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Synodale Vergadering·.· gehonden te Grand· Rapids, Mich" 
26 April1882,e. Y. d . 

..... ' .. , .............. , ... ~ .. ,.~\ .. \ ..•.... , ... , .. ~ ..................... . 
TOESPRAAK nOOR Ds. L; RI,ETDIJK, 

PRAESES'DER'VORiGE VERGADE-" 
RING. 

N a het zingen van' het Gebed des 
Heeren, verse,n 3, 4 en de voorlezing 
vanEr. 4: 1~16 werd de v~lgende 
toespraak gehouden e'n de Vergad. 
met gebed geopend. 

ZEER GELIEFDE BROEDERS!· 

Dewijl het mijne roeping is, q~ 
deze Vergaderitlg. te openen als Prae
ses der laatste, daaroql beet. ik u,. al
len van harte "welkom!" aan"deze 
plaats"en op dezen tijd waarin God 
on's'deed samenkomen van nit'orider,
scheidene' Staten dezer Republiek, 
om rle,belangen zijner gem'eente t~ 
behartige,n. 

S~~an. ,~,ij 'een blik op het v,erl~de
ne, 90,k s~de,l't onze la:a:tste, samen~ 
komst, en, overwegen we, wat tot op 
heden, ~e Hollagdsche Gereformeer~ 
de Rel'k in de, Verep.nigde Staten 
van ,Ame'rika is geworden, da~ heb
ben we ove,rv loedig redenen am 
dankhaar te -betuigen.:_ HDe H~ere is 
OilS g~na .. dig geweest.'f I~, ,~~t,_ ~lid'
den ~,e~ strijds e'n niett~g~_n,~~aa'nde 
veel tegenstand, heeft,Hii -h~ar ge
b~uwd 'en uitgebreid; met ,~~genin'
gen geestelijk en stotfeliik begq.n
stigd; en mogel~, ~e ons de taaI ei
gen makeu: "pe ,Reere Heeft ons 
doen wassen in dit goede l~nd." 

Vrede, liefde en e_ensgezindh~id 

heeft zich in 't gemeen in ons kerko-

lijk' saimenieven gekenmerkt. Niet
,zonder zegeri is de bediening des 
Evangelies bevonden; hier en daar 
zijn ,nie'awe,Hngen in Sion,geboren; 
des He'eren yolk is vel'sterkt in 't 31-
lerheiligst., geloof; velen ,zijn d~ 

oogen. in, betre~ki'tlg tot 'bunne roe
ping voor God \;oor de bandhaving 
der Waarheid en voor hetgeen hunne 
'roeping was als beliiders der Gere
form'eerde leer, geppend. Zii neb
ben zich geopenb~ard, d~)or' daden, 
een te zijn met ons, in d,e belijdenis 
der Waarheid en' tucht en dienst on- . 
zer' Gereformeerde Va:deren. 

Het getal leeraren is aanmerkelijk 
vergroot in ons midden. Van het 
Oude Vaderland, bracht de Heel'e 
er t,wee in ons llI'idd~n, 'die ~anvan
kelijk met Hucht en tot zegen der 
gemeente, al'b~idel1. Wij roe pen dien 
Broeders' een hartelijk ~'welkoin" in 
uns midden toe'(' Uit oozen boesem 
zijn ,Broeder~ ~~nwezig, die in de 
jongste Vergadering alii! studenten 
a'anwezig waren tot wien ,w~ nu zeg

gell: Ook·nwe tegenwoprdigheid als 
dienaars, van Christus, geeft ons stof 
tot dankzegging en blijdschap. 

De Kerk in Nederland~ deuChr. 
Gereformeerde" - beschouwt ons 

~erktl'lijk bestaan in eel) eel,igszins 
ander 'licht dan \'o()rheen~ Van daar 
de gem~gelll}l~id te onswaarts die ken
nelijk openbaal~' g-e.worden is, het
welk OilS' verheugt:, vermits de een., 
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heid, .. met allen' die een even dier- genstand, die zich tegen Christus' 
9.~it~ .. : )~'elq~r ;';'(¢~1:refr~h':d_~bbe~, r~ilr Rjj'k~ :yerliefL-_;:j :T:d:ei;v3l6.eudb, 'Iosb<otri-
",~.\",(V!; .,;",~·.t."_'1 Po"""''-.,'" v.' ,-,,·,1: :j\!,,·,ll.'lj ,~;;U,;h"·""'\''',''.\I:, ;,-,,;',J~,,'i'_'_' 

die met' ons op hetzeJfd~ ker~elU~, 4,ig~~¢,1\:~3i,goqf;erJodchening enz. ken
standpunt staan, door oUs gezodht ':eU: '"merkt":izTch.'," ':~Vermenging der waar
van den Heere afgebeden wordt. heid met de leugen, vereeniging van 

Onze School heeft --haa'r"'he'sta-ail 1icnt'rii'e"t'--d'e" dhist'ernis, wordt meer 
niet aileen verkregen, IQaar is al;l.l1:- en meer, op~nbailr in ons land. De 
"/, " ,;,,; _." ,:,','.' ::1 ':, -, :,',',' '_;1' - -'1/ ,,-: '" I:. '. i "I .! , 

.y~~ke]~~,k _?o.~_!t~t:zeqe~~,,_,~,~j '~)I~:~ emlKrat~~" dl~ ,~o? ste,~~ ,is ge:,:vorden, 

.ren gunst ,steeds over haar en den levert v,oor ons ,ee.Q~ vermeeerdering 
., - ;:' ,-' 'j: ::: ; :' ';': 'F ':.- ',; ,,'" ii,.' :;. , ." 
,~e~!y~.Brq~~_~r :po:qent,; ~B?,~~; ,¥1]" :tl1,~ Y~P ~i,e~el},' e!J: ,:lr:~Efn.t3;I_,:,:: pl1~e ;: a,an~ 
~~:n, -"!:?QIfl?i,I.~~r "in ~~.-,' ,;.vR.~~~ijr, ?~: q,~(},9P. te ,~esrigf<~ i~~: 0w~_~,n ;i~~!l~~ "t? 
'YJer~~I~.-:,opp'eik?me~i.ber~okt .. m,~~_,~.Tllfi _'YJjde;n. f1~P; d~gy~e.r, d~e ~?t, ?,n,s ,ge~ 
r~_en 'wierook ,en al~erlei poeder ,_des m,e~ritelijk willen" ()y'erkome~, ,is 
k~~icie~ier.s,'; tot" 'i;;~ d~''': g~sla~ht'e'~ du~kt' mij, ~~~l te :be-~'e~l~b, i~n einde 
~'~g~:~t,~,~~.~.~·,,~l.ij:Y,~;~:.,,: ,,;" _, ':;.' -) ,;. zulke wegen ,vo~d~n -g~koz~~~ o(b~~ 
,,' 'Zi~t~' zo~·'. h~ef~' d~' :ae-ere"gez9rgd paaltd~' ;lit'['):g1s" ~'eiken 'vei'en dergenen 
in b'e)t ~i'dd~~'ii~i~~ '~lie~ ~"~t (1"~jn' "O~l_ ~ie ·btiiteh' ons zij'n, veilig en voor~ 
.q:~,~&~~g; d~:i~d~?"'eH' ~ ,~iJ, n~p~'~';~'!;>l~, spbetlig hun' 'oogmerk niogen' ber'ei~ 
z~gge~,:", ":~beph~eze(' ",pa3:rv?p,r 'ken'- door-' hun met' gbe-den: raad- en 
z~gge'n .'wif Hem" ~ot~oedi'g .da~k! ·bestuuiblf.te staan: 

, , - " ,,_. . .,,' , ,,; '" , 1/ . ' 

De be,!Vj.j~;eIr,! d~t .. "de",Tru,e.;, i~ef· . ,: 'fJ:,~tr'p~~h~l~"e?"H~(d,~:'t?t; ,~~,w,aa~. 
~~ot;,'" pu~qh ,<?h"u.~ph in !;~,~t 9?sten~, heid en .t?t elkander,:~s . het~~en ,:d~ 
nog st~eds,: li,~fde ~n: ee~heid.: _ ~et v'e'rga4e~1~g' 'be'~oe'ft," '~pdat "yrede 
o~'s 2'_g~YOe ~t" ,: Iigg~~_',: ni~t. a~le,~~,1 heersche~' 'wijsheid; \-nfl met d~idel~j( . 
'i~, ., het . ¥ri;e'~d:~'~'ij~ , 'e'~~,: 'br:~,ede'rlijk beid de zaken te verstaan- 'en" 'beslui'-
0H,t'~,~':~L9;'n+et j~ifg'~,~,~~i#,i~~;~? ~€~,::~,~,_ t~n tel ril~k~n, ::di'~ \v~lb:e'rad'e;ti" en 
re Cla,_sses" maw' ook da.~dzakeh]~ In dIlJ;'~aain;" iiJ~ ,m;?geiJ';"/c1i~" 60lt te'-
j~et ,~~IF]:~~, :,~a,~, ,~~~,~~T~~~'?i~:1~'?;":~,~~ . ~redeh H~id ge'yen "aan "aileri; " diel

' si~ 
lijk ,ook nu een,broeder, als zoodanig .o~.~:"~~~'~f~~r,t ·,.~'~,~H,j~~~;~ei<zo~.'ke? 
~~~~e~ig','is::~' ,9,'~~Tcl1, ~9'4,~~t',A~ v,e~~ WanneE)r d,e,Vergade~irig, :haai we'rl{ 

ee,n1gipg, i,~:.Yr~Oh~g~v?lg~? ~1:~ir ,e~, ~oor 'ditn)iuf,('v~'r~lcht 'li~eft,' ~WOI'dt ' 
~eer._ ,ziGh ,opEmbare., -i~_ :~~o. '_ sa'm.e~ "te hetgee:~-"Z1.i, g~diap,: e~';:'besI6~oH ~lee'ft 
atbeid'e~ ~an den bloe'i.;v~u. Ch~isi~s: fn::,:4r~-ik-,op,~nb~~ar:':":"",zulk~: is althans 
:j],:ijkt,:d~~:':. ~'?'~,S ~ , ~~,r:_, ~~' -dcio~!, :b~_v'?t~' 'webs"CI:i'~lir~ en'!' aari te ' bevelen';; ~ 
'der.d en' de 'list'en ;des 'vijarlds be~ Aaii";e~in"'li~fdevoI z'~'{"wel"[ds'a~n 
schaa:i:d'~:r~b~d~h.::" ~ ::: ' : _c,". ~'ell ': J; '11~fd~1~6ze' ' crItiek' :; -is' het 

rbt: ge_w'ichtigb doeleh~den:: 'zljn a~'* bldo~ge~{eld,';"" "ir"aa'rom' vobr 
·'.we s'aamg/eko»nfm. De Agenda wijst ?i~~t{g t~!' '~d)n, "''uaar " des" 'Apos~ 
punteu aari~_-die'~~er 'belangrijk zijn tels':, '_les':, "Wa:nd.blf '~dbrzi'chtig~ 

"en -eene getrouwe en .ernstige over~ 1iJk;~ ,v66r d~" V~rg~~ering~"'eene' 'be~ 
. wegi-ng vdtd:e'ren. ' '':''" hoeftEf is; opdat"·zifde: licHde' riie"t'hd~ 
, Aal1 de' vie'rde're:~"u1tbr:eidi:o-g eli op~ drdev'~, '110'61' 'der 'liefdelooshe'id ·bor~ 
b6uw deri!Kerk;te' irbeiden'is'onze I zaak tot smaadl'ederien': gevc. Zij 
roeping. Ve~l en krachtig is de te- daartoe J ezus, onze Heel', in ODS mid~ 

... ·1.·.·····.··.··· 

: :;:: .. 





H. yo~, yj,c~ fra,e,~'L;G.' ~eInke~, 
S'crib~;' J~., ,~{99i-dewi~r, :,,~dj~ti~~,:·$~!i;~ 
b~, ,.. . ... . 

ART. S •.. 

, De aftredende Pr~es, L Rietdijk 
wenscht ste,~'n'<"e~ voorlichting des 
Heeren as_n den nu gekozen~,n, waa~~ 
ns dez'e zitting ne,emt. . " 

ART. 4. 

De broe~ders J. B._ Vo~,,_H.,van der 
·Werp, C. ·Bude, P. Schut',.J. Post en 
H: ,T.~mp~l, di~ :v.oor bet eerst. de Sy:
node als ,,?;oodanig bijwonell, worden 
,wet. -e~.n, ~a~elijk ,woord- ,dsor d,en' 
Praes. geinstalleerd, welke installatie 
door deze broeders met een warm 
woord, wordt;' beantwoord. 

AR~. 5. 
Ove:re,e~komstig' Art," 8

i
der vorige 

~ynode wprdt,er op 'gewezen, dat de 
yoorle~ing der vorige N otulen in de
ze Vergad. niet noodig-, is, aa_ngezien 
,zij bij,de uitgave nagezien' en' goed
gekeurd zijn uvereenkomstig de copy 
door de vorige Synode. goedgekeurd. 
De "Broeders" Boer, Noordewier en 
Gelock worden als commissie geko
zen am in de notulen iter vorige ver
gadering na te, gaan, en clan foe rap
por,teereD up welk.e, Artikelen deze 
Vergad. zou moeten _,terugkomen. 
De_Commissie verwij'dert,zich tot dtLt 
doel. 

ART. 6. 

, Voorgelezcn een brief '_~an de Ge
meent'l. Oostburg (Wis.) inhouden
de kennisgevillg, dat die 'Gemeente 
wegens zwakheid van 'den Leeraar 
de ,Rooy en de vele _ bezigheden der 
ouderlingen geene 'Afgevaardigden 
kon zenden. De' Ve'r~ad.; deelne
mend in 'de zwa,kheid van Ds. de 

Rooy geeft oye~ig~ns daarover hare 
droeiheid 'te ketlnen cn hesluit'dat 
d~:" Syn. Scrib~, a,an 'den kerkeraad 
'dler ge~eent"e' 'een" 'brief -zal richtcli, 
wiarin 'te . kennen gegeven wOl'de', 
dat de Vergad. - zo.o de massisIll. 
Afgev~ardjgde'n. dier Gemeerite er 
~6e 'ver~iest, zi~' Art~ 66 dezer Syno~ 
-d~:~ 'dan gaaro Afgevaardigd~n ill 
e'en volgende samenkom~t zou w~lle-~ 
ontmoeten. 

ART. 7. 

V oorgelezen een brief van den 
kerkeraad der gemeeote Pella. Bo
vendien ingekomen een brief van 
Ds. S. Baron. De Broeders E. van 
def "Vries, H. \'an -' der' Werp 'en T. 
van'den Bosch worden als, commisslC 
aange~ezen om deze brieven te Ie· 
zen en dan aan de-' Vergadering te 
rapporteeren welke !punten daaruit 
ter behandeling komen; (Zie. Art. 
22). 

ART.S. 

Een brief voorgelezen van de ge· 
meente Lafayette, inhoudende ken·, 
nisgeving waarom van claar geene 
Afgevaardigden: gezonden ziln~ Er 
wor-Jt besloten een opwekken'd_en en 
aan moedigenden brief aan die Ge· 
meente te zenden gelijkerwijs ten 
vorigen jare, ten opzicnte van OiD* 
cinnati geschied is. 

. ART. 9. 

V er~lag, ~er Synodale Commissie. 
(Zie Bijlage 1). , 

ART.lO. 

De Oommissie aangesteld tot oa· 
zien der \;orige, N otulen komt bl~'!4.?.n 
en rapporteert: 

Dat de SYlIode vooreE'Tst client te· 
r~g te komeu op Art. 10 van de no* 

, 
\ 
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tulen del' vO,rige Ve'rgad. Dienover~ van '81 vaar rekening der gemeente_ 
e'en konlstig'wotdt, de"Z~n det-;IeIi~aarC:lev&laITd (We~tzijli~ y;Jve'tgekdmeh 
'l~ ~'v.: 'd: I Bosch "v'erztidh't, \·ni'~d~d'e'eihlg. -is ;~~: Hians" d6k: (vhor <:~;haile'-;)rekerlin_g 
te do'en ,hoe 'ZEerw!~dd'e:il; "toestdrtd ailhier'i'aaifiide' Tfle61ogi~t3he;' !Schdcrl 
del' Gemeente Oostbur~ ,,\' he\.bl1deh s'tudeert. :'; 'Hij 'He~-ft-: tussc-berrHei'deh 
heeft. ZEerw, .d~~lt mede dat hij kbrh~lji'ti-jd"'t'eIClevelaiid-:gearb'eid"e'6 

ingeyolge.' s~ll,rijv.e~: Ai,e"'.'_ .. Ge,~r~nte' die" ge'Ine(e'nte;!wehsC'ht;J(zder;,'a~t;·bij, 
erJliet g~~~f~t)s"" 'p~.-":A~.':,-~~.~y::-:; zdo'spbidig';a:ls het !klfri,'exameri'doe 
w~rd,g~'f1e~d ~n pe,Qge.l~ scll.rijyep --;- on\\-da;ri'tb~'.liaar"dver"':t~' kbn&n~ olii~ 
~as ni~~~ ,zoQ, ,z~a~.,als Irn,~,~ -,ve,~, g,e,. dat'.zif'zao<groote' b~hbeft~" ~an 'be'a~. 
meend, ha4~ Afgeya~rdigQ,en ~rQyQe beiding' 'beeft;j"Nti; \"erd'9're'jlbespre~ 
en fvI0~le~l,~,:(k~i~y~sit~tq.r~~ ten, Y~"I'ki'rig;W6'~dt oeslore:h,' d~t; het 9uiatd. 
rigen jar~iilol"q~e qlassi,~) deelen ~e~ riuiri"rrief-d~:'He'ho~fte(lVa~ '(nfiv~lan'd 
de, dat daar, ~och wel. "e;E?nige, ~ulp en ~bbr oogen:: na1i:r<i be'Vidd' 'tan" zake,ll 
steun no"0dig-zo~ z,iJn. . ':1', handelen:z3JL:-'':'"i /.i.- >',-",. ,I 

~a;ge4qt~~en dis.C;ussie 9o.rde~1t-4e :"ART.13. ;,':' 

Verga4eri !lg" :~Iat"p~t",qp,:,_q~n:,/5Vf;}g .'. ~{en,kC)mt't~;~g ~p ,~rt. 15, 9-~r,nq-
d"er.,Glassis !!gt'fI~" b.,egeert,e.~ot. h,u!,p, I . h d d d tu en van '81, In ou en e e ,~treDi-
opte,wekkeJ;l,: ~n,.~an" ty",.ve.rl£;ene,n, b I' d S d d d ' ' ge epa mg er' yno e, at e ge-
v,,~rm~4s zJj_ nog),nie,~:gehanq,eld;h~eft. meenten nI. ie-(I~r'J~li~·' 2 maal zuBen 
Mitsdien wordt de zaak oaar, de 

ART. 11., 

paar de_ tijd voor deze)'1i~tipg:,yer
str~kyp is s,I~it _n.s.\,v:o~n~'f~~,t' ,~i,n~~n 
,an P~. 68,: ~ 7. 

, ""., '. ';J 

---
ZITTING VAN'WOENSDAG- " 

, 'it,; Ii ;;--ltIIQDAG. ;,!~":,,, 

NaJwt 'zingen:van'Ps." 25': 4 wordt 
deze rS:essie gdopen~t.door G; ·Hernkes. 

coBectooren -1voor' ·-dec:, \kas" !dere(Em. 

Pred" Pred,~ Wed. 'eri"Weei~n., "Ife 
Praeses' r-vraagt'- '/ aliri ,,:de:n i, Penning.;. 
meester J. Gelock .of daaraan alge
meen voldaa~--: fs'1\ 'De Peoningm. 

'aiit,wo'orati~.t 'Het 'ga-at: 'gtlled;'" niAar;, len ~ 
I kele'~:g~tbe'tHft'en ,',h~bb~n ·het :ii'O'g!' o;let 
t~rJ' 'Hveeden ii:Jal~':'!gediiarlj ;?t~'ve]1t 

misschien' ;ibbkf dHarv~1:1'''' komt;"dat--in 
J uni eerst dit loopen~e jaar ten ein· 
de is. ,," '~, 

I '''[!' 
ART. 14. 

,-,j. 

"';'!'i 'Ii, :~,!:} -'ART. 12.'5;.1:;-" " _tr"~i!',_r • Men, fkom~ .. t,erug" 01' ,ar-tikel~,Q. ,16 

e~, ~p"t;1ef- ,Ilotule~fyan)8'+1 ~n+z.ak.~ ~~I! 
verzoek_ (joor, de gelD,l?,~I~~.e te_ ;pel~a 
re:ed_~ in ~880 g,edaap, .(~i.~;A~ ~,aa~~t:~ 
}Jag. der not~len,ya~,,'~(), .. ;omi$lO,O 
T"";.01". '$'159 :-7"" v~or aQht.er,~,~all~~,rr~_c; 
.temen~,van '4t1 ~et k ,te -,~m,:tv.~ngen.~,/ 

'" Aan,,_ :q.-e;n,.-"Zend . .1~eJ'aar, T.:.,-y. ~. 

BQsqh'. w08~~ gf:y:ra?gd';~Re 4oo,r ZEw.. 
i;ngevolge, de)pi~astge\~~ng" ,:der vo~ige 
Sypodete P~lla ge~andeld,is., ~E'l" 

Naar :aanleidiri~t' din~';artikelen "12 
en'-'60 tder ,;'l(irige~ Vergadel'ii:iS('kom.t 

. de vtarig"-aangaand~ Mil':,'F.:'Wilajrdt, 
v roeger"sfud'ent'ia'ari: -de; Tlie6~ogisc-he 
School te Kampen, vaW-:"daar :-~er!.. 
waarts gekorn~.n en die sinds Januari 
alhier als sttid~rii '-'j'ngeschre\'en is. 
Ds.- -:He'rp.kes, ,doet verslag" h,etw:elk 
bierop-: .IJ;e,de,rkoUlt, :qat, "geooetl)de 
Bllo,eder i\Vilandt'lt9rt na 4e-Synode 
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antw.oor~~"q~t Ds. Baro~ v~n qe ge,:" ,DE3,:b~spreking van dit punt in de 
meente' Pe,lIs ,is oritbonden;, 9~t ZEw. bedoeLle: Synodete Zwolle door onze 
.~hans bij,zijn zoon,'4 mijlen .yan, di_e' Afgevaardigden zal in den lastbrief 
stad qP' de. boeruer~j le~ft en notes vermeld worden. 
van deo, ~erk,eraad _ontvangen he,e~t A" 18 

' RT. • 
voor het,tracte,m,ent"dat de gemeen-

Naar" ",n'1eiding -van Art. 31 der te- DOg ~chterstaIl,ig_ was. Nit ,komt 
vorige'N9'tulen 'wordt aan den Afgede vraag: ZQu men :A.e geme.ente 
vaardigde van Steamboat ROGk gePella kunnenhelpen'? ])< .gehouden 

d.isc,ussie :wordt besloten, dat de: ge.- vraag~, hoe het Da de uitvoering van 
wat de vorige Synode besloot, thans ' mee;J.lte Pella voor eeo Predik;ant,. . 
in de gemeente gaat? Ds. H. Bode d.~e,n,zij he~(Je,pt en verkrijgt het,~er,-
antwoerdt, dat ,het' voor het tegen .. ste j~ar $15q zal hebben, en zoo, )let 
woordige guilstig in die, gemeente 

dan noodig, is evengelij.ke sam oak t E h h d h I' f 
s aat. r eers~ teen rae t en Ie-voot het twee~e ja,ar. Aangaande 
de en hij J.leeft het' genot met vreugdeze zaak zal de Scriba een schrij-

v'e'n richten' 'aail den kerkeraad"'Vall de'e-n: door'des' Heeren goedheid ook 
met- vrucht :1n het midden dier braePella. 

Am'. 15. 
deren te m6gen arbeiden. De ge
meent"e telt thans' 43 huisgez~nllen. 

,. Ds. Hemkes, treedt af a]s lid der Deze mededeelillg n'gemt de Ver

~yn. "~iommiss .. ie .e.n.','w.ordt"-: herbe-I gad. ering -, dankb.a. ,~r v?or het goede 
noemd. ! Ds.,J. H~ Ves Secundus.,' aldaar - als kenmsgevmg aan. 

" ~ ~R:r~: Iii' : " St~amboat_ Rock vraagt verder: 
, .. De 8ynode heett' :ten v'origen jare 

'De Vergadering, spreekt:h.et wen- het goed vertrouwen -uitgedrrikt, dat 
schelijke uit,_dat ook, voor 18$3 w.e- de broeders te Steamboat Rock, als 
der een Jaarboekje op tegenwoordi- he,t bijdrjtgen betr9f, ~eLbi~lijk zau-
geo voe,t, uitgegeven worde. den 'haodelen.', Zij;', willen dit ver-

ART. 17. trouwen oak niet ,beschamen, maar 

Aangaande Art., 22 in verbal1d met 
de Agenda. vraagt de gemeente van. 
South 'Holland~ of 'het niet wenscheM 
lijIt, zou- zij~, 'am -de ~'o6r"de Baiten
l~'n-d~~he Z~ndrng geeolIe~tee:rde: gel
den' te beste''deh;~ "om een' zend~ling 
lii't "de"n(bo'ese~ ~ onztir Kerk, in ver~ 
eenigihg' met"'de, 'Chr. Ger. -Kerk in 
N'e'der]~nd"'tot het Zeridingswel'k of> 
te lei-den"? De Vergadering -oor
deelt, 'dat met:J. op deit-thans ,'ingeshi
gan weg' zaI .v6ortgaa:n~<', om- de Blli
tenlandsche Zending' :de'r Chr. Ger. 
Kerk in Nederland te steuntm. 

weten .van'geeh~,omslag op,de Roos
ter ·veor de Theologische School. Er 
wordt gevraagd, ,of..:..- daar de geM 
meentl3 ,43 huisgezinnen telt ~,$40 
daarvoor _gen_?eg is,?,.,De Yergade~ 

ring antw0tJrd:~,: . ja. De, trustee leden. 
zullen deze: zaak. c>P' de Rooster in 
orde br~ngen .. 

ART. 19. 

De- Commissie tot het nazien van 
hefschrijveri des kerk~raads te Pel~ 
1a en' "van Ds. Baron,- ',da-rlrto'e door 
den Praeses verzocht wordende, deeit 
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mede, dat de brief van D3. Baron houding is in hunne ~emeente- tusw 
redenen behelst waarom ZEerw. niet' s'~h'en 'kerke'raad en-',' l~den en ledi:m' 
ter Synode gekomen· ·is. ,'Die rede- ondel'ling-; "dat· ':vrede en' eebhe'id 
ven zijn de groote kOiten~ 'cig-en heerscheri en'~r'n'0g:geen' ham:erslag
lichaamszwakheid en zwakheid zijw van twist is 'vernomfm: D~' gemeen
ner Gade. Vervolgens'''wordt -door te wordt ger'egeld bedicnd met pre.: 
ZEerw. aanvraag "-gedaan, om<het dicatien te Ie'ZeD. Er wordt trollVi" 
nol1edig Emeritaat: wegens'zwakheid' gecatechiseerd. De gemeente-' 'teli 
van lichaam en denkvcrmogen, weI- 70 zielen. Zij he'cft'ecn kerkgebouw' 
ke zwakheid van Iieverlede toeneemt; (16x32) met 80 zitplaatsen en er was 
ook wijst ZEw. tot versterking van nu beslotEm ook,te ccJ:llecteeren voor 
zijue aanvraag or de weinige belang- de Buitenl. Zending;,I, " -

stelling, die- er geopen baar~ is daar- [l) De Afgeva~l"digde, van ,Rot~er~, 
in dat geen der gemeenten hem var· d,a,m, (Kansas) B~. 8chr~uderi deelt 
zocht heeft te precHken gedurende tq~de, ,dat ~at betreft ,.d.en' 'gemeente,;" 
dit jaar. De vraag,is nu hoe in de- liJ~en toestand, zij rede hebben ~tp, 
zen te handelen? d kb .. D 

,~n, ,_ ,aar te zIJ11' e ,g~m. gaat, 
N a eenige deliberatie' daarover in' zachtjes, vooruit en telt ,nu- 17 hUlf:l'7 

verband met de vroeger genofl,mde gez~~J?el1' Zij heeft, een kerkge'7 
brieven gehouden te hebben, komt bouw, 16x28, goed afgewerkt en, 
het der Vergadering het best voor en slechts $100 schuld. Naar hare 
wordt hiertoe hesloten am het pro- k;a:cht do~t ~ij' ve~l_,voo.r.~ ook in' 
visioneele Emeritaat een jaar -te veir- aanme-rki~lg genome?, dat men,daar ~, 
len gen. Intusschen zal de Synodale in bet_ j'~ar '81 g,een I)~~t- ',g,ewas ge
Uommissie eent officieel onderzoek had had. De Oate~hisatien wQrdel~ 
instellen, om dan in eene, volgende dru,k bezocht en het jonge yolk is 
Vergadering nade~ over: die zaak te begeerig 0t? OI~der'\VIJ~;te ontvangen. 
'rapponeeren. De opkom,st ,is goed': Dankbaar 

ART. 20. 

Aangezien de meestpIl 'der'gemee-n:; 
ten die vroeger van we'ge verren' af~ 
statoi:d geene afgevaardigden ter Ver
gadering zonden en gewo~nlijk door 
middel van brieven verslag van den 
getneentelijkeo toestand deden, drukt 
de Vergadering bare blijdscbap uit 
die Afgevaardigden nu in baar mid
den te hebben'en verzoekt ze verslag 
te doen van ;-den toestand bunnet: ge
meenten. 

pe afgevaardigde a) vall Oostfries
land, (Nebr.) Br. C. Okonesdeel! 
mede, dat el' eell gelukkige versJand· 

voor het go~de h,op~:~ _ zij ,: 'lerller op 
den zegfm d~~ _ Heeren:.' Gaaro zou' 
de ~~~'. mi~~te~s '5' ja,a~lijks twee 
Zondagen prediking en" bedjening 
van de H. BOIldzegelen hebben; als
ook zou het hun zeer te stade komen 
als zij-,va~ de Kerk. wat steun moch
ten ver~z:ijgen in de gelqelijke O£fl-' 

stalldigheden als er. predikanten tot 
hen ,komen, omdat val) :wege qen ver
ren afstand :de reisko~en yeeil, zijn,. 

In verband hiermede heeft de 
Classis Iowa-een voorstel en verzoek 
of' -zij- IlL de>helft vall de gelden, die 
de gemeenten dier Olassis voor. de 

\' 

.• ~ 
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~~)V,epd~!~:Z~n,~.ingt,_,Cqn'il:q~efo,:r~n ,m,ag,. ziJq .'~ang(:H)Q,t:t1}'~~;-i de",Kel!l\;; komt 
ge;b~,qJk~n .',Qm",4'~lpreg~~ing.,t,~!s,t,e.t,l,~ v.oA;(.de, ,;qate9,hisatien", wprden: .. druk 
n,eI;tL~n ,q~;":y;e,l;,af,,Jigg,f1npe(g~t'4~~'no~~4~' q~?q'P:P.t .~,oOl;"ong~v;e,er:: laQ O~~~chi,.; 
~-;-N a:f(eenig~ 4isc:~ss,~~',;W'?fd,t,;,\bes,lQ~, S;lll,tell; ,de: \lit ;N,edel'I~nd)).er;oepell' 

ten",,:dl\it ,~e')iOI~ss.is\"l~~~,.-,.y.o~korn,e_n: le,e.~,~r,l):s.,,';Kll,ip,~r,~heeft, nag niet de.,.. 
vrijheid;,-he,eft,<om .~n~~~wat zijivoqr fin,j~ie£, ge,~I);t~YO.9rdl':'i"trJaar •. de, ge-: 
~e_,jln"yend'--I,~;endipg cone.qt~ert tot: rn~-~:~,~if-''':~Qqpt,,~n ".'v",r,langt '\ en!. r.ij 
v.9?rl),oe,md do~l te, gel>ruiken. hlf.Eif~ groot~!b,ehoe£te aan een" voor-, 

. "'('i:iii,,~ (~c, " gang,er," 
f),/D,e .,Afg!3y;~,a,r4ig,~e" vaTJ.,!:,.Altp,', 

(Wise.) Br. Brui9s Ae~.\t '1'ed~>ifJ.\ '''', , 
het tegenwaor~ig in de .. gemee~,te .Men kOJnt·,:_t.e~ug.~ op Art. 33 .der 

ART. 21. 

goed;' giaat. 'Me:n 'had aah'-va'flkeli]k :vorige:: Notule.n: in, zake ide C.om-tnis~; 
. v~ersI6hif' geh'a4' 'over de'pl~h'ts waar sie.:voor{~de_ BhiNenlj Zending. Bij 
net 'kerkgeb6~'w g.e'zet worden;' iou~~ ,acclamatie I \V,ordt ~,de: uaai'voor be~, 
D~t "vMscbi! ;,.vas ·'flU. "veteife'nd .. ile.' , a .. h k . "staanue om'mlSSle er ozen;,zijnde, 
P;laats lJepaald.kn bet fonds, wa~'~.'uit d B , ,e' ,m,eq~rs, DS1 :E~(;;L.-!Mfi:in.ders, .. G. 
de'Q-:e.'lde.n '-\foor'll.'et k. er.kg·:eb6ri:w:·~o.:u~' B d I' W P ,~ rO~Jl,€! ,en au ~r mg , __ .' rins. 
de'n:' e:enomen wordeh:'" aan'~ezig'~ 

. A)tT. 22. W.ij~en.·. B,r'~, BrUin, ,811ad ... ,?iJ: :z .. iJn ,1~':V~?""'1 . ','. 
v.oar· .zulk .een' fo .. ·nds, ".g. ez. orgd.. D.e De , "Vergadering ~omt terug' op' 
g.·e. ~. IS klem en heeft' groote behoef· A . 

. .., d'k" d' W· rt. -36 der, vorigeNotulen in be-t'e' a'an de pre l' )ng , es' . oords e'n 
. ,trekking'" tot \'de "Evangelisatie te 

de "hedi,ening '- ~er I~; Bo,ndzegelen. 
E;et _,voorstel--:wordt ged~an en- aan~. Grand ,Rapids en; Engelsche omstre~ 

, ken :door de Broeders,uit'~het Oosten 
genbmen daf de';g,e~~ ,Alto het.re-cht j In, :\'er' 
heeft''namens' 413 .synode predikanten van ile;,T., R; p;~ D. ,-Church. 
tei 'v-erzo~ken en de- broed;ers, d'ie ver-' band hiermede geven de, :Broede,rs ' 
z0Cb't' :wor4en, zuBen ,ernstig ~ver'w'e~ Ds. L. Rietdijk!eJ1_W;-Grt}ve verslag 
geri de gr'6ote behoefte dj~ Alto 'hee:fi; v~n" 41l,n.n,e.! ,a,f~<.L_~rd,igi.ng" 9.().c~t: onze 
en de betrokken keikeraden" zi.ille~ Sy~ode iuar: de:C~~~~is v:a~ ,ge,noem~ 
die behoefte -~veneeh~ voor 4ie gem. d~, 'Ker,k ,t~" R.~,~~ey. "pe hiervoor 

be,I\oemde . priWlls, Z,end. ~ ie~raar , T' 
v. d. Bosch-,,~as gedurende.:4iell tijd 
j~~st, in ,P~lla.- Koste,n en rn,oe:ite 
waren,groot:O,m he.~ uit-~_et _,W;eE}ten 
naar:: het_; Oosteq ,te gaan.. Hij b,ad 
da~rom de broeders ,aI,S de ,aange~~e~ 
z'en .Se.cundi, ,.verzqpht. Ingevolge. 
daarvan hadden zij die Classis_, be: 
zocht en bevonden, dat de toest~pd 

dier: Kerk ~oor het. 'tegel) woo;dige 
ni~,ei': be~~)'~d:ige-nd i,8 dan vroe'ger. 

d)·De 'Afgevaardigdeu' vahChica
·go,.:Zend.' ,h~eraar'", T. V',- d.'.Bosch em 
Qud.,' Van'! :der~ :Burgj 'deelen rhede, 
dat ,de ZendeL <J-e'eraar"fP. v; d,. "Bosch 
aldaar, tt~wekeff;· gearbeid heeft;~, dat' 

d,e, geV!.- than,S ()P:goede,n __ yoet staat 
ep v.r~~e heeft;., de vroeg,er he,s;ta,an~ 

de:- ver~chillen zUn uit, ,den ~,eg: g~~ 

l'uimd j bet -h,u-js.b~zo,ek iEi -met; geb.u1p 
van Ds. T. v. d. ~osch grootendeeIs 
ten einde gebracht; 16 a ] 7 Ieden 

Aan 'I~~'/ J. Y. d~ Bau'n, Afge~ 
vaardigde van die Kerk wordt in 

I 

I 

I 

I 

, 
\ 
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verband hiermede' ge1e'~e'irhe'M; !ge~ heid:' overwo~en,:';m'aai, oinclat ha,:~'r" 
gaven, om een ,wQard. tot de Verga~ Ih~t,"hio'-e':-en_ ~ 'a:'~ 'On ~e)~ 'r niet goed 
d~F~r.g-;,~~ r~!3~.te~v.J t ''-:: I" d'U'id'e1.iJlfwa~; ~ea£t!z~ije,ene OOrQ~thh~~-, 
_~'Eerw. spreekt;;het ilav.olgende:,,: sie 'be'tioemd Ds:. C6ope-r' en ~ij'n' 

:"MI:~', ];>resident,. ·:BJ.·oeders .Pr~dikan,. perSbon oro over 'die z'aak 'te do~res~' 
teR.en OuderlingenH Als (Afgava,ar~ porid~er'eh' niet de' Syn'odale Q:om~ 
digde van de T.,;R.'P~ D.I Church !DIBSle •. Dat'is·'·geschied.~· Oii~rt, die' 
doet het mij genoegell nog eens zoo- zaak hopen wij van dez~ Vergttde~ 
a~s ~3 jaar gel~_~~n'yan,qn,ze tf,t,k.:der ring meer licht(te .ontvang'€lll. Moet 
Kerk en p~rsq~)fili.jk, ,yan die broeM h~t ,~qor cns, <'Yprd,en aang:,~,vang~n? 
d,er~l! ,?\e alh:ier"g~w~-~~t eJl m~,t lJ. ~eM 1\x~ht ge . het;l1codig" ,vo.Qr h~t' '9pko.
~end:.-z,Un de h~rtelijke groete ,over mende.,geslacht?_, W,Ofdt het,doo~ 'u, 
te brellgen. Het d<;>et ;miJ gen,oegen -aangeraden:en _bev.orderd ,:dat ;wij !,u 
zoo vriendelijk en ha,r~elijk uwe aaIlM in ·pet ~ng~Jscq'J te,--hulp"k.q~}m? 
gezichten te mogen aanschou ~en~ ~Il Wprdt, -e,r 'eene ,gen1;e~nte: gevor,rnd 
ik hoop niet aIleen in nl)-tli'urlijk~ dan;,-uenk ik, zou hep, niet· lang ,du~ 
tQ{:igenegeIlheid~ maar 'c'ok: iri" een ren of e1' zou n;teer"g,edaan kunnen 
meer nauwen eh-:gee'stelij'keri--'zin ~is worden". , Wij gelooven n~et,da~ de 
broeders van 4etzelf~e hUls e~ 'ais i-bard ,t~ss?h~n ',~)ns e:n. u ,~~n:- t)a~,9-
medestrijd~rs vobr hit diel'baar ge- : v~n zalid )8. K~n de vereeniging 
loof ee'nmaal den heiligen o\'e~gele- ! dan' i~, ;cie'~en,: w@'g nog' rn~er'}~evor-' 
verd:' ,., derd wo~c;lenj)an: het rnog;,elijk ,lei:' 

Wij hebben onder ,OilS t~ge'-nwoo.r;! de~'tot':eene 'alg,:eheele ' yereenigin$~' 
dig'vred-e en eensge~hl,dheidme~'no'g,~ z,ooa]s wens,chelijk~s, en t~t: __ ~:rster~' 

,.. eenige~blij~en van God!:: oI,1tfer~e~de'.l ki~g en ~itbr,eiding va?,,~~e _ waar~ei~ 
liefd,e ov:er, on~. III _so_mm.ige ge_,i,teg~~?ver tie, lnode.g~dsdlens~_ van 
meen,~en is' illee~ Vd

1
o,I'spoeq ,d~n, i~'II'~~I(m _i,n ooze > ~ag~n, ~i: ~e ~e?v~~,: 

andere. B1jzonder ': in :'eenonz~r ;1.'3-:0 dlge beproefd~" \:vaar:held ~el'zaken 
cante getneJnte,n is 'rrleer It;lven _en en Eenheid,zoekeu met alles zonder 
opgewektheid dan een tijd ge}pden. een veilig fondarnent? , 

Het ledental' vermeerdert en er is De, ,rr~es9s:be,q~~kt",de~ gea~~t~~_ 
eene poging 'aangewerid om een leer'~ Spreker voar zijne meded~eHngeH 
aar te ~erkdjgen'., ' , ' " enl[erzek"ert namer,s de, Verga.dering 

,: In ten van onze -z~~dingspost(>i~: i~ datid~ ha~<i van/~oegeoeg_enheid eve!)
ee'n'e,;c~~!llissie b~n~e.md, qm er~ene zeer,v~n"of,l;ze zij?e ,b~,sta,3;t., 
ge~~~~t~ te stichtt?lo"zOO s'poedig _als " Voor"men tot c.;Je hehaodeling Nan 
d~:z,aken ql1:artoe maar in "or(l~ 'ge'- be_doel~e EvangeJisatie ,ov.ergaat 
b\~c'ht k~n.n~n ~orden. Wij he~- 'Yor4t geYra,agd, wie dit.jaar"ats :Af~: 
ben",,?eer twee st~_qel)ten zooals het g~vaarqig(len ouzel' Kerk hnnne V.~r'7-
Yie~rQ,aal ,in de,l~atst~ jaren geweest gadering,zull~n_',bezoeke,tl-?,: :Na eeni
is -:- .tw~e,\en twee_.. ge~disc,t;1,ssie W9rdt" beslote,I) .. , .dat.n.aar~ 

Uwe uitnoodiging/~m i,n deze P!Jl":".- di~.n"unze,;K~rk m~t:de Afgev,flardig
streken in het Engelsch te prediken den naar Nederland dit jaar tamelijk 
heeft ooze Classis met ,toegenegen- veel kosten heeft de Broeders Riet .. 
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dijk en Grev,e - die in de nabijheid ~al doen. Hierrn'ede kornt men op, ,;: 
zijn - ,wordet:t herb~nQ~l:9d, schoon dit punt. in het reine. 

, hiatstgenoemd~ bro'~d~rs ~n?erszin.~ . ART. 25. 
gaar'n gewi,ld )lsdd(HJ, d~~, i? 1:\Un~e, Daar de tijd voor deze middag.;. 
plaats eens !1~der~n _u~t ,bet Westen zitting.verstreken is ,wordt de Ver- j 
zo4(i"en gaa,?,.opdat ,de Opstersche gadering'met dankzegging gesloten 
Kerk. behalve, ,hen oo~, and~re leera: door I)dcent G. E;. Boer na het zin
ren onr:er Kerk van meer n~bij mocl~ 
ten lee;en kennen. ' 

gen van Ps. 100:.4. 

ART. 23. Zrl'TIN'd VAN DONDERDAGMORGEN 
De-gemeente Overijssel ,vraagt of 27-ApRIL. 

zij 'op ode Rooster voor' de TheoL Na het zingen van' Ps. '133:' 1 
School niet ietwat verlaagd worden wordt deze sessie geo:p.end met ge

._kan? Het antwoord is, dat bet 't best bed door Ds. J. Noordewier. 
zal zijn, om vooreerst met '. verande- ART. 26. 

ring van de R~oster voor genoemd pe ]~stbrief voor de Afge~7aardig~ 
doel te wachtel). 

den naRr Nederland wordt ~oorgele-
ART. 2;4:. zen en met eenige wijziging goe~'ge-

De Vergadering komt terug op keurd. 
Art. 48 der vorige N otulen in za~e ART. 27. 
liIe afvaardiging 6nzer De'putaten' Aan 'cie orde komt Art: 51 'der vo-
naar de Synode van de Chr~ Ger. rige N otulen in zake de organisatie 
Kerk in Nederland. De Afgevaar- der gemeenten buiten de Classis Mi· 
digden moe ten namens deze Synode ch'igan onder de nieu ~e kerkwet. 
een lastbrief hebben.' De inhoud De 'Afgeyaardigden van Iowa ant
daarvoor wordt bediscussieerd en woorden, dut er .in dat opzicbt in 

~ dienovereenkomstig aan den Scr~ba. b~n!1e,Classis nag niets verricht is* 
opgedragen om tegen de volgende De Afgevaardigden van- Illinois 
zitting met een ontwerp voor den deelen mede, dat in de laatste verga

, lastbrief gereed te ~ijn, opdat be- dering bunner Clas~is ,eeli' ontwerp 
doelde brief nog staande deze Sy:oo. gemaakt en aan een lawyer overge-
.de -den afgevaardigden ter band ge- daan is, om daal'mede verder voort te j 

steId worde. werken. Iowa velozo,ekt een afschrift '\'1 

De opmerking wordt gemaakt, dat daarvau en Illinois helooft zulks. 
de kosten voor de Afgtwaardigdell De' Afgevaardigden van 'Hudson_ j 
op $100, te weinig beraamd zijn. al1twoorden, dat iij aan e€lfl Notal'is j 
Men meende ten vorigen jare, dat opgedrageri hebben, oin in eenheid 'I' 

men naar de bew~ste maatstaf tot met ee'n Advocaat werkzaam te ~ijn, 
$400 zou komen en goed" gel'ekeud on; zulk' een wet fe verkrijgen. i 
k\vam men daarmede slechts tot Schoon de organisatle in andere'Sta- 1 
$300. - Het 'is de vraag, hoe men 'die' ten hare eigelHlardige moei;Jijkheid I' 
ontbrekende $100 zou-krijge'll'. Het heeft zal mell toch vool'tgaan in de 
antwoord is, dat elke gerneente t meer hoop van vordering: 'j 

I 
I 

I 
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ART. 28. ART.3f. 

Danrde Scriba wegens hui,selijke Daar' het, 'Trusteeslid Ds. W. H. 
olUstandighedennoodzakelijk de-Ve'r- Fr,ieling aftreedt 'stelt bij zelf voor, 
gnderitlg (noet verlaten, neemt de van wege afstand n,iet herkozen"'te 
Adjunct Scriha z~jne plaats in." worden. 

ART. 29. Benoemd met'37 stemm en Rev. J. 
Komt aan, de orde Art. 56: HoI- H. Vos. 

landsch;Cbri8telijk onderwijs,- waar- ART. 32. 
op ,Docent I,H.; E.: Boer het' woord Men komt terug op Art. 67 om-
vraagt. trent deuitgave',der Algem. Bepa-

D8. 'Kuiper b"e\'eelt dit ouderwerp linge,n, welk Wer~je weI gedrukt, 
ernstig aan. ma'ar op een Artik,el ~aarv,an (pag. 

Ds. H. Bode wenscht dat' de ge-22) de Synode VOG>' de uitgave terug 
aprekken" 'van --Ds. ;K. gepubliceerd komen zou: De Vergadering be
worden ter opwekking van, 'het volk: ,sluit te royeeren op deze wijze: be-

Voor'stel'van Ds. Kuiper. doelde bladzijd~' er uitnemen en het 
,De Synode overtuigd zijnde~" ditt volgende als Synodaal. besluit in'de 

ons vol!r te weinig hesert het noodi- Algem. Bepet.I.: te plaatseu; dat ooze 
go eo mittige' ' .... be\'eelt anli' onze Kerk zlcb houdt aan 'hetgeen de Sy
gerneeoteu op te wekken vonr' 'deze uode -der Chr., Gefef. Kerk in 'Ned. 
zliak door de "'Wachter." Verdel;, in 1872 gezegd heeft, of het voorstel 
dnt de leerare'~ naar' de beste _ .rnid- K:uiper aan' te nemen:, Niets nade.rs 
dolen ui'tzien"om de 'goede" zaak ~n te be palen · .. totdat wij eerst met de 
do gemeenterite bevorder~n.' Staa'tsw~tten kennis hebben gemaak-t. 

Maar bovendiell h.eefi:."j:)s: K. de Het laatste aangenomeu. 
documenten dienaangaand~, waa'rop Besloteri 'cene commissie te' beno'e
de Synode wijst om ze ~~ lliten druk- m'en to~ onderzoek van de Staatswet
kon. Pit belooft Ds. K.' te zulIel'J te~ en dan' daarvan iIi de volgende 
uoen 'en de Vergadering belo,oft me- Synbde' te,' rapporteeren~ Tot' Com-
ll~werking. " I missie gekozen de' broeders 'J:" W. 

ART. '30. . Garveling en: W~ ,H. van Leeuwen 
D8. W. H~_ van Leeuwen Em. jr. De,Scribageeft-lmn kenDis. 

Ill'odt. ziek zijnde zendt aan de Ver- ' 
d . b f· . • ART: 33; 

P;1.l erlflg' een , rie met hedwenschen 
,(In gl;oete, welke, b~ief als ,kenni~ge 
viug wordt, ~aHgenomeD. 

Mr. N. v~'n Baalen h~,d een brief 
gozonden in betrekking tot zijn~ gun
"Mge ontvangst bij de K,erk van N e
dmin,nd en hare ~oeg,e.neg~mheid tot 
dl) onze. Ais kennisgeving aang~-
uomen. 

Ds. Kuiper sluit deze "Zitti,ng met 
dank:zegging~ 

ZITTING VAN DONDERDAGMIDDAG. ,:' 

Ds. E_ v. d. V ri~$, l,?!at _ z~ng,en. Ps. 
84: 3 en opent deze Zitting met .,ge
bed. 

, 
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ART. 34. 

Op voorstel "\Y,or~t pesloten dat Ds. 
S9hur Ds.! ,N Ro,de\Vierrals, ,Aqi,u,)ct
~cri,ba, ,zal dieu.~n .tQ~?~t. fIemk~I?,: 'te.~ 

nlg ~~~ 

arbeid tot de werken van nooJzake~ 

liJkheid beboort? -, . .:pe Vergadering 
is._ y~t:-'_o' oor~ee;l .. dat ,.qit, ,in .,~ovetlge~ 
no'e,ud" At'.tl~el uitged,rukt .is, ,daa.r 
dj~ '_;l~'~e~<;l ni,~.( pngelijk is ~.a.n gas~ 

ART. 35." fabrice~ring.,~ ! ;: / 

J;}e,J?r.ae~es, vraagtof de reiskos- ART. 38. 
ten der Afgevaardigden weer als:.ver.· 

Aan de orde is het· punt, van Clas
leden jaar zune-I.l~,,\y~rdeeld worden, 

. sisverdeeHng.;" "·Ret· 'verzoek:' 'Op" ,de 
uitgedrukt in Art. 74 der vorb'e 

. ,-,', '" '."'" ". ) ,,' ,,f ~ Agenda.·uitgedruk:t' -v'aJn iIHinofs "Em 
Nott:lJeri. De 'Vergaderirig. antwo'ordt ,,',',' ...... ,-' -' -'" ',. - ',' Michigan Iuidt aldus:· De ·Olassis 
dat dit besl'uit' in, werkili"i blijft~' 4.1~ ~Hin-ois'.wendt.zich biji dezen weder~ 
'90, m" ·,inis,:Sie '"om, .,"~~", ~,!eisko, s\el1',' 'o,P, " -fe' , , ,'" , . om beleefdelijk en ernstig tot:~d'e 
rie'm'en"~ijIIl)s, ,G.', 'Hoeksema ~'n E. Synode"metdiet:veFzoek;tlai' del Sy-' 
L:, Meinde~s'; 'di~ late~ aa,~g~a~d~ d~~ n9dej~erugkome op! Art.-, 53'.de'r,:8yp.~ 
z'e, z~a,k zun~, n :rap,p'o,-i,teere,,'I:: , _, ' , , ' , H-andelingen' 'yait:i .. '811,i:-olD" bij>'iver~ 

ART., 36. .' nieu'wingi;t~: O-verwegen!,.of het lliet 
De gemeente- {Allendale doet ,een wenscheI}ik, ware de Classis- Michi~ 

verzoek· am, ',hijdragen! ,,,yair de ge,- g~~, In 't~Q-e C~asses' te 'ver~·eelep. ,-:; 
meenten .. '_onzer f,Kerk,;v6or het·, bo_u- Qok verzockt de Class~s Michigan 
'w'_en van een~i kerkgebouw .. ,De,' ge- d~' :~y'no~e ,,om terug te komen"op 
"meente zelve ~ou,)$500 ,kurmen sa;' ~rt. ,5p cler ·.$yn. "IIand,elingen yap 
menbrengen, :$400.zou-,zij,op ,.intrest '~l)n zake'de verdeeling der; Clas~is 
kunn.en.1opnemen. ,De Syuqde;,-,staat ,Ni'chigan:,in _.twee "qlaf?s~s:" Grand 
dit: iV,erzoek"tdcien nOQdigt: :del,--Afge;- Rapi'ds e;n', -~olland: - ,Ds., Yosleest 
vaardigden uit om in :;de -gemei:mteil voor',:de ,'-r~~de~~ing ':~~or ~e.'ql~ssis 
voar ,Jit ,do,el.:te,Qollect~er~n.,_~, 1'1 ¥icb: v??~I.o<?pIg .?esprokei1~ ,De 
1 _,He :-,coUecte __ daar.v,oor:.zal worden ·Synode ,,~~urt d~ spHt~ing \~an de 
aanb~yoleO"in, de,,·;·Waehtel!.~; ,i-_' CJa~~is MichiKan in ~w.'ee·enl goed, P,Q 

.Besloten ~,e gelden:.daarv,oor op te dr~agt a_a,9' d,e: Glass~s, .-up z,elve de 
zende,n .Ran Dopent G,. ,E. Boer,. verdeeling nader te bepa~~r e"n, t~t 

stand te brengen. . -

Van ,de 'ChisSTS" Illinois k6rht ter I ' 

tafel eene Yrmotg_,- in, betrekkIng tot UfO Class'is' iIJdsbril ! 'fic'ht: "to~ 'he:t 
~~~ vier~e ,ge?o~~ ~i) vr~~g~,~i~ent-_ '-ye~ibk_~-"iuitgedru~t -op,'-':de 'A~en'~'a 
hJk: Hoe moet men den, lar~)el~, m~,t n~tnelijk: nat di3()r d~, Synode'," he~ 
broeibakk~n beoordeelcin? 18' die ar-,' sproknn en 6'~Terw60'¢'n) 'wor'de de hu' .. 
beid geoorloofd. 'VOOI' leden der ge- I welijks • .ve~l)ihJien~sen"'6'p 'des' Hee~ 

e, ~~~e~.-~~r, ,~? ~~T~~d~ring ver~~J,st r~,)'dag. " " " ' .-, ,',; 

~~a,r, ~~~:'?~f ~er ,1-1gemeene, ~~pa~ ,D,~" SY~,oti_~~ s,preekt'; zieh ~it op 
~~~g'e~~.~n,z~r ~~r~i' :" , :'. .'~ '"", ,deze' \vijze: 'D~ ,'llU'w:~lij~en in0gen 

''-'Ohicagcj''zQU'' echter gaarne zien'_1 weI op- 'Zondag worde'n lllgeliif'd; 
dat de Sylode uitsprak of broeibak- maar moeten VOO1yif ingevo]ge' dE(bd-

I 
\ 

, 
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palingen der wet worden 
of gesloten, 

~, }-

voltrokken va,n oozen Zendeling-Ieeraar T. v. 
d. Bosch om zijn- ontslag als zen de-

ART. 40. ling. De Syoo(!ale. QO'1l.missie ont-
'Aan de cirde."1s het.ipunt der Agen- vi,Ilg~<gen().emd.,:,~.erzol?h:;, :msskte"er. 

~~: Qe CI:tssis, ~udsoo: we-us.cht, dat de,,-Ol~ssis ,me~e', b~~el1:d en ,alg~meeo 
de -Synode', overw:eg-e ,'welken:_ weg w~rd,:het ~est geoord,e~ld, ou:, be,;' 
me'n bet best, zoou' kuno'en insl~-a om doeld verzoek, t~r _ .syn.od~l~ taiel ,t~ 
eeri 'duidelijker-Ietter :en- ~'eter papier brengen", daar.' ZEerw. zijn, mand~d.t 
voor'ons ker,kelijk-,~rgsan de ,"Wach., als zoodanig van de Synode ,o~tv~n~ 
t~r" te krijgen. gen ,had en der-c' o~k' all~~n ,b.e'~ 

'De"Synode bencJemt als commissie" sebouwd .werd als beyoegq t~ zij~, 
d 't

- , Qm,: in J)etre~king t0t ~edo€ld mSQ.-
voor; e -ve:rbe erde uitgave, ,van de daat te kun~jen handelen." '. 
~':Wachter": He'mkes, Fleune, G. E; 
Boer en J. H. Vos. Ds. N oordewier ste Ii voor d.at 

BroeQer v" d. B()sch redenen voor 
,ART 41., . '. 

Op 'voorstel aang-euomen 'om het zi,jn verzoek ge\'e~ maar bO\,~eRdi~n 
ZO,!l hij -_gaa~lie zien". ·.dat .,de ,'Broeder 

b,o~kvan; :d!3 I Wachter~ail~inist~atie in'zijnen ,arbeid v00rtging," d~ar d:e 
n~ ,te zien Ds. E. v. d. Vries, D01.~W~ Beere, -'he'm' :zegent en 'bet' "gid' 'al 
stia en '.J. Geiock. -groot~r' ~n grooter 'worat~''--, . 

ART. 42. ., . 
peze gedachten w6rd~n donx: ve~ 

len gesteund. De, Syno(!e komi. tot 
de 'con~lusie, om ~~ze '-ge-dachten to~ 
morgen" in overweging te nemen en 
d~~ ZE~. ~ich 4a,n uhspr'e~~. 

ART. 44. 

Tertafel komthet puntderAgen~ 
d~:. 1)6 qlassis Mi<1higan verzoe"k't 
~{' Sy~,o,d~. cl?_~, in, lla~'e" be~~adslagin
genterug.t~·~ort;len 0P. Art~ 3'S 4e_rSi: 
n,oda,lfl H~ndelinge~: yan '81,inhcnid(;n~ 
de verz,~e~ aan .de Oo~tersche Broeders 
om in Grand'-' R~pids en 'v~rder in De, iterkeraad dor' Holl.', Ohi'o Ge~ 
E.ngel~ch~ oms~re~'e.n te prediken, ref. geme_ente' teo Pella verlangt: heft 
te m~er,omdat hunne Kerk vOorna~ ziening van Art. 65 der door de 
melijk eEme zendingskerk is. K'erk- aang-enomen Dordsche Kerk., 

,Grand -,"Rapids~ 'gem.- Spring Str. orde. Bedoeld Art. Iuidt: '''Daar. de 
'z"e'gt -bij 'monde' van' Ds. ~J:. H.·V 0S" LijkpredicatiBJl nje.t_: zijn, zal me~ 
'd~t zij-'het,lnet "vaardeeriog,van de I ze l1:i~t ins~.~pen;elJ datt,r ze nu a1-
broede~s '"in'_ ',h~t' 'Obste~, nog 'niet, reede 'zijn" aange~omen,,-z~l naarstig
w:enscbelijk a.cht, -~lthans te':Gl'and hcid gedaan worden om dezelve 'met 
Rapids. 'De _voorrleelen schen~n de gevoegelijkste middelen af t~ 
vooi-alsnog tw1jfelachtig:, 'Deze zaak doen." 
wordy ni?g een- ja'ar 'aangeh'ouden. Ds. Bode licht dit toe. Na 'bespre-

, ART; '43. king b!'lsloten 'be:loeld A'rtikel niet 

Aab de' o'rde komt he~, 'punt op de te herzien .en de zaak 'aan de kerke
Agenda ~.alJ de Classis Mic~. iJamelij k: raden tot de meeste, stichting der ge- ' 
"'De SyilOde' ove~wege 'het'veriaek meen~e o\'er te 1at:~D. . 
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, De Oonhilissle t6t h~t opnel!l~ri 
~'~,n-',-ae'j·eisk6s~eD" ra,pIio'rte'e_rt;-__ ,(iat<d~ 
'ko~t_~n der' 1\fgevaa~digden "'oti~e'~'ee~ 
$609 belciopert; Aangenonikn' ' he,t 
fbor~t~l, daflOg~meent~ri$20~ 200; 
8 geme"nt.k~ $10' '80;20 gemeen! 
tOil $15'300;datissaniJh $580 
zunen q"taWri.D" Sodb. zalde 
Ii,~~~-" vf~~e_~~e~woo.rdig~,~ , :€fe~e,en.ten 
verzoeken9ok bij te'dragen tot deze 
kosten. ' ,,' , 

4RT.46. 

<,~9WY., ':,e1:" l~X~r~.t'~~~:~g,t if ip~p 
'mfit,gp.:e<~p,e' _~~d~r~ WUfi~, __ ~~l '_n~rg;'~~-
4,~rfll'\. v r,fs:c:'~i.I,(?nd'li~g~cti,t~\I kg; 
lPelt~i~rbij te,\>e,\\~, . IW : VO<\~~~~) 
wordt tang~H9~1iWq~ ,Q(~.~ ~~~ yq~~~~,g,~ 
Synode; sam,engesteld ~al zijri ,al~ 
voigt: Olassis GraridRapids'zeridt 6 
Deputat'ert,' 4_ pr'edik~nte'n' 'eh :2' oudei'~ 
iingen; Cllassis Hol\arid zendt 6 DJ, 
putaten-, _~,pr~-djkaHt~n _~n' 2': 94de'~
Hngen; ·'cHassis Hu'd~on z~nctt '::3: D~· 

) '-" 
pat,en, 2 predikanten en 1 ouderling; 
ClassisIllinol. zelldt 4., ,D,eput"teo, 2 
pred:ikJ~nten en 2 'otl,derlingen, ' ~n- ue 
Olassjs!lowa-,zen:dt ,evfmeflPs ~" DapQ.:
tateft', 2 pl'edik~nten; ,eon ~; opderlin
gen .. ,. 

Al<T.47. 

Ds. G .. Hdeksema.sluii d~z~ zit' 
:~,,~~'1.~~,~ #~~~'~ggl~~l'~~ :" 
. -" -""',- ,-.. ..; -,,' " -, -;.' ' . 

gad~dng enhe~neemt;ijt\ y\~~~:A~ 
Scriba. 

,;, 

lI'wt~fel,k~';'t e,eo,Qrief¥aJl\l\', 
gemeen '.' ,iilauga\upl<; i!lho\l!lenq~ 
kenr;'t.gwing, dM ziLv.\! w~ge ,b~:. 
wu~(e omstandigbedell in de 110(, 
Chliroh; nie:t-' l~nget . bij gen{)elll:~:~ 
Kcrk begeerde te bJijY~[i,.o o()1<; 
een "v~r?Qele' om ~l~ _~~g~ g~Hl~~pt~ 
derl!oll, CII1" !:leref., ~~;l, te' wor~~9 
qpgenoJllen. • ~etjo.,J<\~ !>r.ief. ,lu,id\ 
aldus: ' 

Aan de WelliJerw.Synode der Holl. 
GM. Ge,r'il'· ,,-Kerl> it' 4m~rikf!, 

EE'RWAARDE V ADEES' EN BJtOEDims" 

ba:~r' ~li .- alS geme~~t'e _ ,cler ~~~ 
formed Churcq t~_" ~a:ugatU:ck- door 

?,y~.rtp.i~i~,~ Renoo4za~kt ~ijn ~e~or· 
~~n"~ie'Xerk't~_ Y~,flat~n ~ zoq, we~,· 
c1f'h :'iiJ: _on~ ,~et' '},ersch~ldigden ee'~~ 
l?~~4 t.p~jl,w',e Y"erg'adei-in'g verzo'~keii· 
dee c;~'_,' _in', '.-~·en; geord.~ilder.' weg: t?t 
~'~'~~"'~~'~':'_~~I.t~ ~~r .Hiol~~· O~~,.· i1ere~. 
~er~ geoi'g:~,nis,eer~, ,tel wor4er'f. .-

'In Ilaam rler'gemeente. .

(Wa~ !\~,.) M. j)E Y RIES, Pra"": 
, "'.r. ENSING, Scrjh~. 

p~ Af!\~~~arqigd~n V~i;S~~g~tvck 
1,f. d!li Vr,i~~~n ,T, En,sing WQ(!leryll"~' 
v:ra,agd -90).- ~~d~r!?;, -inlixp~tng_ ~e ,,~~~. 
-Y~.ri. :"ijroe.~{wJn.n.siq~ g~Hft ,q~; t~,q~· 
ne.n _QP'}ya~r:g~): 4e :g~mfl€)n~e ,~.~g~i!lI 

, ;- .. .- .,': .... :.;::;'" . ~~ •. ", ,Zjj te;Uf!~ +::1; hllisg~_~iTln~n:',1f~!1r;· 
ZITTING VAN VRIJDAG~fOEGlj:,~" d ct·· kId 

op, er ," re <Y,a:A:.,"t ,~:p;~,- ~~l'f~~~,~_- ~Jl' 
1!,~ V~llgap.ering wprqt 'J]8.'":be,t r.in· A1~n, "~~(t,:q~~t t,~g~u~qorti~g~q !o~~ 

'gen van, ~s. ,:81,;;, l~· m.et, -g_~bed, g_~- stand def g'ell1~JEI~~~, :(geheel op ziCb 
opend ,doQr"D$_._ G-· .l3rq~ne\. ' ?l~lY.~ ,l?~.,~-nd,y.) vppr qrh0u,9:ba~r en 

ART, 48'Q~g~qprlo()h ..•. . .' '. ' .. " '. . 
Ds. Hemkes"-ls':"'\ve'de'r;-irt de VE3'r .. '~I;~"'~'qr,~t '~·q9r~~~tel.~ ~~.~.e z.a~~ 

, , 
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~~ 'Ui'.,'l~,'t"~,~.'e"~,',.'~~o'?e~~"."e"mb'.'.,,~',~,,~ie., ~p ,,,~,e,,;?r,;;tge~} w~.ord~g~ to.~stand doo.. gesc,heiden 
~." " il'~meenten·Jhet .il'e'he",l,"p,z, ic!t'zel~ 
• ., I)s, Kiilper ~~!(t,:iIlit n.li, lIibn',,;i} ven "tl)anl;'pd~ii ,uU ur,v a ri ,ze If n i at 
~'re'r_'~dor:_'J~,e,ri '~;Heer',i81~~iiie~n::";driti~k wens:crrelij:k:- i'is; , :dat' ',hi~;I;_~Q ,; i'andere 
pu~:~ '~i~4n,'\yij ai~\itiid{mjk ,,~ri_'!~ri;,d ui'tfg~w'eli:enEmml:e·t' beth'hriopten,_dat 
.tilde~~ri ~spte'k~h~,' Ais 'eft- riil,-.-bfO'e:: de:dag,<m:90ht- 'a~nhreken,: vhial'in< d'¢ 
def~. };ijh;. Afgev:ali~digden '-f.Jil~:'iei~ ~: ve'teep:iging' vorrhelijk "tOt stand· 'k6-~ 
hUll hlJAlfe]j}j~n tJ ze'ggeri Of te'vr,," me,dathij in. ,iedet.gevaploople te 
g"en~ ~ogeif' {irifklres ~~ggeri. :ert'·\+~:.~ handel;en 'htet :o-ilar:pblilieke ;;ber.eke:: 
geo wat hun ophe,th'ah': H'gt',"bpa'at~ nin!g;i maar,' "ilaar",·'t)ve.rlUlgirig,- vari 
er ,van achtereh- gE:ierle zwarigheden i -pH'cbt-'en~'dat :zoo- 'Ohzer~jjds, dover;: 
'Il'~opper,d worden', Wij sta.~v:oor: hobjit 'van ,weg'O' hooggevodighei<!l 
Cl:~' \'ra~g:' I:Ioe te_ do~n' als': :ee,r)e_ 'ge~! e!:fn "strriiker61uk ":voor"de" 'v_eree.tiiging 
ne'e'le '$el))"eente o'verkomt'? ,N a ;::oU'w in'den' ,vag 'gel ega -werd ,·tiij- .. v.oorzai'g. 
d'e~scheidene' deliberaties 'beslu;iLd~' van 'eos verwijderd te meeten blij"
V ~rgadering 'een~' Oommissie. te ,b.e~ ven, dech ook,'.-,zoo,., ~unnerzijds van 
-h\'''rh~n .. :otn een" o~l~werp:.inget~e,'d,w' wege hoegs;ev~~'Hgh~,ld a:~n, d~ verw 
lieiil' ,t,A brengen, , :tls,Aen',vast~taalid '~~nigJ~;g {~¥n!::·:st~unf~JbI6k',:!fii.' d~p 
:(~r'm'(llier: van" "wehschelij:ke', ,v:r~gen-, w~s",:g-'el~g,d} '*,e'r(l;'liiJ:~is~a!~ 'dil,~a:ti'n 
te aben' , ' Liti:e't' i9ti :k~n'~;~h"en ~w'in~~' '-Irlet!doell:; 

.' "i) aangllmee'nteTi ibi'lder en ,,~V'ei'v6Ige'n~ditne't :e:olland~bhe ~6j'k 
b)' 'aan g"e'rri~~nte'n trtet' ee'n .predi,,-, h; A,6,":,t~g:~n'w6or(Iigk',;"be'W~~ing' 'bb 

, ke.rk~1ijk.',.'~,e.b,ted t, tit, '6tl.·il~ri 'V"dem 
\tant, i.ng_~:v~l,~ij ,zic~, :~a:nb~'ederi_; b'm ge, ~chq,Rt'is'; :v'e',1,~h."g,-(nd,elr'aIT~~a6 'Of 

ala. 'gefu~e[ite de~; H0U. ,(jhr: 6:~~ef .. zi"ch 'i~lv~I{ stakh;:'arfdeJ;~d' 'z'otideb 
iIte~~_, ;bpgj~/n-o'nien: fe' :w'orderf:' I)e , " \ , " "'. , 
',.c_()Q'l~i~sie:' z'alll\'et zulk een' bnt'we'fp vO'li~rl~ m'a'ar 'wachtteh ,!~_odre~Y5t nag 
,tegen, '4e":' ,~rl.'rbiddagzittihg -g,~reed tot de Synede van de'; IRef: bhu'rcH; 
" .. -.. em te vereenig-en ,mc)'et men van bei w 

:z_~),n;: ' 
:, ,:',,':-.;.:," _Ge zij,~,en, r~jp-:~ii[.l-i,e,erl~og "rg,oge 
"A~lT.-50.: ~h~_ d~g>Y_~,p"E:erh.~~? e~, :.Y~r,e~h~g:i'1g 

:_, A,ang~zie'n,' ~eilige ,Brb,hd'ers;',' nie't aa~,R~e'~:~n~" ''',; , ,,,L<,.', ::" ,' __ ,',,::, 

'tot ellze Ke'rk behooi-~nde', '-tegeriw De ~ra.eses bedank't- den, gea;chhm 
-~'oe~dig_::zijti, ,en e0k::ij~_ L.- J. ·HuTs't, ~p~~ker' yo~r 'd~ korie"e~\i~idelij~'e 
~ie er,g1ster~n 'was en .ook thans:iVe- ~~t'Yp~~eli~g z'ijn,er wel,\y:iU~~~d~ ~~
a'er in: de Ve'rgadertii'g ,}s, wordt z.i,p.d_hei~. . 

'cz'm~. 'd,Qor dell' Prae's~s' "gevrliltgd 6f AR~'., 51. 
bij"ook 'i'ets iil 'llE~'t' -iniddeh t'e -bre'.tl w In ,behan-deli:rlg: '\Ve:rd:t, Igepem~n 
g~~ heaft?' ' , ' , :bet punt op--d~,Agend<t:"De Syno~e 

ZIt~n~'~ It?U~t 'a:l,s"_~~itw?ol'd '-daa!-dp everwege, ~e vraag·: -Welke' gedrags w 

ee-ne ko't.te toe,sp'raali' waar:in hifdil- ·'Iijn 6nze K'erk 'in 4e t,egen'Yoor,dlge 
der- 'Peer d~:'deiijk .deet uitkOrrieb, ker~eHjk~ otostandighe'deu' pee.ft 'te 
da't __ blj en¢le' tha~,~_ ,g.esc,h~ide'n'g~~ -volg,en.;:ten 'opzichte -van, ~de _openb~w,_ 
meeuten __ en, onz;e.-, K~+k in dell g'rohd Ire bevestiging?--Na: 'de l~zing _ '"yan 
volkomen e~n ziJIl:i d~t de teg'en w ~besluiten ~uit"het', ;Ke~~eljjk H;im'd w 
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boekje<v~n ~vr6egere, -'_BY-Hoden . der' 
Ge-relormeerd'e'-I<erke'n tel)"opzichte 
Val) beIijdenis'_en,:a;anneming,-v:an '_, le,
den- en' gehoudeti discussie,-w-ordt,-he
sloteri: Men zal blijven 'bij ,hetbe
sluit van 1880endat zoomogelijk 
hand1,IavEm; , maar'·, zoo- ,kerkeraden 
mochten oorde'elen, dat-- het om voor 
hen ge,wichtige reden beter is ledeh, 
die, :vroeger beIijdenis gedaan', heb-
hen, : zonder_, ope-nbare bevestiging 
aan.'i&:,nemen; zullen 'zlilke 'kerkera
den daarom Diet 'bemoeielijkt ~or .. 
den. 

ART. 52. 

Oow-missie '.voor de qpnalI.le van 
de::gemeente ,Saugatuck.-in, on~ kerk
.verband·de,Le~raren van Qol~el~do'o~~ 
,en Graafschap :~et ouderlingen Yap 

hunne kerkeradflp; voor ae stichting 
eener' gemeente ill 'town Blendon de 
Leeraren valJ,' ,N_oordeloos en Vries
land met de Ollderlingen J. de Jon
ge van ,Ze,e'}and:"en P.,H. Ka;~sten 

.vall Vt:ieslaDd., 

ART. 53. 

Aa~ ,de orde, komt ,'de ,~~aag~ h~e 
de Zend.-Ieeraar nu ZQU antwoorden 
op de vraag gis~eren doO!' de, Syno
de aan ZEerw. voorgesteld? Het 
antwoord met redenen omkleed is, 
dat hij hlijft biJ'zijn verzoek om orit
slag. Schoon de Vergadering Z'EBi'-~. 
zeer gaarn a:l~ Z~nd_-Ieeraar behou

,den 'had ziet zij ,zich toch genoopt 
ziji) V'erzoek~in teo, wil1igen en wordt 
hij op zijn verzoek ontslagen, eervol 
ontslagen -en van af heden· voor ,de 
gerrieenten: oozer Kerk beroepbaar 
gesteld. De -Seriha zal dit' in de 
"Wachter" :pnbliceeren; Ds. Riet
dijli wenscht dat Ds. T. van den, 

Bosch_ de gemeente,:pa~er.sq,n z,al be',:' 
diEm~~;ge~~re~,?e ,,~,fj~e afw~,;igb~id 
als -·Afgevaard.igd~, "na,ar ,de_,:,Synod,e 
in Nederland. Dit-,wordt met'goed
keuring_der Synod_e,_ do'Or Ds. j\ ,v.~ 
.d. Boseh,,~angeno~en, die dan tot de 
ter9-gkoqls,t ,.va,p,_de ,4tgevaardigdeI) 
als Zendeling,~.le~~aar- ouz~r Kerk be:
~chou w4:, worq~. >, 

ART.54., 

In behandeling komt het punt dcr 
Agenda namelijk: De Synode over
wege of het met het',oog op de 'uit,. 
breiding onzer, Kerk niet wensche,
lijk war~ een ,tweeden Docent te be
roepen, 'aangezien de ,vakken In fie 
litterarische ,en Theolpgische weten,
schappen, :zoo vele' zijn,_dat,op den 
duur eenigszins in al die vakken vol,
doend ouderwijs .te geven 'voor 
e ,e n e _n Docent geen vol te houden 
arbeid is. 

,N a,~nders,cheideJ,1~ discl.lssi~n wo~dt 
de m~ening' der Vergadering .open
baar, dat, er voor als, nog niet wei 
aan.,een tweede,n· : Do~ent gedacht 
worden kan; maar verm'ids het- alge
meen wordt ingezien, dat de vakken 
te veel zijn en de Synode toeh o\-'er
ei:mkomstig ,de krachten tier Kerk 
het onderwijs_ ,zoo goed maken wi} 
als_haar doenlijk, is, komt het Oura
torium,tnet een voorsteJ, da,t men op 
billijke voorwaard~n welHcht zou 
kunnen employeeren: Mr. G. V;os, 
thans in de'Theol6gie aande School 
studeerende en die gehee] de cursus 
van :het _GymIlasiaal onderwijs te 
Amsterdam "(Nederland) doorloopen 
heeft. Bet voorstel is of men tot 
dat doel tnt3t, student Vos ondel'han-"; 
q.e~~n z~l? ,Ant'~, J a. Aan het C~ra~ 
w.r"ium wordt,o,p'gedl'agen deze zaak 

,I 



,\ 

u~t,te vo,~'ren~,de:' va:kken;~R.tiren.·ya[l heid ;-;en :pij'n, :.hi. h~tiho.ofd~· dooh.ou:.' 
on<\erwijs, ,:en _ in ,een~ei:l met,d~ Tr.us,.. g~~stig beter~nde, walk: v:e,r~o:ek_door 
tees het ,hon.orarium, ,van~ZEd ... ,;te ;be... ZJ~;,d., ingediend' werd,-bij., het, Cura:to~ 
palen. . rium en ten,d6~I~heeft ;.om langz~am 

ART.' 55. voor eigen rek~ning. ,afzonderlijk te 

I b' d b' 'd' b'rengt',' bet studeer~[J' ~n,d~n,~ 11& voqrbe,-:eiding. n vel' an·, leflnC e .. , 
Curatori'um, ter tafel'naJDens ,de Sy. zich aan t~_.J~~edeIl' Y9?r cen e:-:~me~ 
.,'" . , ,,' ".om Zendel~llg~leera~r~,~5)rd~m; weI .. 
node op:het onderwijs te,m, -. oet, en,.to,e,:,~ 
. ", ken arbeid hij vocir 2;ich sterk, he'~ 

zien. ·_M.en.zou ter bevorderi~g van geert." , 
tijd voor stuilie het d~n ,Docent 'ge- . 
. De'Vefg~dering heoordEmlt dit ver~ 

/makkelijk willen m~ke~;, maar Ae' , 
zoek en na onderscheiden delibera-

g~meent~n noodige,r DC?cent en Stii- ties over de vereis'chien voor een Zeri
denten te- dikwerf uit om -te pl'edi- deling' -leerll.3.f ~~rdt vo~rgesteld met..., 
ken en dezen geven .aan het aanzuek . . , 

I' 'h"" 'M'" - ' d h' geslot~n bnefJes te s~emmen, of' aan 
tP. v-ee ge oor. en meent at, et .. ' " k k 'd' " Id 

' d 1"'~· - ", d' ' 'd" ZlJU verzoe an wor _en vo aan· 
goe za zlJn en ,noo 19 oak at er ..... d ' . bl"kt' 'd' d V· 
d "" d S' b '-. " Dlt e stemmmg IJ " at, e er· 

001' _ e :y_node eene epahng ge- d' .' 00' ' k" "'z d" 
ma~kt worde hoe' vaak' Do'c:ent Em ga erIng In ZlJIl ve~zoe. om" ,e~, ,e:-

S d t 
.' V' ling·leeraar te worden lUet durft tre· tu en en mogen mtgaan. er- , : .' " ' " .- ; 

"d d C'I'" I" . d den. Aan Broeder V" d. Werp w{)rdt, 
WI] er e asses ezen In e. ~',:, " ' 
.' , bl" "I t ,d' ' . ,'Itt beslmt dOO, r, den Praeses med, e-meuws Ruen, ( a e gemeenten - 10. d ld ' . , . 

Michigan zo~veel bearbeiding van ge ee: A' 57 ' 
de SchooL hebben, van welk -voor- RT. • 

re'Cht zij verstok,en zijn, en dat toch Daar de t,ijd' verstreken is, w~rdt 
de studiengang ook eenigszins -ver~ deze Sessie met dankzegging door 
trag-en'moet. D.aardoor_worden hare Ds. K. v. d. Bosch geslotell na pet 
hall den ~e ,meer slap. zing-eu.'van PS,I133: 3. 

Aau de TheoI.,School. te'Kampen ZITIING' v'AN VRlJDAGMiDDAG'. 

mogen rbeol. ,studenten 'van de'een~ l' Ds. -T. v. d~ 'Bosch 'op,ent deze zit
tot de andere, vaClm~ie slechts twee: ting m~t gebed na' het z~ngen van 

, malen gaan prediken, qat is zoo on-,j Ps. 119: f7 .. 
gevecr 8 malen in een geheel jaar. \ ,ART. ,58., 

Na gehoudeq,discussie wo~dt- het' 
voorstel aange'nomen, qat de Theol. Aan de arde komt het- punt d,er 

d . A, 'genda: De Synod. spreke baar 
~tu e~ten -van het cerste studlejaar 
aUe zes weken, de studenten van het oJrdeel1,lit d~, het den' Kerk~raden 
tw~e:de studieiaar en de Docent aIle OTlzer gem.ee.~teU' ~eoorloofd I~; om 

. k '. 'leeraren dIe'In leer,Kerkregeermg en -VIer we en. mogen mtgaan. ' 
, I' ook ten opzichte van gebeime Ge-

, 

ART. 56. , ,: nootschappen, met onze Kerk _ dez~lf-
Ter taf~l kom't het verzoek: "pe~--,de:'platform hebben, op de- predi

Synode ol,.'erwege een_ verzoek: fnge- stoeIen ouzer kerk toe t~, laten, of'bij , 
diend door Mr. J.,v. d. '\Verp; tijde- voorkomende" 'gglegenheid te ver
lijk van de School gegaan 'om zwak- zoeken'? De'vergaderi'ng!besluit na 
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gehou'd~n· disotisie,dat A,rif, ,73 'de~ ~or(lL<to"re~fi4er(J6rri1i:ii~~i(j .l~d~ii 
vorige:.'Synmie; i~, ~Htl,opzi'Chi, '"Ji:~n'ge}, ' eene' pt~4ikati~e, "g~h()t~den', .ell "n~'/af\ 

'- vu'ld, ',~ord~; _,met:-· De"','z'6od'ani:g~h l?D'p"dall;r·van.-d'eil-.'tii~h~liih-fia:'teh--~e~· 
fuogeb"0_nder'ot1's"i>j.~diken~ vraagd, of die oU,der1i?gen en dl'ak~~' 

. . ·AIi1:: . 59: kenen (ieder afzondetlijk bij name 

'," _ .W6t:at ~h belikild~ling, geH()@.·.~Il d~ ~~j)Q.~m~)_~oQl: ~~n_e~ d~,>g~Jll!'lent1: als 
ti"aiig!' ltoe '~~~ 'zitI' 'h~IHlel~ri al~·. w~tti~, kerli~i;a·a4:'_word~~~':',er_ken.'d'¥ of . 
gep'eeie_ g~.1-Q~'erit'eh '~.ib~-~' :~~)t· 6h'~ .'1i.J" ~i~n ~e.~~e~~_~q,}~~c~tig~~ _!pe:t 
W'ens'bii~ri te"{i~r~ehI:ge'k? ' :i?:' ~~~~j~_~i.~ .. _ o~~~ ._~~ :~~~~glu/~~-~~ 

D 
a~n 9n:r:~", J{erk; te_ q~d~r,handetep'" 

e Commissie gekozen om ~eri " 'i,·,-_· '. "'" ':, ,-' '::''', _',' .. :'-, -','? 

h 1
,' . Eln: of-ze 'belov,eh in de ,ver:eenig,hin-:' 

orns.~ reven voorste te on,fwerpen en ,;j' . ,;:,:-:~-- :":-.,~,,i, .:",.!"-- ,:;' .i.',; ,,-"::_F',I>, 

d S
' d'" b' . d· . 1'· .... .. zoo ze tot stand komenrnagr te :wt, er., yno eter .eoor eemgvoor tel'lli;'-'l:'-- -,,::,),':: ,,_,,-_,,-£-;,'./1 ',.,":-',·ili',,'1';; 

J
" ,' .. ' ,.,,', ,,'; '" ,,",-' -"-' ,',-"\.' , .;' , en oel'usten." ,N-ad-at. deze v-raO'eij 

.
.. eggeo. ,_'le~st e.e. 11 ontweJ'p' VOG .• r. als.i d.":. "-" ' .••. 'd· ... '... . . .•.. ~ ," " .'.;.' ...•..... :.' .... ?~, '.' •. " .... <v;~)gh , . ,..' . , " "",' ", ,o~~,_~e ~~ ~~r aan:;~,z}g~.,,~n~~s~·~4~ 

F" ,-: J-'~" ': " .';" '': 'j.,' ': maten met "Jan ZlJD' ,beantwoora,t 
, Or;mu Ier,ter:,vereepIgmg"van bu.I-I~ .;'h: 'a,I'. ···0-''-:' ,',~ ,>":l; c~';"'.:;:'" t,; " - " ".? 

','-'" '. ' - "','" '"" __ ',',,,-,."/ 'Ii:· rlC, t ~ OmJIllSSle ,btl,monde., van 
tenion~ kerkv:erband staande g6>' f"" ,',!' ",-. ',~:'f",,;-,,: ,I,:) ';"~,\ t,';'-, '. ",": 
"v' "',, ~,;,. ,,: __ 1,', '. ~:'" "",-' ,·1, _' ; een harer. leden, de" ~olgena:e aatf 
k:~~\::";~!ri~:~ Holl., qhr~' p"_e,ref. ,: _~iP~~:~~:Ii_;_:_~il ;,~~ag~n_';t?\,~4k'.n' "~,~rk'~; 

, .....,; .. ' .. ;'; ,';, · . .c.··1 raad' . ..... .. 
",p-,~ ~YflOide:, be.sl~~t, qa,t,i,1,l ,ied~r~' " " '---,,',,: ':,::. ;-- ,... ,,:; 
b~as~is "de;':Holl~, Ch'r. 'Gerer Ke~k, " 'GELJ;EFD~ BR~~D1!1RsI'; I 

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

eene commissie,zal benoemd ~~r~~;,:i. "G~~6oft:gij::de" ~Edl~ge .. ,8chdft. t~ 
om, jngeva~, eeiligl:f gemeente tot on. ,h~ijn h'et '..vuord Gods, den-eeni-d-'eb':rEs':" 

, ,' ___ d :i ,__ "~I " " ,_: ': _",,0,, : 

;e:1~-erk' w,en$c~~ __ t)ver, t~ k9me'llfhan-:i ge1, voor, uw'g,eloDf 'ep le\'~n? .. , _ ~, ,,":' 
~~~iUd ~t~ )~~~,~e~ optreden. " " .. 'c' , ;1 ' _,'Bevatttm, __ ' de" (];rie_ 'b~iija'eln'i~-:' 
a) 'GEMEENTE~. ~OND~ i.~~RAA;~:S'. ,s9htifteri'",:-der ,Ne,d:,~rlatitls'che {~er~~ 
. Indien eenige :g~~~~,~t~: "zj~'h;.h~, for~~eetde ·~~rk, .. ,~]!. ~~:, .Heid~i:~~r~~ 
on~e: I<.:etk.-,' wenscht aan te, sl,l1~ten ,~o~e:, Ci\te,chl,S,I1?US.;,: de Ze ve'r'l ,e~l' 'De'r-
da,n g_ey,~' ~ijj'aa'~.,',Xeii,~nge~,;· \l~~ , ,po: ,~~~" _.J~ft'i~el,e'~ , '~~s-'- ~~19?'fS" '~h' q,~ 
,v,~ngen?em,de_", p,o~mi~sie te' k~h'n-e~ p~rdtsyh,e ,'fegel,~~ :~_~. ?itdil.lk~i~g' vil'n 
",'elke li'/itste 'zich 1n be'tr_~4k{p~L~t,~"; 'u:w iD~_~rl~1~e:"g:1u~!~ov~~tui~i~.~,~';;: 
met eene cQ[~,mis~ie uit 'de"rl kerk~:' : ,IPr~,en~.'gij, a~" ])9'iqtscre ~e'~ko""dl~ 
raad van gen.'dema·~ /'gem~e,nte, _ten c,ah; -ri-cbtsn'oe:r, va;n, U\V ~ei~H~etj,t,~Hjk 
eihQ.e de'reden~n te mQgen \lei:~,taan, '~est~:~\,~.m,e:t '_,iniichtii"€Hrii~'L\_ te~ens 
die_er too l~ideh, om zich m~'t"onze van ~,e ~~gerrlee'n'e'Synodh:le 'bepalh~. 
Kerk te_ v¢l'eenigcn. Acbt de '~oin,-' ,~~~Ii'cl'er I;loll.."-C~r,.-G6r. K~rk in 'Ali:e
missie d¢ opname dier "gem'eente, ':i:i:~~~:" ,",' '_ .,' " :: 
we_J,1schelijk" :d'an :bepaaIt z'lj III 'O,~eI'-; \ VeH)in'~(ge ~;_ dfit ge, hi' "~e op:qQ~ 
!~g ~e~ '. ~~~. :kerkera~d" de~ " d~~~ ( bar~ eeredien.s~,,~ z~lt ,gedra.gen ~i(.la1· 
~_aarop, men :tot ,:dez~, hawlellIlg z~l) en u z~lt bedlenen>van de hturglsche 
O'Y~rgaa~'. <Nadat' d'it' tw_ee_ '~~;chter~ I e9hriften '" "der N ed~rl.~ndsche , 'Gere

" e'envolgen-pe,; Z6n4ag,en in d~- ,ge-: -ror,n~eer?e .-K~rk} oo1;c in-de bedie'ni!ig 
,~een1ie is' bekel,ld _~'A',~maakt, ,h(}eft de' ger He.ilig,e" Sacramente.D ?;'. , , 
(}prianle"pl~~'ti;~ - BH die, gelege)~'heid ': "Belooft gif- verder~ in:,' aile~ met :cle 
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,~e ~id0U;"Il1i;;9is,~ aJ"waar w:ij 'd~, g:e~_, 'fuet ,+hch,t,; _ gewe:rkt, 'd~ bestaa~de 
in:e~nte' '.in,:':>g6~d;~:,',,'_o'rd;e:- 'bevondfmi. .ve'iscbilieri":~aren :opgeruiriid en" 1e'-' . 
Te, _ .AI.to 'von den ':'::,;vij' I:' d~'" g¢meente 'de'd, di'e' vroeger' de ge"rnep.nte hadden 
ioo,ats -wiI. h~ar,Tii he,t :v'65J:rl'a·~I". had~, v~rlateri ~aren wee'r met haar :~er~e> 
den verlateu';-kl¢iri-,-'zwakerfin .tnoei~ j;fgd.. De opkdmst' ter -godsdienst 
elijkheden ge~ikk~rd~. ,De op'ko,?st was' ge"durende de drie weken' dat 
te~'godsdieDst-, was d~n:,:tijd".die~ 'wij ~il:'er' bIaveh- .-niet groot; oorza-ak 
,~aar verbleve'n' __ ' nie:t: --gro.ot,~:daar"d-e slechte 'wegen. Wij verlieteri dit..: 
~eie~:'::: t~~-" gev,olge_ ·.Y:~!l_" v~el' 're~e~ maa}' 'Pena met 'de'_ overtuiging; 'dat 
zeer sle'cht -warim;'hetwelk"ook de,'re- met, die'"gemeente nog, alles nie~:v.erw: 
d,en ~as, dat;" wij ,de' ge~~'ellte'; J:iiet loren is, maar dat .zij evenwel de oti-.:·, 
g'eregeld'hebbthtbezocht. ". ,de.rsteunin~fder ·Kerk in e].k~ 6pzicht 

Na :,zes: weken '~qaar g~.wef.kt," te I Debbeft. . 

~e,bben:r:v,~r~:~~~~~",w:~J:, ~_~ar 9hica~: Van Pella reis~,en ~ij naar 8team~ 
go;.'Ill., ?nl'_,~elilg-~n': tIJd, 1.~_ d'e $e-: boat Rock. A1daar bleefmijne 'vrouw 
~eeute ~e -werke~. , Voor- wij" echter: 'e:n' d~n 'dag na,'onze,.~ankoinst.ging~~ 
OO'ze, w~rkzaa_rnheden ,da~r aanvaa:~- 'I R,ev. H. Bode en ik n,aar Dakota', 
den,-bezociht~~, wij ee~s~ o~ze f~mllre, met het doel om t~ zi~n, welk~ de 
te Zeeland, 'M-lch. e.n.,,'predlkteu twee vooruizichten aldaar waren voor ,je 
a.chte.I'eenyolgen~e_,~ustdage-n vLlor Kerk,: alsook vo~r ee'nC' Hollandsche 
de' ge~_eente,onzer ,Kerk 'aldaar. Kolonie. Ouderweg bezochten wij 

Te, Ollicago beg~nnen wij met on- de ~ gemeente te Orange City,. doch 
,ze werkza'amheden: een weinig voor bl~ven' :aldaar slechts eenige ureD. 
~leuw ·'iaar .. Wij bevon~eri de "ge:' Bier ,voegde zich Mr. D; .van" de~ 
~eente in: een Trij -goed~n toestand Bosch bif' ons gezel~chap, die, o.ns 
en' hebb_en er met l~st gewerkt; De aanbooil, om" ons ,QB:ar ppuglas Co., 
op_~omst der godsdienst was zeer be- I'Dakota, te, ·verg~~zellen, waar hij et:l 
vredige~ld eo' de cateehisaties werden_ 'anderen ,ee~e, ,schQone g,elege~heiQ 
druk' bezocht. De huisbezo.eking voor- 'eene Kolol~ie haddeD. uitge .. 
werd'niet g',e~eel ten, einde gebracht, zocht . W~j be;o,cht~n genoe.rnd~ 
da_ar wij weer' naar Pella, Iowa, rnoes- Connty en ,meenen overtuigd te.-zijn 
ten gaan~· Wij" hadden er eehter dat- de gelegenheld \'oor eelle goede 
~_aarn~; langer gebleven; Op weg Kolonie alrlaar, zeer schoon is. Op 
IuiarPella vertoefden'wij eene"week onze,terugreis ver-blevelJ wij,te Tur
te, ,~i,dott" waat' ik predikte~?e sacra- n'~r, ,in" Turner

c 
-Co"" [)a.kota. Hier 

,~e~}t,en __ be~i~nde e~- :-d,e :stern'~ing I ;\'onden wij zeven leden ol~zer ~er~ 
~yoor een l~eraar leldde., Te ~:-lla I_en namen :nog t~ee aan op behJde
:~ekotpen .:,zljnde, -be~~rkten wI]; al illS. Wij hebben dezen tot ~en(:) 

. spoed~g, dat de ~akE'n in, d~ gemeen- kl~ine vereimiging ,gevormd -en ,g{}~ 

toe 'aldaar 'beter standen, d~n 't~en wij voegd hij de g,em,eente Orange City, 
haar in het najaar yer,liet;m. Ds. H. l~wa. Voor hen ,en a;uderen,die ODS 

Bode al~ OODsuleIit der 'gEHueente wild~n h~oren hebben w-ij ieder twe~
had haar--'tweemaal -bezciciht:"en er traieI~ $E(pre~ik~ ..• pen, daar~p voJ· 
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" ,;~~::fODd8:C::~f~:~ 1>-'J-O~I,~:Xf",:, 
}l;r:~f2."adeelrg sl",,)12{,32. B1uft'X} 

genden goeden Vrijdag en de Paitschc ' ,a) ~ehoolfonds: On tv. , $1452,13; , 
dagen hebben 'wif t"e"Ackley, Iowa, uitga"·e', $1576:45;" :aari'kas' niet vbri~ 
gepredikt,' 'en:·daaro'~ hehben.-,wij"'rlog ge--kasgelden:;:,,$~M'49.97'/' ""'_ , ' 
tw_ee -wekcn":iwek~zaam' geweest·-;in:de ,. b) .'Btrideht~'ilfdn'ds':' Oritv;"; '$924~~ 
gemeente 'Chl:cdg6~':"':fn '.het-)a'fg6'~ 34; uitg~' $836.50. ,":; .
meen mO'etell'; \Vij,·-b~tuigen.j dat:"de 'c)'D'ollarfbnds':' Geh'eele'ontv. met 
Heere ,zich" niet' onbetuigd a~m-ons kasg~ld vari verledeh- jitit'r $:a96:'i'9 J

• 

heeft gelat:en :eIi. onie' i geringe pogin- Afge'gev'e'ti notes '$322. "L '.' .':': ,,-,' ,,1 
gen: heeft:willen 'zegenen., .Hem;,al· :;' 'eli'Bindenl': Z~ridiil'g: OntY~"!$927;~ 
leen zij aile eer, 64; ;'itg-.' $671:36; "ankas:'$25S:2S: 

De Praeses bedankt' Spreker voor e} Buite'nt'7.iendihg. ,,) 
z~jn~ ~ede~eeIin~~~. f} Em. Pred~: w~d:'- w'ee~~tr';'f~n'd'~ 

ART. 61. 

Komen ter ~,afel, :de Pl'edibelirt€m, 
d.ie in de g,ymeenten ;:Pu_terson-· ,en 
Graafs,c_hap. . waargenOl;nen.-: ,mQj3ten 
wor~en' gedurende den,tijd,.::dien de 
Afgevaardigden",de broeders, L.: Riet
dijk oe'n ,-B" T. Kuiper .:op'"reis ,zijn 
naar en, v~n, deSynode in ,Nederland. 
In . Paterson " 'zal Ds.' Ti v:."d. Bosch, 
als de Heere-,wil"zoolang als Zende
ling-leeraal' onzer Kerk dienst, q.pen. 
Ge4urende d~Q:tijd",diell Os.,Kuiper 
uit ,zijne ,gemeent,e :is: zullen ,de, ,Clas.;. 
sis·predika.nten aldaar,: iedere,n' . .zon·~ 
dag. dienst dO'en als volgt; ,0., Bode-i 
G. ,Herhkes,:,Vil.; Coelingh, J~"No.m:~ 
dewi,er, P.:, Schtit;:J., Post, .. J., H .. -:Vos; 
G,. ~oek~;,ema, E., ,van ,d,er Vriesj,'.H. 
van der,:Werp, ,G. E. Boer, ,H,. ,nouw;-
stra,. .' .. ',' (Q .. B,9d¢ e,nz.,: ah, h~t opO:-

dig is). 

De'reiskosten "voor: deze beurteli 
worden 'vel'goed uit 'de' ka:s .Your In .. 
wen~ige Ze'nding,' ,j:,,"" 

. AI<T. 62 .. 

, AD:MIN.ISl'RA'l'IE·BOEKEN. 

De' kasboeken"van de 0nJerschei~ 

dene' fon'dsen' door' Commissies' n,age'· 
zien en goed'bevonden .. -, 

ontv. $541.07;' uitg;$607.63; te kart 
$6.6.1>6;., 

, II) Bij,belverspreiding in de Hei' 
denwereld:'~·Uitg.,,$lOO . ...,.... aan. kas: 
$31.25.,./ '., " " i 

h) Wachterfonds: Ontv. $1555.-
43; uitg. $1249;51; a'an kas $305.92. 

i)Algem. KerkelijkePenni~g.m. 
Ontv. $76.63;;'itg.$44.95'; ~~~' l;as 
$31.68. ' " ; 

ART.63. 

,; ills, Meinders herkoz~n i'ot'AIge;n'._ 
Kerkel. ,Penningrn. 'en 'Ds. L. ' Rle_t'~ 
dij:k, aJs controleur~ " 

ARt. 54., 

~_Da~r :Ds.,q:,:ao~ksema dit jaar,als 
Curator aftree,dt, :heeft, !er::een,e, ,kie'~ 
zing plaats. Uit d~/ briefjes blijkt, 
dat als Uur~tor gek.ozen i~ Ds.' J. H. 
Vo'~, Sec. G, R'oek~e~a. ," , '.. ' 
,.,,' . ;". "\' '/ ,,;" 

ART. 65. 
De gemeentel1. :wq~_1en aangemoe

cligd. om ,:,:a~: m~er, t~ g~"e,~. :yoar., ide 
:e,innenl. ,4,~~ding!;, ~~ :~fla~;;d.e, ':?ypq~ 
de gaarn weer eene Billn~nL,Z-end!
leeraar zou wille ll h~bb~~, zoo w~~d~ 
niet aIleen als ",ensch~lijk uitgespl'o
ken; dat: de 'C'Om'riii'ssie 'miar N e;der~ 
rand e~ristrg' bp dtb:e~za,ak.",zal le'tteri 
bij ;d'e ontm'o'etfng' VAn ,ioovele': brae. 
ders; riIa'ar ook het -vborst~l' ~a~g~'n'o~ 
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m~m" Jat,d~ :Syno.d~.';dEm ,Deput.a.t .. e.".1 
in last geeft, om' I1:S- ,ingewon~en'ad
vi,es, ,een bill:r;tenla,ndsch ,Z~nd.',le~raar. 
in Nederland voor ooze Kerk te be-
roepen" en, ,Da eventueele ,aaJ~name 
van dat beroep ---.-: zoo mogelijk ~ 
hem mede te neQ1en.. Vrije over
tochtskoe\ten worden, verzekerd "" en 
een g~lijk,~.~o~ ~ls s;llaris belao£d als 
door den vorigen .Zend,·leeraar ($600.· 
00 jaadij!,s) werd genoten. 

ART. 66. 

Als commissie voor de uitgave del' 
N otulen dezer Synode wor'den" aan
gewezen de broeders: :T. van den 
Bosch, J. Noordewier en G. Hemke's. 

. Am', 71. 

Peri, b~oeders P.redikantefl,:die a~ s~· 
Zondag in qe, ()nd~l'scheideJle ge
meimten te . .Grand:,Rapi'cis 0ptreden, 
wordt' opgedrag,en de gemeenten te 
hedanken voor:de welwillende Qnt-, 
vangst en de guIle, gastvrijheid do,or 
'haar!verleend _aan de Synodale, Afge
vaardigden. 

ART. 72. 

N u er geene ~aken meer aan de 
arde zijn houdt de Praeses eene kor~ 
te toespraak. 

Wij zijn sohuldig, geHefde' BreeM 

ders1 Gode dank te zeggen voor zij
ne goedertierenheid en trouw, die 

ART. 67. Hij ons gesohonken' en vermenigvulM 
Ds., W. Coelingh stelt' als wensche- digd heeft in OilS broederlijk sameri

lijk vO,or dat dt:!, Kei'k in de eatechisa'M zijn. Wij hadden het voorrecht elk
tien de oorspronkelijke uitgave van auder in welstand met blijdschap te 
Borstius en ook slcehts een soort I cint.moete,ll-;,' de zaken die ter behan:. 
van het kOl'tbegrip 'gebruike. De I dehug voorkw.amen, waaronder ouk 
Vergad. acht dit' ook ,wensohelijk eenige van zeer teederen aard, in den 
daar er zoovele ve'1'schillende uitga- geest -del' ,Hefde samen mogen bespreM 

ven bestaan. De oorspronkelijke ken" en, na de onderscheidlme zijden 
uitgave van Borstius _ wordt ge- daarvan gezien te- hebben, besluiten 
zegd - is te verkrijgen bij Mr. verkregen waarover_ wij in den goeM 

Meengs te 'Holland, Mich. den weg des Heeren zegen bidderid 
ART. 68. mogen'inwachten. Wi} werden'~eduM 

, - rendeollf,-samenziJ'n biJ" den liefeIiJ'ke~l 
Eenbrief van Mr. L. N. "an Ohi' vrede 'eri de zoo noodige,eenheid be-

eago wordt v'erw~zen uaar het OuraM waard';- Ik bedank- al den broederen 
torium. 

ART. 69. 
De laatste'Woensdag in Juni wordt 

bepaald .als 'tijd 'van examen 'en Trus·
tees vergadering. 

'. ART. 70, 

. n. v .. zal in 188~, de Syno~ege. 
ho~deu' wOf9-en te Grapd,.Rapids, q.en 
d~rden of yierden ,Woensdag in'd,e 
ma;,lnd _Mei als ,het, goed .uitkQm,t·om 
de. feestdagen. 

VOOl' den weI willenden steun en, de 
toegenegenheid aan mij in de leiding-

Verg-adering bewezert. Ook aan 
U miine erkentelijkheid Broeder 
ViceMPl'aeses, vaor de opmel'kingeil 
en de hulp waarmede: Gij mij tel' zii" 
de stonch .. 'De ·Heere sterke,' U in 
uwen grooten:engewichtv:ollell we)'k':' 
kring en doe' U met zegen tot·inlengM 

te van dagen in het midden, 81'- .van 
wonen en werken. Ook aan de Seri-
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ba's- mijne zegenwerischen~ Zij God in de ondeI:soheidene gemeenten na
II nabij at> al u~'e feveh~p~de'li e'll bij'~:e~~ilIn,et zijn:-he~l. ,.,'", . 
om~'inge Hij,u vQortdu~end,met wi( Docent'Boer_gevoeit ziCi). erkente-' 
de,'s~roo'men Zijn'~r,,",'goe'dh~id;', ,Oak lijk': vo?r" -a,:~', ·~e',. zege~'wensche~,:' eri' 
uwe 'behoeften ~ijti veel'gea;clite' Brde~ ziJil_,wei1sc~ is, d~t' de, :Hee're, z,e: 0.()ge: 
de'r Docent, rria~'r te-gen:over a1 > die I vervul1en. . Hi j beve'eft iich met de~ f 
behoefterf is 'er' " , een:'. onuit~u'tbar'e' genen' die tot" de," bediening '(fes: 
volheid bij d{m', Heer'e:' , ;Mo:g~'·.H1l Woord:s opge~~ld_ ,wo'rder,i CI~r, v~6r'-' 
u'in ~wen gew-ichtv~ilen, arh~id ten bede van a1 de -bl'~edereri aan,opdat 
zege~ ~ijn ,'~n ten 'z~g~n s~~~l~~; U,w', I de School als een nor" ~es Heere~i'iin
arbeld IS voor heel" de 'Ke'rk, ZlJ ge- mermeer vruchtbaar voor de Kerk , 
denke 'u iii hart)' get'ed~h 'en 'God ge\'~ mQge wGrqe~.: :Er- zijp.,; ,moeiten -. te 
u'steedS Z-ijiie g'tt'tJ§'t~te'8iiial~en: Brae'i, doorwor,stelen," __ er ~ ,is :beheefte;, !aan 
der'sl' Wij'scHeiden'-en' de:l7cirst'verwij~ licht en kracht en volharding-".'en:,~oo 
derd~n zijn ,',*eldla-zooG~d"rriet dils" iemand der broederen soms wen ken 
is-weer' bp afstande'n van "14 a ,]'500 mocht hebben zij 'zullen met dank 
mijleu van elkander. De Heer'e blij-- worden a~pg~:r;to;~ep. ;_ \', 'f ' " _ 
ve 6ns' allen nabij---er{ ':g'eve -a~t· wij Ds. Rietdij-k, heldank:t 'vdorJde broe
allen elk~n'der' blijv-~h gedehken ill: dedij~e,:,r.egenwe.nschen., 'ffll wenscht, 
den gebede. Moge oak de getl;6u'~' voor,'.7ilch ell. brQ:ed~r t<:ujper, en' de 
we-' -Wa~bte'r'Tsra~ls .,{]" 'behoeden; "en zijne de ;voovbe.de . ,der>,Kerk" dat de 
zegenen te water en te lande eli, tn God aller genad~:,en vertroosting hen 
het'samenzijn ~ 'm~t zobvele brokders in

l 
hu~n~: zepdil1g, \ nl.t~r,-,dfL' ~yn.ode; 

in'net oilde'Vaderhn'd~ Broeder's,~die y'aIl4~" 9hr.:<,1er~f. Kerk in,het "qu
derwaarts de- r~is zuIleh,:ondernemen:. d~,.yf14~rla~d:zeg:ene. 
Geve' H'ij ria-ar' Qe~ ~ijkdolfl'Zijne'r: Rev.·de Baun: B~,o,e4er~.! ~43 .'llr~ 
barmhartigheid,"dat wij allen :steed's (-d,~,r,sch,ei4ipgJ~la~t; l?lij, w~s!i4i uwe 
be't 'goede 'van 'el,kande'r mogen 'hob- j a~I?gezic4t~n;, ~e, m_oge~ ,z~~n. ,,~,n,::;bet) 
re'ti! . I j doet mij genoegen d~ze.'dage~ met.' u 

''Ds. J; H'.' Vm~;:Vice Praeses, be- 'te ,mogen. heb9,~,?, ,doprbr,enge~; ret 
dankt'riameIl~ de ;Veig'ade~ing eden' g?ed~ va~l,:u~e K~rk te .y~r:n~mell 
Praeses'vo(Jr de k!almte'-e:ri l7as't,bera~ Em -de groete onze~, Kerk: ~e'mogen 
denbeid' in' de 'IeidiIjg' '~er behan~i~l~ I ~v~rbi:enW~,n. _' 8tell~ 'd~ B:~ere u en 
de': zaken ':-en' spreekt,' de blljdschap o~s allen' di~ 'zijn' heil lie£hebbeu' 
zijns harten daarover 'tiit, 'dat g'ee'n v~oI'td~:rend, t,<it) eer;' zegen _~~9~ zij'u. 
lutmershtg van twist vernomen is, in }(?n'i~krijk~_ ,:1 ,Sinds del;tien' ,j'a'reU:' 
deze 'Syrlod~" die .'~'ij, bet g~noege:n h'~dd,e'n, .:vij het g~lloege,~.'elkander te 
gehad " h,ee~t ' v~;.6r· \ bet eel:st" in dit I'e~;:~n kenl~:~- 'ell, g~~h~te,I~~ ,Ste~~s 
groote'l&n'd hij te\.voilen. De 'Heere heb ik het gevo((g,e~?-q dat;.'~vij' e.e:~_~) 
mog!'! v~rder- p~n, .l;H:oeq~~ op:r~ei;; oaar familie, zijn, broe,ders van een gezin. 
en in de, gemeente 9in~~nllati s,ter- O;l~~ ~e~eert'~' '_~'a~ '~teeds om' trn'n~e,r, 
kEm' bj~,'het,};~J~~n", (i~T, ~,~g~.n~ ~'h~,n?d ~;~~~~r, ~e Y~i'e~~~igen ,e,~,,~ mog,~,n 
~aa,r\rio¥ l~iW. fU,~ ,:,~~~l ... ~i~gebre~~en I ~l~:ir;t opzic,h.te;n ~~,eielijl~l~~~~,n zijn,' 

, zege~ doeu ZIJIl en a1.:den, broederen I o~n tot Belle alg~heele eenp.eld teko~\ 
,-, .... , ,-., ',.' -, , "", ".. "" "-"" " 
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in Christus Jezus, den Koning Zijne:r waarheid ergens groot, dan zeker in 
Kerb:: in' Nedetland~ 'Amerika,en door. ,ons:Dititschlan'd. . 
de g'ebeele wereld." ' ':,M-et 'het -, Gog' Ilier'or besloot onze 

Nameris ,de Zeridingscotnmissie der Kerk'om"de"ph~ef 'te"oemen 'to't op_-
Chl'. Ger. Kerk in Nederlatid; richting eener',-Sdhab} tot 'opl:eiding 

Uwe-' 'u ; liefbebbende: br0eder :-in . va'n toekornstige 'EvB::rigeliedhmaren, 
Ohristus' .J. H. :DONNER, en dit plan ·heett"~~' H~ere 60S doe'n 

Zendings-director~ gelukken. . 
Leiden, 4 Aug., 188i. . . Aanvankelijk werpt zij reeds goe..:, 

Vkr'(o}gens. zij~' bri~ve'n' ~~geko;.' de vrucht-en af 'want 'd~ri' 12dEme~} 
"men \ian de Class';' Comin: . der i Oud:. den l3den J uli hebbe'n twee s'tuderi~ 
(t'l3ref:,'Kerk.io': Pruisen: ,t'e,n,: potgi~te:r en :'G\~elker; :na lfdinl 

a) :E~n _ bri~f ge'dateer'd' 1 Aug. 4iarige studie' ~~amen: a't'geleg.d 'in: ide" 
'81 inhoudende"kenriisgeviTig 'van" de' litterarisiJhe vakk'en:1 -als:',' 'Duitsch'e 
gaeqe on tv angst van en erkentelij'k-" t~al- en stijl, 'Hall. ta'al etl' 'stij1;''Logi:. 
li~id der brae'de'r~rvoor de 'dd~r 'orize ca, Latijn, Grieksd~; Hebre'euwsch~ 
Kerk ; gezor.;deil' bijdra~e .,tel6nder- Gescbiedenis en: :.RhetoriBk; En'! zijn 
steunin:g van het'werk';.deis ,Heeren ,til tot hoogere ,studied 'bevorderd. 
Duitschland. De ingewa'it'deri clier' Dat de S'chdd(veel geld' vordert,' 
broed~t's ':~areil d'oor d'e:-'~el'w'illehde behbeft niet-'gezegd'te worden. Had
,Jeeln:emin'g vad drize: Kerk:'in ':hiiri:J den wij het niet met ee'il'en mac.hti
lien 'a:rbeid bp'liefeiijke ,vijze, v'~t~, gen en rijken God te' deen, dan was 
kw~kt, ge,wordeil. BedoeHle bti'everi he't'voCir de to'ekoms~ bopeloos, rna,ar, 
luiden'als voIgt':" de Hef\re lee'ft Wiens 'bet goud'"el\' 

BIJLAGEIl.· 
Aan de f'~n~dale Oorn. der iI~lZ. 
,.: ojt~ . .'(}'er~j': 'Ke'rk in',A1)W~i7cct.' , 

, • : .. 'i ,~, ,: \ ',.; ',c , , " ", , 

zilver is. ' 
Oak zic:~i, wij dit \~eer in het ge

schenk van 'tlwe' Ke:rk~' die ons,. hoe·' 
weI vel' van elkander ve,rwijci~'l'd~:niet 
vergeet. Dit g~~ft ons.'een bewijs 
niet'alJeen v~n 'de;n btoei 'u'wer'Ke~k, 

: EERW-4-ARDE ,BRO'EDims; HEILl in~ar oak, yap de g~edkeuring des 

Met 'dankz-egging" eU""b1ijds'c'bap Heel'e'n o'p onze jeugdige plant Wi'j 
heb!ben"'\vij de" dbor''\iwe 'I{\~rk: b:IlS ve~tr(MWEm da:t gij', die OilS met 'uw 

, :' ,--" , l' , ' , ' ,,""." 
t-O"eg07.0p'de'n 'wissel groat fl . .lOO'do,ar geld s,teunt, in"n~ve g,ebeden ons n~et 
middel . "van' deil 'Z~ndings~dire'ctor irilt' vergeten. . 
del" Chr.' Gel'ef: }{E~rk' hi,' Nederland, De :I-Ieere zegene nwe Iterk ell (lo'e 
Ds'."Donrier; ont;vario-Eirl.'· haat ,-'61harden'in de ,"-,~larheid een-
'nit, lfelll'6edigt, ':~iiS :in' bet, w:el'k Illaal't]en li~i1igen ·o ... -en~'eleverd. 

door 'bn'ze 'Kerk 'be~onlle'n. Onze JIw'e I~erk" b-ij dcZ(!n hartelijk; 
K~l'k 'is .z,~ak a!ln' kta'cbt" ~jh ,~p"g'elr.: dallkzeggencie, verbliJ'( ik 'na' broe~ 

O\.e.'f baa. " ... s.taat ,e~.~'lle:~:g:iq.bte .:~ ... ,.d6hf I cle.rgroPte t.'1l"beilb~de ... U w br'(,)eder ~n, 
des ongeloof~,' (he:,bqzonder ''In "de d~1oi Heel'e, ' . 
onkullde (le8 "Vt)]kSil ste'un, '\'incit.'\ )Is I ,:' L. MnOEYEN." 

d;e : ()J1kundG":' vaI(ide' 'Gereforriieerde! :Bundf>,l Aug;, '8~; 
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BIJIJAGE III. 
~unde, 16S~Pt"'81. . 

.A.M' de Synod,Comm.de?' Holl. 
() /"'. Gerif. Ke1'k in Amerika. 

WAARDE BR.' 'IN DEN HEERE J. O. 

Ais ik op de Class,is onz~r Ket:k 
mededeelde, dat OilS door middel van 
Ds. Donner cen wissel groat fl. 100 
,,"an uwe 'Kerk was toegezonden, welk 
geld 'ik ingewisseld den penning
meester van _ooze Theol. opl'3iding, 
Ds. Smidt te Vel sen, overhandigde, 
zoo was er cene algemeene blijd
schap dat wij oak door uwe Kerk, 
hoewel door den Oceaan gescbeiden~ 
toe» niet y'ergeten worden. 

Met dankzeggiug jegens den Ko.
ning der Kerk werd deze, weldaad 
gedacht, ,,"ertrouwende Clat Hij, Die 
gezegd heeft dat het gaud en zil ver 
het Zijne is, ons verder helpen zal. 

N amel'ils de Olassis ~ heh ik de eer 
uwe Kerk voor het geschenk den 
dank uit te spreken, hetwelk ik bij 

.dezen doe,· hopende dat wij voorts in 
de harten van het yolk Gods in Arne
rika een plaats mogen.,behouden. 

Wai'en wii' op -ons zelf aangewe
:.,:en, dan ware onz'e Scho~l verloren; 
eensdeels wegens de slechte tijden" 
en ll.nderde-els"d,~wijl de leden onzer 
kerk meestal tot,' :den minder gegoe
den stand behooren. Wij ,hebbe,? 

. echter eenen rijkenGod"Die u'it- wei
nig veel kan maken. 

B~q~~ers, de ':'He'ere ze'ge:'ne U en 
doe U getr'6u,w. volharden . in den 
st~:ijd'''_voor ,d~ Waarheid", eenrnaal 
den. ,heiligen' ove.ligeleverd! 

N alllelis de Olassis -der Oudgeref. 
Kerk in Pruissen. 

L, STROEVEN, Scriba. 

2. Dat de COl'l'8spondentie met 
de BuitenI. Ker ken en ook met de 
T. R. P.D. Church in het Oosten 
onderhouden is. 

Van hiatstgenoemde Zuster ker k 
kregen we een schrijven inhouden
de verzoek om raad en bericht aan
gaande het besluit del' Synode in 
'81, om de Oostersche broederen te 
verzoeken in Grand Rapids of ook 
in bepaalde Engelsclie streken in 
de omgeving van tijd tot tijd te 
laten prediken. De vraag was en 
die wordt dan aan uwe Vergad. 
voorgelegd hoe, en op welken voet; 
wanneer en waar die broeders dan 
alhier wer kzaam zouden kunnen 
zijn. De vraag werdgericht aan 
de Syn. Comm.,zi! sprak .61' over 
in hare Vergaderingen en heeft 
dien broederen de Baun en Cooper 
geschreven, dat de zaak wei nadel' 
aan de Syn. zou worden opgehel-' 
derd. 

Dan heeft Uwe Commissie ook 
een brief van onzen Zendeling
Ieeraar bntvangen, waarm VOOl',:", 
komt het yer~oek, met redenen Oille 
kleed, om ontslag van dien arbeid. 
Maar de Commissie achtte zich niet 
bevoegd om in dezen te kunnen 
handelen; aan(!ezien ZEerw. van 
Uwe Vergadermg het mandsat had 
ontvaiigen, en' daal'oll br'engt zij 
ook, gelijk uit de Agerida blijkt, dit 
verzoek tel' behandeling in deze 
Uwe Vergadeting. 

Moge de God aller genade U 
voorlichten en leidell in· al· uwe be
raadslagingen f!:e~ tot eer en Zij
ner:Kerk tot hell IS de wensch en 
bede van uwe Comm. yoorn. 

CW. H. FRIELING,Praes. 
(WasGet.)R. T. KUIPER, . 

G. HEMKES, Scriba. 
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BIJLAGE IV .. Ook is. hunne zending overeen~ 
komstig, dei w")willen,,ele,,;Vpor ons 
vere~rend~ uitnoodiging zoo voar. 
enna doorUwe Eerw. Syn, Comm, 
aan,\qnze'K~rk,,gedaall-,,\' '" .. 

(OnzenAfgevaardigil~nm~dJge: .. Envoorts Eel'w. ,lkoeders! Zul-
geven.) i', ',. '.,., i, len' onze afgevaardigden, des ge-
De ;jyhode ,de,' HiJll~ 0 hr. G.,'if.·' vraagd; gaarne inlichting geven 

H"'k in NederZrtnd --'-, Heil ,: over den tegenwoordigen toestancl, 
'en Zctlinheid! onzer ,K'erk;""oy(jr,har"e ve,rhouding 

v .,' tbt-den~Staat; over de'Theal. School 
EERWAARDE' YADERSJlN BROEDERS en den arbeid del' Inwend. Zen~ 

. " 'G" • ..,' 'I ding, over het wenschelijke dat 
m onzen ad .el) ZahgIjlake~: :' soms van Uwe geachte Stuc\enten 

DeSynode. del' Holl. Ohr. (Jeref. of Predikantell. zich ?ij emigJ;\'tiea 
K~rkvergade!,~ te Gr,~!"d Ravids, lI!?chten ~ansIUltell, dievoor.neIjlens 
Mich. 26 April en volgendedagen, ZlJn om meuwe settlements m: Amee 
1882, heeft hetgenoegen naar Uwe rika te stichten enz.; over de ge" 
E,erwaardige Yergadering,die D. dachten onzer Kerkin:betrekking 
V. 20. Aug. sn volg.dagen te Zwol, tot,het schrijven .U,wer geachte 
Ie st"at gehoucl,en te ",orden, als'ha, Zen~gs Oommis~)e ten opzichte 
re afgevaardigden te zenden de van een afzonderhJkEm t"k op .Uw 
WeIEerw.: Broi%deh, L. Rietdijk )3uitenlands.ch Zep.c1ingsterrein ; 
van Paterson N i J, en· R: T. Kui' over de algemeene begeerte" onzer 
per van· Graarschap"Mich.,broe: Kt;rk,omeeneDeputatie 'Uwer 
del'S, die bij allen. ,een goed getui, Kerk op hare, in· het' volgend j aar 
genis hebren en vplv,aarcl,ig zijn om teGnmd Rapids, J\iich .. te 11011den 
metalles wat in lienlshet heill Syn. Vergad. te,mogenontvangen, 

. Vool' het Godsrijk 'te zoeIl'im en' te hetwelk met des Heeren zegen Iei
bevorderen. ,"i," den !ian tot meerder" bevestiging 

Hunne zending is eenuitwer!isel del' wezenlijke Eenl1eid en1iefcl~ 
van d~ i)1nige.liefde" die onze Kerk in Hem, die onzegemeenschappe~ 
als eenedQchterkerk van deOhr. lijke hope is .. 
Gerer. 'Kerk' iil' het" Qude Vader. Voorts Broeders! de Heere mage' Uwen 
lari~' aH'-:),.tare M6~de'r' steeds"ge- arbeid .der Hefde binoen. de ,grensen ,van 
voeld 1eeft,.. nog ge"Vaeld' en' gevo'e;' Nederland .en, buiten ' hetzelve ,eQ' in d~ 
len zaL . Heidenwereld met Zijoeo Geest en wilde, 

,z~j. mag .zich:-,verblijp.e:q. ... en het stroQmen,Zijner barUlhartigbeid'in,(Jhris~', 
verhe.erliJ·,k,t,.H,o,o .. f"d, d, e,l' G., ,erne, en, te tus, zegep.en".tot, brk~ering van.zonc1are,~ 

en vreugde van alleri die"het beil des' Hee-:' 
da"kzeggend ,z~genen, dat zij met ren,liefbebben; 'Moge Hii inhet mid! 
.,de M,oe.d~rk~wk, 0-oor GQp.~::i~en~de ,den Ufi/er, V~rgaderia.g }yooeo, -U;, le~den 
mag sta~n 9P den,o:nve:ra;ndel'lij]r.en en voorlil:hten:iD Uw g€wichtig wCl'k" .tot· 
grondslag.vau'G;oqs heil~g :W,QQl'~l ee'r'Zijns Na'ams'en heiLder'Kci'k eb :on;.. 
en in het groote",,~~nd: ten, ,We.ste:r- zel' en veler bnjds_uha:p"js,·de hal~telijke 

,wen::;ch en bede V\lB, Uwe J.l lief hebbende 
mag,y:oOl',tbowW,~:p. op ,het.fond.aP,lent en hoogachtende broeqel';i in Chris~u·s. 
d,e;r A.pol?tft~en ,~n ;P~o£~te;n, ',W~~1-:- Nameris '?'e' Vei'gade'r{ng voorrf~ 
vo;n Jeius, Chri~tus is de.uiterste (Wa, Ge't.)W: H. FRIELING Proe,: 
)ioeksteen, eli,e fQnd'lmen tleeropge, ' 'G'. HE>lKES, fleriba. 
vat ov~r:een~o~~tig, de fRrmulieren 
van,.:j£enheid,der .!LIoude Gerefor
rueerde li,erk. , 

, ':, " .. J 

, ." , 
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