. leel; en kerkregeering, lager- en ho'o· 
~ebI.'ach~ w.ordoJ,1;, "De, Vrijmetsela- gel' onderwijs, binnen-. en l:luiten-



~apdsch,e z,ending, c?rrespondetltie en 
:samenwerkin'g mef andere kerken, 
ui,tzendi,ng va,n d,ie:u,a,ren des Waords 
en ':Ve~eropnan:Ie van kweekelinge,n 
,Ran ~nze ";rheol. S.c,hpoI, vragen ,.onze 
zorgvuldige en getrouwe b.ebartigi,ng . 

. Het oogvan den ;Koning d.er Kerk 
,en Ztjne .engelen, v~n de lrerkeraden 
,en leden del' ,gemee,nten] die ons .heb~ 
ben afgevaardigd, ja van vrienden 
:e,Ii te$enstanders daar - buiten, is op 
-on,s g~l!lgeri, en ,siaat ODS gade qj' en 
hoe ',wij aan onze roeping beantwoOl·· 
-den. ~traks zal aUes openbaar ge· 
maakt zijn wat hier is hehandeld en 
,beeloten,. en vriend en- vijand z'al in 
de ge,legen-heid zijn, om over,ons doen 
,te oord-eelen. Maar wat meer zegt, 
.e,enmaal zullen wij allen geopenbaard 
worden, voor den rechterstoel van 
,Chri~tus en rek~nschap moet:en ge
yen ~:;tn on~en Graoten Zender, hoe 
wU ,Q,Il)9, o.ok 1.11 .de~e Vergadering' 
",an .on",.)) .taak hebh<l;I,1 gekweten. 

Tot hier:toe beeft 'ons de Heete ge
holpen; wij ,vertrQ:uwen, eat Hij -ons 
.ook thans Zijne l",llp niet zal ontoou
den. Gods zegEim in Zijne-" -w:egen, 

"Js een vaste reg.el ,in ,Zijn heiligdom. 
,uit den ,.eersten der Fsalmen, die 

.:wij zoo ,.even lazen, kon€len wij op-
, , ~ 

rnerken, 'Wet v;:elke 'belangs~el1ing 
de'godvruchtigen van o.qds,' ·zich de 
,pr{esterlijke d,iensten in het heilig

/' dbrn beboen aangetrokken en voer 
de bedienaars van het heiIige hebben 
gebeden. Wij Blogen er uit beslui
:ten, dat onze gemeenten niet minder 
~.~F;iangezi.c~te -de,s- Heer~n ook voor 
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ons zullen .zoekelJ en ,Zijne tag"!!
wQordig~eid in ons midden voo,~' 
zullen afsJP.ee~en. Laa,t _~it ons, ~en 
troost zijn, en sterken bij onz~n a:r
beid en in den strijd, gelijk het Mo
zes sterkte toen zijne armen ond~;r~ -
steund werpen door Aaron en Hur~ 

Uit den tweeden konden.- wif. lee,. 
Ten in welken g,eest en met' wepie 
gezindheid jegens elkander wij hier 
behoore~ samen te zijn en op hoe'da.
nige liet'dearbeid wij des Heeren 
goedkeuring e,n zegen mogen.," ver
wachteo. Laat dit zorgvuldig door 
ons alle~ worden in acht genom'eri, 
opdat, wi~ o~;s oO,k gadesla of be
spiede, v~n on,s moge kunnen ~zegd , 
\worden~ "Ziet, hoe lief zif elkander 
bebben, en, ~oe goed -is het dat brce,. 
ders ook samenwqnen:'-~ 

Eindelijk, uit delJ laatsto.n merkteu· 
wij op: hoe wij wakenden biddend 
op- ODzen post' bebben' te staan en, in; 
de mogendbeid van Hem" '(lie hemel 
en aarde gem aakt heeft, ons in de :~ 
behai"tiging van de 'belangen Zijner ~ 
gemeente hehlDen te gedragen. Laat. 
ons daarom steeds als onder bet' oog---' 
van den Alwet,enden hier nederzitten 
en ,wer~za.am ~'ijn; lioi:h vaor 'wij 
0DS tot _Gien arbeid schikkeu onze 
barten ,t.ot onllen "getrouwen God' en 
Vader ,opheffell in den N'aam' van 
Zijnen Zoon, onzeij. ,Heere 'Jezus 
Christus., en smeeken om d~ gemeen· 
schap _ e:o., ,onmispara v{)orlichting -eR'- ' 

leiding des Hei1igJiln_ G.eestes.~G;g~ 
BED. 



Synodale Verhandelingen. 

Na het 2'ngen van P •. 90: 1,9', bet, Rev.C. Bode, Uud.T. Wetsink, 
ilezen-van,Psalmen 132-:134 en eene Overijssel; Mich., . 
naar aanleiding dau.rvan gehouden Rev. W. CoeTingQ, Oud. E. -v~ Da:a:q~, 
toespraak, wordt de,Vergad. met ge- -Lamont, Mich.;·Ou~; J., Zijlst~a. 

V riesland, Mich., 
bed geopend door den'~Praes. der vo" 
. V ,Rev. G. Hemkes,Oud. P; Karsten" 

rIgeergad., Ds. R. T. R:uil'er. J.!"estown, Mich., ' , 

LASTBRIEVEN. ' ' Dud. J. Zwier" R. Greuze, 
KalamMio.o, Mich., 

ART. 1. Rev. J. Noordewier, lDud. J. Hieuwl.nd; 
Delasthrieven :wordell >1oorge!e<zen Kellogsville, Mich .• 

',,0: daaruit hlijkt dat 'll~, Afgevaar-' Oud. M. Bo.ersema, A. Schram, 
digd~n ter Vergad. ,zljn,van: Paterson, N. Jersey, Rev', L. '~RietdiJk. 

Rocbester, N. Y., Oud. H. de Jong. ' 
Grand, Rapids Micb., Alpine Av., Cleveland,O.,Oostzijde, Oud. M. Dekker. 
' Oud. H. Datema, B. Schrikkema. y -" at" lnd '0 d' "B' e kh • , ... ",ay W""'i u. r ms. 
Grand Rapids, Spring Str" L I .using, It,Rev. B. Mollema. 

Oud. J. 'Gelock, A. Pleune. South l!ollaad, III., 
.Grand Rapids, East Btr.,· . R E L" . 0 d' A D ' ,ev·. ~.",elnd ... s, U •• ~; runen. 

Oud.J. Bolt, J. Laman. Rosolimd, IlL, 
J ennisoDviUe, Mich., R G BOd W . , , ev. '. roene" u .' • Pnns. 

Oud. M. v. Singei, M. Alberda. 'Ch' "0 'III ' Z lCabO '.", 

eeland, Mich., Hev.K.v. d.,B6sch,Oud. D. Natelberg, 
Oud. A. Naaije, F. R:ort. R,'Uott III Oud W D A erm n ,., ... mm a . 

. Noordel<>!s, Micb., A kl I R' , 's ." c ey, owa., av. J. chepers. 
Qud. V"rhaij, Heiiboer. Orange City, Iowa, Rev. J. Stadt. 

Muskegon, Mich., Pella" Iowa, Rev', D. Ba~oD, met eeu' 
Rev. W. H. ~fie,ling, Dud. P. Heeres. brief bebelzende aeD ,voQrw.a.arde DOg 'to 

CIa,m Un, ion, Mic, h., Oud.,.W.,Laarman. b' ,__ ' , esprefiltln. 
Grand' 'Haven, Mich., , . 

. Rev. E. van d'erV ties, 'Oud, J. Koster. AFGEV.kARiHGDEYANIDE TitUEDUTCIt: 
Holland, Mich.,. , -, , REF. PROT. CHURCH VAN BET. 
Rev.:G .. Hoek~ema .. , 'Oud. P. v.Leeuwen. .oOSTEN. 
G:-raafschap, .. :MIch., . . 

~Rev. R. T. Kuipe~, Oud. H.Broene. Hackensack, N. Y., Rev. J. R. Cooper; 
fJ()Ilen,doofQI Mich.j Mede tegenwoordig de 'Docent G. Eo. 

'Rev. H. Dou)Vstra, Oud. E. Sprik. Boer, de Zende!. leeraar T. ,v. d, Bosch 
~"je~er.~, ~icl}., ~o de Em. pred. W. H. van Leeuw~n .. 



, 

II 

'. Brieven met groetan en hei1hed~n zeri .. is·Ds. L . .Ri,etdijk, Vice~Ptaeses 

;ingekotpen van Opstburg, ,(Wis.), Ds .. W .. H, Frieling,. Spriba,Ds. G. 
,Steamboat Rock, (Iowa), Oostfries- HeInke.,' Adjunct Sdriba,Ds. R. T. 
:1and, (Kansas), Cincinnati, (Ohio), en Ku:iper .. 
Passaic, (Ne,,, Jersey). ART. 3. 

De aftredende Praeses reikt Ds, 
Rietdijk de hand .en. \l:enschtZEw. 
tqe de voor.lichting: ,des: H'., Geestes ih 
de leiding yan de V erg~de,ing. 

ART. A •. 

Aangezien .sommige gemeeuten 
Jdechts eenen Afgel{aardigde gezon~ 
den hebben, zoo wqrdt. dbor .. den 
Praeses ,gev~aagd waa~oll1, zulks ge
~chiedis? Bedoelde.Afgevaardigden 
antwool'den anen dat zulks goschied 
is,om de·veelheidder reiskosten. 
. . . . DeN dtiIlen der 'voflge iVergaile, De brief van den' Kerkeraad te 
P II d I "T ring, Seotie 1 en 2· w,Qrden' YQorg.e/.e- . ' .. e a wOr t VQQrgeeaen. +,a .g,,- . 
houden discUfjsie w-orQ. aa.riJJs~ I:la~ zen en go-oedgekeurd: 
fon als MgeV;\lIrdigde ~ittingver-, . 'ART .. ~. . 

. Daar d.eiiJ·q vo.or .. rjo m. 'qrgeill1itting )een~,_op? l~te:r ~p de reiskosteti, in' '. - --
;deh- brief. ve'rme.ld, terllg ,te kOll1en. 'vel'streken i~-, Wbrd~_ de vergaderi~g 
" HollOkU$,' Sayville, Rotterdam.en na het #~gen van Po. 106: 4 tne. 
Alto, geen P"jeven, . dank~.egging gesloton doorDs. W. 
, III de Vergad •. komtH; Flinkers, Hdilr\ellng; 
ouelefl. <;ler gem. Cleveland, 0" west- .. Aio';;,'a. 
zijde,Rij heen geen lastbrief, ~an;-' 'De n&Dlldiiagzittlng wOi-i!t' ria' bet " 
gezien ile' gelljeent. wegens. reisko.- ,zingen van Ps; 84\ '3" geopeud met 
ten ertegon op "agom eel) Mge. gebed door Us. J. Noor<!e"'iex. 
vaa.rqigde· te zenq~Q. Later ,besloot A 7· R'\\ • 
,genoelllde broeder VqOf eigellreke- M;en gaat yoorl.ll1ePbet lezen van 
:Jiiq~,'~ gaa~, Qwd~~ hij er belang-in 'de N utulen der v~~g!3, Vergadering. 
,,'*.i<\.e A.eYe.rg~d •. bii' te wonen. Na .Met een enkele wljzigillg worden "ij 
,ee,~ .ep, J~J.l!l,~ p.~erQver besproken te goedgeke~rd. _ ," . " ," _ ., " 
;J>ep,])ej) yerIeend: de Vergad. hem : An.", .. S. ' . 

'ff~Hp,g en-een l1aadge~ende stem. A.a'ngezi'~n· he't n~ez.e~: ,V'~~lde ,No"'; 
N og eenige andere breeders (gee- . ,'.... : 
Ai d· d ) ". d . tulender Vergadenng, vee\ tlJdkost.,." one gevaarlgen,zlJumee,_tegen-,-" _, ',,' --', ,,"- ""'._,' 

. d~ . -, wordt besluten, dat er een.e: qqJlJ_tl}l&:-i 
woor ,g. I'·' d N tId· , '- ,~31e V;~l:l, \Ultg~ ve;: ,: .van" e 0 \It en '. ~~ 

ART., ,2. I zer vergadering za1.gekozen ,wordeJJl~ 
!{IE.ZING, v ~N ~RAESES',_ ~N SORIllA. \ Die, commissie is·, sam~ngesterd u~t 

'. Men gaat over tot het kiezen v~n I de bJ;oeders Docent Boer;' Ds: Kri~~ ,; 
~e._n,Praeses en·Scriba. Uit de~teIl1"l·per.en_Ds.Hemkes. " " -'':s'.

"fi~fjes ~lijkt qat t?,t Pr~eses geko-~. B,\\Sloten ve.r€\er, dat de",e Qo.w,lI\~ 
.j " ,. • -



~cJ\lzorg<rtj dat d~ N ottiieiJ dier V~r- beidell'ten einde ,deH teemar en; J", 
g~dcring-iiig~bdekt wtli'detl ~veree.n- gemee'hte: z~oveel ddefulijk te' s't'eu-: 
kdmstig' de dOPY iii 'tiefl~ V,ergade. nen. Qok.zal·er"van wege deSyho.: 
1hig g~e~ t~ kerlNm. de . een brief iiaar OdStburg worden' 

ART. Y: gezondet),' tttt '~etinlsgeving hiervao. 
I-Iieraan vaidaart.: 

'cDsoK; van dell Edll~h" Af.tevaar-
~ Anf,11. 

dig-de viulChicaga, lidmtiti de Ver; 
gadering en had.t /jan ZEw; het Vail de gerrieeille Oostfrie.land 
woord gege'ven' is~'" 'verzaekt hij ter (Nebr.), eeri bt'ief" vo'8~gelezeo,ioholl' 
bortake 'vanorigesteIdheid, dal de den de kart verslrtlt ;ian den taestand 
Vergadering' er'"' tde 'overga om zoo' dier g'emeente=met groete en hen .. 
!;,poedig als het. 'baat eenigszins uit~ bede aan en 'vdor de Sy-nodale' Ver;.· 
kp~t .-iD:z~g~, t,e. poe)}, in de -Boelten gadeting; Daze .b-tief wordt voor 
tel' zake de ,Buiten!' Z,etiding. Na kellrlisgevinlt •• ng.nornen. 
e~nig~ qe~p;ekill!?:·."wordt- dat yerz'p'ek ART~ 12 •. 
t?~g~s;~aan. en, a~s Co.m'1}llsl:!ie: paar-

d I· I T Van de "'erneeote Cleveland, v,oor" gekoze:p:, Zen e mg'~ eeraat . "0 Ei 

'van d~n, Bosch, .J. Gelock etI J. (westzijde), komt ler tafcleen brief 

Z'" . ',' , am taad eli hetlcht van de Synode te' . WIers •. 
dtitvang.n hoe het ,hest te handelen 

ART.lO, 

De brief van den Kerkeraad det 
""erneeIile Ooslburg, (Wis.)' wordt 
"Qorgelezem Daafuil blijkt dat Ds. 
de RQoy doorgaans zwak en slikke~ 
iend is,- tengevolge waarvan ook de 
gern'eente ,lijdl. De 'V,erantschuIdi
gin,g,_ dat .geu()emde gemeente geen' 
Afge,vaardigden gezande,,', heeft, 

, ~Or9:t, .vo,or -~ennisgevi-ng aan,geno~ 

:tI;t~n. ~uAs de vraitg op welke wij~ 
ze, de Synode brae del' De Rooy in 
'ij!ql'i~keI~nden to,estan'd en die ge
,~~~-~t~ het,:b~st"ee;ni~zins 2lotl kun
nen ,stellnen., Na de" Afge~aardig
d~~, v~;nr I~UtlOis __ ()'v~r deze ,zaak :,ge
h09r4. t~_:~_~~b€m,_ beslui~ ;de Ver.gad. 
datde "~nd. IeefSOl' T. v',d. Bosch, 
bij.geIegepheid'datZEw. naar Alto 
g~al, aok Oostliurg',;aI bezoeken, am 
,'4aar: gedurcnde' ::eeni~ Fekcll-'t13 ,~t· 

in betrekking tot het verkrijgen van 
een herder en leet'aar~ Zij heeft voor 
tractementiiDg~~chreven de ·naar hai'& 
kracht beIa"g'r;jke som van $3'iiii.0()1 
en ~e eft. boveni:li'en: voor een' ]eeraar', 
een vriie' !Voning .. M:<eIl' komt·')at¢r<: 
op dit Art. terug, 

ART.13. 

Een brief word voorgelezeI'l van:j 
deri Kerkeraad der gemeente te Pas·" 
saie, waarin te kennen geg-even :wordt: 
dat die ,gemeente geene Afgev~ar-
digden kbn zeilden naar de Sy-node'~ 
van wege de kosten, en wensc~t dat ,; 
de Vergad. lerug mage karnen op be1;! , 
vroeger 'besptoken ,punt o~ n1.'.' de' 
verste gemeente in de reisk6sten,' te·-' 
geII10et te komen., Aangaande 'he~;;; 
niet zen:d'en van' Afge'vaar'digdei"f:i~ 
spreekt' de Vergadi' eel1' afkeuTiJnd" 



OO'rdeel wt atl,.cht d'at d'e Kefkeraad del' kerk vali dell tiredii<.Jfenstfn rlif 
van' Passaic~ het wat te gemakkelijk gemeeente Orange City. Ds.' Fde"; 
heeit opgenomen, aal'l'gpzien:, de Ver~ Hug deelt mede als penIlingmeest'e~ 
gadering toch' 'Diet egtder' dati nu ee'D, van dnt tijdolijk fonds,< da;t hiJ yoor ;" 
bcsluit lwn: neinletl tell opzidfrte'van dat of gelijksoortig doel nog i~ kas', 
,·eiskosten. Er wordt· besloten V'~n heeft $78.48 en vraagt wat er HU met 
eeri en a"rIder per brie{ aan den KeI"- dat g'ei4 moet worden gedaau1 aaD''''': 
keraad van :r:~ssaie ke'ttnis te K~ven. gezien. OrRng.e City bet niet noodig;., 
Iiier.a" fofdiinrJ," ' heeft., De &enntwoording dezer' 

AR'!" U. vraag verschoven toth<>t verzoek van 

Ter trefel, komt oen b'rief va" de gel- Pella behandeld zal w,ord.n, 

rneente Steamboa~ Rook, rnhondende' ART. 1<7. 
kennisgevirrg dat zij geene Afgeva,f- Melt ko'tllt terug 0it ~rt. 26 del" 
digden nnar de Synode had k""".n Notulelt in .. ok. de eblle'cte; oIize~; 
zendeu van wege den ¥erren afstand Kerk ':V'6'ot n'et"ttotlwen van' eeri k'erIk .. 
en- zwakheid der te zen den personen. g€1bouw voor de' gem., :van Rochester. 
De verontichlt'ldiging -irordt al~ ken~ denaemde g'em. heef1ials ve~slagdien
nisgeving Rangen'Oftmtio Et zal (ian aangaande' -eert brief-' ter':' Syilodaie
brief uaar g't~mo'ei'nd'e gefIleedte 'g'e'- tafel gelegd, in betrekking tot w"eI·.,-:· 
ztmderi wofJert ... , llitg-e'V'~etd.. ken, nn de lezing!en,Qverweging, be-

s10ten word! hem als histori~oh doon-
ART. 16, t I ad' • d men, voor zQO ,vee.' no "lg, ,In ,ez&. 

Men kO'n'1t lerug op art. 15 del' i/o', 
, tllien vain '80'. Aan het besluit om 
J.aarIijks twee'maal'vocir de kas van 
~m. 'Fre'd.:, PrtltL Wed.en Weezen te 
'Coil. wordt niet volda~tI. tie Verge 
'besluit dat het bost.aude .rtikel 

Mtnlen OJ>' te Hem,,", Zie d<> Bijr
lagen. 

ART. IS, 

De Cominissie voor It&t 'naZ'fffl vanl 
de ooeken van' DB, N.v.d'.<Bosck ' 
(zle aft. 9j in take'de Euitenl. Zen

'bp dit punt strenger zal worden' g.e-
" ding, komt. rnnllen en ''do'et versIng. 

h'a,tJdhaafd en iedere gem. voer dit, 
Aan'kas was$523.00,deze'som is ge-

'ond- n'I"et mI'nder, c1an'2 maal' per ' 
" , rezen tot$ml.90. Geheetdit bedra,g' 
Jaar'zal<:btte'Cte'eren. De gemeenten 
die 'het'.nlet d'o'~n, zunen In g.efeg,en- is aanwezig in 'notes, 'en gedeeltelijk-, 
1.'" /.; . """ ,', in moneY'orders. 1)\;. K. 'Dd, Bd.clt' 
"eld gOBte "wowen daarval> reken· "kt" t'I' d'" d'" " •. " :, , _" _. _ -, . " S'. , '. verzoe ZIJll on s ag'vau e '3; mID!- . 
Mha,p te geven en dot de yno'de dan t t' d k' k' at ,'I'd d" t' ,-, . ' , ' , s ra Ie ezer as ,en 00 s 1," e' 
ElVer dIe t-ederien zaI oardeelen of S' 'C '_' 't ,,;., :k ( . 0,' k 

.'. Id'" d' -.~., yn., . omm. Ul OOfL.aa: zlJocr zwa -
2;IJ vo oen e ZIJ'l. h 'd D V' "d' d' It .... \ .' - 61. e erga erlDg Oor ee \A~'-" 

ART .. 16.· I te moeteri toestaan. En vermids Ds; 
Men k~mt terug op "art. 21 derKuiper dit jaar als lid der Syn. Com: 

!I-otRlen" In zake de ondcrstenmng a£t~eedt en' Ds. Vi d.' Bosoh a-1S" ZCJO''': 



_Jan'fg. l,ct1.anl(.t, Jit6ctc~ .or, twcc, Icdel1 
.rqo~: de Syn. Co~. geko~eI~ ~qrd.en. 
Uit de gehoudcn stemrn.ingblijkt 
~.at"~ls.1id do~r de Verg. geko~ep., is 
Ds.- W:. ·R. Frieling e~ h~rkoz~n Ds.. 
E. T. Kuipcr. !;lecundi, J..ls. E. ~. d. 
'vries ~n ris; L.Rietdijk. De b~!1Q(;· 
mi_~g, is, aang~n'omen~ , 

cART. 19'; 

De Pracses bcdankt DB: Van den 
Bosch voor degetrouwe be~rachting 
zijneF' -werk~amheden. 

. 1 " • 

ART; ,20. 

Het ,zeiii: del' Verg. Um genoegen 
zijn indien' .of -wed¢r dit iaar een .faar~' 
boekj.e' kwam' en dan yermeerderd 
met d. kerkel.statistiek dcr T.·· D. 
R:, Pr.Oh.in het OosteIi en de Neo· 
logie: 

t'ak was, ,waa!'vbor ,~le kracht orize~ 
Kerk gc~chi.kt z0l!' zijn om te, steu
neD. Op_,.die. ,VI:aag nog'.~g:een ant-.. 
wo<?rd ing_ekornen. Nu wordt_besi,d., 
tB-n'; vo.ortzetting der corresponden-, 
ten, meteeu" gelde,n te zende_n., en 
als zich ~ervolg~ns bedoelde' talc 
mocht opd<?en, zou dan later beQor
deeId tfuriIien -word'eri d6;or -de $yn~ 
Onzer Kerk. 

ART. 23. 
,Aangezien e,en lidma~t de;r, g~; 

, meente Cleveland met zii~ zoon in. 
,'.' -,' .'{t .. '. . 

de V ~rg._, aanweiig is. om, een, 'ver~ 
zoek 'te do~n, ,v~aagt de ~raese's, d~t 
hij z~J\~',:Ver~oek' ~al ~edede~l.eH' i-i~~ 
komi hierop,neer dat_,zijn ZOIDll (g~ar~. 
v6o~' elge~ rekeni~g), tot le&aar, aan 
de Theol. vaor ,.onze ,K~rk zo~ ,wo~~ 
den opgeleiq,.eh ,de,ze biedt zlch ter',; 

ART. 21~ drideiizdek 'aa:h. Morgen z<il liet bl1:' 
Inbetrekktrrg tot de; arcllle(,en derzoek inge~teld wordeh. 

oilzer KerIe, wbrdt beslo~en a~t zij AM; M. 
!iij de Theol, ScHoul itrlleh behooreD" D •• r de tijd vodr deze iiltiiig veF' , 
en Docent G. N. Sher ",ordt aJs Ar- streken i~, sIuit Ddce~t Boer de Ver
chivarius benoemd~ ZE'w. fs gemach- gad. hadat gezoIigen is Mcirgenzang 

i tigd t~r' 'hewiti-ing-' vatl' (Ib'cumenten vcrs 4; 
zicb eert g·eschikte b\!s ':iah te schaf· 

. fen:' , ~l' Morgenzibting 16 Juni. Na bet .. 

ART. 22; zi~gen van Ps. 119: 53 met gebe&-

N~a~'.~~ni~idiRg v~n<~rt. si wordt geopend door Ds. Hein~es. 
·gevraagd wat er door de Syn. Oom. ART. 26. 
g~~a:a,n 'As_' te,n opzichte, vali het geld Da;ar :B~. Benjaminsc van. Holiand~' , 
voor. ~e' _B,hitenl. i.ending_. Het' ant- drukker van de ~ "Wachtel',", 0p' uit-' 
woard is oat de Scriba van 'het be~ nood.igi~g, d~~ Sy~'ode.in d,e Verg~d'.,
~iui~Aer S:y'n: 'van het vorigc ja.u:aan is, wordt e'en' Oom. gekoz~n, to~ na>_ 
de.ze,ndings c.om. in Nederlarid'heeft zien van advertentie-rekeningen. AhL. 
kennis gegcp.,;'en, en, een onderzoek Com. daarvoor aangewe-zen de._ broe::' 

of Cl~ op' het zen dings- , ders ,Ds~ E. van der Vries; J. Pleiiri~ 
d~r. CHr: Claret .. Kerk een en H. de J ong. . 



lli 

Aahgez1cn DSo'Douwstra ~an Coi
Iendoorn VOor het eerst als pre~ikant 
de Synodale Vergad.bezoekt, instal

'jleert heni, de Praeses met een harte· 
hjk. waard en zegenweusch-, 

ART: 28. 

Men komt terug oP. het verzbek 
van Mr". van Versem uit Cleveland. 
Docent Boer richtie~:hige yragen ::tan 
den adspitant, die ten' genpege wor
den ',bearitwoord. "Hij wordt' ver~ 
zo.cht iich een «fIgenbiik te- verwif
deren, en' ria eenig'e bespreking 
wordt Van Veisem jr., 'binnenge.:. 
roepen en hem' medegedeeld . dat de 
Synode hem gaarn admissie'verleent 
.tot de lessen .. 

ART; 29. 

De Oom. voor het nazien der ad· 
vertentie:.!.:rekeningeri van Mr .. Ben

. jaminse; btengt haa,r rapport uit. Zi] 
heeft ze ilagezieri en goed be-vonden. 
IngekoInen'vacr advettentien $125.· 
25.; voor Gebool'te....:.:, Trouw- en 
Doodberichten $24,63. Na de· slui~ 
ting der rekeningen DOg ontvangen 
$14.93. D.it voor kennlsgeving aan' 
genomen. 

'genoerrJ(:l~ g'enieehte. ei3n"' behibec11::." 
genden briel za.i worden 'geschreven 
nati:H~ns de 8ynode~, Boveildi~n 

sy-ordt goe'dgevdnd:~ crt ~e,slotef:l, dat 
de zendeling..:..leBraar 1\ v .','d~ BqsOHj, 
gedurend?:l eehigen tij'~ _, "if:i ,die: 
gem. zitI 'arbelden~ Aan- de Cbmm: 
vocr :J3iIlneDlands~be' Zen ding wordt 
opgedragen Oill deze iltak t~ regele~, 
Uitgevoerd. . . 

ART. 31 •. 

lVieri kbmt terug op Bljlage Ivan 
de vorige Synode. 'De Zendeiing~' 
Ieeraar wordt, , verzoaht versIag': te 
doen van den toestand' der gemeente' 
Steamboat Roek enderandeie·g.e' 
meenten door ZElw.· bezoeht.' 

ZEw. deelt meded,t' meti" JLi 
Steamboat Rock riog IIi moeite- "wai 
aangaande het' 'tractemeIit van Ds. 
Mollema en' daarom ,ddet spreker het 
voor~tel, dat men de schuld vaIt' 
Steamboat Rock schrappe, en'd¥d<i 
Synode dan schikking ,:make ip: ,4,6 
gelden die de, genqemde' , gemee;nt¢', 
versehuldigd zou.zijr:t :aan Ds.M., ~~,t 
tHen verstande dat. de Pe~ni~grr,.e~~:';;, 
ter van het StudenteMonds b'edo~ld. 
geld, zijnde een som vart' $550'.{)0 af-

ART. 30. rekene van heigeen Do.M. aande 
De btlef ""n. den Kerkeraad der SttldentenkasvetSehu:ldigd 'ls,· 

gem. Cincinnati voorgelezen', w;taruit N a' e'en\ig~ di:5cus'Sie' ~o'l'cif fleslo-"-
blijkt dat bedoeld'e gemeente moe- ten, (dat bedoelde fgelasn aan (/e:g .• - • 
deloos is tengevolge van de "ele t~.:- meente tan Steamboat Rock', $:tHen 
leurstellingen in ltet roepen van een' worden kwijt gescholdeti); ,'iii ,b'e~ 
herder en leeraar. Ook uit oorzaak tl:ekkin-g tot D's. M.. wbrdt bep'a;a:14-
daarvan vooral, 'hee'ft die gemeente dat $5'5'5.00 als overnam'e 'vtri- ge: . 
geen afgevaardigde gezonden. De noemde schuld ill-et' inbeg.r:ip' der i,en· ,/ 
Synode neemt dezen' brief VOor ken:· te, zijnde -$45.00, a;lz'oo eeh ,som V4n " 
nisgeving aan,' ell' bCl5luit, dat aan: $600.00j afgetrokken zal wor~lerr 



~\~$lioo.oo die M.nan de 
H:l~i~~~. :v,~!~cpuldigd is. 

A"T.32. 

11 

Studen, " f.R1\ 35. 
" ' . De n,amiddagzittingwordt na 'Q.@<; 

zmgen va,n Ps. 119: 14 metgeb,ed 
geopend door- den zClldeling.-leera?-J;'-
T. van d~n Bosch. " Men komt t~rug op arlike! 43 der 

-xorige Notule1'\ in ~,ake (1) degero. 
Qostfries,Iall,(\, Nebr., Aan ditartikeI .tll;T. 36. 

: ~svoldaau, ' Vij.f woken I;lOeft de Men komi tertlg op arlikeI 44, !\.' 
~en~e~~Jlg":"'~~er~ar. 'aldaar -geatbe~q. melijk de afvaardiging- \:&n Dss. L", 

, ~n,de,gern,. ~~, vr~de.-2) ~otterdam; ~ietdijk en W. Greve uaar de Olas
l\'ansas, be:;oe,l;',f.ldaar is eene ge- sis der T. D. E. P. Ohurch te Hack
meente Ilestichl, een kerkeraad be- .ensacI,., Ds., L., Rietdijk deelt mede, 
vestigd; moeieliJkhe,den ~ijn uit deu dat d&t artikel uitgeyoerd en de Sy
weg-_, geruiIilCl' en thans, is' er een nodale brief b(3hel.:r.,endle oak. kennis
c;1i'a_c~~ ... "(3). Alto, w~~., ~ bezocht e~ geving f),eI:' naamsveran.del.'llg ouzer, 
~e~e- 'gerneente ,gesti,cht. (4) Te, :Ker~-, 3:~d~ar met eenstemmigheid eIlt . 
Chicago 4"weke'D gearbeid. Ge,hee- ;sympatcif? i,s, ontvangen en als keno, 
Ie' ontva~gst-_-ov'er oe'1'1 jaar voo~ het ',~isge.vitlg ,~angenomeil. ,Kandidaat 
~onds' van Binnenl. Zend. $0312.64. ,W esterveld was tot predibnt ge-' 
F-eiskos\en; $90.18. Een en ,ander .ordend en is th"'ns p)'ediJ;,an~, in 1\e, 
vo'qr keDDt~eving'~angeDom,enl' Er .!?tad, New York. ' 
wordtnog gevraagd. onder, welke, ,l\R'j'. 37· 
01assis Ro~terdam, re~sorte~rt. ,l);€l 1\an I:tev.,J. R. Co.oper.w:o,~dt g'6.--
'Syno,~e antw.oord::' ooder Iowa. Hi-E;\r- legenheid gegeven 'een woord tot de, 
van ZOl,1 :aa11, ,Qi,e gem. kennis gege- ,Synode te ric4Jen. Z.:meI:'w. ~],;n:~e~~:, 

, ven' W9rd~n., ~er- brief. Uitgevoer:d. als v,?lgt:.. ( 

A~T; 33. GELIEFD;E B,ltOEDE~S!! 

Paar.,1 e~ te~" vorige:u jare, voor; den De 'Classis heeft mij afgeva~dl:gd; 
,tiid v,il'rtGGlll, j~.~.r,,, benoemq i; eeI;\,e am aDze Ker!} alhier. bi] -u, t,e vert~.., 
-C~mmiss,e,:voqr d~ l;3JnnenL .z.end .. e~ g~nw'Jordig;en. En ofschpO;B, zij mii' 
di~,Qom:wj~sie t~~n,s, aftreedt;gaat,de niet ge'instiueerd h~eft wat iI$; juist' 
y erga~~t:iJ;lg:. over t,o-t het benpemen zeggen m.oest. kap lk toch) aJ.1.e~eerst 
v:iln _een~ :00Q.1ll1.i.s$i~, YOOr deze zaak. hare hartelijke groe~E}. ~.an. awe V er~ 
~ij de,opelli,~g' der 'st~mbriefjes gadering doen. E,n "erder moet ik 
bIijkt,,:?:tt gel;\.P21en.- 7ti jp. de broed.ers 'zeggen, dat, ik bartelijfc,e i;oeg~n.€i!g~n-~ 
lll?r:;. _Mein<lers.,en B.roene. en 'OlJ,der~ heid l;l,eb.tot de leerar:en, die i~ ken. 
ling"W'.,,:t;'riD,s~. en -dat ander,e broeders, leden en· 

'·AltT. i:34.. PI', redbi~~ten onder -ODS, die toegang,: 
• • ' leb en tot U,W kerkelijk o:r;gaan,ook, 

peze 'zlttmg' wordt g~slote:n-, mot nog d~zelfde betrekking tGt, uwc
dankzegginlldoor Rev.J. R. Cooper. l\'e-rk uitdrukkcn als, die cr gevoel,<li-
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~:?' _toeD" wij U ,:.001: het .,e,erst, le~.r
,d~n .1rennen. 'In betrekking tot de 
"naaipsv~randering waren sommigen 
,v"efletwat bevre'esd of daardoor mis
$Oh1e1-1. oak eenige .verkoeliilg ont
staan zau, ,m~al' bij -verreweg de 
groote weerderhe.id wa-s die betrek
ki;og W~h volkoll.len dezelfde' geble
V&f1. . Zij zijn bij'O;{lls volkomen over

tuigd clat- bei'de Ite~ken- .eeI;!, .z~jn en 
<lie 'eenbeid ,blijft be.\itaan. Wij le"en 
in· (W Q';vertuiging <4rt,~vat de prac~jk 
en kerkl'egeering betreft,het ~T est~n 
oI1:?e Kerk in bet ·Oosten - 'vooruit 'is . 
00k _,is ,de· begeerte dat correspon
den tie en de gemf'ensciJ.appetijke 
ee..l1heid m,eer bevorderd, worde'. W:at 
de 'l~~tbreiding len de w-erkzaam-heid 
ona;er Kerk betreft, die mocht veel 
bete'r zijn. In sommige'--leden 1$ 
:geene daadzakelijke deelnem,ing in 
ivWi1:;za:;t.~he:id, en d'aardoor ko~t slap~ 

, heicl in de rege,cring der gemecnten,;. 
m<J~ legt het vo.Q~n'amelijk, zoo niet 
alles, op de schouders der predi~kan.,. 

ten. So~w}gen W: A~f g,en::te,enten 
zu,chten daarover met de leeraren en 
and~re~l tI'oos.t~n ~1c~ i,~ti~.t, 'DLJ, ' ~~~I~ 
lcijnsche wijze met .te' den.ken: De 
H~e~e zal' het maken.' D~ 'It~~~ 

.", J. ;, :" "'.'" 

blijft even weI up ~et f~mClameIJt d,er 
D~~dsphe Vadererl'~n de 'lede'~ ~illeh 
.da,Yv~t;l·<?(9~ ,~e~~y'l~~g_ n"i.~t· ~~~ij,~e'~~. 
~1:e~ i,8 '(')yert~'lg~ 4at "'de kinderer;t als 

ge4oop\y, 1~~~n bi), d,e ~~'''~ blij,ven 
bc'~oor~.~~ IfIaar'aH,e ~o&".~l,~j~~ W,~.d
ilelt;n worden, :van andere zijden a<,?n~ 

, " .,. ,', -.. - ',~ 'f 'II f 

:ge'\Yend" am z,e aan de Ke~k, ~e-, o.I}k 

-treJ<ken E(~,i 'kan ,men dit gerlaan krij,
·geQ, dan wiT IDEm hUll de hoogste 

J; '; , ,... ',":'," ,'; ," '," . 

-pluMsen 1n andere Kerken geven. 
'j , 

Het Anwrikaans.ohe ,'olk wil in ~113't 

algemeen '(c1? b~tereri uitgezon·de~d~ 
niets van het Gereformeel'de stand; 
punt weten. '. ~eec-her "ver~la,a'lj~e 
dat de Gereformoorde orthodoxie, , 0' , " : 
eene vijandin;}~ Y:M1" bet w~,~~jn' en, i 

geluk der menschheid.'/ Het'>.t\:.rmini~,' 
anisme, is . sterk doorgedr.()ng~T:h:': 

Sp,eel,<t men vaude geheele bed,9r,c 
venheic;l ~es menschen, van de z~d,I?,~.,' 

lijke oIl1l1acht enz., dan zegJ,~f£I!l,~4~~ 
zulk eep leer onbehoorlijk,is,' Hl3j; , 
ongelooX v~klaart, dat wanneer',men,',', 
zich niet f?chi~.t~~ zijll gevQe}en~';l1~,a.-r-,. 

. d,e hee'1.~.chen,~, ~ienswijze, d~,,:·\K¢r)r 

uit~\9'Yl'n z,~,\., lndien de, ,KedS bij , 
ons. ggl?,ouw,\!',~oest word,eo 11ft het 
jonge, ,\.9)k ;~f.t:p< zou he~ -treurig zIj~.· 
Doe d~ H~er~ fuij Sion, \Vel. 

De fraeses'- be~a9.1f:t .Rev. J, R. 
Coope\, v90f ~,I'\?,~l?il'~-\l!i0keu WQO,-

den. . '/, 

ART~ 3$; 

Naru; a*~!eiding van .e:e.ne,.,te:t-l ,yo:;: 

rigen jare alreede geopPl'rde.gedach-, ' 
te, '\Yordt nu 'voorge,s,teld dat deze,' 
Synode aan de Oos£ersche', broede
ren verzoeke om in Gra'nd,'Rapids',Jt 
omstrekeil, zoo"-·rnogelijk ee~sf voo~ 
~ig~n . reke~i'i1g:, ;m' d-a.'n ,j,~ .. , 6el;~,eid,' 
Viet ',de ogemeerite'll hier te prediken, 
te 'meer -:Ook' oindat huime K'erk'vdor,:t 
~l. eene Z;mdi~~gske~k' is. 'Na' 'eeni-' 
ge delibe~atie·. wordt d.it ~ool\t1tel, dan:. 
gonomen:' Besluten verdeJZ :dat. de 
zendeli1'lg..Jleeraa:r- T,~- van ,d~n: . Bosch: 
~l,s afgevaardigde OI1Zer Ke:l:kbij'\~eb~ ; 
zi:jn'naar de Classis der,'T: D. R. P. 
Cl1uK9h, te ,1Iackens,ack,zal-g~an. :Qq. 
~. t\io!(t.cliJ~, ~'~:~l ~~,t-~r~9~.? ~n' ps. W., 
Greve van Passaic, ,zijn 1'p ;de,~..e:~ri de 



~Qe, unai. 'Va~.· e,:cn. ~n '~1j1der ~.a~ a,~W l'med:e~~d~eh1 ,dat,' nt fui'n 7iijn V~'f2;6~.~ 
genoemde Kerk per brH~f ket;l,n"ls ge·. tal worden voldaan., Een certdicaa~ 
$~ven worden.' . d~a:~yan. zal aan ZEerw. d,oo:r:', d,e," 
.~ "Cla;&sis TIlinois worden' verstrekt.' Ds. 

AR+',' 39. ~~~J 9. iid.s~·~ .. :Ged;n~<t qe Y eJ'ga~. '",00; 

Ds. K. v. Bosoh doet· loot verzoek g-enoernd b,~sl.ui~ ~1;l bro~de~li~,~e ~el(l . .,., 
Qm"zoo~:8poedig rus het ka~l de Ver· n~m'\ng' i,n z~jt;l. z.wak~en''to,P:s~at:l.~.; . 
gadering ti3 mogen verla-ten van we- , 
'd kh 'd ' )' h AitT',41. :ge - e zwa C1 ziJ~~, 'Jc 'aam!?; ver-

der ,,~at daar de, gemeente te Chicago 
." r· ,; "' " 

lijdt ~I\' er voor ,hem geen. uitz'ic'ht 
op,'h,ete),schap ,bestaat, ~e,"o~kt hij 
ya:n., ~ige~~epte -Ohic~go i~_ wo~den 
o;,tb?nJ~ '~"4;t dan d~sYn';de 
h~.tt1·~ijri p;~~rl~a~~_ m.og~, ve~lee'~~n,~. 
N adat Ils: ,V, d, Bosch zicb, verwijderd 

; :, :., ",,' ,.' I , ,- "j .. 

Be 8ynodaile Commissi.e.. ·doet ve.t.-; 
slag ·vali', hare w€)rkzaam;heden. gedl,l~ 
rende het jongst,Yerloopenjaar .. ,Dit' 
verslag (zie .de Bijlagen) wOt:(~~':aISt, 
kennisgeving- aangenomen. Op en~' 
kele, ',printeR' zal, cle V.ergad; terug; 
kOo'1'en. 

ART, 42., hee~~, ,~JOr~~e.I~ dr 'Y ~r?-~de~~.~g over 

d,a~_ ve~~?ek. _~~n d~n ~f~ev~ari;1i~de i~ ~,et_~~~Jdljlg tot het :v~r~o~l{ vaij, 
van !Chic~go w;ordt gevraagd hge ·de 

", .. ': ' ,,' .", . - , " ! _ .~ de Oud-Geref. K,erk i,n Oostfriesland 
gemeent.e :en kQT¥:eraad" er over -den~ , - ," ". , .,., .en Bentheim (zie Nom', 3 in het ve,r-ken. -. Het antwQord is dat" de -'kl(rke-

, "" S,l"", van de Syn, Comm,) w';rdt .,\;{,-
'l'a~d en de' gemeente val) wege de "--'. ,. - slaten, Een honderd guloon :'3.0.0' (Me/ 
z~~,,~,',h,.·eid '''de,s'-'~eer~a~·s. in, d, e 0,_ n.~b,in- '-"" . ,,'" ' broedereil te zenden: .ten ciA de hen iii, 
ding toestemmen. Nu wOl'dt beslo- ' I -

1, .... :' _ .. .'. ,'" •. \, • hun"nen a:I'berd 'be steunen. Verder, 
t.en'om Us. v. d. Bosch'van de 'gao 
rri~;e~~'~' t~, Cli,i~~go ite ~lltbi~den 'en 
oo'k'~·orri. ~E~r'v.'·'he-i Enl(~r{taat te' 

beslote~, dat aati d.e c@mmisf?ie voor 
BuiterlL" Zencl>in'g, de £br. G~ref~, 
Kerk in .!'leder!, een 80m vanj2000;e, 
00 ~ezonden' zou word~.' ". v~rl~"p:n~p;. ~~'~,' ~,~ J Cn,assis Ill~~o~s 

,W?rdt 9Pge?rag~n der..~ z~lc~~ ~'i,~ ~e' 
·voereD.' . De 'CIa:ssis' I'lllin'ois 'tnic'hte' 
in", _bettekking ,t()i de ~~oiufu'~~ten" 
v~lil'!:Ds.'\~~u~· den 'Bosch 'in iheii' , Teine Aan de orae komt punt 4 van ,he~ 

verslag del' 8yn. Cornmissie in zake: 
" Ds. Baron. Ds. Baroll deelt- mede 

r • J' 

ART. 40. ' dat de Classicrue Com~issie' vard:o~a 
c "Q~rV~ie_~i-t;Jg, ~a~ 'cie,Ve~g~~. ~a,~- ,'te '~~e'na g_e:w.ee~t,lis 'en 'TIliuwke'tl:rii-" 

to,e g:e~~6~/(,n, ?'P onuerzoek . <?;~ngaan- ! .onderzoe'k i'ngeb'1;'ela' hee£t; ,'D~aror;.' 
de::_d~n, ~p.~p~~eelen to_es,ta!1A van. ~)s •. I.heeft.de,:Classi6ale Commissie ft:a-~ 4-e. 
)v',d. ~,:.te ~o:en",brengt ~~pport uit! Synodale Commi'ssie 'geschreven en 
,en) .vM~Ja-art, dat qie' br.??der g~€in i haar 'qor40e1 .is ui.tg~dr~~t. ip, h,~t 

- kaRitR:;t.l ,l?,yz,i,t .?mi ,v.~p}e.l,even,.; 1jIet.i yer~l~g d.e~,-SYQ.'I_qorn'nk Dfl ~rie~~n",' 
I~c.sl,~~'it \\\:q,rdt uu aan 'Ds. v. d. Bosc'h I van Ds. Baron, den keT'kera~d van: 



~ell~r"l v~n q~ Olas~i$Io\'(~, worden gon van, Ps.' 105: ,~ metgeh,e(lf§~" 
Y8~'rgele,zen. N a eenigf::l. disctlssie[l[ ._9r:>end- door Ds. ',Kuifler~ - ' 
ll=9rdt bOsloten d.t Ds. I)_ron ~ die 
~'~~,k is - ~'an (1'0 gem,~'~nte 'Pen~ 
~~~ ~~:'9r.den ontbonden tp.n provisio
~,IY~~, ye~ ,jaar la~g l,1,i,t' -90" Em. kas 

ART,47. 

Van de gewe,~nte :;:;,ee1and is e.~,Il;e, 

W,structie ,<:t~tj,g~,~w:J~e. ~eestdag~~ .. 
~a:~gezien, l).e2;.e Z:&aJ~, n.~ff.t . ter' Clas'si,. 
cal,e. tafel ge.weest is, WQr,dt ',zij v:90,!J' 
ni,~~ ontvank'!lijk ve,kla~,d., ' 

o\RT. 4,8. 

, ~al,lfP.';de9. ge~,\e\\nd,\'(eike . onder
~terin,ing, het m\:n,imum ~~t zaI te 
J?oven'.gaan, om da~ op een en ander 
op een .,vQl&,end jaa.r terug te ],romen. 
ZEenv, blijft.bero.epbaar. De ont- N;,\w;aanle~di,wi van. "rtiM,en:17el/, 
binding 'W-ordt- ,aap.· de _ Olassif? lowa 18 delj. vorige N;o~'rilep" ~i,e 9pk)ett~li:< 
opgedragen. Nad.,\ Ds. Baron 'we" Q dOl; Agenda Olass. Mich." i,n zaka.. 
~eI:" ingerQ.epen ,i.~, ,wordt, gel}oeIp'd de te m,.aken roo~tEn' voor tw.e,~ ~.fge,
Ipesluit99or.d,e~ p,raeses aan Z,lJ)erw. vaardigden naard. Synode. d.e~,Chr, 
lJledjegedeeld, D(> Iosm.king, hier G;ere~; ~erk i.n. Ned!>l'land)JI.. ~88~ 
Jrrdo!,Id, wordt in na.al)1 derSynode w,ordt g~Yraagq,hoe, iJ). de~~'1: del), 
~n der ,Cla~§i~ ~owa 9pgedragen aan b~!3ten weg iQ.: ~~ slaan'? So~m,ige~, 
<;l,~~, ~,~9,deld~e~a.r 'II .. :;:, d. Bosch. zuuden de Jmli'~lrng willen.wijzig~n. . 

met dien \veI;stand,~,:, d~t :niet t.w;e,e~, 
;\RT.44.. " 

~.aar:een afgel{aard,ig,d~ g~~oQdep. vmr-
,Men.kom,t \e,ug qp,Art. 2,8,<l)lr d,e. Na eenlge discu.ssj~n ",urdt be

):or,ige' Notula", ipz),'l<e derqo~t~r, &Iotenhij he~ beslnitvanhet vorig 
1',(;or de TheoJQll'i~c)1e Sobo.l'l., A,~. jltar te blijven en twee afgevUIJ,,,dig, 
~ntw9.9'~ .d~'h'i0I?' '\W4~" ~ .. ,o.R~Jer ien te zenden en weI voo;; <J~~lllaal~ 
\,vergere\k,~ .~n. i.<Ip;r <l)l~. l?ra,es~~ twae prepj,kanten. Men g~~",' t.Q~ de, 
'J;0or!'elez,'!.ll ~,?9N&QWdQRr, lj),s.~Qpr-, ~te'!!mi'lg; ove~ en no. ,blii.kf(!at d'l/lr-, ' 
<;lew1er ontwo~pen, en 1:0911 il,e .'Iit;I!I>,-. toe, ver,k,Q;I;el); "Up Ds,. 1;, I\ietdii~. 
~ees:vergadepng go~d,gek!'~rd IS om'l[an, :PaM~spn~n. poeent <;l"E,. 1:IQor: 
~an de Sy~ode :oo~t. ~e l~ggJJl. De ~a~ \i:raI}.d ,.Ral?~r!k :~\.ayj q~"ge~pz,#~~'\ 
r,ooster w?rd:, met u,l~zo~de~l?~ v~.I] 1?~9rp!,rs "'r,o~~~ ~~:'{r,a~g,4i 9f .. z,iJ'.~i.c~ 
91~m Un~on, aangI1P?men.: d~, ,~~~~e, ,lateq:" 'f.~lg~V:.lLl~~Pi?, Z;J;j.1· 

AR,. 45. Spre1:iln 0n.~e~. 4~n. inP~illi: y'anh~i: 
:p-aar, .. ,q~, tij.~: v:grstr:eken i~, sluit gewi,94~ige, qeri;~~np:jpg,. ~~~ 'hun g~~ 

'J?s: S~4nll!lrs d~" Vergad~ring met voelen, uit, dat, zij,me~ ~~",o,og, 9p,. 
~~nkzeggip&,(":qlli.~j3t zj~~~.n y:,}-p, den ~en 'HE?er;e, V:90r, d~" ~~I}p~rq~n.g,: nl~,t: 
A d ,- t" durven b~dan~~n e,'1, al~ d, ? 1#, crll, 

',' ,Yoz:t, zang,:, JfL~J;\';.~,. ,\er,s'~l ' . ' . 
. wi), de, Z,en~irig,. op z,iq~l t,~, i}~~!?l1, ~~'. 

ART. 4.6·, uit te voeren. 'Bij" af~9nd~rl,ijke 
'Vergadering op Vrijda.g,l11org,en ~?2 st~m~ing voor seq~ndqs,!. ~HJkt ,d~t 

'funi. :pezesessie w,ordt ~.a h~\ ~frir' ,I?,s. Q.)t~rp,.~es geko~en l.s ~l~:'se'()uri-
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·,,%8 ·"ROrD~.L. m·eldljk en bs .. .R. :'n06dige iniichtillgen.tc wijjeiigcv~if 
~\ ,Ku~,per nl~ secuntius' vddt 1j~~'en't',! Na 'behoorlijke inlichtiIig en (md~l~~: 

'ti,.:E.13'cfer. . ': scheidene deliberaties ~~ordt het ~ol.1' 
A~i. 4~.. i ge?d vo'orMe! aange~.o,fu~n, 01. d~t 

'De' :'ro~ster vq{jr. de, afvfia.tdigin'g i,ie~'e~e gerri'ee.nt~ of; ,cHassis zie tcl" 
D,aar 'ded3yuode:ln N ed'erIan<l 'wordt 1 kr1~*~n een _ copy van de. aIgemeene 
ier- ·:tafel :gelegd .e~ ais B~~is,: Wordt! ~~, ,bijz6?dere\, ~~t waat?,nd.er zij ·bij 

"R_aI)gend$en, dat a,e bet·~ke.h~~g ia! 1 d~~,.~~a~t, g,e'i~?~,~??r~er~ ,18 e? dan, 
gaan na~r hettilHefvan i2} ceht' dIe bdpy met de artlkelen oer mcor-. 
Y90r,;elk huisgezirl onzer Kerk waaf!. i f1o¥atie, tBijzondere gemeentel.· arti-' 
u~or; .. (J~, 80m verkrege~ wordt van':1{.ei~il} ie ienden aan. d~ ... T~ustee8~ 

. $405.75 .. :peze g"Iden zuli~n -4rt i 0Rd~:,A~,ze d~~v,e~1er inl,ioliting ge
den Penrtmgm.liJ. Qelock, .of aan de; velioe Het. test teliandeledom ten 
in.April '82 te houden.Synoci~: onzer i .opzibHt~ van · .. cte~e .. zaak,," i,iiet, , .. dexi 
Kerkter 4andgesteid worden.. Aan! Staat!n . het reine to .. k<iuieii:.Oo~ . 
ae~erliehadim otergelaten hoe die i wordt }loor Mr. G~rf~jing de Synode 
gelde~ te verkrijgeii. .! opmef1ha~m gema!\k.t; daHle School 
, , " ART' '50 . ! nog niet gef~orgaHi$eerd i§, OIudati' 

I'" b' d '., ~ i f d;~·· . ['d~ reo'tgari,lsatie'der Kerk ~oet'·1qof·: 
(" n,.ver .an,,,,,,',~,?, l' 6:,a.vaar .1~Jl(~iafgaan; De gerite'etiteh Hi .. MiEi:i;· 
",ordt.b.esloten datd~ . a., s. Synode,; k ..., I d 'I"j·i, .. · ·.t· d ... ,. 
" . d'. H'· ... :' '1 ·.d . I . ,,; unnen z{)ovee oen I, IS.. me " e're-, 
~oo' 6:, e~re. WI? ,-._en a;:ttst~n, :,' ;"-" ~ d . D<- ',C" •• '. 

W ··d'· ..... A ·1 1882 i , .. orgamsatlC oorgaan.. ,e t.wee laat-
. do

ens
. '. a

t
g G,:an dPRr\.d M' .za

h 
vDer- iii;; pu.riteri vierden als keiinisg(lvlng. 

y,a.e,ren e ran a!,-'l S,.l' Ie. e .- - . ,:;~ . 
,:--.!::~ '.' ','j'''''' ""'. ' ,.\' aangenomen. 
~stbrle.r.za .alsdan door den S~rlb~, .. .. " .. ; .. " ..... •. ,." 

hiL ,weJz,ij~, , .. ian de- afg~v.aatdigd~ .N_?g :vo~.d~,~e~ ,brI~.f .~:e~~~~I~~'~:~ 
liro"ders woraen tersth,kb . Pella voorgeje~en, of til. ledere ge-. 

. - ". ,', AiT. _5L' . meentebi~'\het kome~.'Ond~~ 4e:.n~ea~' 
'" ,'! "'- ' ' " '/'" " < _ " ' • we wet, etgenares hh]ft vah hetgeerl' 

... ;Aa~d? orde .~?~tlet~e~ 1\ van d~ zij Hezit? De Synode antwoordti. 
~~e~da mver~and met, Jjet{l:eendoot i!,defe goemeente hlijft ook. daneigei 
~~ •. ge!!,: Ae~leYKevra.~{l:d WO!~t, nl. riaresvlih nare goederen ids iil i:ifi~ 

·.?Y:a.~, .. e~·_~m ;~~.d~.re.. State:~ ~?d,t d~, ~~~' der Be niiHlwe we't; "iHcidtp-ote'e1E? 
lrie~nten .moet· worden ge;j~ati teti· mablit neemi. 
bP'Zic~te:" ,:van', iniiorpor,atie 'bii deli 
Staat. Hehriti~oordis:(jm iii Kii: ART. 52; 
aere Staten iiicorporeelemach]; tli Aa:il . de orde komtletlet 8 van de· 

. 'verkrijgen, moet.door .·de gemeeitten Agenda: (Olass. Mich~): "De Syp:oa.~. 
hetzelfde."g~daan· wordeh als wat to'.t overwe~le· welke gedragsliju '6n,zfi', 
?ien ~inci~' in l\1:tehigan, gedaan werd. K'(~rk in: het algemeen zal IDoeten 
. De' Praes.e~ verioekt 'Mr. G.arve~ volgen in: betrekking tot 'pe'rsonen; 

.Iltigenvari Leeuwen jt. verdet de· die tet ontduiking van schUld \lit 



i'rl 
Il"iiere l:ihJeb naaT' Ameriki flueh
ten, e~ 'zlch a'an onze Kerk aanbie-

. d~~." Na daaroYer---ae noodig,e., tn
ficbting van' de, (nas~ ... Mich. :v'er~ue
gan en 'daze zaak bedisi;mseerd te 
nebben" qeshiit d'e Vergad'ei'Ihg, dat 
qe attest~~_' ,j.~:_,',~'~.t _ ~tge'm'e,en ,zuile1i 
w~fden aa:ll~(~H9~~®ll vnl . cia? veraer 
den. \'oorge'sG'~':;ey'en kerkelijI{(;~il weg 
icb'ctred;en;' maar in .. Hi17.ondete ge-~ 
valltm' zullen d'e kerke'r~den [Jaar 

, Iiurin'e-' best~ 'wljs'hef(rh·an'det~n. ~' 
• -. .,' J 

ART. 53.., 

In z'ak~ bet \'oo;'stel' Jer, Classi$ 
Il,linois o'ordeelt de ,Verg~'de,ri:~,i,:- ~~~: 
zij niet in cCQe' gclijkmatige ver~ 
deeling~<;ler Classes kari t~~deri, en iIi 
betrekkihg' tot' ,net vefzo'~k der'trcm-; 
Add&y Werd nit ,llellOorIfjke delille
rati'e ·'b~'Moten; '\iatFB€r Chtssis 'Iowa;' 
a(~ zij liehoM .. J~ gtivcielt 'aail ; raad 'in: 
gewiehtig€s'!fuken; h.itrecht· hecft , 
ee'ne d-etmt'at.ie', te "v-erz'o~ld:m van:' de: 
01assis, die' '2';1j' verkiest', :e'n -dat"·,op' 
kosten' irali, den ke~keiijken pbrining;' 
meestet: Algeilleene·kasi, ," ' 

'.. . ART. 5f. "',' 
: 'r,hahs ,komt:ter behatl{\elmghet ' A' ,,', _ La Fay"ette vraaltt' (zrede ,geri'l,' 
v'erwek del' 'Ol.ssi~ Illinois (zte de" Ii ,~ " ',' '~,' 
Agenda): "IleSynd\le overwege'of da): .. oelang leden die30,mijleri 

van de kerk 'wonen ih"e'eh,'~-',iride"re' 
Iietni~t doeltbatigdjn ?,ou, dat de . ' ." '.' , 
01assfs Michigan iu ,t"wee'ch te-rdeeld ,Flaats, te hUls"~,un e1~,~n~ godslilenst 
werd:"; In terl1ahtl.-htetihede_ 'wordt, hebben~_ de gemeente nlet:, steu~~n , 
n1eteen ,bcspr'dken, liet voorstel- det . en a;i<1-d'~ts' nie~ i~, de kerk k'orti~n dan 
gemebnle' ~ekley (zi~ lett: ltlJtider aileen .Is er 'gestemd wordt-- .Is 
~" d !'ijk 'I tn' iiI' '''D t Jeden der gemeerite INDnen, -Word"err a.lZOfJ er,_ e ge,mee ,1 e), ., a' d""? ' 
d S 'd' In t'" , ~ 'erken ,e ,Jno e eene 'ge J 111a rgc' ver- , ; ,_,'" n, '._/' 'I'i.'-!'~I\j',';" 
deelina- cler Classes make' d'ewijl , N ~dat d~ Afgevlta~d'lgden ,van ~ L~_' , 
a,ene, Ci_assis 'thans -zooveel ~eme'en. ~ayeite over d\ei~ v'taag geh'oq~, ~iJ~ . 

,ten 'in O'ctal heelt als de :overiO"'e drie' blijltt Hi3t da~ d,He Zltak Met' ,eergt' 
te.am~h." Deafgevaaudigdert ge_1 voer de Ctassi~', 'inln'ois i~' ge-We~st. 
ven inlichting awro'gaande- hunne V0or., En "daar geene zIltak:> aJor de Synode 
stellen Hlsdat d;e op,de, Age'nda inbehaddeliltg: g,el'loinen~kan"wbr
gek,dnien:waren; i)fet ~eze -bedoeling ~en;' d~e niet,eerst "';oor':~ene ,Clas~iS~" 
dat" "de. "zwakkere 01asses mocaten l~" gewee~ ,en- ,bedQe"~de';':v:ta~g:' ,hlet 
worden :,rersterkt~ alzoo ,bnwettig' :lIer': .tafe1: ;koint;:' :to.o. ' 

wordt deze ;'",ak naar de:81a~sis lIlir In o11erweging nemende d~t'men" 
hiet door een k~iu nadeel te dekken nois:verwezen, om,de inQeielijkhede~, 

da~r, zbo- goed niogelijk: _~it den ,weg'" een grooter nadeel bevorderen moet, 
,tletg!~ell toch geso.hieden zou,' ~ai1-, 
nee; men eene bloeiende Classes ver· 
'zwakte. De andere' Olasses zoudep 
claar niet naar evenredigheid worden 
gebaat: ' ' 

te ,ruime,n. " 

ART, 55. :,i 

La F.yettevraagt (zie letterbder 
Agen'da):, "Of de gemeenten ,wettig> 
te"lit Iiebb~n om op Zoridag e-,in h~t" 
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~l~~r ,Qn-.lecraar. te ~ogen stemmen en 
~c,roep~'ll"? De"SYllode ,antwo(Jrdt: 
ye~miqs iedere, v:e~birlltenis QP ZOl,l-

4~g,.gemaakt, voor d,en.st~"t ,o,nwet
ti$"i' i'~, f;}D', de stemm~~g Q9k. a~ li.cb~ 
m~t. bt3t schrijven of tee~enen ,(ar:'" 
be,i<i def,:6 dag;enj verbon4en worllt, 
f~ hetqqrcteel der Synodedat de ': ,~". v' " .' '", ,',' .. ' , 
stemmmg op Zondag o~wettig I is. 
De broeders te ,LaFayette worden 
~,rp~Hg,,:.J~er~qcht,~ ~ip . de, Vier, af, ;~04 

. n.eIl~e prqeqeren aan "tc tre~ken, niet 
a{ ~~'" ,stooten;, ~I) . zoo. mog.e}ijk' af~es 
xri~t Jle~·'. ta ver~ffenen, opCia_t lieEde 

.', -, '." ·'i'f, . ~, ' . ' , 

CI;l, ~~nd~~,?ht 10 q.en _goedl';m. weg 
,yor~eiiovor~erd overeenkomstig den 
wil di;}s' ~~er,en. 

ART. 51~'· 

. INST:atrCTI~ DER-GEM~','PATERS9iii 

inl~Olidend:e verzoek ~m de'n tijd yoo~ 
bet drukken d~r Agf=:nda in den re': 
gel te,stellen op de helft van1~ei
m~and, ~pdat aan de Classes b~ehoor,~' 
lijk tijd geraten_~~rdet~n.einde hal;~ 
stukken er op te, k~imen da~n plaat
sen. 

b: Te bepalendiit gewieht;ge zit, 
ken met meer, duidelij,kheid zuUeu 
worden omsclire.ve~, opdat de: kerke'~ 
raden, eeuigszins vo'Otg:elicht, de za1 
keu, di~' ter beooFdeeliIig.aan 'de' Syi 
node zuJl(m-vcidrgelegd' worden,,r:IDoi' 
gen overwegi:m ~n, aari -hunne afge:. 

An:!'. 56. v8ardigden diemiangaat).de gepastiY 
• <' "'1' ,- '. .,,' instructies Runnen: medegeven_ 
Her ;tat.te punt der Agenda komt ' , 

, in'behandeling nl. "De Synode li:om~' c. D\3 Synodc geiie"B: dooi' onae~~ 
berug ?p de bepaling der Syno~e van zoek te lett~n op de' fiieuwe vehaling 

,Jl~t j~ar'8() in zakeh~t tinqerwijs,en en uitg.af des 14'; Testal)1erits on: 
*ij'ze:: ~en besteri weg, aan ter hevor- langs,' in -het, Engelsch ~ers6~encii; 
dcring van Holt c'hri.I"i. orideiwijs: o~'d~:,,-'- ,iridlim daarm str,iidigheden: 
.. ;.". .;. , "gevon~en worden met OIize N ederL 
. ,,!{a,J~rnsjiig_~: ,.ovl3rlf~ging js.,beslq- ~]J'oftl:sch0 o,ferz~Uing""'::" ODS. Hoi~ 
t!,n:Verl1li,~s de ou,ders ov~r het .l'laridscli villi'< daarvaii onderricht ed 
gemeen niet, g~noegzaam de,behoe£tetegen het verderf, door middel "ad 

.• '~~~~:~:~j;:,a;~o!HOll;mdsch '~=nil;i~te1ijk de, "W~chter" en andel'szins gewaar4 
J , : be1.o'(ep ~ afgevaar7 
,'1'g"ep'\~~~I zou veel ~a~rloe in staat) schriwd m~ worden. 
OjDI',Y")1 tijd tot tiN kprt!",e;' goede Na de inlichting Van denafgeva~r" 

ii.;, ".Wachter" .. t~" ~do,~Jl digde vau' Patel,'son 'daaro~el! ge'hoord 
11l~~t:ael"i,"n!)er, bet ,ubri~l<: '~Holl. en diseussie gehouden te hebben; 
Olll,i'9'lcl\"~rij~;'~, 'om de,h:uisgezinnen werden· de twee eetste punt·en.aange~ 
VIJOl' .• e ,bllr9Ii~,'n, om 'cr da.:p. op cehe nomen. 

nader 01' te- In !;"trekkirig tot lett. c werd be' 

iti;;~~;;~~:~!~;~', Waar- het verkrijgen slotei{ dat indien deskiiiJdigen -ge~ 
it onderwijs uu mogelijk wichtige-s'trijdigheden mochten -viif~: 

zooveel mogeiijk, te den, zulks ter belioorlijke plaat~<> t15 
rtieldeil: 



ART. 58. 
baar de tijd voor deze Zitting 

verstreken -is,'.' sIuit D~." Baron-"de 
Vergadering na het -zingen van Ps. 
133: a; 

ART.i\~ 
De namiddag-sessie wor'dt na het 

zin'gen van ps/119:· 77, ge.opend me:t 
geb"d doorDs. Stadt; 

. Ailt;' 60. 
Aatl da tiM" is een brief van de 
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ART.63. 
Aaif: de of de is de vramit: 'Hde' td 

doen ti)ethet sal'do;van he.t geld, dilt 
vroegcir' vaol'_ i (j~an~_e, _ City ,gecolled:.i 
teerd is:?' Het"antwDOl'd -is: de rei~~ 
kosten v~ti ileif Afgevaardigde v"ri 
Peila gaan er if' en bet' averige: ~oi~. 
de 'gestort in de kas der Em. Pred.; 
Wed, en Weezeh;' Dit een en "ndal 
wordt vereffend. 

·ART.64, 
gem. Olevelal1d (Westside), of de In bOtrekkinf tot de algemeene 
Kerk ha'tlr Iiiet ietwat zan ,.kunnen bepallo-gen wa:.ar~an de<verzimelihg 
steunen; oro eert eig-en herder en leer~ door de Synod'e ~teri y~rigan 'jare aart· 
itar ,te' vetkrijgen, daar de getn.eente eelu~' 'cd~ri1~ wei-d' 0p'gedragen'j 'wercl 
benevens'''eene vdje wotrIng VOGr er ri'u e,ene'ander;~"comrriissie' tdt- 'na'·! 
den 'predikant' als jaatlijksch tracte- .aie~ en tot' uitb~~rigen -Yair': R'ap-p~ri 
meiIt ingeteekend heart ter: somme benoemd~ neze coroIriissie verlitat 
vanf375.00;;De Syndde zeer waar-de Vergad. omna.gedaan onderzoek 
deeTende wat bedoelde gemeente ge- haar RaPI'0r.t v~or d~. ,SynodEl, ,te 
d.an had, oordeelt toch, na gehouden bren~eJl-.. ... 
daUbetatie hetbest te zijn dat aan ; ART. 65. 
g'enoemde gemeente geschreven waf- De jjl~'s~i~ I'llinoi.:fo:.'~~Jtitgt.· a~t.t: de, 
de, dat de Synode VOOI' hettegen- SyilOd~of le~en die)iunhe kiuMpm. 
wootdige, ~iet goed in haar Vborst~~' niet t:er 'catet)hisatie, 'iertden~,' O'IIi _ on_~ 
treden kan. Genoe,mde geroeent'e . derwezen . te word~ri, "niet' 'kerk~lijk' 
vraagt handopeninK,tot het beroe-. moeten worden behandeld? De Sy
pen: van een leera!tr~ hetwelk ver· :~odeantw00rat:''ja; dam~~~n' is reeds" 
leend wQr4t.· 'een vFoeget; algemeen"besluit. 

ART.6L 
De gemeer1te Oleveland (Oostzlj.

de); vraagt 'en verkrijgt e'veneens 
handopening' tot het beroepen van 
~en herder etl leeraar. p 

ART. 62. 
. Aangezien het Trusteeslid A.·Rid' 

dt:n:!I1g v(in V riesland, Mich., dit jaar 
af'treedt:, "wordt een -nieuwe kiezing 
geda~tl eif uit de stembriefjes blijkt 
dat A, Riddering met algemeene 
stemme:n hsrkozen.ls; 

'2) De Glassis IllinOis vraagtaan' 
de Synod. oin uit·· te.preken:· Watt' 
at en niet tot ge],ei!!!" genootschapJ. 
penlJehoort;'· Deze vraagkoDithiet" 
naar' aanleidin'g 'da1i e'en L lid: eelYer ge
meei.ite ook lid w8!s gewordeIi van' 
een· werkmaiilv'~reenigiDg.. Dc' 'Ve~.; \ 
gadering ddfMelt';dafzulke vereenl' 
gingen' dodfgaans' on'christelijk: '·ziJIt'! 
en 'dat' er daaro'm" ernstig 'tagen": zal- '. 
wordengewaarS.chuWd' ill'de geroetiil" 
tet!". 
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;A.R_T. 16;6... . voor, ~e '_~,Wac~hterl)., administratie. 
AD~qNISTR4TIE.B0li!K;EN.:.,: qfschoon de Vergadering Ds., Broe,-

ne daarvoor gaarn beboud. en had,zie't 
a) "Waohter?~.:' De', baakeD: der 

zij zloh tooh wei genoodzaakt die 
~'Wabbter":- a.dministratie _w,orden .I)a~ 

bedanking aan' te nemen. Uit" de 
ge~.Il, De ontvangst .is .$1954,72; 

'gehouden stemming' voor -·~Wachter" 
Uitgaaf $1665,30; aan kas· $289.42 admiriistrateur wordt BroederPleu
(van '80 $285.06 plus. het salda tot 15 ne, ouderl. te Grand Rapids, aange: 
Juni ~81 $137.01. ; . d' db'" . wezen, Ie e eDoommg aanne-emt 

b) . Blnnenlandsohs Zending: Or,t, en bij welzijndebosken 3anv.arden 
vangst$i241.01; . uilgaaf $743.98.; zal met No. 26".8.' 
aan .klls. $.497.03. ,', 
.. c) DoIlaxfonds: Onty. $172.{)0 met ART. 69. " 

de batige saldo's van vorige ja,r.en . Op,. vo.ordracht van Ds. Broene 
',en de interesten van ~fgeloste notes wordi besloten dat" de HW ~ohte~" 
erbij $415,19; uitgaaf', .$286;aan admini.trateur een jaarlijksoh bono-
kas $629.19.' rarium za! bebberl van $100.00. 

d) Studente,nfonds,: met wat aan ART. 70. 
bs was ontv., $2728.48; uitg. $108;1..- " Ds. G. Broene maakt verder de 
75; aarikas $i664.73. ' 'opmerking dat door. de wekelijksohe 

eJ Schoolfimds:Met 'lVat aan" kasuiigavevan de "Wachter" dewerk
was .ontv. 269.3;08;: nitg~$1696:24; iaamheden van den l1ed3cteur ver. 
aan kas $1097.M.' .. ,rieerderd zijn en zijn aalaris ~e,! wa,t . 
'oj) .Rerke!. 'penning-m.: Boek vin! diende verhoogd te worden. De 

Juni '80~81uitg.$1~.76;ontv.39.37: Vergedering hiervan 'overtuigd, ver' 
aan'kas $22.61." . hoagt hetsalaris met $&0. 

g) Emeriti, Pred., Weil en, Wee. A 71 liT, • 
~enf<wds: Ontv, $193.S7,l1itg. $200.-

De commissre vaar het nazien V3jil ijp,:te kart $6.63., . 
. ' de verzamelde Aigemeene kerkel. 
J. ,>AI de .geno .. emde. 'fondsboeken 'na .. -. b . d V d . . . ep~!ingen, komt III e erga. en 
""'. ' .. ~.i.en en oak' overeenkamstig het 
,.- brengt haar raPport uit. Zij heeft 
bo~k van controlegoed bevonden. . 

genoemde bepaIingen gelezen en 
Aj.<T. 67. goedgekeurd .. De Synode bekTach-

Dnar Ds. Meinders als ~Igemeene tigd zulks: "nbepaalt am ze zoo spoo
Iter!,.!. penningm. aftreedt, heeft er dig mogelijk 'door dondruk alg •• 
ppniouw eene kiezingpIaats. :Uit meen te makenmet de Aigem. be.
dostemmen lllijkt dat Ds,' Meinders palingen van deze'Synode, benevetis. 
parkozell is,· lie kerkorde van' Dordreaht en de 

ART. 68." 

Ds. 'Broelie deelt m.ede'dat hijte 
foel ~rbeid heeft en b~d,~ni>t daaNm 

Pbrtacta vau gen, "-8y'tt"," :vau" 1618-19 .. 
Hietbij werd teveils hes~citeu, om de: 
~o~teni\?r u\tgave van bovenstaand~ 



,y~rzamel!ng te !>emen \lil he:Sch~ol- i meente $lO_OO~ vjtf grootere 
fon~~. Een en auder is "opgedragen I. meenten $11.00 reiskosten 
a'an'de" (:omm. yan uitg'aaf van de -I st9rten.'·Dit .. ' ',' -nu kl'ij~:en 
~otll;~eJ.1 ·~~ze~. Verg: ," '.' l.aUe gemeenten al 

ART. 72. . . ,rug b~halve de zoo even 

Zelldel:-Ieer~~r i v_ q. Bosch Btely som_ Aan de niet verte,~.:en. weior,dig· 
1:.oor om een '~ol1ds 0p te rich ten voor de g~meenten z.~l van dI.t S)"1~,dai,1 
de Bijbelver~!'re~c\ip:gOQder, de IJ;ei- l>estmt hehoorh]~ kenO's Ii.·e.ir. eVE'll 
)lenen_ N ~ ~cnige besp;el,rillg 1'IorQf wo~den en daarbl] dat,. wanneer 
~ot· de opri~hiing van genoemd ~qnds voli!1"'¥' zon.~"" voldoende r~denen 
besloten en meteen dat het zal be- gehreke bh]<v:en afgevaardlgdeq 
heerd worden door de Syn. comm. zepden~' ,zij tach de alg.elin. reiiskost;e& 
Ds_ Frieling te Muskegon Pen- der . Sy""de niedez~IJe.i, 
~i~g~~ Er~eder' T~ v. d. J3o~'ch st~rt dTag~n~, , ; 
in genoemd fonds $lDO.6o; AliT. 75 . 

. " ,'." ' ARrj3- .,' Ds_ L.Rietdijk wordt als 

Instructiev~tl de gem. Spring Str., 
~hand Rapids. In 'relk~n "leg . ~an 

,onze Kerk leeraren ,beroepen' uit de 
Ref. Ohurch? N ~ b~sr,~eking ,wrd, 
besloten, dat gemeenten me~ advles 
~el'. CI~~s~s leeraren rn,9~~Il,' 'beroepen~ 
~ien bedoe~de leerar'en ,de" b~~eer~ 
te te kennen geven om tot, ODze 
Kerk ~'v~r ,~e 'koIi1en,~'1 ~e9.~c.J?: ~ij 
vroeger bij onze Ker~ gediend,-dan 
zullcn zij over"hun'heengaan voldoe~ 
iiirig -ge'veri en 'met ande~en" die n~iet 
bij ortie Kerk geweest· ~ijn zich' OIF 

derwerpen'aarr eeri. onderzoek' aan
gaa';dd~eclit.in~igheid. ., " 

c', ,A,ltT: ? 4-' 
j::\e H~'lg \!l aan deq;de: :\Ioe ~ul

lep ,wij. ~e :vers~~, :getp:'~!3Jlten 4et 
~.est te gemp_et !f.-omen ten,. ~"pzichte 
l'an "de reiskosten? ,Er wordt ge
yraagdllQe'leel de ge.amentliike 
~eisko8ten zij11-? Antw. $2,9.67. Nu 
,~ordt voorgesteld en aangenomen, 

~~;-,~ ~_~~er~ vt::~tege~'Yoord.~d.~" .g~.-, 

leur hcrbenoemd. 

M~_7~, 

Er wordt voorgeste\o:l0JA gedu:ren,,: 
dedei~tti\lgen der Syn. Yexgad_ , 
volge'iW \liet ~e rooken, ,omdat , 
migen er last van hebbel) en delg.erlel;l 
die. het ~oe\\ het ~ok. g ;eIJ:lakkelijk 
gedllrende de ~i~tingen kunn"n 
dit voorstel wordt bij ":Ccl.mlna'tie, 
atJ,I?g-?n9.men •. 

Rev. J. R. Cooper ri~ht een 
spraa,!i: tot de V ergadering, 
ZEerw. zljne erken.teIijkheid .. 
dr\l.l<t wegens. het gen.ot door 
in het samenzij\1 I\wt de br<ledere"cl 

g~~H2!~~~~', 
A.I\T.J8-

Het wordt voorgesteld, "."gEm9 
meD en, aan Ds .. L .. Rietdijk 
D. V,,,e_ ... k. Rustdag te Grand 
ids, geIit_. Spring Str_ prediken 
--:- opgedragen, om een woord . 

~~~~!;~elij~h~i~ t?t de. g :~'fl!~.ellte 



Ti8}lt~Q, ,nam~ns dQ Synode ~an ,wege 
de'gast.v~ije opname J~f1. bet gul- ,ailt: .. 
haal "tn de Afg~,y~ardiiden be, 
y~7ezeD. 

yerga:<J. -~;£c'h '~ad, mOffen '~erhe:ug:ell,~ 

Ann Z"Eerw. wordt opge,dragen - aam. 
zijne Kerk de har.telijke broederg.rce". 
t~ en: heiHJ'ecle der' Synode over te. 

ART. 7-~. : hr~nge-,?,; Y90rt~ aan' de geheele 
V:i?rgaq. -cen, 'woord yan' dank, yOOl;. 

Baar er g1fllcne za~-en meeT ter be-
, de broederlijke liefde, glIlbeid "q 

hand'oling' -waren, richt de praeses 
, , mel'lew,\\\'kin,g in de bel\.'l.ndelingv.n 

torfsk>tte;l1.a:;rneli~·d~ Ve~~; een 'e~~ ~~ig~ ~~~~n,: Met danlizegging,aan 
kentelijkwoord tot <len Eerw, Do~ 
c,ont voor 1t 'aavies.,,' denbereidwiI- God "oar Zjjne llew!lZ~ne, goedertie
, '" rep~eden" Zijne, \le&\",,,ilige tegen~ 
ligen, 1>,',ljst.,nd,\v.a,,~ede ZElw,_,de 
" '.f9,~rdigbeid il1 ,~t middel;\,Zijn"; 'Ilerg/ gedielid 'had;aandenVice 
P " . i b' d" lOOk h ;'.1 I{~W~ el;1 y,od!, _ .. qe. ~eget;l.~ngep, in.. di~ 

J1ae'Ses VOOF"zIJne roe e'r IJ e 'tiIP 
b~o,ederlijk ,z.m"enzi,in -gmwhon~en, en toeaeneO'enh,'eid, aan den P,r.'e"ses,' , , 

"' " rqe~ yerdere a~nbeyelivg ,aanZijn<\ nla jongerobroeder, we\wm"t)(j' be-, 
, Iief!l~ "-"I' tr9u'Y,g, enade ,m b,e~cher" 'w,Qzcn;"aan den .scrJ.oa voor ziine ' . 

J m~~g~ '.9:tll Chdst1.l~'- wil" ,wordt d~ 
S'~trou:we uitoefening van het bem " Verg, geslote,n, na ,he,t ,zingen vaq 
doo" de Vergad. opgedragen dienst~' , 
werk; aan den,,'broeder.afgevaardig 1'".}114; 3. ' 
de, :d,er:-(Jjas.~is: ,Ha6kensack",J. R: 'L. RIE~~IJK, Praes~ 
Cooper",: in, -wiens i-egenwoo'rdigheid ct H.EMkE.S.~ Scri1?a~,: 

vrieIldscbappelijk samellzijn.' de 

VE~st4GVA,N DE SYNODALECO!0:MISSIE-

r,? ",,~~,,(ZA !i!erw.SynqJ,e d~r Hoil. in Nederland, de Geref_ Kerk in 
-Geri!f. Kerk, tehiYv,den w Mrika, de O~d Geref. Kel'k in Oost-

Grand J1.(lpid8,Niel,~,i~ Ju-' £fieslanden Graafschap Rentheim 
'ni, e. v_ d_-1881- ' en der frei Evangelisch, Kirche. 

B 
' " " 'I Il,eutschlarrds) onderhollden is .• 

ROEDERS IN DEN~EEI'E_' - d' d - t :,' ',' ,:, , j .~). pat.Ill le(yorreqpon entl~,me, _~' 

.. d,Qzen"W'¥1scht uwe :Syn.oda~: j'een kennis gegeven werd van .(Ie 

, ':' \:let navojg'll\de te.:: ~.aa!l;lsv'i!',aljd"l'ing,<Qn.Zer Kerk, ',Yel-
Itonms te brengen. ! 'ke verandering gunstig ppgevat en-, 

do schrifteIijke correspon:.. ~ als kennisgevingo aangenomen werd 
'j',/"Jlontie mot do Buitenlaridsche Ker- i niet aileen bij de Buitenlandsche' 
'''''''".,'' (\';letl'~\\',? ,~~ ,.Ck Ger~f. Kerk'i j{erken, _ m.ar oak bij de True lV.\I;tch 

I 
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Ref. Thot. Ohurch in het()mteiId.r lhvam ,·an den ke~kera~d derge. 
V.er.een.: .st~teP.. noemde gerpeente te- Pel1a.:1nhouden~ 

3) Dat 'er e~n kerke1'ijk scil'rijven de' eeli\.;enoel~- oui'raad eli berichi 
kwa'm van de. Oud Geref~ 'Kerk hi hoe die gem. te eloen had in het zen
Oostfriesland en Bentbeim, well~ den van Afgevaardigden naar de Sy-, 
,schl'ijven van d~n navolgenden in-'. node te Grand Rapids,. Mich., 15.Ju
noud is ... ,' -brief. - ni, '~l, -aangezien de g,em,. die' groote 

4)Dat or brieven bij. de 8ym: kosten volstrekt. niet zou kunnen 
Comm. in'kwaIij.en van> Ds', Balon; dragen. Omdat er· in betrek~ing tot 
den kerkeraad der HoU. Chr. Geref:de .. gem. Pella nog veel .op .de Ver, 
qem, teP"lIa e/) .. an debl~ssislo'Wa, g~eriDg te behandelen zou' zijn.was 
i,nhoudende' een 'met·' vele r'ede'nen 4etoordeel Uwer comm:. dat relIain 
~mkleed eenparig verzoek 'om lD1iilna~ i~der g~val een brief: ~pu zenden met 
~ingvanDs. iB'aTonvan genoell'lde nauwl<:ell!ige. opg:;v'; .van.dente •• · 
gemeente te Pella....c en Ook een var' .standderg~meellte" ... 
;wek om bet i.;meritaat ·te 'verleeheri 6) Dat van net bes!uit . uwer i Ver·. 
,Ran Ds. Ba'e.n vall wege zwakboid, gad. Jllni '80; .Art .. olin zake "Bui· 
. De Synod.:Comim, oordeelde, dat bet tenlatidscbe Zending" aall de Zen, 
:naar gegeven omstandigiJeden besi dings Comm. (jer Cbr; Geref.:{{erk 
zou zijn, d~t de .c~ass~s Iowa er toe. i[l; Nederhmd ,is ~ennis;gegeven; het", 
,overging am het eerste "erzoek nit welk den broeileren,a1da~ 'tot hlijd
te voeren; maa~ aangaande bet \ scbap. verstrekte""Qok is ·er g8' 

tweede verzoak Wa~ baar oordeel, aat i vraagd naar een kleine tak 01\ het 
naardien 01+~e Kerk zoo weinig ar~ I Zendingsveld passend voor 
beidskracbt heeft en ons het onbe· i Kerk. Op die vraag Qptvingen we 
kwaam zijn V~ll Ds. Bar,on ~oqr qen i,.nQg" ge~l) -~htwoord en ial misschieI:\ 
dienst, nog nil" klaargenoeg geble· moeielijk te beantwoorilen zijn, Ran, . 
ken is, en oJl1.dat" het ;yerIe~,ne:n, .. va~ gezien wij geen Jaarlijksche so~ v~~r· 
bet Emeritaat buiten de bevoegdheid vast konden bepalen .. 
der Synod .. Camm, Jig!;, zoo was ·baar K. VAN riEN. BOSCH, ,P~aese", 
oordeel da· de CO/llm •.. ·icb daarmed~ R T K" R . . . . 
'" ••. UIPE" ... 

niet ken ,inlaten dan aUeen 'in ,zoo G. HEMK;Es,.scdba:)' 
verre dat 4et van wege ite c0'1lm.me· Grand Rapids, 16 J~nl, 1881. 
de een onderwerr q,r·· bejJande: 
ling zou worden· 'i,,'Pwe ge~chte 
'Vergad",ipg. 

5) Bahr verder ,een ~chrijv\,ll in, 

,Antwoord, later 'ontvaiigen," va~ 
het Moderamen der Zendings COrU,· 
!Diil'i~ in,N ~tiI~rel. is als vol!".t: 



28' 

AAN DEi EllmW.S¥i'/oDALE cOMMrsSIEYANDEHOLL . 
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",".' -'. "'- .. - ' " ' 

EERwAAitDE BROEDERS! W .AARD~ BR. IN,' CHRIST'Q"S-! 

H,et Mqderalrlen van de Zendings Een enkel W'bord om u kennis te 
yornpilssie 'onzer Kerk heeft m!3t be~ geven ,dat' ik q~ w:issel:s, te,'· sa~en 
\angstelIna;kenhisg~ndmen "~n ", U\,\, ,(2346.00, in "goede, ord';,' ontvang'en 
~c~rijvbp, gedateerd ,5 Mei j1. De' heb, voor d~ wissels ,voor de ZOIl-

, i~~temiping ulver Kerk met onze Bingoo/! het geld reeas on~vangen! 
':;:;,e~.qiiIg, ep de aanbieding vah h)llp heb . .c:" , , 
tot 611dersteunihg van onzel),arbeid Hoe ·heeft llweK~rk otis verras~ 
ill ,de Heidenwereld" was d~,broeders' en verbiijd, lief is, ons' biJ ~t klim:~' 

, r,~cjltaallgon.~all1;: XJwe, huItt van mono""er uiigaven ee'ile 'b'eduiden'-' 
./600,.1000 aCI1,thet, Moderaweil niet d,e bul~; _ Unz. defde Zendeling, 
g'~rirlg","(m:igftarne zal :aaIl" uw_>y:oQr~ David Htiysitig;~ he'eft :zijil -eiillI-e,~~ , 
" . vol,daa~q,,,,.word~n' om ,:~aI;l, _Uwe mea' gedaani: en' 'zal .~~ .. -,V. i~ 'Nov~~ 

,,~e.n "fzol1~erlijk: takjeonzergeordend WorneH,eD' inJitn.'8Z ui~" 
~::;~~~f~,,:te~,o~O'ijv~n.':,. Daar ev~nw,el g.aan; hil' zal;l' Haanl "te"'Batavia' toft 
1 hieroyer niet \lesc~ik- !i)ilp worden toegevo'egdi -- De hla", 

kau; ,maar tlit aan,' de-,_Vergaqe7' d'el1-z,ullen u- w'eldra niede'deelel1\ wat
'del' ZendingsCommisssie moe.t e/'~ deZendingSJIxaA,'te A\peI

'lI •• ·. ~~eJrlal;ell, zoo .kart h~tn geen defeni, doorn besIoten "So' "'. " 

ant~oord ge:veil. Gij kunt e"\"~m~, '~~nnEm eentge dag.en on~vangt uw~ 
ilII"/.,el. Wi\~rde Brbeder~, uwe Synode, ., ,. , .. 

Synodale Com, missie· het. officieoIe.', juni te .. Chi.Mgo. stagt gehou., , antwoord. " , -.' " , te ,w~rden; v~rzekeren dat d!3 
I ZI1I)il;nl~s 'Comm;ssle; .dieD. V. ~8 Gegroet in, onzen <Heer van UW\l' 

,.Apeldoofh "erg·adert, ten U 1iefh, Br. ,in Chr. 
zal, iijn uwe Nerk eenig' 

. Zendingswerk te. ge-. 

,~!tit tOI'.bi4diing' ya.n~,'s Heerelllitiht 

0A;'I':::4:~~:~g ( over. ~e Synod ale 
~J . uwer Kerk;_ 'med,e: :ria~ 

j!d1ld"fame,n val! ,onze.,Zen. 

:8r.:i~, Chfi~t~8, 
. .r. 'lI . .' D~NNER, 

Z~naing~-ai,'ect(i". 
!"eiMil, 3 J ui,i, 1881, . 

; J. ,H. DONNED'," 

teidOlD, 16·JUIi,1881. .. 
'."" 
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fuEL" B'RO'EI)ER IN DEN H:ii:':H~E' :TlilZUS! dr~ngcn uit to r'ocpen: "Il:t o~S 
OIIRIS'l'U8! ge'ehe kracrht.'tegen deze g~ootc ,-. 

(}en~de·eri'vrede''Wo,.,'Cle U en OM i'er- nigte, di~ te~eri' 'ons ,k'<?mt.'" 
rnenigvuldigd! oogeh m1:ietenrlbbdzakelijk gerlq:Ht 

. ........ zip. op Hem, aie 

>Aah d~ onde~geteekeDqe~" Praeses "Vreest niet 'glj. klein;~~;1~e~C 
en Scriba ouzer laatstgeboudene.Cl-a15- want het is uws Vatlers 
sicale VCl'gad,ering, wer9. het opge~ uIieden het Kotirngrijk 'te' 
d'ragcii, set zt.s'ic·Hij~' sc~rijv\3n' aan . Zttl 'onze Kerk iets uil;ri"hten 
D'te richten"van werifen -r~t wij' ons IJuitscbMnd, en zal ze zehe c'ene:" 
9~'.~e" ~,~l,g,eB~~ wfl'2e 'oflil~dtg'fm,:, toekomst hebb61u:, dan tiioeten ' 

De Qll\ssis he'eft met dank enblijd- EvartgeJisatie':'statiiJilsoprlchtefi. 
sChap olitvangen; h~t.gchrijven uwer Duiischland~ 'nit eelitei, Gij weet 
Syqod,de;,Oqll1"1iilssi,e:., Ze beeft daar-, het, kost geid, Zondet hlt1p. \'i1rt· 
uit de n~amsv:erMldi5iling:. u\v"er Kerk buitert' is dit vbor'ons s'chieronm;'oge~ 

::k~d.m.:i.-~n.e.~::. ~C~=.' ~.~,ttV .•.. ~:~ ~;::~~ ..•..•. ".'., ... '.'., ....•. ' .. ' .· .. ~!~.~n.·., ~e:t~ .. !~.~n.~~ .. 'o;~ ... eC .. d .. '~t ..... e.r .. ', O.Ok 
:. ",ens da~~~it .. g,~ziep. q~t d9 Ker tJ:l~.~' Ref~trriiste Kirch~" in, N." " .. ' 

Heeren bij U bloeit, en toenee'" 'i,'. 'begint ilion ileh' deze Z'aak aan 
dityer~lijdde haar ten. all~r~e< e. trekkerl' en ddk reeds t~, ·,'!~.ll .. eclli"",y 
G9d is goed. Hij vergeet. niet Zijn vbor dit.iloel'. God'mage' 
veracl~t' ~olk:' Oak 'wI] he~b,~n,dit verdei" Iteigcn!: Brc;edets:! 
ervaren, v60ral oak nog nu '-bi] h-et niet ~lkaridet' ire- mtasten? Ge,lijif.',,': 
q;tichtMl onze;' Theol. School.. 'i"bt onze' IteAeli 'niet dlJ' 
hiertoe heeft de Heete ot'i~ edIt in twee tweeling~'uste"rs-'f'- 1£1" ;,n';,~. ;'.l~' 
~ez~w·, geholp~D,. _ ~<De harten wierden les' stemmen '~ij v~ikomen oy<.re,e11'. 
geneigd ook in Duitschland,_, doch SteuDt'oDs'met Uwe ge"b!euen 
vooral iH Nederia~d~ zoodat 'wij 'met ben wij geen recht om zoo te ye:rzoe'J 
t~~rei~~:hde ,fui~delen b~giHnen kon- ken f Steunt 'ons': met ftwlb
aen. Tbt hlotto. iijn wij geholpen durvet1 Wij ditlaatste or 
van G6'd en vall 4tjlli- volk, Wij rnoedlg bljvoegiih?' WijCweten, 
hebben eehtet nog fraote, groote be- heM het~lfde werkwatWij helbb.m 
hoerten t Voot OIlS li'gt bet groute 1 wij weten, oak daar. ga~~' het: 
I>uitschland, vol van ongeloof, ver· ir:~onder geld; 'eve~'r al~ 001{: hier; 
~arting; vooral op kerkelijk gebi~!}" !i·1ijt&6hter meer bcdeeld met 
zpride e~- g6udelooshe~d.· Zien \1y:rf lijke' middel~n'_-~hn: wij. , (!ij 

;0P. ons' iblVe'ii," llltn \tdtden "~vij ge-' I bet zcl"ve; Gij_~~ewijst"h'e"t ~et 

I!'fo 



'1,r): 
25 

·' 
'J ,'., i .:,,' . ,. .';" '/ ':J~; 

'l':"da<liin teb goede vanhetGodsrijk.! ~pdat velen,oak onder hare schaduw 
indien.'Gij kunt.,'helpt ODS! [:toevlucht kUD~'en nem'en! 

de geringstegave zal ons ";el-/ Uwe, U in het geloo! liefhebben-
ZijH. \ de bro~ders,.· 

God ,alIer _,gemide zij verder f L. STROEVE:r.;.,_' Praes~s. 
U en Illet ons. Wj steUe U we !, , ' , " W. R. SMIDT, Seriba. 

V91'uCr ~ls cene stad: op > eelle~l1 

ell breid~ oolt, ,ons ,K~rIrje uit, l Bunde, UelSeD, ~7 April, 1881. 

:siJLAG=B1 tV. 
VErtSLAG l5ER GEMkENTE ROCHE!fl.ER,J, Y. ' 

::UESORTEERENDE. ON~ER DE CLA8<SIS aan~ebod"Em' fe liebben~ zoot! iJJ:ij~:' 
HUDSON, DER'HoLL,CiIRIST. GE- Vergadering in 1877 Ds. L. Rietdijk: 

R~. KERK~ N_ A1tIERIK~:, hier onder des Heeren zegen . 
'de .(f: erw. SynWlale V Il'I'giille- ODS met 17leden, ZOO man i 

der Kerk Christi, te ioouden . vrouwen,gepl:ganiseerd en) 
I1HTuni, 188f en v~rgenae Geref. gi0ndsl~gen OF' 

te"Brand'Rapids, 1Iich. den 16,.Sept.al'~ ~enreente, 
, ' " ,', • ,belr,',estigd h,"eft, ~esluite.h'de,', ',,~ a~onds" 

,,~""'""'" ~,i;i:O:~EREN/N. ONS VjqlHEER· zijri geti.chtvol .werl~,. _ pr¢di~~nd~. 
LI_JK'F.HooiD,_ HElL! . L :' • .< l--I' ' "' 
'\ over Jwt r 21a: Bewaart uzelven in . 
i~ rU'ff!,.,4jlren geIed;en, dat de iiefde/God.., ,'" 

Ds. J. 'N'9b;.'de~ier ons ~ezocht G~di\fIg Bebben,;,J} prediking, ber, 
"onkele ,male.n 'ori~ het Ev~ngelie diening tle~ H. BODdzeg_~len enZ~ 

genaele Giias in 'Christns verkon- gehad v~!i ~¢ leera~e,n Ol;~er Clas, 
; andere leel'A~en onzel- Kerk 'sis, als v~ri de Eerw. Broed~rel.l uit 

'0,'''" "",. W. It van ,l~eeuwen,· wijlen fiet vV;~~t'pb~ ._.bverig~~-s vetga4erde, 
D. J'~ v. {tWerp'en Ds. 4 Riet- Jflei?e ,_~em.~ent~,~rege~d, en!' 

waren le~ds vi-beger hier VOOl'~ gesticht;,,~~t tri,t~de}eh qgalj 
,~b,,;,'cidend wetkzaarn J5e~eest; do;h . ~~e~e g~n81~~vJ vp~rz~~~ ,en~zoa, 

Heeren tijd w3i;_ hu eep klein be's~~ndlg ~:letUl,g:di'WOrat" m~ ~onde~ 
t~ vereenigen, e~'. 1.1. ~!ilkste. z.eg~:q voor ,het .' yolk d~s: fieer'en, 

4 jarengeleden, i;':trokk~h wij !i;l,~"f~~el,nie,~\,,~~, n,de,: stf(,'Jd,i~,., ~)l"it,,-,,!, 
"ouuurue c;)Ud~,/~:ii~,:._~.~~,~,pn~_~; ,~~~ig; _ a,~,rlU?i~~ ,en 'Jerh~~r~i'~~9Q· 

Naons,,~~ecnte als liet gewoonl'lk gaat, maar ,deze 

&"liJ:;·J:~, " 

, .. 

.. " 
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'Tookpll';:"r 'in'dewoestijn'der '\vereld aiillbevoliHg, van dil 'Eerw. 1SjIl10d, 

,opgelli5men, berobkt mJt -rilirre en en ~Cla~si.s, 'werJ., on,s to~ dit 4()_~1 
Wierodk~~elII;all~~lei 'pried~r_'des krui:. zond~~,; ,'door -b,s. 'G.: Broe;ne', . 
deniers, ,jji~m de Heere '~ichtbaar Hoseland $14.25; B~ston, vr;'ien,dOl 
staande, '13pr. '3: "S. $17;'Ds. Meinders, gem. 

Het:60rdil~1 viassomszee,,' 'onder· $9.35; Ds. Hietdijk,geln. p,.terso,u 
'seheiden,dei'me~l;ten onzeridaohten '$45:50;' Ds. van det Vries, 
'e~rst 'een leeraar, dan een eigen G~lLnd H.v~n, $13.80; Ds, "-'"'pel 
kerk; 'maar tGods god,ehten waren gern. Graamohap, $31.1$0;' 
anders, ,zGodat de zaak:op ~enmaal Veldman, gem. Grand 'Rapids,' 
om1teerdo,~ijdens Ds. 'T. van den Street, $14; 'br.J. '&elock, 
,BoSil'], 'ons bedl<!nde; na tweemaal «mildRapids, Spring Street, 
'te ve':igee'fS een Itoeping 'uitgebracht dezelfde gemeonte Kelloggsville 
'tie hebbeIf) werd 'bet nit eerst 'cen 20; Us. van den Bosch, gem. 
kerk; <{ma.:r hoe?) klein in getal en go, $12.QO; Ds; Hemkes, gem. 
:geringil~ middelen;/ma'ar1 als' God land,: $25·; hog pCl'soonlijk van 
'werkt, "tifie-zal het,keeren? D'ienz;elf- ~e,Baun ~n Ds.,Greve elk $5;,te 
den av&n,d' kwam,' de" inteekell'i'flg men' "$24'2.66; dan' hebben wij 
1,001,' -4i~ 'Id?d l:>ij de ~aanwezigen op ontvangen in partiouliere gif~e~, 
'$;500,; icla:t "wit;' 'weer een 'wdlkjo' 'nJs vrienden ,buiten ,bozo gemee~'te 
eeilS malts ilaliiJ, efl~icb'tb~'f ha.\l do deze otngeVing$~4{),04; ill geld, 
Heere- ae'n- e~g~ld(\Ill ze'~r g.de~~6- ZUl,Uen oll.tv'angen'$1082.70. c 

l'eg,cn '~~66'r"" 0, ~lS ·:b~~::«a.ard., __ ~n "'l",',~",,:,~~,~~,fi.,.,: di~, ',' , 
'~,~ko,c1i~ b" _~ne~,~l. -4~ __ }~aard~~)r,.0~ De uitgaVen in' a~lc;s ,vO,or ,Oc, ,u,,'en 
:g'root 40x147 ~~_et bU1.sJe .. -,en~uuT der kerk~ 've~plaatseil-; vernieuwen 
aaI~ een' a'tlht'er~''tr,;;t-at, jllist oaar Ol1ze ve'J'grooten \-:'ao huis _ en schuuf~ 
~ob-Oefte yoor de led1en, van buiten inbogrii) Vttfl een nieuw FU'l'ni~ 
de s-ta~; z60 ,twee to'~g,angen ~JoO'J' ,en verwarming van $120:00, en bet-ali 
achlf:)i.' Nu was de He'Me, ziohtbaru- van dc reeds verloopen intrcst 
aan het wel;k" niet iUlJeen b'ovenO'c- het nog opeBs,taande tapitaal' 
m~lde: $,50'O','v'~n 'lc<:!'en E)II ~riend~h, i _$1<500. V\r~~, de uitgave vau; 

in~~t: OO~{ W'e~'~en d~~elvc DOg gewH_:\,f(~m,el~e 6~1~~ t~t,op ,h.eden $1 , 
liO' o"ernaakt, moer'tl,an die, sum '8oall) hwnn 15 o6-k;.",gc,brUlkt, ha g,ewone 
td l~eng(/'l \i~et ffljwilHgen arbeidj _,~~rkelijk~ _./i\~tgav~;. het 
erl "ernit'ihvde, i~rtell, en", tot r(Jel1'l) ~er, g~wot1e ~:{erkeI'LJ ~<e c~llecte.' ' 
vi{,ii God~'!Ontfer\,~!illg, w,e~~ br geen I ,r>e eJgend~,::s"waa~'dc der .' " 
lu-trllersbg v;iSi:}I$.,jst gc\fdb'fd, en \,:e-I '!;:m,l ~~etl ,~ch.attcn. op $~POO., ,"~ '. 
l~.r, h~l'~?~u', ~:an pabjj ,~'11 ':rall vqtre, ,·.v,e~l~ IS gc.~~h~ed en,:.hct It een WO~l~, 
wordcll bcv."tocht

1 
zoo'dtt, &0 zoger! 1 dOl 1II OtlZC'l en velor o'Jgen." Gods 

jn bro'o,dcdij'k~' Hefuo vall oiit,lel'~cllCi: 'I haud doet luachtige dadeD. 
t1c[~'c g?tiH:,cri-~';ll, Or)ge\~'lj~t', 'd~0{\ a.'tI.1i lcd-0'ntul J1ccfGiang g;'cstaa!'{-, 

, 



1)2 cOllllllunicanten; 1 Iill: opdat v~ .. der de man der, keus, ook, 
8 op, lieIijdelli~ .angeno, de mandesraads moge zijn, in de 

overladen, 6 gebo- hooll,dot, d~, Koning,Zijner , dum'ge-
~ nog bij de eerste kochte game",llte, de ,Heere des Wijll: 
D~ godsdienstigevar-' g~afds, tot,denzeIve moge zeggen:, 

zoowoI aIs de oateohisa- Ga, en wat,reqht is, zRI Ik u geven, 
behoorIijk bezooht en .ls, zegen Y!'ll hoven, en arbeiders

VOI'pliollt gedenksteenen op Io?n, hedieJ:lende het, Evangelie ook 
en ill ootmoedige dank~, van hetzelve. te levefl,o Gods onrois-

el'kennen de verbeurde bare zegen ruste op uwe Ve'rgade
~m" .. """:'~v'''o Ran ons onwaar- ring en op &:~h.eeI het erfdeeI des 

Groot hIijft hianoe Heeren,is de w.en,soh en hede,de~ he
aa'l\ een ruime uftstor- weldadigde ge~eepte. 

Ii. Gee~,!es, en in de g,unst 0 d I' D'ak ' u erIngen., I eJi\\lIl. 
ge'ordlende arbeider 

wi,jnfraa,rjl, w.artoe dim ook 
OICluena opzien tot den ' 

begou~1fn, is, 

\ ". 

J, DE WITTE, J,. H. ZIWlEYIJLE" 

H; J, PINK;. A; JANSjilN" ' 

!j:, ,~.lO JONGH, SOf~b." ' 
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