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SYNODALE 

VERGADERING 
GBhoudan ta 

Toespraa~ door Rev. W. H. FJ:ieling, Praeses der 'lJof'ige 
Vergadering. 

Bij de opening van de Synodale Verg. gehouden te Grand Rapids 
den, 23 Mei en volgende dagen, 1883, hield de Praeses del' yorige 
Verg. Ds. W. H. Frieling, Da het zingen van Ps. 133 en het lezen va'n 
Joh. 14, de volgende Toespraak: 

ZEER GELIEFDE BnoEDERs:-DewijI het mijn roeping is, om deze 
vergadering te openeD, als' Praeses del' voorgaande Synode, zoo heet 
ik u allen welkom aan deze plaats. 

ODS begin zij in den naam des Heeren, de Yoortzetting van onzen 
arbeid in Zijne vreeze; bet einde tel' verheerlijking Gods, tot' welzijn 
van bet. Godsrijk op aarde en tot bevrediging van ODze g~wetens. 

Slaan wij ouzen blik op het verledene van ODS ruim 27jarig beM 

staan, als Kel'k, in dit ,;reemde land, dan roogen wij voorzeker weI 
eEm- Ebenbaezer opricbten of Steen der Hulp, en zeggen: "tot hiertoe 
ht'eft ons de Heere gebolpen." 

, Ons getaI, bij derzelver wording en terugkeering tot bet oOl'spron-
kelijk stand punt, dat wij ten deele verlaten hadden, was zeer klein, 
daarenboven zwak in gaven en krachten, de tegenstand menigvuldig, 
zoo in den boezeIuv:an)!~_~ ___ !~t~ggekeer~,,~.:;,gedeelte, als in bet bijzon-
del' 'van hen uit wiell-~-midden men '!,~i~g~treden; daarvan moest men 
vele verguizing door woorden en gesA~rifte~ verduren. 

-'\-' 
i-,' 
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.Zelfs moest bet teruggekeerde gedeelte ervaren dat de Moedel'kerk 
in het Dude Vaderland hare handelingen veroordeelde, als niet wettig 
~~ . 

Broeders! had de Heere ons niet staande gehouden in het midden 
van den strijd, -wij waren VOOl' lang onder den moeitevollen last be~ 
zweken. Maar in onze gewetens overtuigd zijnde, dat onze zaak des 
Heeren was, en gegrond op- het eeu wig blij vend W Dord van God en 
de belijdenisschriften del' Gerefol'meerde Kerk, deed ons dit moed grij
pen, in Vertrouwen des harten, dat de Heet'e op Zijn tijd, Zijn eigen 
l'echten zonde handhaven, en dit is immel's geschied. 

Het klein getal is gl'ootelijks vel'menigvnldigd. Het zwakke e~ 
krachtelooze is gestel'kt, stoffelijk en geestelijk. 

De gavel1 en bekwaamheden ziju' vermeerderd bijzonder door bet 
oprichten del' Tbeologische School, waaraan twee docenten arbeiden 
en 15 studpnten onderwezen worden. Het getal del' leel'aren is sterk 
vel'meerdcl'dj in mijn eersten tijd hier waren wij vier Pl'edikanten, 
nu een dertigtal, en wlj leven in de verwachting, dat in den loop van dit 
jaal' het getal nog vGl'meel'derd wordt. De broeders leeraren die tot 
onze kerkgemeenscbap zijn toegetreden en opgenomen, heeten wij 
van harte welkom, alsmede broeder Smidt te Ridott, en wenschen 
hUll een gezegenden arbeid in het midden bunner gemeenten toe. 

Hadden wij in bet afgeloopen jaal' te betl'eul'en dat de broeder Ds. 
W. H. Van Leeuwen, emeritus Predikant, ons door den dood ontviel, 
ook is het, betreul'enswaardig dat in de jl. Classis-,vergadering te Hol
l~nd Ds. 'Y. Coeling van zijn gemeente Overijsel moest ontbonden 
worden wegens het tinantieele. Onze kerk krijgt meer een historisch 
bestaan hier in Amerika; ook in het oude vaderland gelijk als de han
delingen van de jJ. gehouden Synode te Zwolle mededeelen_ Het ge
tal del' gemeenten neemt zeer toe, en het getal cler ledematen wordt 
z_eer sterk vermenigvuldigd; dit gescbiedt ook in 't bijzonder door de 
emigl'atie. Gods zegen l'URt kenbaal' op het werk del' Evangeliebedie
ning in het algemeen, dan woant er vrede, eenheid (m Hefde -in het' 
midden del' gemeente.n. 

Broede1'81 belangrijke zaken 7.1111en ons voorkomen tel' behande
ling, zoo in betrekking tot leer als regeering, cOl'l'espondentie, zen
dingszaak, IH~t hooger en lager OTiderwijs, euz., laten \vij in de behap
deling del' zaken geloofseenheid toonen, en in middelmatige zaken 
verdl'aagzaamheidj maar bovenal dat ware broedel'liefde 'onze harten 
vel'vulle. En zOlldell wij deze gezegden niet ill acht nerne~? V eh~l' 
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oogen·ZlJD Op. ODS geslagen; het-oog des Heeren, des Ronings van 
Sion ziet op ons, de kerk die ODS gezonden heeft ziet op ons,' zoo ker
keradEm als led en del' gemeenten. J a, wat rneer zegt, vrienden en 
tegenstanders he,bben het oog op ons geslagen hoe wij ::ian ODze 1'oe
ping beantwoorden. En straks zullen ODze handelingen door den 
druk del' wereTd intl'eden en beoordeeld worden. Daarom laat ons 
waken en getrouw wacht houden in bet ons, toebetrouwde, dan zullen 
wij niet beschaamd worden in de toekomst. Zorgen wij VOOI' de cere 
Gods, zoo zal God VOOI' ons zorgen, stoffelijk en geestelijk. Dit zij 
zoo, 

SYNODALE HANDELINGEN. 

De Vergadering werd geopend met gebed door Ds. W. H. Frie· 
ling, Praeses del' vorige Synode, na het zingen van Ps. 133. 

ART. 1. 

De lastbrieven worden voorgelezen en daaruit blijkt dat als Afge· 
vaardigden ter Vergadering zijn: 

CLASS!S GRAND RAPIDs:-Dss. J. H. Vos, W. H. Frieling, L. J. 
Hulst, J. Noordewier. Ouderlingen: J. Gelock, J. Gezon. Secundi 
uit dez.e Classis waren: DSB. R. Duiker, G. Hoeksema, P. Schut, J. 
Post. Ouderlingen: D. Moore, J. -Koster. 

CLASSIS HOLLAND:-Dss. L. Rietdijk, R. T. Kuiper, H. Van der 
Werp en G. Hemkes. Ouderlingen: J. Meengs en P. Heyboer. 
Secundi uit deze Olassis waren: Dss. O. Bode, H. Douwstra. Ouder
lingen: J. Zwiers en A. Lanning. -Van wege Origesteldheid van J. 
~eengs nam zijn 'Secundus J. Zwiel's zitting in de Synode. 

CLASSIS HUDSON:-Dss. W. Greve, H. Tempel en ouderling M. 
Pro!. Secunili waren Ds. E. Van der Vries en ouderling J. Piek. 

CLASSIS ILLINOIS:-Dss. E. L. Meinders, G. Bl'oene, T. Van den 
Bosch en B. Mollema. 

CLASSIS IowA:-Dss. J. C. Groeneveld, W. Smidt. Ouderlingen: 
W. Ammermann en A. Nultenbook. 
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Nadat de Classis Illinois redenen had gegeven, dat e1' om te veel
vuldige'drukte in het tegenwoordig jaal'saisoen vier leerare·D en geene 
.6udel'lillgen waren afgevaardigd, en de vel'gadering de opmel'king ge
maakt had, dat de Olasses en leel'aren en oude1'lingen bebool'den te 
zenden, werden de lastbrieven g<?edgekeurd. Docent G; E. Boer, 
heeft teyens zitting met praeadviseerende stem. Nog eenige broe
del's (geene Afgevaardigden) zijn mede tegenwoordig. 

Brieven met groeten en heilbeden ingekomen vall de gemeenten 
Cleveland Oostzijde en Oleveland Westzijde, Oostfriesland (Nebr.) 

ART. II. 

Ds. J. H. Vos werd gekozen tot Praeses, R. T. Kuiper, Vice
Praeses, G. Hemkes, SCl'iba, L. Rietdijk, Adjunct-Scriba. 

ART. Ill. 

pe Praeses spreekt een kort woord waariri hij de tot onze kerk uit 
,Reformed gemeenten overgekomen broeders, alsmede Ds. W. Smidt 
yan Ridott welkom beet en de welwiUende hulp del' broederen vraagt 
tot eene gel"egelde behandeling del" zaken, die op de Synodale tafel 
gebl'acht zu1len worden en aanvaardt daarmede met het oog op de 
h..uIpe des Heeren, 'het'praesidium. 

ART. IV. 

Voor de SYllod'e bare bandelingen aanvangt, leest de Praeses v~or 
uit de Algeroeene Bepalingen (zie pag. 5) bet formulier van de Open· 
lijke Verklaring en vraagt overeenkomstig het gebruik del' Ned: Ge· 
ref. Kel:,k hartelijke instemming van al de leden del' Synode ·met die 
Openlijke Verklaring, hetgeen door allen beantwoord wOl'dt met een 
duidelijk: J a. 

ART. V. 

Er wordt een Commissie gekozen om in de N otulen del' Syuode 
van 1882 ua te gaan, om morgenvroeg te rapporteeren, op welke pun· 
ten de Vergadering moet terugkomen. 'rot deze Commissie worden 
benoemd de broeders Docent G. E. Boer, H. Van del' Werp en J. 
N oOl·dewier. 

ART. VI. 

Aangezien Ds. S. Baron van Pella een verzoek heeft en gaarne wil 
Jat·de Vergadel'ing spoedig in de behandeling van zijn verzoek moge 
treden, opdat ZEw. niet langeI' blijve ·dan ,vel nooflig is, w:ol'dt hij 
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verz')CI,t zijn verzo'ek aan de Vergadering te doen weten. Ds. Baron 
met l'eden omkleed voorstel inhoudende verzoek 01)1 emeri
wege lichaamszwakheid. 

gehouden discuss ie, en Da de Commissie gehool'd te' hebben 
ZEw. over zijnen finantieelen toestand' spreken zou, wijligt de 

S,'n()de bedoeld verzoek in, bepalende als jaarlijksch honorarium de 
som van t wee bonderd dollars, en daar er een klein verschil tusschen 
hem en den kerkeraad van Pella in ZEws. opvatting ligt, oordeelt de 
Synode ecbter dat dat v.erschil reeds vroeger vel'effend is, weshalve 
zij daar niet in treden kan. Zij Iaat de opvatting voor ps. Baron, 
biedt hem het -eervol emeritaat aan, hetwelk bij dankbaar ontvangt, 
en Da aan de Vergadering zegenbeden te hehben toegesproken, neemt 
ZEw. afscheid en vertrekt met heilwenschen del' Synode, die hem
staande in de Vergadel'ing-toezingt Ps. 134: 3. 

ART. VII. 

Aan de orde komt het v€rzoek der Classis Grand Rapids aan de 
Synode, luidende als voigt: DeSynode wordt verzocht goede maat· 
regelen te nemen tot het instandhouden van het Emeritifonds. 
Broeder Gelock deelt mede, dat die kas bestendig wat achteruit gaat. 
Aangezien het VOOl' sommige broeders bezwarend is te moeten den~ 
ken, dat als zij heengaan, hunnA weduwe en kinderen arm achterblij
Yen, wordt dat verzoek als billijk en christelijk aangedrongen. De 
Synode wekt bp dat er algemeen gevolg gegeven worde aan Art. ]3 
del' Dordsche Kerkorde van 1618-19, hetwelk aId us Iuidt: "Zoo het 
geschiedt dat eenige dienaars door ouderdom, ziekte of anderszins, 
on.bekwaam worden tot uitoefening van hunnen dienst, zoo zullen zij 
desniettemiu de eel' en den llaam eens dienaars behouden, en door de 
gemeenten, die zij gediend hebben, eerlijk in hunnen nooddruft (g'e- . 
lijk:ook de weduwen en weezen der dienaren in het gemeen) verzorgd 
'vorden." 

Voorgesteld en aangellomen het volgend besluit: In iedere ge
meente worde getrouwer de Algemeene bepaling ouzel' kerk (zie Art. 
83 van de Algemeene bepalingen) gehandhaafd, om twee maal per 

; jaar voor bedoeld fonds te collecteeren; de Penningmeester ZOll twee 
maal per jaar een vel'slag van aIle collecten voor 'dat doel in DE 
WA(JIITER publiceeren, iedere gemeente, ook die niets doen, op noe
llien en dan op het einde van elk boekjaal' een jaarverslag van die kas 
te doen. Bovendien zou de Penningmeester bij de ontvangst van·en
kele giften, daarvan keunis geven door iniddel van DE WACHTER, 
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<!pdat de gemeenten mogen weten, dat bunne giften ovel'gekomen 
zijn. D~ Afgevaal'digden waden hiertoe in hunne Classes opwekken .. 

ART. VIII. 

Daal' de tijd voor deze Zitting verstreken is, eindigt Ds~ Hemkes 
met dankzegging na het zingen van Ps. 81: 12 .. 

WOENSDAGMIDDAG ZITTING. 

ART. IX. 

De namiddag zitting wordt na het zingen van Ps. 25: 2, met ge-:
bed geopend door Ds. R. T. Kuiper. 

ART. X. 

De Notulen van de voormiddagzitting gelezen en goedgekeurd .. 

ART. XI. 

Alin de orde komt het vel'zoek der Classis Grand Rapids, 01. De 
Synode geve cen voorscbrift to.t het opnemen in ODS kerkverband v'an 
gemeenten uit andere genootschappen als p.l' zich meer dan cen te- ge
lijk aanbieden,. om samen in eens opgcllomen te worden. 

De Praeses deelt als wenschelijk mede dat aan Art. 59 van het 
SyDodaal verslag van 1882 een derde paragraaf bijgevoegd worde. 
Men meent dat het tel' bevot-dering van de werkzaamheid op dit punt 
dienen kan ais de scdba d~r dubbele commissie nit de Classes; .Grand 
Rapids en Holland voorieze het verslag van de vereeniging tusschen 
de gemeenten Coldbrook, Grand Haven, Montague, Zeeland en 
Drenthe met de Holl. ChI'. Geref. Kel'k, voorbereid 14 N",v. en vol· 
trokken 12 Dec~ 1882. Genoemde Artikelen van Vereeniging zijn 
goedgekeurd door de Classes Holland en Grand Rapids. N u worden 
z~ voorgelezen tel' beoordeeling doOl" de Synode. Bedoeld verslag 
is te .vinden in Bijlage II achter de notulen dezer Synode. N a de 
voorlezing opent de Praeses de discussies in betrekking tot' genoemd 
versiag. In het verslag kwam voal' de vl'aag van gemeenten die toe
treden zonden, of men verplicht was de feestdag~n te houden? ,De 
Commissie had ge.antwool'd: de viering van den 2den feestdag is ker
kelijk 1'n vrijheid gelaten. Men vraagt of die uitdrukking overeen
komsti.g de kerkelijke bepaling is? Antw. Art. 78 zegt: Ais de eer
ste ·Kel'stdag op een V rijdag of Maandag invalt, 'dan is de viering 
va.n den tweeden aan de vrijheid del' gemeenten overgelaten. 



V oorgesteld, ondel'steund en aangenomen het· vool'gelezen verslag 
der'dubbele Oommissie 'goed -te keuren. De Oommissie wordt be~ 
dankt voor hareo arbeid. De, Artikelen van vereenigiog zuHen opge~ 
nomen worden in de Notnlen dezer Synode. 
, Ret wenschelijke van een derde 'paragraaf als aanvuHing van Art. 
59 van het Synodaal verslag van 18~2 wordt verdeI' in behandeling 
genomen en daartoe lezen de broeders J'. H. Vos en L. J. Hulst ieder 
een onhverp VOOl'. Dat van Bl'oeder Hulst betreft meer de over~ 
komst van enkele gemeellten, maar aangenomen wordt dat van Broe: 
del' Vos betreffende de overkomst van meer gem eenten tegelijk, lui
dende aId us: 

De Synode voege bij Art. 59 van 1882 eenderde.§ 
c. Gemeenten die' met elkaar verbonden gemeenschaplijk wen· 

scheu tot -onze kerk over te komen. . 
Indieo eenige gemeenten gezamelijk zich met de Holl. Ohr. Geref. 

Kel'k willen vereenigen, dan geven ze daarvan kennis aan de naast 
bijzijnde Klassikale Com. in deze aangelegenheid benoemd. Deze 
echter stelt zich in betrekking met de Com. del' naaste CHassis .. Na 
de noodige voorbereidingen vergadere men i'n dubbele Com. met de 
afgevaardigden der toetredellde gemeente, die van iedere gem. niet 
mindel' dan drie mogen zijn en van behoorlijk door hunne respectieve 
kerkeraden gf:'teekende Iastbrieven moeten voorzien zijn, vermeldende 
(iat ze de vereeniging aan de met name genoemde bl'oeders opdragen. 
Op die vprgadering late men genoemde broeders antwoorden naar in 
boven genoemd Art. onder letter a of b, is bepaald, waarna de veree~ 
nig-ing als voltooid kan geacht en publiek gemaakt worden .. 

De broeders 'Hulst en 'Noordewier worden benoemd om in de voI~ 
gende Zitting de Vergadering te dienen met cen ontwerp van wijzi
ging del' bepaling, ten vorigen jare gemaakt, betreffen4,e de over~ 
komst van enkele gemeenten. 

Vel'mits de dag ten einde 
tot lllorgenVro€g om 9 UUl'. 

DB. Greve met dankzegging. 

ART. XII. 

gespoed is wordt de Zitting verdaagd 
N a bet zingen van Ps. 119: I, eindigt 

ZrI'TING VAN DONDERDAGMORGEN. 

Na het zingen van Ps. 67: I, wordt deze Zitting geopend met ge
bed door den Praese:s. 



ART. XIII. 

De Notulen del' vorige Zitting worden gelezeil. en goedgekeul'd. 

ART. XIV. 

De PraeEes, verzoekt aan de broeders Hulst en N oOl'dewier hun 
'ontwerp voor te lezen in betrekking tot de overkomst van 'enkele ge
meenten a) zonder en b) met leeraars.. Na de vQol'lezing worden 
heide ontwerpen in stemming gebracht en het volgende aangenomen, 
luidende aldus: 

VEREENIGING VAN BUITENSTAANDE GEM. MET DE 
HOLL .. OHR. KERR: 

In iedere ·Classis bestaat eene Commissie om, inge.val eenige ge
meente in ons kerkverband wenscht opgenomen te worden, handelend 
op te treden. 

a) GEMEENTEN ZONDER LEERAARS. 

lndien eenige gemeente zich bij ODze kerk wenscht aan te sluiten, 
dan geve zij haar-verlangen aan bovengenoemde Commissie te ken
nen, die zich dan in betrekking eteh met den kerkeraad van zulk eene 
gemeente, ten einde de redenen te verstaan, die er toe leiden, om zich 
Illet onze kerk te vereenigen. 'Acht de Commissie de opname diel' 
gemeente wenschelijk, dan bepaalt zij in overleg met den kerkeraad 
den dag, waarop men tot d~ handeling zal overgaan, en, ala dan doet , 
men hun de volgende vragen: 

GELJEFDE BLOEDERS!-(N u volgen de zes vragen', te vinden in 
Art. 69, Algem. Bep.) Deze vr.gen beantwoord zijnde, verklaart de 
Commissie dat de vereeniging van de gem ....... met de Holl. ·Ohr, 
Geref. Kerk gesloten is. 

b) LEERAARS AFZONDERLIJK QF OOK GEM. MET 
LEERAARS. 

1. Als een predikant afzonderlijk wil overkomen tot Ollze kel'k, 
oordeelt de Synode dat daarbij moet gehandeld worden naar Art. 82 
del' Aigem. Bep. 

2. Wen"!cht een predikant met zijn gemeente zich aan te sluiten, 
dan zal v'olgens de bepaling onder letter a en met den leeraar volgens 
de bepaling onder letter b worden gebandeld. 
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(Later of liever zoo spoedig mogelijk gaat zulk een gemeent.e 
haar organizatie volgens ooze aangenomene wet voer den Staat in 
orde maken. ~ 

ART. XV. 

Komt in de VeJ'gadering Ds. G. Hoeksema van Muskegon ,rerzoe~ 
kende een woord tot de Vergadedng te mogen rich ten, hetwelk toe~ 

gestaan wordt. , ZEw. deelt merle, dat hij op verzoek 'van. eenige 
vrienden te New Era geweest is en dat veertien--huisgezinnen aIdaar 
verzochten om tot eene gemeente te worden. gesticht, als tak- vail. 
Montague of aJs afzonderlijke gemeente,. De Praeses geeft den l'aad 
dat broeder Hoeksema ziet tot de Olassicale Commissie ':van Grand 
Rapids zon wenden orn mad en bericht hoe het best in dezen te doen. 

ART. XVI. 

Aan de orde komt een verzoek der Classis Holland aldus luidende: 
De Classis Holland geeft aan de Synode in ovel'weging, om de vele ' 
vakken waarin de examinandi onderzocht moeten worden, als, opk om 
de verantwoordeIijkheid in zake toelating van'examinandi tot- de H. 
Bediening, of het niet betel' zon zijn het curatorium met de helft te 
vermeel'del'en, in 'plaa,ts van vier een achttal te hebben? In verband 
hiermede wordt gebracbt de navolgende vl'aag van het curatorium 
aan de Synode: 

De Synode houde de hand aan de verordening vervat iu Art. 29 
pag. 12 van de Algem. Bepalingen, dat nl. van iedere Classis een af· 
geva .• r<lig:de op het- jaal'lijksch exam en tegenwool'dig zij, ten einde 

werk en de v-el'antwoordelijkheid gelijkelijk met het curatorium 
te dl~agen Van de af te leggell examina. Mocht het echter voor de 
verwiJderde Classes, moeielijk zijn een afgevaardigde te'~enden, dan 

'de Synode haa1" -de' vrijheid een secundus 'uit een del' Classes in 
Jl'.I.ICJ1lg:an te benoemen. 

Na bl'eedvoel'ige discussie wordt aan de orde gesteld de·vraag: zal 
curatol'ium met de helft vei'meerderd worden? De Vel'gadering 

ja. Broeder Noordewiel' treedt als c~l'ator af en dus die· 
vijf laden gekozen te worden. Na de stemming bli-jken met vol·' 

'.'i'.''''''Kl;e meel'del'heid gekozen te: zijn de broeders L. J. Hulst, L. fl,iet
J. NOOl'dewier, curatoren en tevens tl'usteesleden-W. H. Frie· 

en H. Van' der Werp, CUl'atOl'en. 
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ART. XVII. 

De Commh3sie tot het nazien del' N otulen van '82 mpporteel't. 
Aan de orde wordt gesteld Art. 32 van genoemde Notulen, inhouden
de bepaling van een Commissie tot onderzoek van staatswetten ten 
opzichte van. incol'pol'atie van gemeenten ouzel' kerk. Mr. J. Garve
liug, die met A. Riddering, als trusteesleden, heden in de Vergade
ring kwam, deelt een kort verslag mede hf'twelk hierop nedel'komt, 
dat in de navolgende Staten New Jersey, Qhio, Illinois, Iowa, Kansas, 
Nebraska, en Dacota gemeenten. zoo georganizeerd kuunen, dat haar 
met i meel'derheid doOl; de staats wet de property gewaarhorgd wOI·at. 

Het wenschelijke van onder eenen naalu in onderscheidene Staten te 
wOl'dt'.ll erkend, wOl'dt besproken en bepaald, dat de afgevaardigde~ 
nit' andere Staten hunne gemeenten zOllden opwekken, om zich te 
doen ol'ganiseeren onder den nieuwen llaaffi onzel" kel'k, dat is Holi. 
ChI'. Geref. Kerk, en daarbij op te merken dat de gemeenten vrij zijn 
,hare omstandigheden naar hare eigene huishoudelijke artikelen te 1'e
gelen. De Staat heeft sleehts een beschermend recht. 

Als Commissie waaraan gemeenteu in andere Staten zich kunnen 
wenden om Daar de wetten in haren Staat zich te doen organiseerell 
zijn de volgende broeders aangewezen: J. Gal'veling, A. Riddering, 
W. H. Van Leeuwen, Docent G. E. Boer en L. Rietdijk. 

ART. XVIII. 

De afgevaardigde del' Classis Iowa, Ds. Smidt van Ridott vel''': 
zoekt dat de SYllode hem vl'ijheid verleene ,om op den grondslag del' 
aloude' Get'eformeel'de Kerk onder de Duitsuhers al'beidende Duit!:!che 
gemeenten te vormen met voorloopig behoud van Duit80h kerkgezang. 

N a gehouden dh;cussie antwoOt'dt de Yel'gadel'ing; dat llaal'dien de 
groote Zender aau Zijne jongercn in last heeft gegeven, om het Evan;~ 
gelie aan alle Cl'eatUl'en te pl'cdiken, zoo staat de Synode niet alleen 
bet verzoek van Ds. Smidt toe, maar verblijdt zij zidl ook in ziJn 
stl'even, om onder de Duitsch{~n ::1l'beidende 'op gereformeerden grond
fllag, de sticbting van gemeenten voor te bereiden met voorloopig be
houd van hun Duitsch kerkgezang. 

ART .. XIX. 

De voormiddagzitting na bet ~ingen van Ps. 81: .1 met dankzeg
ging gesloten dool' Ds. L. Rietdijk: 
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DONDERDAGMIDDAG ZITTING. 

De namiddagzitting wordt geopend door Ds. Hulst na het zingen 
van den -Morgenzang: 4. 

- De Notulen der vOl'ige Zitting worden gelezeh ~n goed gell.eurd. 
. .' ! 

ART. XX. 

Aau de orde komt het verzoek del' Classis RoHand om een twee
den Docent voor tmze Theol. School te benoemen en daarmede wordt 
in verband gebracht, wat het curatorium aan de Synode voorstelt-nl. 
Naardien\ het onderwijs van Ad~istent Docent G. Vos go~d werkt, 
zoo geeft het cUl'atorium in verband met de trusteesleden aan de Sy
node in ovenveging, of zij niet zon kunnen overgaan, om- broeder G. 
Vos als' gewooD Docent te benoemen? 

De Praeses verzoekt den Vice-praeses zijn plaats in te l1emen, bet
welk ges-chiedt. De Synode vergadert in Comite en aangezien de 
Praeses el' zoo Da mede in betrekking staat, vel'wijdert ZEw. zich op 
verzoek 'der Synode. 'Docent Boer hlijft ee,rst en wordt gevraagd om 
praeadvies. ZEw. adviseert een gewoon Docent te benoemen; kan 
zich goed vinden in wat het curatorium aan de Synode vool'stf!lt, 
maa~ raadt dan ook de vakken te bepalen waarin de tweede Docent 
onderwijzen zal.· ~ 

Na bree~voerige discussies oordeelt de Synode dat men van wege 
de jongheid van den hulp~Docent G. Vas, of schoon overigens over 
zijnen dienst zeer te vrede, Hever een Docent uit de Chr. Geref. Kerk 
in Nederland voor onze school zou ,beroepen nit een door de Synode 
gemaakte' noruinatie, en in geval van eventueele bedanking door den 
bel'oepene, het cUl'atot'ium te machtigen nit die nominatie, waaruit 
een beroepen is, eenen anderen te beroepen uamens d,e Synode. 

Ook besluit de Synode tot het benoemen van broeder G. Vos, tot 
tijd en wijle de geroepen Dooent aan de School komt, alshulp-Docent 
met een salal'is van $600.00, zegge' zes honderd dollars, per jaar, zijn
de eene verbooging van $300.00, te beginnen met 1 Sept. a. s. en in 
geval laatstgenoemde broeder die benoeming niet zOll' kunnen aanDe
men het curatol'ium te machtigen zich voor een tijd van eenen ande
ren als hUlp aan de Theol. School to bedienen. 

ART. XXI. 

Ds. J. H. Vos herneemt zijne praesidentsplaats. Ook mogen de 
niet tot de Vergadering behooreude, personen wed~r binnen komen. 
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De Sertha en Adjunct-scriba lezen . voor wat de Synode geoordeeld 
~eeft ·in zake de' l'oeping. van een Docent en dJ?; tijdelijke he1'be1]oe
ming van hulp-Docent G. yos. Nu wordt fn bet midden gebracbt de 
-Vl'aag: Zal .bet cUl'atorium een Docent·benoemen nit·een door de Sy
node daartoe aangewezen getal,of zal de benoeming, TIU oak aanstonds 
door de Synode geschieden? De Vergadering antwool'dt bet un te 
zullen doen. 'fot dien ehide' woi'dt een gros pl'edikanten in'de ChI'. 
Qeref. Kerk genoernd en na besprekiIig nit dat grOB een zestal geko':' 
zen. Met gesl~ten bl'iefje.g woi'dt uit dit zestal eell drletal gekozen. 
De' Vergaderirig gnat. ov(~r om nit dit drietal eeneo te kiezen. Na de 
opening det· stembriefjes is geblek<m, dat tot ~ewoon Docent aan onze 
Theo1. School bero{~pen is, Dr. A. Brunimelkamp, J 1':, predk. te Gro
ningen. Het jaarlijksch salads van den beroepen Docent wOI'dt naat' 
den' bestaanden regel (zie Art. 27 van de Algem. Beb.,) bep.ald op 
$1,300.00, zegge dertien honderd dollal'S en vl'ije overtocht. De be
roepsbrief zitI geschreven, en na teekening door het model'amen del' 
Synode verzonden "worden met begelijdeud schrijven. 

ART. XXII. 

Aan de orde wOl'dt gesteld het nazien vall de ondel'scileidene 
Fondsboeken. o"Commissies ~'ol'den daartoe aange8teld. Dss. Douwstl'a 
I;'n H(-'mkes VOOl' "Binnenl Z~llding; Dss. Gl'ev~, Rietrlijk, Smidt en 
Tempel YOOI' de Studenten-School- en Emel'itifondsen; D~s."rr. Van 
den Bosch, B. Mollema en J." Post, VDor de bocken van het" Dollal:
fonds en de Buiten1. Zen ding; Docent Boer; Meinders, Gl'o~neveld en 
Nool'dewier voor DE WACHTER boeken. 

ART. XXIII. 

De tijd voor deze Zitting verstl'eken zijnde, sluit Ds. T. Van den 
Bosch na bet zingen van P~. 133: 3, met a"ankzegging. 

VRIJDAGMORGEN ZrrTING. 

Na het zingen van Ps. 25": 7, WOI'dt deze Zittillg geopend door 
Docent G. E. Boer. 

De Notulen del' vOl'ige Zitting worden gelezen en goe!lgekeU1~d". 

ART. XXIV. 

De "ondel'scheidene Commissien rappol'teeren: rrheoL School: 
011tvangst $1,890.14; uitgave $1,644.60; ~alclo $245.54; totaal aan kas 
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voor.de school $1,219.06.,. Emertifonds: Ontvangst $692.70.; uitgave 
$752.n van April '82'tot M.ei '83; nadeelig 8I~t $125.96,' Studenten
fonds: Ontvangen met afgeloste notes $2,14.9.59; uitgave $2,184.15;, 
nadeelig slot $34.56. N og van vroeger 'aan -kas $2,780:0:3. - BinnenL 

" Zending: Oritvangst $880.47;" llltgave ,$811.87. Onder deze uitgave 
i~ eene tijdelijk op rente gezette TIoot van $500.00, daarom in kas aall 

contant $68.60. Buitenl.. Zellding: Ontvangst *795.80;. aan kas 
$750.00; aan notes $22'3.60; aan cont:wt met -notes, samen $973.00.' 
DollaJ'fonds: Aan kas notes vuor $1,329.6.1; aan contant $24.24,; 
sarnell aan kas $1,353.85. Ontvangst in dit jaar: $732 .• 06. Wach
terboeken a) ontvallgst voor advel'tentien: $278.26;" voorschotten 
$25.6.93; aan kas $21.33; b) hatig sal do op 14 April '82 $305.92.; 
ontvangst van 14 April '~2 tot 14 April '88 $1,604.75; totaal 
>/n,910.67; uitgave $1,672.68; hatig saldo op 14 April '83 $237.99. Al 
deze genbemde fondsboeken zijn nagezien" goed bevonden en getee- , 
kend. 

Vel~slag van den Algem. Kerkel. Penningm. Ds. Meinders:" Uit~ 
gave $a4.64; ontvangst $51.68; batig saldo $17.04. Deputaten naal' 
Nederland: Ontvangst $:369.00; uitgave $400.00, deze ontbrekende 

, $81 te voldoen uit .de, kas \'001' Buiten!. Zen ding. Ook deze Y~rsiage() 
nagezien en goed'bevonden. 

AR1'. XXV. 

Ds. Meinders wi! gaal'll ontslagen zijn van het AIgem. Kerkel. 
Penningmeestel'schap. De.Synode bewilligt itl zijn vel'zoek, ZEw. 
VOOI' gedane diensten bedankend en benoemt Ds. N oOl'dewier voor be .. 
doe Ide hetrekking. 

ART. XXVI. 

pc ,Pcnniflgm, van het stud. fonds.Yl'aagt of de studenten, die uit 
de ka$ ieeren, ook 8choolgeld moeten betalen? De Synode oordee]t~ 
Neen. 

ART. XXVII. 

BI'o~det' J. Gt·lock brengt ·in het midd.en, dlit de gem. -Springst. 
Jaarlijks :slechts 50 doIJaIls al~ rente voor het gebruik del' CoHegie-zaal 
ontvangt. De Synode oordeelt ook dat dit te weinig is en besluit dat 
de Kerk aan de gem. Springst. jaarlijks al$ huUl' VOOI' de Collegie zaal 
del" Theo1. School zal betalen de 80m van $100.00. 
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AR'r. XXVIII 

Ds. Rietdijk verzoekt ont.slag als controleur del' ontvangen gelden; 
-De Synode stemt .dit vE!l'zoek toe, erkent ZEw. yoor gedane diensten en 
benoemt in zijn plaat.,;;:, hr. P. Heyboer. 

ART. XXIX. 

Docent BoeI' vraagt of hij perso~nlijk de ex. van" DE WACHTER 

moet voldoen~ die in vroegere jaren door ~Ew. haar Nederland ge
~onden waren, tel' kennis~aking met' onze kerk. ~e f?y.nod~ ant
wool'dt: Neef'. Verder- besloten eene regelings qomm. te benoemen 
en daartoe. benoemd Docent G. E. ,Boer, Dss., J. H. Vos en Hemkes, 
om bedoelde adl'essen na te zien en,zoo noodig, dan e~n verschikking 
te maken. 

ART. XXX. 

Aangaande vaststelling van den rooster voor de Theol. School 
VOOl' bet volgend schooljaar, wordt bepaald als Com in. te benoemen 
en benoemd Gelock, N oordewier en Heyboer met de Classikale con'es .. 
pondenten. Deze (1omm. rapporteert aan de trustees. .. ART. XXXI. 

AI, lid del' Syn. Corum. is herkozen Ds. W. H. Frieling, Sec. L. J. 
Hulst. 

ART. XXXII. 

Ds. Noordewier sluit deze Zittin~ met dankzegging. 

VRIJDAGMIDDAG ZlTTING. 

Na het zingen van Ps. 25: 2, opent broeder W. Ammerman'n deze 
Zitting met gebed. 

ART. XXXIII. 

Ds. Frieling rappol'teert als :Penningm. VOOI' llet fonds vall bijbel~ 
verspreiding onder de Heidenen te hebben ontvangen de som van 
$10.00, en Ds, N oOl'dewipr heeft ook VOOl' dat doel aan genoemden 
penning-m. te oVBl'bandigen de som van $2.86. Et' wordt vool'gesteld 
en aangonomen, om deze $12.86 te zendeu- aan .de:Commissie, voor de 
~ijbeltent._ te.Amster.dam, Nederl., omdat d~e gelden dan .overeenkom
stjg het doel van de gevers worden ,besteed, vermits daat' ook C~in(J
z.en

J 
J apannezeu en al\el'lei Heidenen komen, aan wi,e )lijbels uitge

l'eikt worden, 
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ART. XXXIV. 

Er wOl'dt voorgesteld en aangenomen om op eell volgende keel' als 
de Synode samenkomt dat dan '8 daags te voren. de' Penningmeesters 
van·al de fondsboeken bij welzijn 'zullen samenkomen en' hunue'boeken 
ter inzage zuUen stemm aan het clll'atol'ium' en trustees, in de jaren 
waarin geerie .sYl1ode gehouden WOl'dt, dan tijdens het examen. 

ART. XXXV. 

,Ds. Kuiper verzoekt ontslag als Penningm. voor het D,ollarfonds. 
De Synode staat dat vel'zoek toe en benoemt als Penningm. voor dat 
doel, Ds. L. Rietdijk. 

. ART. XXXVI. 

De Commissie voor de Buitenl. Zending rappol'teert aan de Zen~ 
dings Commissie del' Chl'. Geref. Kel'k in N0d. vel'zonden te hebben 
de som van $680.00, aan Ds. Stroeve voor ile Theol. School te Veld~ 
huizen In Graafschap Bentheim $40.00, aan Ds. Frieling VOOI' Buitenl. 
bijbelverspreiding $21.25, en nn wordt gevraagd, hoe in dit jaar met 
nit geld voor de Buitenl. Zending te dop.n? El' wordt na .gehouden 
discussie bl"sloten om een noot voor de waal'de van *500.00 aan de 
Zen dings Comm. in Nederland te zenden. De "dan in die kas blijven~ 
de gelden VOOI" de Buiten!. Zending blijven dan vooreerst b~rusten in 
genoemde kas. 

ART. XXXVII. 

Aan de orde wordt gesteld de vraag del' Classis Hudson, a) n1., de 
Synode geve een va8ten regel hoe te handelen met hen, die tot de 
zoogenaamde wel'kmansvereenigingen behooren en aanzoek doen, om 
in de gemeente opgenomen te worden, of reeds leden zij n. De afge
vaal'digde van tie Classis Hudson, Ds. H. Tempel, licht de instructie toe 
en d@elt mede, dat de kel'keraad van Rochester het behooren tot al 
z11lke vel'eenigingen beschouwde als tegen Gods W oord, bet Chris
telijk geweten en het welzijn del' Kerk. Na breedvoel'ige discussies 
vel'wijt de Synode naar Art. 65 del' Algem. Sepal. en overigens 
heeft zij behoefte om een afk(.>.urend oOl'deel, evenzee,·" over f';ommige 
vel'eenigingen van werkgevers als ove" sommig"e we1'kmansvel'eeni· 
gingen uit te sp,;eken, al is het dat zij geen vobl' aHe gevallen' "!ieide-n
den l'ege1 kan geven, en dlit de opzieners waakzaam moeten zijn tegell 
a1 zulke zaken, die blijkbaal' in stl'ijd zijn met Gods Woord en de l'e~ 
gelen onzer U:el'k. 
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b) Verzoek om tractaten voor de Sa~batscboIen ouzel' jeugd. De 
Synode raadt de 'l'ractaten van Filippus, (Ned.) aan. 

ART. XXXVIII. 

Aan de' orde konit d~ instl'uctie det" Classis Hollan,d, om de Syuo
de wedel' samell te stellen als in vrocgere jareD geschiedde, ~n zoo dit 
t'e kostbaar zon zijn, dan om de twee jaar Syriode-te houden.- Uit de 
discnssies blijkt dat men weI tOot de wijze van vroegere samenst'eiIing 
ZQU willen terugkeeren ,en dan om de ,twee jaren te vergaderen. Ten 
slotte wordt voorgesteld, o,ndN'stennd en aangenornen: De Vergarle
ring herziet de bepaling del' vCl'tegenwoordiging op de Sy'node en be
paalt, dat zij zal worden g~houden om de twee jaar, en dat gemeen
ten waar leeraa.rs zijn, twee afgevaardigden en vacante gemeenten een 
ouderling a15 afgevaardigde zulIen' zenden, dan valt het bezwaar van 
reiskosten weg. 

ART. XXXIX. 

'De kel'keraad del' Holl. ChI'. GereL gemeente te Cincinnati vel',. 
zoekt VOol: ver·afliggende gemeenten van wege' 'groote k~sten -vrijheid 
om, wanneer bij de eerste l'oeping de consulent tegenwoordig wasen V001~ 
de l'oeping bedankt werd, een volgende roeping' llit-te brengen onder 
de lei ding van' den kel'keraad. Het wOl'dt erkend moeielijk' te zijn 
yool' yer afliggende gemeenten om tel kens bij het doen van eell be'~ 

roep den eonsulent te hebben, en ook dat de l'oeping daal'door-'zeer 
kan worden vertl'aagd, Na .gehouden discussie wordt het' volgend 
vool'stel aangenomen: Regb'l-is de leiding van een beroep door den 
consulent, doeh in zulk een exception eel -geval zal men het kunnen 
doen in conespondentie met den cODsulent, 

ART. XXXX. 

Ds, Greve vraagt of de brief geschl;even door den Stated Clp,l'k 
van de T. R. P. D. Church dool' den scriba del' Syo. Comm, of'ielPalid, 
andel'S ontvangen' is? Ant\\'. neen. Dan heeft 'ZEw., de hartelijke 
gro~te over te brengen van bovengenoemde Kel'·k aan, de onze en Ver
wacht dat el' "'eI'volgen~ nog nader schrijven zal "Y,rorden olltvangell. 
ZEw. deelt .ook rriede dat hlj:naar Clymel', N. Y., gcweest is, waar'-,l8 
per~onen, vl'oeger lidmaten del' Ref. Church- aldaar, afscheidsacte 'bij 
genoemde gemecnte hadden ingediend en 11U- wenschteu' als een~' ge· 
meente' onzel' Kerk geol'gahi~eerd te worden. El' wordt' gevraagd: 
hoc en wanneel' en door wien? Deie zaak ',VOl'dt- ve-t'wezen :n-aal" de 
Classicaie' 'Com~-is. .. ie van HllaSO~. ' . 
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DEI. Meinder~,sll~~~:qez~, Zitting; ~I;lt dankzegging, en oa,het iingen 
van Ps. ~5: 4-,,_ vefd.~~gt': d'~, Verga,de.rib;.g tot, Maandag!11o~gen otu 9 
uur. 

MAANDAGMORGEN ZI"fl'ING. 

Na het zingen van Ps . .at!: 1'4, wOl'dt deze Zitting met gebed geo
pe,~d door- d~.t,,-Praeses;, 

ART.·XLfL 

De Praeses leest your cen' attest: geteekend door cen van de kerke
raden del' gelneenten'van Ds'; Van: Dij{<:e-nit Zeeland~ Ned: De vraag 
van den kerkeraad:der gemeente Alpine Av.,is: hoe'ten op:iicht'van' 
zulk een attest j , teo handeien, aannemen of niet? Na- dis-dtlSsie ,,;ordt 
aangenomen, dat-de kerkeraad- zoodanig- attest aanDem'e, dan onde'r~ 
. vrage' of de. b'etrokkene p·erson'en bet' eens zijn met on-s kerkelijk 
standpunt; Zoo' ja', -dan zal· men hen"aIs leden erkerl'nen. . 

ART. XLIII. 

Er wordt gevra~gd of bet niet wen-schelijk is, om de e. k. Synode 
als v-roegercmet'de"examina' in' vCl'band te brengen en, dan', te vei'gade,,: 
ren op den 3den Woensdag in J uni '135? Hiertoe wordt hesloten. 
VerdeI' wordt gevraagd, of, ruen oiJ weudj n wedel' te Grand Rapids 
7.31. samell komen, ve"mids dan d~ kosten mind,er zijn, dan wanneel' 
men in Chicago samen.komen zou, aangezien verre. weg de meeste af .... 
gevaardigderi nit Mien. komen. De Vergadering oordeelt het best 
dat, als de Heere wit en wij leven, men',dan wedel' vergadere te Grand 
Rap\']s, 

ART. XLIV. 

De Praeses acht het' zeer wenscbe'lijk dat in een volgende Bamen~ 
komst de gern. Springst. op een Zondag ~ijdens na de Synode pl'edi

. king hebb'e 'door pl'edi-kanten, die daartoe door den kerkei'aad worden 
,'verzocht, welk verzoek de Vergadering zeer billijk acht, en aan 'den' 
kerkeraad overlaat wie dan verzocht zuBen worden. Ook wordt het 
wen~chelijk g.eacht qat bij ,een volgende Synodale sam~nkomst de dan 
laats:t ui~ (Ne.d.) ove.rgekomen predikant"in,de week een maal in de 
gem .. Spring.t. predike. 

! 



18 

ART.XTN. 

Samenkomst del' Classes in verband tot de_Syoode ... 
, ,.' 

Er wordt gevraagd of de -Clas~es iil een Synqdaal jaar niet in de 
eerste helft van :l\'lel zouden kunnen gebouden worden, opdat zoo mo
geJijk aIle zaken, die ter Synodale tafel moeten komen, op de Agenda 
geplaatst kunnen worden. Dit acht de, Vergadering zeer doelmatig. 

ART. XLVI. 

De Vergadel'ing spreekt uit het wenschelijke: 'om,. :wedel' een" jaal'
boekje van ODze Kerk uit te geven. 

AR'l'. XLVII. 

Aan de orde 'komt dat, daar de Bionenl. Zendings Commissie, af-. 
treedt, er een nieuwe kiezing 4ient plaats te ·hebbe~'. Het voorstel 
wordt aangenomen,een 111euwe Commissie te benoerrieil van vier pre
dikanten, :3 uit de .classes Illinois en Iowa, en -l llit de -qlasses Grand 
Rapids of Holland. Uit de stemming blijkt, dat de gekozen broe,ders 
zijn: Dss. T. Van den Bosch, en W. Smidt voo~· 4 jar~m, G. Broene 
en L. Rietdijk vooi· 2 jaren: Secundi zijn: H. Bode -en R. T~ Kuiper. 

ART. XLVIII. 

Ret versla.g van de Synodale. Commissie wordt voorgelezen en 
goedgekeul'd. Zie bijlage I. 

. ART. XLIX. 

Dss. L. -Rietdijk en R. T. -Kuipe,' geven verslag van hunne deputa~ 
tie naar de Synode te Zwolle, (Ned.) 1882, zie bijlage III. 

ART. L. 

Daar 4e tijd voor deze Zitting n~r8treken is, eindigt Ds. G. Broene 
met dankzegging. 

MAANDAGMIDDAG ZITTING. 

Na het Zingen yan Pl'!. 84: P. opent Ds. Tempel deze Zitting. met 
gebed. ' 

ART. LI. 

Er wordt voorgesteld het gehoord ver81ag del' Deputaten aan. te 
netnen en goed te keuren. Daartoe wordt besloten en de P"raeses be
dankt namens de SynQde de DeputUrtl;'l1l voor het vel'slag (m d'en-arheid 
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dool' die h,rqedel's ten behoeve van de Holl. ChI'. Geref. Kel'k verl'icht; 
In vel'band- hiel'mede bectanken de Deputateri voor de liefde ·en het 
vel'tl'onwen da,t de Kel'k in hen g€!steld, heeft,_ voor de gebed,en. ten 
hunnen behoeve opgez.'ouden, ell dat, in het bewustz,ij? van dA '-groote 
taak met zwakheid volvoerd, de Synode hare blijdschap en tevreden:. 
heid- DVet' htlnne ~ending uitgedrukt. heE!ft. 

ART. LIr. 

EI' wordt besloten het versIag del' Afgeva,ardigden naal" N:ederland 
geheeI, en ,een ~xtl'act ilit de N otulen dezer Synode in DE WACHTER 

op te nen:.en, en in het Synodaal vel't'lag al de Notulen dozer Verga
dering met genoemd vel:.slag. Commissie hiel'voor het model'amen 
dezel'Synode. 

ART. LUI. 

De Deputatell hadden -nan de Synode te Zwolle verzocht het oog 
te houaen op de e-migl'atie en, als el' vele landverhuizers tegelijk Ne: 
derland verlieten, of men dan niet een stu.dent of propo~ent med~.zou. 
kunnen zen den? De Synode 'had gemeend niet weI in die· zaak te 
kunnen treden, maar die meer te moeten overlaten aan de waakzaam
heid en bebartiging van onze Kerk. Men had aan de Synode voorge
steld het groote gevaar dat er voor landvel'huizers bcstaat voor:'l.1 in 
groote steden om van de aloude ,Gel'ef. Kerk en leer te vervreemden.· 

. De Synode raadde aan, (zie Art.~ van de· Synod. Handel. te Zwolle) 
eene circulaire te'Rchrijven, die al het noodigfl dien aangaande bevat 
en die in 9P. g.emeenten in Nederland te verspreiden. Nil. -breedYoeri
ge di8on8sies wOl'dt besloten dat bet moderamen dezeJ· Synode een oir
(lulail'e of gids yoor landverhuizers zon schrijven en die tel' opname 
aari te hieden aan: de Bazuin, Rqepstem, (}.iaeon, Grensbote, ~nz. 
Ds. Hulst wordt vel'zpcht om zoo ,~u en dan wen ken VOOl: emigranten 

. in de WACHTER te geven. 

ART. LIV. 

Komt aan de orde de instructie del' Classis Grand Rapids: De 
Synode wOl'dt yerzocbt haal' oog te vestigen op de Binnenl. Zending. 

, Over bet uit.gestl'ekte"Zendingsveld, aIsmede hoe dit bet best van ar
'beid'ers te voorzien wordt breedvoerig gesproken, en eindelijk komt 
de Vergadering tot bet besluit: 

a) De Synode biedt aan Donglas '(Dakota) aan haar tijdelijk te 
wiIlell steunen .in het underhouden van een teo beroepen predikant en 
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het houwen eener pastorie en dat dapaan haar (Douglas) in overleg 
ri;tet de Zen dings Commissie wordt overgel~ten "een predikant 'te be:. 
roepen, wiens werk in Douglas en' ook ten deele te Charles Mix en 
omstreken zal zijn. Er wordt gevraagd: Hoeveel zal'.de Synode aan 
die gemeente aanbieden VOOl' 4et b,?uwen eener-'pastorie? Antw. 
RenteloQ8 voorsQhot van $400.00 voar den tijd van vier jaren. Hoe
veel tijdelijk VOOl" tractement? Antw. Als gift jaarlijks $200.00 tot 
aan de Synode in Juni 1885. 
. b) Na de vooi·iezing van een brief uit de "gemeellte -Oostfriesland, 
iiIhoud'ende verzoek dat de Synode haal" met eene kleine bljlage steu~ 
ne om in bet ondel'b6ud van ,een door die gemeente te 'beroepen predi
kant te vool'zien, be'sluit de Syu'ode dat verzoek te moe ten toestaan 
met dien verstande, dat de predikant te Oostfriesland dan ook meteen 
Rotterdam (Kansas) bezoeke, en zoo verstaan biedt de Synode aan de 
gemeente Oostfriesland tot d,e volgende Synode J uui 1885 een ,jaar
lijksche bijdr,age als gift aan voor tl'actement de som van $200.00. 
Wat verdeeling van arbeid betreft voor den te beroepen predikant zal 
de gemeente Oostfriesland in overleg treden met de ,'Commissie VOOI' 

, Binnnenl. Zending. ' 

ART. LV. 

N u komt aan de orde het beroepen van een Binnenlandscb Zende~ 
. ling leel'aal'. Algemeen wOl'dt daaraan behoefte gevoeld. Er worden 
nit 'een gt'os predikanten zes op nominatie gesteld en na de opening 
4er stembrieven blijkt dat tot Binnenlandsch Zendel. leeraal~ beroe
pen is :aev. P. Schut, -pl'edikant te ,Kellogsville, Mich. Jaal'lijksch 
tractement $600.00, vr~j van l'eiskosten en $150.00 VOOl' het huren van 
eene woning, In gevaJ van bedanking zal de Binn,enL Zendings 
Oom~issie in vel'E;!eni'ging I,Uct de Synodale Commissie het oog vesti
ge,D op de vijf 6vergebleven candidaten T. Van ~en Bosch, P. Ekstel', 
R. T. Kuiper, W. Greve en W. Smidt. De wel'kzaamheden van -den 
Binnenl. Zend. leel'aar worden gereg(~ld door de HinnenL Zend. 
ComIll. 

ART. LVI. 

Om de ingekornen hl'ieven uit de gemeente ,Aokley te onderzoeken 
en d.an de, Vel'gadel'ing: met rappol't te dienell ziju ~is Commissie be
lloernd de broeders L. Rietdijk, T. V~I) <leI) Bos9h el) J. Nool'dewiel· . 

.A,RT. J,. VU. 

Erwordt gerappOl·teerddat de Synodalekosten.ijn yOOl' de CIao' 
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sis Grand Rapid. $100.00; voorde Classis Holland $80.00; voor de 
Classis Illinois $45.00; voor de Classis Hudson $40.00 en voor de 
Classis Iowa $35.00. 

Deze Zitting wordt met dankzegging gesloten door Ds. H. Van 
del' Werp. 

DINSDAGMORGEN Zl'rTING. 

ART. LVIII. 

Na bet zingen van Ps. 119: 88, wordt deze Zitting met gebed ge
openddoor Ds. J. C. Groeneveld van Ackley. 

AR'f. LIX. 

De Notulen del' beide'vol'ige Zittingen gelezen en goedgekeui·d. 

ART. LX. 

De Commissi. (zie Art. 56) geeft ver"lag Van den inh.ond der brie
ven en een protest uit de gemeeute Ackley, vtoeger d.oor de Classis 
Iowa behaudeld. Het ,punt ,der kwestie was verplaatsing van het 
kel·kgebouw. Er wordt voorgesteld dat de Afgevaardigden beel die 
omstandigheid zullen toelichten. ps. Smidt bespreekt, natnens de Af
gevaar"digden nit Iowa en de Comm. u.it 'Illinois, Dss. T. -Van den 
Bosch en . G. B"oene, die hedoelde Classis te Ackley hadden bijge
wDond, breedvoel'ig die zaak en ko~t hierop iwder, dat de gem. 
Ackley en de' kerkeraad del' gemefmte, om de ingrijpende kwrestie van 
kel'kgebouw-vel'plaatsin'g en daaruit onstane geschillen door de Classis . 
Iowa ontbonden, op nieuw gesticht 'en een kel'keraad g'ekozen is. Tien 
teli Nool'doosten van de Kerk wonellde huh.geziunen waren opgeno
men in de ,gemeente, 'eu alzoo waren 'er 22 huiRgezinnen voor de vel'
plaatsing, eu tien die des tijds niet geRtemd en niet -gepl"otesteerd 
ha-idcn. Na g"llOuden discllssien besluit de Synode geene }'edenen te 
kUliuen vinden' waaroni zij zich ~ou stp,llen tegenover de behandeling 
en het hesluit der Cla:8sis Iowa en de (!omrr1i$sie yah JIlfnois, maar 
wel om het te bevestigen. 

ART. LXI. 

Na het zingen van Ps. 134: 3, wOl'dt deze Zitting met dllukzeS'
ging'gesJot.('n- door brg¢rler' ~, Gl'lo{~k. 



22 

ZITTING VAN DINSDAGMIDDAG; 

Na het zingflD van P:=;. 119: 14, wordt deze. Zi~ting, met gebeil ge
opend door Ds. B. Mollema. 

ART. LXII. 

Aan de orde komt het vel'zoek del' Classis Val,} ,Holland in vel'band 
met Art. 42 del' Syn. Hand. van '8'2, namelijk, dat de Synode in hare 
bel'aadslaging terugkome op. de ,p.rediking in de Engelsche taal door 
broeders nit het Oosten, om lings dien' weg ook mede te werken VOOI' 

he.~ behoud veler jeugdigen vOOI' onze,Kel'k en ~e Gel'cf.'leel'. 

Na de noodige bespl'eklrig besluh de Vel'gadering ,aan de Ooster
-sehe hl'oed,ers het navolgeude te schrijven: Ouze Synode van 1883 is 
in hare bespreking terug gekornen op een punt, waal'in wij ten vori
gen jare DOg niet meenden te knunen treden, namelijk het prediken 
door broeders nit u onder ons in ,de Engelsehe taal. Doeh bij nadel'e 
bespreking waardeeren wij zeel' dat aanbod van 11 en gaal'll zonden 
wij zien, dat gij.in :ovetleg 'met de ke.l'keraden van Grand Rapid!, aan 
dat'verlangen g'evolg wildet geven. ' 

ART .. LXIIL 

Tel' tafel ]tomt bet· v~l"zoek van Ds. Hemkes om een anderen Re· 
dacteur voor ,DR WACHTER te benoem~en" aangez.ien hij te veel ar· 
heid heef~, o~,,_zijne ZOl'g behool'lijk aan DE, WACHTER te wijd(;m. 
Na gehoude~ discut-1sie besluit de,' Synode dat ,de tegenw~)Qr4ige ~e· 
dactEmr zal aan blijven, maar dat pem tot verlichting in dien 'arbeid 

. twep. broeders als vaste _medewer~ers tel' zijde gesteld zullen worden: 
Tot vaste, medewerkers worden gekozen, Dss: L. J. Hulst en R. T. 
Kuiper. Ds. ,Hemkes geniet vo'or de wel~kzaamheid een Jaarlijksch 
honorarium van $125.00, en ,de be;d.e broeders ieder $100.00. 

ART. LXIV. 

Aan de orde IS de lezing van eeolge bl'ieven ~) een van de Holi. 
Ohr. -Geref. gem. van Pella, inqoude!1de bezwaar tegen de opname 
van Ds. J. 1. Fles als leeraal' in onze Kerk te Zeeland,omreden de 
ollsohriftmatige zienswijze, in betl'ekking tot 80mmige punten over tle 
Eschatologie, in zijn vraa.gboek, door den dl'uk algemeen gemaakt, 
niet pnbliek herroe'pe:n is. 

Besloten, Oml'eden ZEw. de '6r~ssis ~4011and '-in "deze~';'voldoenihg 



gegeven h_Beft, dat d~ Synodale'.Scriba ee:n verklai'end schrijve~t richte 
over bedoelde,ornsta~digheid aan den kerkeraadv~n 'Pella. , 

b) Briefvan Alto, inhoudende aanvraag dat onze, Kerk voor die 
gemeente, cqlIecteel'e to.t verkrijging, van e,e!! kerkgeb,?uw. De Clai:i
sis Illinois advise.ert, eene collecte voor genoemd doel toe· toe staan. 
Er wordt besioten,_ dat naardien de, broede'rs Douwstra en NOOl'dewier 
er eene classisbeurt zoude~ waarne~nen, :?:ij ua onderzoek aan den Oon
sulent G. Broene zonden ke'nuis geven ten einde, indien noodig, e,en 
algemeene collecte aanbevolen zon worden. 

e) Brief van Cincinnati'of'-de SYDode Diet aan'de gemeente Cin
cinnati zon kunnen 'schenken de verschnldigde $40.00 als scboolgeld~ 
en dan' nog'een jaar daal'van,vrij te laten, aangezien .zij nu weder' een 
Ieel'aar wenschten te beroepen. EI' werd besloten die $40.00 te-schen· 
ken. 

d) Van Oostfl'iesland. Deze gemeente had van de Classis Iowa 
verzocht twee-' clasRisi)eurten, en deze waren goedgunstig toegeRtaan. 
Een was waal'genomen en e'en was de Classis nog schuldig. Oost
fl'iesland vl'aagt volvoering van de be-lofte. De afgevaardigden. van 
Iowa gf'ven yerslag~ DI;!. H. Bode moest nog een· beurt waarnemen, 
zou heellgaan en was dool· ,hniselijke omstandigheden verhinderd. Nu 
was ZEw. er heen. De Synode rekent daarmede de zaak in orde, en 
verwijst haar Vel,'del~ naar de Classis. Iowa. 

ART. LXV. 

Aan de orde komt een instl'uct,ie -'del", Classis Grand Rapids: Of 
11et weI ovel'eenkomstig de kel'korde is, wanneel' een lid qer gemeente 
onder censuur· zijnde en zijn Iidmaatschap opzegt, daal'door geacht 
wordt buiten het bCl'eik del' ~el'keJijke behandeling te zijn? De Sy· 
node besluit om VOOI' aIs nog te blijven bij wat dienaangaande be
paald is, (zie Art. 65 del' Algero. Bep.) nl., "de kerkeraad kan aan 
zulk-e'te beklagen pCl'sonen niets meer dO(~Il, omdat zij zic,h 'buiten de 
Ke"k ge.teld bebben." 

ART. LXVI. 

De Classis Holland ~raagt, dat de Synode baar gevoelen uitspreke, 
of D. M .. ?iijn kind ten doop mag hou~h'n. Overeeokolllst,ig de inlich
ting die gp.ge,ven wOJ'dt, was D .. M., vroeger 17 jaa!" oud.zijnde, in on~ 
geoorloofde gemeenschap,g_eweest met ~en m~il'lje, en tegen zijn wi! 
door eell la\"ye1· ged\voI~S'en haal' te huwen, of $500.00 te geven, of 
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~~llr -J ~,c1rso~:_ in d.~ Stat.e~, prison te_ gJtau; Hem ~erd, te gelijker ti14 
door den lawyer,gezeg,d, d~t indien bij, baar buwde en,na het buwelijk 
,e~n z~ker bep~alden tijd, niet met h~ar-Ieefde, zij~ huwelijk met haar 
dl?or. 4~, sta~t8wet o:nthonden kon '.Vorden. Zoo had hij gedaan en 
toen wer,d late,r d~t buwelijk door d~ wet alsniet wettig, verklaal'd: 
:pc kerkel'aaq t~ V~ be,scho~wt dat ht:welilk e·veuzeer onwettig eD. 

verklaart li~8cQ.reven gemeenschap als hoererij. De betrokken per
soon z~u hiervan belijdenis do~n op' kerkt:~raad. en in bet. openbaal'. 
De persoon van wien hij ont~ondeIi was"huwde cen ander en D. M. 
huwde later ook een ander. Nu heeft hij uit bet dusgenoemde twee
de buwelijk "c,n kind en devl'aag is of hij dat tendoop, mag bOllden? 
De Synode meent dat 'dat eel'ste huwelijk' vah D. M'. wettig' was en' 
mitsdien mag hij ,zijn kind:niet ten doop honden. 

ART. LXVII. 

De ,Cla.ss.is Holland v.raagt hoe. teo moeten handelen met betrekking 
~~t, N. }Il, ... te N., bnisvrouw.yan N., die zl3gt cen man in Nederland om 
Q:v~rspel tehe,hben vedaten? De kerkeraad, van N. N. had geinfOl'· 
~~et'd bij weI inge,wijden, waat' J:of. N. 'vroeger met, den, door- baal.' ver
l::tten man, woonde. Uit die infOl'mat~e blijkt, qat' iedel'een in die 
pl •• tswel de gedacbte had zooals de. Vl'onw me<ledeelde, .zonder dat 
er e,igenlijk ien;:u,!-nd. was, die zeggen,kon het,klaar te kunnen bewijzen. 

N a disenssie wordt het vo]g~llde besloten: de Synode oordeelt, 
dat de vronw~ die na belijdenis hier~an, dat zij baar man bad vel'la
ten zonder door den wereldlijken l'ecbter van hem gescbeiden te zijn, 
als lidmaa.t:der,·~~Ijleent,e te, N. N. aangenomen was, lidmaat kan blij
ven, maa:r dat den:,kerk{!l'aad wordt aanbevolen" om. te zien, dat de 
vrouw rech~er\ijk "an den vorigen m.an gescheiden worde. 

ART .. LXVIII. 

De Syn.od,e Qverweg,e of het Diet goed zou zijn, om, met bet oog op, 
Du~ts.che gemeenten onzer Kerk, middelen in het .w:~rk, te stellen" 
dat zulke gemeenteD in de toekomst ook met Duit.~ch spl'ekende leel'-: 
aal'S verzorgd worden. Den Afgevaardigden van 'Iowa is door die 
ClasRis in last gegeven, om na toeliehtrng in betrekking tot die aange
legenheid het .volgelld voorstel,~ t~ doen: "Dat de Synode ee-lle- ,Com
rnissie a3:011stelle, om te onderzoeken in hoe verre Du.itsche gemee~ten 
~'oordeel kunnen hebben van de School te Veldhuiz~n, .Graafscp~p 
B,en~heim." Tot ondei,'zoek daarvall",Jlenoemt" _ de :v erga~ering, "de' 8y:' 
nod~le Commissie~ , ,. -
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ART. LXIX. 

De Classis Grand Rapi~s vraagt om in Art. 59 del' Algem. Bel" 
"de uitdl'ukking, "voor zoover gij dezelve geleel'd en beleden hebt," te 
veranderen in, "die gij geleerd en beleden Leht." 'Na eenige discussie 
besloten om bij de vragen, !looals zij un zijn, 'te blijven. 

ART. LXX. 

Als Afgevaardigden OUZel' Kerk naar de Clal';sis te Hackensack, 
.te houden in Oct. '83, gekozen de broeders E. Van del' Vries en W .. 
Greve. 

ART. LXXI. 

Er wordt gevraagd of men met betrekking tot het bonden van de 
Fcestdagen niet overal op een gelijken voet komeu kan? 

De Synode oordeelt het best, dien aangaande, bij de bestaande 01'

de te blijven. 

ART. LXXII. 

In· betrekking tot den nieuw benoemden Docent, wOl'dt .gevraagd, 
welk departement in den bel'oepsbrief genoemd moet worden, waarin 
door ZEw. zal worden onderwezen? Antw. Dit wordt aan.het cura
~ol'ium overgelaten in overleg met de Docenten. 

ART.·LXXIII. 

Er wordt voorgesteld en aangenomen om de nog overgebleven ex~ 
emplaren del' AlgefIl. Bep., waal'in ook de N ahandp.lingen del' Synode 
,evenzeel' als de kerkorde van Dord van 1618-19, en de 5 Art. tegen 
de Remonstranten opgenomen zijn, in den Handel verkrijgbaar te stel
len voor slechts 20 cent. 

ART. LXXIV. 

AFSCHEIDSREDEN. 

Daar e1' geene ,zaken meer aan de orde zijn, spreekt de Praeses zij
,ne erkentelijkheid uit aan den Vice-praeses, den Scriba ,en Adjunct-
scriba, en Docent f'n aIle Afgevaardigden. ZEw. zegt: ' 

'V AARDE BRoEDERsl-Aan bet einde onzel' beraadslaging geko
men, vinden wij-gij zult daarvan overtuigd zijn---.:ruinic stof tot 

. qank, maar tevens gelegenheid tel' verootmoediging. -

Dank allel'~erst aan God, Die ons hier saaml'iep, en in den arbeid 
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van een vijftal drukke dagen kracht en frischheid ve'rleende om hem 
ten eiude te brengen. 

Er zijn onderscheidene besh~iten genomen, die, als God ze achter
voIgt met zijn' zegen, kunnen strekken tot heil del' Kerk. Wij voel
den ons onder de kracht del' waarbeid, en in het geloof eenmaal den 
heiligen overgeleverd. De orde, en-zoo wij niet andel's weteil-ook 
de Hefde bleef bewaal'd, al was het dat de zienswijzen soms moesien 
verschillen. De Heere was nog in ODS midden en toonde bemoeiingen 
met ons te maken. Vandaar dat wij ous in voorwaartsgaande rich
ting mochten bewegen. V oOl'al in de aangelegenheden van' de Theo
logische School en del' Binf!-enlandsehe Zending kwam dat uit. RUl:lte 
8,1' de goedkeuring cles Heeren op! 

Dank ook hebben wij voor elkaal'. Namens de Synode betuig ik 
onze erkentelijkbeid aan den Scriba en zijn Adjunct, voor al den ar~ 
beid, dien zij met zooveel geduld ala naal'stigheid bebben volvoerd. 
Dank aan den Vice-praesident, die mij geti"ouw tel' zijde blee£; aan 
den Docent voor zij~e pl'aeadviesen en overige hulp. 

Dank aan de Afgevaardigden voor bunnen ar'beid, voor bet geduld 
en den steun, waarmcde ze den vool'zitter tegemoet kwamen; ook 
dank aan andere broeder~; schoon ze in bet nachtelijke uur hier niet 
meer mogen zijn, VOOl' de hulp in 't Cen en ander del' Synode ver
strekt. 

'revens vinden wij echter in ons volbl'acht werk aanleiding tot 
verootmoediging. Vooral past ze aan hem, dien ge tot uw vool'zitter 
koost. Bet is weI niet noodig van zijne zwakheden in 't bizonder te 
gewagen; hemzelf zijn ze bekend, f!ll u zullen ze niet verborgen zij'n 
geblev1211. Daar gij eehter toondet gednlil met hem te kunnen oefe
nell, v(~rzu(:'kt hij de8 te vrijmoediger vel'gevillg, indien hij, zonder 
zijn wil, iemand beleedigd mocht hebben. Ook bij nlieden zal de ge
legenhei(l tel' verootmoediging niet geheel ontbreken, en tesamen 
moeten wij 011S overtuigd honden, dat er niet altoos de gewenschte 
heldcrheid in ons betoog ,vas; de zucht tot spTeken of ook tot zwijgen 
soms buiten de maat raakte, en zelfs staande de Vergadering moest 
het, ons duidGlijk worden, dat wij ook hier toonden nog feilbar_e mel1-
sohen to zijn. 

God vergeve onze zoilden, verschoone onze gebreken, en bekroone, 
ondanks al onze onvolkomenheid, deze,n arbeid met zijn zegen. 

Vaanvcl Broeden;! Keert terug tot de uwen, de gemeenten nwer 
wrgc aanbevolen, en de bezighec1en in Gods Koninkl'ijklu toeg0,,'czen. 
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Hij zegene uwen vlijt.en doe u een rijken oogst inzamelen VOOI' uwen 
hemelschen Zender. Nog dikwijIs-dit weusch ik n en mijzelf toe
brenge Hij ons wedel' tesameu.,tot hetzelfde doel, en met een ruirne~ 

ren zegen dan TIn of voor dezen. Maar is dat niet zoo, neemt I-lij er 
nit ons weg, voor Juni 1885 iR teu eiude gespoed, dan doe Hij ons' 
eindelijk vergaderd worden in de Gemeente del" yolmaakt rechtvaal'
digen en voor den troon des Lams, oat geslacht is en ons Gode ge
kocht heeft met zijn. bloed. 

ART. LXXV. 

Ook de Afgevaal'digde van Ridott, Ds. Smidt, verzoekt nog een 
woord te zeggen, nat hem op zijn hart ligt. Bij de opening der Sy· 
node was hem door dep. Praeses ook het welkom toegeroepen, zonder , 
dat hij toen rui'mte vond om daarvoor zijn erkentelijkheid nit te 
drukken. Hij spreekt nu zijn blijdschap uit daarover dat bet weI· 
kom, door den Praeses.hem toegeroepen, door de Vergadering zoo he
leefd en welmeenend in daden bevestigd is. Hij beeft nieuwe blijd
schap en nieuwe sterkt.e ontvangen, en verbeugt zich deze .Vergade-
ring- te hebben mogen bijwonen. . 

ART. LXXVI. 

De Synode verdaagt tot Woensdag den 3den Juni '85 bij welzijn 
en na het zingenvan PO. 72: 11, wordt de Synode ge·eindigd met 
dankzegging aan den Heere door den Praeses'Ds. J. H. Vo •. 
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BIJLAGE I. 
Vers/ag van de Synoda/e Commissie aan de Synode. die gehouden 

za/ worden te Grand Rapids. Mioh .• Mei 28. e. u. d. 1888. 

EERW. BnOEDERs IN DEN HEERE! 

• < 1. Uwe Vergadering had vorigen jare als A.fgevaardigden ouzel" 
ICerk, naal' de Synode de.l' Christel. Geref. -Kerk in Nederland, be~ 
no(>md de broeders L. Rietdijk en Docent G. E. Boer. Laatstge~ 

noemde broeder werd echter wegens .omstandigheden verhinderd te 
gaan, tengevolge waarvan zijn Secunc1ns, Ds. R. 'r. Kuiper, mede de 
1'eis derwaards moest aanvaarden. Hadden'genoemde broeders in last 
om in oVl'rleg met het collegie van Docen,ten en andere broeders, om 
fe zien naar eell broeder, die' in -onze Kcl'k. als Binnenlandsch Zen de· 
Hn~ Leel'aal' zon kunnen dienen en zoo mogelijk te beroepen, zoo heb· ' 
hen toch, overeenkom..:;tig hun verslag aan uwe (]ommissie, die pogin· 
gen get'ne gevolgen gehad. Bij hunne teI'ugkoml::lt ontying de Com· 
mit'~ie het lHl.Volgend Rehl'ijven. (Brief van de Afgevaal'digden.) 

1\AN DE SYNODALE COMNIISSlE DER HOLLANDSCHE 
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN 

DE VEREENIGDE STATEN VAN N. A. 

EERW. EN GELIEFDE BROEDERS IN CHRISTUS, HElL! 

De Deputaten, benoemd door de Synode anzer Kel'k in 188.1, en 
gezonc1en door onze jongste Synode 1882, door de goede band onzes 
Gods behonden in het Ouele Vaderland aangekomen, hebben het ge· 
noegen' gesmaakt vriendeiijke en broec1erlijke bejegeningeti ,te genie· 
lell, waal' zij kwamen, ook in het midden del' broederen op de Syno9-c 
del' Christ. Gcref. Kerk in Nedel'\and vergaderd te Zwolle, Aug. 15-. 
Aug. 30., j.l. De goede geest en stl'ekldng" die zich in genoem_de 
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Kel'k kenmerkte, en. de innerlijke waa~'de en bloei waarmede God haat' 
be-gunstigd beeft, te aanschouwen, was 'waarlijk verblijdend voor onz'e 
Deputaten. .Zij zullen D. V. verslag geven· van hunne vel'rigtingen, 
euz., op e.~. Synode ouzel' Kel'k in haar e~ k. Vergadering, 1883. 
Eene zaak aan uwe Commissie mede te deelen en ter uwer overweging 
voor te leggen is ODS eene behoefte, uaml., de zaak "het roepen van 
cen Binnenlandschen ZendeIing." Ret is u bekend, dat ODze jongste 
Synodale V E'l'gadering, doordrongen zijnde dat- een Binnenlandsche 
ZendeIing, in plaats van hr. r. v. d. Bosch, cene dringende behoefte 

, is, besloot-zie Al't._65, Not. Junij 1882-,-het roepcn van eenen'broe
del' in N ed,erland voor Quze Kerk als Binnenlandsche Zendeling in 
America in",handeIl del' Deputaten'te stellen,' waartoe dan ook de be
roep brie.f ~OOl' de Deputaten in Nederland is ontvangEm in h~t laatst 
van J uli. 

Het stl'ekt OllS tot leedwezen u te moeten berichten dat uwe Depu~ 
tatie nlet tot het 1:oepen van eenen Zendeling heeft kunnen besluiten; 
niettewmstaande de best mogeJijke middelen zijn gebruikt en wij or 
~Il geslaagd zijn, om aan de begeerte onzel' Synode t,e voldoen. Uwe" 
Deputatie heeft gelegenheid bege(-'rd die is ook verlei€md, om die zaak 
aan het Collegie del' Eel'w. Docenten del' School te Kampen vo'oi· te ' 
8tellen, met v'el'zoek c1at .genoemd Collegie Docenten ons eenige na
men van Pl'edikanten zon upgeven; de belofte werd·, gedp,an, de Docen
ten zQuden,in,ovenveging nemen en zoo spoedig mogelijk den uitslag 
tel' ODzer kennis brengen. Die Vergadering met de Docenten vond 
plaats.Juli 12. Tot opAug-ustus 6, was nag geen antwoord van de, 
Docenten ontvangen. Ook raadpleegden wij pl'edikanten, doch zon~ 
.der dat de Kerk er door bevordel'd kon worden. Want die door den 
eenen aanbevolen werd, werd door eenen andel'en ontraden. rntus
schen had een uwer Deputateh kennis gemaakt met den Eerw. Heel' 
John, Pl'edikant del' 'Christel. Geref. Gem. te Zwartewaal, Zuid~Hol
land. ZEw. scheen dam·toe weI een geschikt pel'soon te zijn. Na 
ovel'leg besloten wij aan de Docenten te vragen wat zij over genoem
den Ds. John dachtell. In antwoord op die vraag pel' brief aan het 
Collegie del' Docenten gezonden, ontvingen we het antwoord; De 
:Docenten konden OIlS niemand aanwijzen. vVat Ds. John betrof 
d,aarov~r k.on men niets z.eggen,. want ZEw. aan de Ineesteu onbekend 
~was. Dus naderde, de tijd del' Synode te Zwolle, en had uwe Depu
.tatie DOg niets kunnen doen. Velen zijn geraadpleegd, zoowel Docen
,ten ,als Predilqtnten, doch, bij, alles. bleek, het, dat wij de vrijmoedig~ 
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heid niet vonden om iemand als Binnenlandschen Zendeling,te roepen. 
U vraagt misschien, wat ons oordeel over Ds. John is. Daarop dient 
tot ant·wooi'd: Hetgeen in Z~w. wenschelijk als Binnenl. Zendeling 
is en ons genegen deed zijn ZEw. te roepen. ZEw. is een lUall in de 
kracht des levens-wellicbt 40 jaren-heeft een klein ge-zin, 2 kinde
ren, dus 4 in getaI, is een Duitscber van geboorte. Duitsch zen -in 
het'reizen gema;kkelijk zijn en ook dienen om, o.nder Duitschers en 
Oostvriezen in 't verre Westen te arbeiden. If! een man die vlug is 
en jujst gepast om onder het yolk te al'beiden, want dat zijn leven is, 
daarbij in Duitf?:ch en Hollandsch duidelijk en weI bespraakt. Is YOOl"

heen Zendeling onder a"e Duitschers in Nederland geweest,. heeft zich 
later-sede.rt t:enige jal;en-met de Christel. Geref. Kerk in N eder:' 
land vereenigd, is een harer Predikanten en blijkt op kerkelijk stand
punt in Nederland vast te staan; heeft met vrncht de gem. te VIis
singen gediend en is nn een gezegend predikant voor de gem. Zwarte
waal die voor zijn komst bijna te, niet was gegaan en nn in een yoor
uitgaanden staat is. Ook geeft men in ZEw's omgeving-zijn Clas~ 

ses broeders, een .goed getuigenis van hem en is algemeen gel'espec
teerd en bemind. ZEw. heeft - eene goede reput.atie. N u wat ons 

, ~ezwaar verool'zaakte en yel'hinderde om eene roeping nit te brengen. 

1. Om dat er geen gelegenheid bestond om iemand andel'S dan Ds. 
John te vinderi, was die kring ons te klein. 

2. Had men in 't gemeen weinig kennis van ZEw. in die Kerk, 
omrede ZEw. nog maar weinige jaren er toe behoorde. 

3. Had men weI wat vrees-en wij waren er ook niet van, ontdaan 
-of hij in America weI zoo hecht ZOn staan als in Nederland. 

4. Is hij volgens het getnigenis, dat gegeven werd van die hem 
kennen, niet begaafd met vee 1 kennis en is ook geen studeerend 
mensch. Indien hij in eene gemeente arbeidt, zal plaatsverwisseling 
om de paar jaren weI wenscheIijk zijn; ook dat was ons een hinder
paal. 

5. Verklaarde ZEw. mij dat hij voor het tegenwoordige niet 
gaarn eene roeping zou ontvangen-terzijde was onze zaak en dat 
men aan ZEw. dacht, (ik weet niet weI hoe) tel' zijner kennis gekomen. 

Omrede hij nog maar- zoo kort in Zwartewaal is en daar met 
vrucht kon, arbeiden. Daarom oordeelden wij dat het roepen voor 
het tegenwoordige met het oog op die verklal'ing vruchteloos :wu zijn. 

Tengevolge van het bovengemelde is het de begeerte deze zaak 
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aan .uwe beoordeeIing in vel'eeniging met de B~Dnenl. Zending Corom. 
over te geven. Bopende, dat u hiervan 'genoemde, Commissie in ken
nis stellende, en in vereeniging en 'zamenwerking deze zaak beharti
gende, voo]'spoedig moogt zijn in het verkrijgen van eenen Zendeling 
volgens de ernstige begeerte del' jongste Synode. Ten einde de. aan
vankeIijke, vl'ucht,bare 3rbeid, door br. v. d. Bosch verricht, mege 
worden vool'tgezet door eenen waardigen opvolger, tot zegen van het 
Gods Rijk op aarde en Qnze gemecuschappelijke blijdschap. Door de 
goedertiel'enheden des Heeren, zijn we in welfl.tand Sept. 24, j.l., na 
eene rei8 van 15 dagen te Ne"T York gearriveerd. Gode zij dankL 
yoor Zijne genade. 

Na hartelijke broedergroete namens de Depuiatie, ben ik uwe 
diellstw. diell. en broeder in Christus! 

L. RIETDIJK. 
PATERSON, Oct. 12, '82. 

2. Was door u aan uwe Commissie in last' gegeven, om te onder
, zoeken naal" den gezol.ld~heidstoestand van Ds. S. Baron, tijdelijk ge
emel'iteerd en wonende bij Pella, Iowa, zoo beeft de Cornmissie een 
ondel'zoek ingesteld bij den kel'kel'aad van Pella en daal'op eell schl'ij
ven ontvallgen~ en geeft hiel'bij het ontvangen schl'ijven aan de Syn. 
ovcr. 

3. Dan hehben \YB een hrief ontvangpn ondel'teekend door sommi: 
g:e hodefl van de Holl. ChI'. Gel'ef. gem. Ackley, Iowa, houdende 
he7.wnal'tegen hand81ingen van den kel'keraad aIdaar en -de Classis 
Iowa, die tel' Synodaie tafel gcbl'aebt wordt. 

4. V crd('r iugekomen eell brief van de gem. Oostfriesland. In
houd verv~ulling va"? een Classis-beul't door de Classis Iowa. 

5. De Scbl'iftelijke gemeenscbap met de Buitenlalldsche K~rken 
ondel'houden. 

6. Oak geeft uwe Commissie te kennen, dat ingevolge_ eener OPM 
'merking, van Mr. Garveling, Tl'usteeslid ouzel' School, dat in de Incor
poratie-wet vall onZe Kel'k eene dl'ukfout ingeslopen was, welke niet 

I in de door de Class is goedgekeurde copy voorkwam, (in de copy stond 
namelijk "pl'opel'ty"·waarvoor in de gedrukte wet "proper" gelezen 
wNd,) zij in overIeg getl'cden is met de Classes flolland en Grand 
Rapids, dat in naam del' be ide Classes aan Mr. Garveling ~s opgedl'a
go>l)' 0111 bedoelde fout door de staatswetgeving te doen 'ivegnemen. 
Bedoelde -orflstalliligheid pa:-3seel'de het Hni~ van vertegenwool'digel's' 
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OeD den Senaat te'Lansing en is alzoo genoemde fout in'oDze kerkwet 
weggenomen. 

7. Aangezien Mr., Garvelif!g een onderzoek ingesteld heeft en in 
kennis is met de kerkinc.orporatie-wetten van andere Staten als New 
Jersey, Ohio, Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska en Dacota, in welke 
Stat,en de gemeenteu zoo geol'ganiseerd kunnen- worden, Jat' baa]' met 
twee-derde meel'derheid de property gewaarborgd wordt, zoo kwam 
be-t der Coinmissie in Qvel'leg IUet de Trustees goed VOOl' en werd Mr . 

. Garveling verzocht van een en ander een kort vel'slag in te dienen in 
'uwe V ergade~ing'. 

Met de bede, dat de Heere met het licht en de genade des Heiligen 
Geestes in, het -midden van 11 we Vergadering moge wezeu, zijn we enz. 

Namens de' ComID. voorn. 
GRAND RAPIDS, } W. II. FRiELING, Preases. 
GRAAFSC[{AF, R. T. KUIPER. ' 
VRlESLAND, G. HEMKES, Scriba. 

Mei 1883. 

BIJLAGE II. 
Ingevolge een besluit van de Classis Grand Rapids van de HoI. 

ChI'. Geref. Kerk in Amerika, gebouden den 1 Nov. 1882, met merle· 
werking van eeDe Commissie uit de Classls Holland dierzelve Kerk, 
waarin bepaald was om met afgevaardigden van eenige vail de Dutch 
Ref. Ohurch afgescbeidene .gemecllten te handelen over hunne aan
sluiting bij de Holl. ChI'. Geref. Kerk, waartoe zij- verzocht hadden. 

VERGADERING GEHOUDEN 'l'E GRAND RAPIDS, DEN 

14 NOV. 1882. 

ART. L 

Tel' EleneI' zijde tegenwoordig uit de -Olassis Grand Rapids: 

DB. J. H. 'vos, 
Ds .• 1. NOORDRWIER" 

Ds. E. v. D. VRIES, 

OUD. GELOCK. 
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tnt CllIssis Holland: 

Ter andere zijde: 

Uit de gemeonte Grand Haven" 
"" " Grand Rapids, 
" ," H Zeeland, 
"" " Drenth e, 
"" " Montague, 

ART. It 

Ds; G. HEMKRS, 
Ds. H. v. D. 'WEEP, 

Ds, R. T. KUIPER, 

OUD. P. HEIBOEI<. 

Ds. R. DurKER, 
Ds. L. J. HULST, 

OUD. J., LAHUIS, 

" A. LANNING, 

" J. MEIDEMA. 

Op voorstel van Ds. Kuiper wordt Ds. J. H. Vos met algemeene 
stemmen tot Praeses benoemd, die deze betrekking zich laat welgevaI
len, en daarop laM zingen Ps: 25: 2, en de Vergadering opent metge· 
bed. 

ART. III. 

Op voorste1 van den PrMses wordt Ds. Kuiper tot Scriba verko· 
zen, die insgeIijks deze betr~kking aauvaardt. 

ART. IV. 

Omdat Docent Boer 1es gaf in de collegiezaaI, was men vergaderd 
in de kerkeraadskamer. Een del' studel1ten komt binnen en vraagt o'f 
Dss. Boer en P. Schut deze Vergadering mogen bijwonen, wat gaarne 
wordt toegestaan. 

ART. V . 

. DB. L. J. Hulst staat op en deelt mede dat hij en zijne medebroe· 
deze samenkomst hadden verlangd, ingevolge een besluit van 

eene Vergadering van Afgevaardigden nit acht van de Dutch Ref . 
. Church afgescheiden gemeenten, die den 26 Oct. j. I. te Grand Rapids 
was gehouden, en waar zeg van die gemeenten besloten had den zich 
bij de Holl. Chr. Geraf. Kerk in Amerika aan te siniten; dat zij weI 

op welk eene wijze die Kerk genegen was, afzonderlijke ge· 
~':meent:en in hare gemeenschap op te nemen, maar daar zij van bet begin 
1i§::hUlm"r scheiding af in vereeniging met elkander badden gehandeld, 
\~"wet]scht'm zij nu ook tesamen opgenomen te worden, en hadden zij 

ouiwerp, bevattende de manier waarop zij die opname verlangden 
gem.eezitell besproken enop de Vergadering te Grand Haven 
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goed gekeurd; dat zijnu gaarne aan de Classicale ,Com~issie wilden 
aaanbiederi met ve,rzoek om daarnaar in de opname' behandeld te \\'0]'

den~ Hij m~rkt echte~ op dat waal'schijnlijk door misvcl'stand, eeoe 
van die' zes gcmceriten -t. w. East Saugatuck of Fijnaal'd, was uitge. 
vallen en reed~ bij de Classis Roll. was ingelijfd, doch dat de Afge
vaardigden van de andere vijf gemeenten ook dezen' -:morgen' nog 'we~ 
del' wal'en sarnell geweest, en besloten hadden bij het te Grand Haven 
I:{enomen besluit te blijven, en dus. gemeen'schappcl. opuame volgeus 
b,nD ontwerp verzochten. Hij geeft daarop ,hun ontwe-rp over, bet
welk luidt als voIgt: 

AR'l'IKELEN VAN VEREENIGING. 

Wij ondergeteekenden als opzienel's del" gemeenten, die in' den 
jongi:\ten tijd de Dutch Ref. Church hebben verlaten, om bekende re
de!l, bieden door dezen ooze vereeniging aa.n met de Holl. Chr. Geref. 
Kerk alhier, op de yolgende gronden: 

a. De Nederl. Gel. belijdenis net· Beidelb. Catechismus ell de leer
l'eg.els van. Dordrecht, 1618-:-19, zijn,_ beide onze" en uwe standaards en 
de,Hturg~e en kerkorde van Dordrecht bij de Chr. Geref. Kel~k in Ne
derland in gebruik, regelen beide onze en uwe gebl'uiken, zoodat wij 
in den grond een zijll. 

b. U W. vl'oeger heengaan heeft in het oog van sommigen on,zer de 
litteekenen del' onvolmaaktheid en ons langeI' vertoef in de Dutc~h 
Ref. Church, ,wordt door sommigen uwer ongunstig beom'deeId. Wij 
stellen voor te vergeten betgeen aebtel' is en ODS te strekken naar bet
geen Voor is, zonder op iets van. bet verledene tel'ug te komen. 

c. Er bestaat zeer natuurlijk zoo bier en daar een en ander ver
schil in den vorm of de manier van doen, dbch'wij stellen'vool' al die 
dingen, die toch niet den grondslag onzer yereeniging raken, aan'de 
wijsheid_der plaatselijke gemeenten over te laten, niet twijfelen'de of 
de tijd zal dat verschi! weldra afsiijten. 

d. PlaatRen waar beide wij en gij gemeenten bebben,' die elk een 
leeraar kunnen ondel'houden, daar blijven beide gemeenten voortbe-
8t~ari ais twee Ie-den van bet geheel, waar een van beide eene g.emeen
te, de aildere slechts losse leden heeft, 'daar zoeken 'wij de -108se leden 
met de be8taande gemeente te vereenigen. < 

GELn~FDE BRUEDERS!-Wij hebben ~nze gemeenten deze al'tike
len van veree!liging voorgehouden, en dez_e hel?~en dezelve goe(ige-



35 

keurd en toestemming g~geven om op a~ze gronden met U ,tot, een 
lichaani -te worden verboriden. Wij hopen 'dat _gij evenzeer v,erblijd 
zult zijh met onze toetreding als wij bege~rig zijll om op geze:gde 
grondeIi te worden' ontvaJ?gen. van h. Bij dit aanhod behoeven, wij 
!Slechts eene aanneming en" wij zijn een, tenzij men eene of andere vorIn 
van huldiging ver;kieze.' 

Hetwelk doonde de ke"keraden der gemeenten Ooldbrook, Grand 
Haven, Zeeland, Drenthe" Montague. 

ART. VI. 

Na het verlangen en de voorstellen der broeders gehoord te heb· 
ben, oordeelen de Classicale 'Commissien bet noodig dat ook zij, voo~ 
zij verder met de broeders onderhandelen, afzonder1. vergaderen, om 
met elkander te overleggen iu'hoev-er zij vrijheid 'hebben om aan bet 
verzoek van de bl'oeders toe te gevell. 

ART. VII. 

Daar intusschen de- colegiezaal ontruimd was, gaan de leden der 
Classicale Commissien daar vergaderen, terwijl de andere bro~ders in 
de kerkeraadskamer blijven, en zeker was dit goed en bevol'derlijk 
voor eene meer biddende behartiging van de zoo gewichtige taak. 

ART. VIII. 

De beide Classicale Commissien nu mede geadsisteerd door Docent 
G. E. Boer en Ds. P. Schut vergaderd zijnde, viriden e1' e1'nstige disw 
cussien plaats, waaruit bleek, dat allen het gewicht en belang del' zaak 
beseften, maar niet dadelijk eenstemmig dachten over den gedragsIijn 
aie' m~n in dezen critiscben toestand had te volgen. vy ant, 

a. Eenigp. del' broeders oordeelen in de opname del' vijf gemeenten 
,niet andel'S te mogen handelf-n dan hun door de Synode dezes jaars 
was voorgeschrevf'n, dat men het niet 'of bezwaarlijk zou kunnen ver
:alltwoorden als men' het op eEme andere wijze deed, en dat in afwij
king van de voorgeschreven regel zeer ligt moeielijkbeid in de eigen 
. gemeenten onzer Kerk zou kunnen veroorzaakt worden, zoodat zij 
gaarne zoud_en zien dat de broeders zich bij bunne aansluiting aan die 
bepalingen onderwierpen, en zoo zij dit niet mochten kunnen doen, 
zouden zij de verdere onderhandeling met henlieden willen zien uit
g"st"ld tot de eerstvolgende Synode, opdat die zich daaromtrent .nader 
verklaarde of met de broeders besliste. 

O. Andel'en meenden dat de Commissien vrijheid bad den om met 
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de broeders te hand,elen en .zoo mogclIjk de zaak te hesHssen, omdat 
de QIDstandigheden verandetd waren; daar de broeders, die de opname 
"begeel'den, uu niet kwamen als afzondedijke gemeenten, gelijk de Sy
riode bij het nemen van haar bcsluit haal' beschotlwde, maar als onde~~ 
ling vel'eenigd en als zooda-nig nn in gemeem.ohap met elkandel' 
wenschten opgenomen te' worden, waarvoor. de Synode geene beralin
gaD had gemaakt zoodat el' derhalve ook ge~n voorscbrift ovel'tl'eden 
wel'd. . 

J 3, men stelde zich V001' dat "3018 "(1e Synode thans' zat en oYer het 
nu vool'komend geval had teo oordeelen, zij geen bezwaar zoU maken 
om het verzoek del' broeders toe te staan, {'.n daoht daarom juist in 
dml geest del' Synode te zullen handt~len als men zich sch.ikte naar de 
veranderde oITu;otandigheden, als slechts de groote hoofdzaak in het 
(log werd gehouden en aan de waarheid en bet wezenlijk belang der 
Kerk niet te kort werd gedaan. 

c. Na bl'eedvoerige bespl'cking w,taraan allen deel uarnen, kwam 
men eindelijk overcen: 

,1. Eel'st de broeders te v I'agen , waarom hunne gemeenten niet 
hebben kunnen beslniten toe te treden volgens de bepating der Syno· 
de der Holl. Chr. Geref. ~el'k dezp-s jaars? t'n 

2. In geval de redencn die zij daarvoor opgeven gewichtig genoeg 
YOOl'komen, of niet weggenomen kunnen worden, dat men dan weer, 
in Committee zal vergadel'en om te bespreken en te beoordeelen of' 
die genH~enten op eene andere wijzc op te nemen zijn. 

ART. IX. 

De broeders werden binnen geroepen, waarbij nil ook Mr. Keppel 
van Holland, B. Veneklaassen van Zeeland, P. Koster van Coldbrook, 
H. Heeriuga van Fijuaal'd, East Saugatuck, plaats nemen. 

Mr. Keppel neemt eeTs1., het WOOI'd en zegt dat hij niet Afgevaar· 
tligde noch van de Vergadering van Grand Haven (26 Oct. l.t.) Doch 
van de gemeente te Holland is, maar alleen nit belang.,telling de Ver
gadering wenscht bij te WODen; hij vraagt of hem dit vergund wordt. 
Niemaud heeft er iet~ tegen', maar TUeel' dan een verklaren dat het huh 
zelfs genoegen doet en heeten hem cn de andere broeders met de Af
gevaardigden welkom. 

De Praeses- doet nu aan de bi'Oeders., Afgevaal'digden de vraag, 
(Art. 8, lettel' c, No. I:) 

Ds. Hulst antwool'dt, dat het niet was omdat men eenig bez~aar 
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had t~genden .inhoud del' 6 vragen, die bij de opnamezouden· rnoeten 
gedaan worden, maar omdat men wist dat,de ,Yertooning, die volgens 
het Synodaal besluit voor en bij de opname moest gemaakt worden, 
velen del' bunnen wat vreemd zonde voorkomen en tegenstaan, h. V~ 
Dat twee Zondagen te voren tw'eemaal afkondigen en dan vragen san 
de gemeente leden, of 2:1j die en die met name genoemde otiderlingen 
voor hun wet-tigen kerkeraad el·kenden, en~.? Hieraan, had meo' ver
nomen, stieten zich sommigen. -Men vreesd~ dat zeUs eenigen daar ... 
om zouden terug hlijven, 'eiI daar men dacht dat dit bezwaar maar t~
geD eene geringe vormelijkheid hestond waarin ligt wat toe te' geven 
kon worden, hadden zij het ietwat anders voorgesteld, zonder dat 
daardoor, zoo zij dac~lten, aan de groote hoofdzaak iets werd te kort 
gedaan. 

ART. X. 

Hiel'op volgen nu weer eenige discussien over en weer, en nu blee.k 
het dat enkele' van _de vijf vertegenwoordigde gemeenten nog niet 
eens voldocnde waren voorbet'cid, om van daag beslissend te kunnen 
handelen en de vereeniging tot stand te hrengen. Dit geeft aanlei~ 
·ding tot cen vDoratel en be.sluit om andel'maal in Committee te 'v~rga· 
deren. 

ART. XI. 

De broeders weer naar de kerkeraadskamer vertrokken zijnde, Wor~ 
den na eenige bespreking in de Vergadering del' Classikale -Commis~ 
sien twee voorstellen in stemming gebracht: 

a. Moet de verdere behandeling dezer zaak verdaagd worden tot 
deSynode in het volgende jaar. 

b. Of zal men voortgaan om met de broeders over eene gewijzig· 
de manier van opname te handelen? Het tweede voorstel wordt aan· 
genomen en d~ broeders worden weer binnen geroepen. 

ART. XII. 

De broeders weer gezeten zijnde, wordt hun door den Praeses me· 
degedeeld dat de Commissien genegen zijn met hen in nadere onder· 
handeling te treden, mits, dat geest en strekking van het Synodale be· 
sluit van April 26 en v. d. deze~ jaars daarbij in het oog worden ge o 

houdell. De Praeses vraagt: Zijt gij het m~t de zes vragen in het 
Synodaal besluit onzer Kerk eens? Op het antwoord: "Wij hebben' , 
el' niets tegen," 'doet hij ten ovel'vloede iedere vraag afzonderlijk en 
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wordt bevestigend geantwoord. DS .. Hulst en Ds. Duiker antwoord· 
den en 'de -andere broeders gaven adhae"sie. 

ART. XIII. 

Nadat nn nog was opgemerkt dat bij de beslissende. opname ook 
volgens de Art. 82 van onze Synodal. Bep., betrekkelijk leeraarsdie 
van andere genootschappen wenscben oyer te komeu,·en vooral met 
betrekking tot ben die vroeger bijonze Kerk gediend hebben, moet 
gehandeld worden, ell, die Artikelen waren yoorgelezen, wordt nn be
sloten: 

a. Dat de Afgevaardigde broeders tot hunne gemeenten terugge· 
'keeI'd, de punt,en waarin wij overeengekomen zijn bunne gemeente 
zuUen voorleggen en pogen om ook bare toe8t~mming te verkrijgen; 

. -lat de kerkeraden dan in haar naam verder met de Commissien kun
nen handelen, en dat dan Afgevaardigden van eenen behoorlijken 
lastbrief van hunne respectieve kerkel'aden voorzien, weer met de 
Classicale Commissien sarnen komen te Grand Rapids op den tweeden 
Dinsdag in December e. k., om de opname VOOI: goe-d te beslissen. 

De Scriba zal zorgen dat er een afschrift van de vragen als dan te 
doen uit het Synodale beslnit aan elk del' vijf gemeenten d.ie de opna
m.e verlangen, tel' hand gesteld worde. 

ART. XIV. 

De Afgevaardigden van de gemeente Montague, ouder!. J. Miede
ma vraagt: Of zijne gemeente wegens den verren afstand. niet zon 
kunnen bestaan met 8chriftelijke kennisgeving en verklal'ing op de 
Vergadel'ing van den zden Dinsdag in December. "De Vergadering 
acht dat voor die gemeente voldoende . 

. ART. XV. 

De Vergadering'gesloten met dankzegging door Ds. R. T. Kuip"er 
na het zingen van het 'gebed des H. VB. 3. 

J. H. VOS, Praeses. 
R. T, KUIPER, Scriba. 

Ingevolge het _bepaalde, in de Vergadering van ~e Commissien 
van de Classes Holland en Grand Rapids met Afgevaardigden van de 
uit de Dutch Ref. Church uitgetreden gemeenten, zie ne Notulen van 
die Vergad'ering, A,·t .... 14 Nov. j. 1. Vergaderd te Grand Rapids 
tel' plaatse als vroeger den 12 Dec., 1882. . 
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ART. I. 

Tegenwoordig w~ren als vroeger"de. led en van.de Cot;llmissie ,.der 
Classis Grand Rapids, zie bladz. 1. 

AFGEVAARDIGDEN VANDEVrJFGEMEENTEN. 

Van de gem. Grand Haven; 

" " " " " ." " " Coldbrook, 

" " " " 
" " " Zeeland, 

" " " " 
" " " Drenthe,. (zonder last brief) 

" " " Montague, was- e1' een brief. 

ART. II. 

Ds. R .. DUIKER, 

OUD, M. VISSER, 

Ds. L. J. HULST, 

OUD. J. KASTEN, 

Oun: K. "LABurs, 
OUD. B. YENEK~AASENJ 
OUD. A. LAN'NING, 

"Men oordeelt, daa"r" deze Vergadering eene voortzetting is van'de 
vorige, dat de vorige Pr=:teses en Scrips oak thans zuBen fungeer~~. 

ART. III. 

Daar broeder Lanning ni{~t aan bet besluit del' vorige Vergadering 
had voldaan,' en geen lastbrief had mede gebracht, veroorzaakt dit 
eenige moeieIijkheid en de vraag of men hem zitting zal mogen ver
leenen? Op zijne verklaring wat e1' door de gemeente van Dren'the ge
schied was, -ook door andereo'-medegedeeId, t. w., dat die gemeente 
reeds onder onze burgerlijke wet ons kerkgenootschap en met des
zelfs naam- georganiseerd was den <iden dezer, en dat' ,de behoorlijke 
afvaardiging door de drukte wegens voorkomen van eene hegrafenis 
des- vorigen daags verhinderd was, wo~dt geoordeeId broeder Lanning 
op z.ijn woord aIs vertegenwoordiger van de gemeente Drenthe aan te 
)Derke'n. 

ART. IV. 

De brief van den kerkel'aad van Montague inhoudende eene verkIa
rIng van voIkomene in stemming met al wat op. de vorige Vergadering 
bepaald was, en verzoek, ombij ·de HoI!. Chr. Geref. Kerk in Ame
l'ika te wordell aangenomen, :word voor kennisgeving aangenomen. 

ART. V. 

De N otulen der vorige Vergadering voorgelezen en goedgekeurd, 
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ART. VI. 
Aari de broeders gevraagd: Of zij alleri nu in hunne' gemeenten 

volgens de besluiten van de vorigeVergadering hebben gehandeld; 
nit de antwoorden en disenaslen b)eek nu: 

a. Dat of bij den Scriba of bij den Afgeyaardigden eenig misver
stand had plaats gehad. De Scriha had namelijk yolgens Art. 13 
aan elk del' vijf .gemeenten een afschrift del' zes vragen nit de SynQ
dale Bep. toegezonden, om daarover bet oordeel der gemeenten te 
kunnen vrag~n. ,De meeste Afgevaardigden hadden dit zoo niet be
grepen, doch nn het zoo was geschiod, hadden' zij er naar gehandeld 
en was de instemming hunner gemeenten in het algemeen gebleken. 

b. Toch was er op twee plaatsen gestuit op de uitdrukking in de 
derde yraag: Met in acht neming van de Synodale Bep. der Holl. 
Chr. Geref. Kerk in Amerika. J<cenigen hadden gemeend, dat die 
Bep. wei iets konden behehen, b. Y., betrekkelijk de verplichte vie
ring van d'e tweede feestdagen of iets dergelijks, dat met Gods 
Woord niet verdedigd kon worden. H;ierop was aangemerkt dat de 
viel'ing del' tweede feestdagen in de vrijheid was gelaten, en zoo et 
anders iets in de Synod ale Bep. Yoorkwam, dat met Gods W oord of 
met de geref. belijdenis in strijd was, zulks slechts genoerod en bewe
zen behoefdete worden om het bij de eerstede beste gelegenheid 
door de Algero. Synode te laten schrappen. ' . 

De broeders zijn met deze verklaring voldaan en betuigen dat er 
bunnel'zijds niets meel' bestaat dat hen binderde om- tot de vereeniging 
met .. de Holl. Chr.- Geref .. Kerk toe te treden, en wenscben alzoo door 
h~ar_ opgenomen te word~n. 

ART. VII. 

N a de wedel'zijdsche overeenstemming in de op de vorjge 
Vel'gadering gelegde grondslagen, wordt met algemeene stemmen 'be· 
sloten en verklaard: Dat de kerkelijke vereeniging van de gemeenten 
Coldbrook, (Gr. Rapid.,) Grand Haven, Zeeland, .Drenthe en Mon
tague met de Holl . . Chr. Geref. Kerk in Amerika overeenkorostig de' 
Yroeger, (den 14 Nov.) gelegde I(rondsla~en is tot stand gekomen. 

De Praeses riebt het woord tot de broeders Afgevaardigden, heet 
hen welkom in onze kerkelijke gemeenschap met toewensching van 
's Heeren ze.~en, en- da~ wij elkander voortaan steeds tot een zegen 
mogen zijn. 
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ART. VIII. 

De Afgevaardigden van Zeeland deelde;n mede dat hunne gemeen
te reeds sedert eenigen tijd wel'kzaam is om een leeraar te beroepen, 
dat zij dus dadelijk behoefte heeft aa.n een C6nsulent en verzoekt dat 
haar daartoe Gen del' leeraars mag aangewezen worden. De Verga
dering acht zich niet bevoegd om haar eenen vasten Commlent aan te 
wijzen daar dit op .~en weg van de Classis Holland ligt; doch daar df;l 
gem. oogenblikkelijk behoeften heeft, oordeelt wen bet goed, dat DB. 
Hulst baar vooreerst als COIJsulent bij vool'komende gelegenheden 

'dienen zal. 

ART. IX. 

De yoormiddag verstl'eken zijnde, werd bepaald dat de Commissien 
des namiddags te twee nre weer zuBen vergaderen om nog wat te 
spl'ekel1 met de leel'aren L .. J. Hulst en R. Duiker. 

ART. X. 

De Zitting gesloten door J. Noordewier. De namiddagzitting ge
opend met gebed door Ds. H. v. d: Werp, na het zingen van Ps. 25: 2. 

ART. XI. 

Naar aanleiding, en volgens Art. 82 der Synodale Bep., betrekke
lijk tot onze Kerk ovel'komende leeraars uit andere genootschappen, 
moest nu nog worden gehandeld: 

a. Eer~t worden eenige vragen gericht tot de beide broeders om 
zich te verklaren over eenige punten del' ChI'. geloofsleer. Natuul'lijk 
meer voor den vorm als uit behoefte, daar zij beid~n grijs gewol'den , 
zijn in de bedieningen altij4 als' Ger. leeraal's bekend stonden. 

Met Rev. R. Duiker in bet bijzonder gesproken over de reden 
waarorii bij, die vl'oeger bij de W. H. Geref. Kerk in Amerika leeraar 
was, in 1872 die Kerk bad verlaten en tot de Duteb Ref. Church over
ging, en nu weer deze vel'liet en tot de nu 'Holl. Cbr. Geref. Kerk in 
Arrierika terugkeerde. 

Ds. Duiker zocbt, zijn beengaan in 1872· nit zijne toenmalige'moei. 
elijke post'en te Grand Rapids te vel'kIa.l'eri en te verschoonen. 

De Commissien oordeelden echter dat biJ niet is te rechtvaardigen 
en hij in elk geval bad moeten blijven, doch vergenoegde zich met de 
volgende verklaring: 

"Ik beken dat ik in mijne vroegere vel'wacbting ten opzichte van 
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de Dutch Ref. Church teleurgestcld zijnde, thans terug kom tot de 
Kerk waarvan ik vroegel' gemeend heb mij te moe~en verwijderen, en 
die toch-naar ik nu inzie-vall het-begin af, -recbt van bestaan gehad 
heeft." , 

De Comm. achtte zich met de verklaringen del' broeders, ook met 
die van Ds. Duiker voldaan, en erkende hen heiden van stonden aan als 
mede bedienaar!3 van' bet Evangelie in de Holl.- ChI'. Geref. Kerk, in 
welke betrekking zij door den Praeses werden verwelkomd met toe
wensching van 'sHeeren onmisbaren zegen. 

ART. XII. 

Alles verricht, en geene zaken meer aan de orde zijnde, wordt de 
Verg. gesloten met dankzegging door broeder L. J. Hulst. 

J. H. VOS, P,·aeses, 
R. T. KUIPER, Scriba. 

AFSCHRlFT VAN DEN BRIEF VOLGENS ART. 13 SLOT. 

,'A.A.N DEN EERW. KERKERAAD DER GER. GEM. TE ••• 

Geliefde B,·oeders! Heil . ...,. V olgens beloftc gedaan aan broeael" 
Lanning op onze vp-l'gadel'ing te Gl'and Rapids, 14 Nov. j. 1., zend ik 
u de aan de -keerzijde staande vragen in_ous Synodaal besluit tel' ower 
inlichting. 

De vi'agen a. b. d. e. zijn zeker zonder verklaring duidelijk genoeg 
en zullen zeker -gaarue door ieder geref. kel'keraadslid bevestigend be~ 
antwoord worden. 

Op vraag c. kon mi"lschien bedenking vallen of elk uwer ooze AI
gemeene Bep. weI zoo voetstoots zon kunnen goedkeuren. Welnu zij 
zijn bij Huts-wit te Grand Rapids algemeen verkrijgbaar; zij .kwamen 
veelal woordelijk Qvel'€en met die van de OhI"o Geref. Kerk in Neder
land, zoodat yoor niemand die het welmeent met de zaak ook hi~raan 
bezwaal' kan gclegen zijn. 

'Vat in verzoek f. gevonden wOl'dt, onderteekening der belijdenis
schriften, was en is oak in Nederland steeds verplichtend geweest.. 

Hiermede aan uw verzoek voldaan hebbende, blijf ik, na minza
me broeder groete en heilbede, 

U w u liefhebbende broeder en dienaar in Christus! 
R. T. KUIPER. 

Nota. De Artikelen van Vereeniging uitbet verslag van 1882--wa
ten e1' bijgevoegd. 
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BIJLAGE III. 
RAPPORT DER AFGEV AARDIGDEN NAAR DE SYNODE 

DER CHRIST. GEREFORMEERDE KERK IN 
NEDERLAND, IN 1883. 

Aan de Eerw. Synode der Hall. Ghrist. Gere!. Kerk in de Ver. Staten 
uan Amerika, die gehouden zal worden te Grand Rapids, 

Mich., Mei 28, e. u. d., 1888. 

EERW. EN GELIEFDE BROEDERS IN ONZEN HERRE JEZUS CHRISTUS! 

Genaae en vrede wO'}'ae u ve'l'menigvuldigd! 

Was het de begeel'te del' Synode van 1881 OID, in gevolg del' vrien
delijke·uitnoodiging a~r Chl'istelijke Gereformeerde Kerk in Neder
land, aan die uitnoodiging gevoIg te geven; zij drukte toen haar kens 
ten aanzien van personen als Afgevaardigden nit. Zij allen _ bleven in 
het leven gespaard tot het jaar 1882, toen zon<i de Synode haar Afge
vaardigden en yerstrekte aan die den noodigen lastbrief alsmede den 
brief van instructie en zoo werd het werk, dat" gedaan zon worden, 
door ons bepaald en eene aanwijzing v~n onzen taak, ons opgedra

gen, gegeven. Het is waar, de onderscheiding die ons ten deel viel 
door de benoeming en het vertrouwen dat door de Synode in ons ge-

, steld werd, stemde < ons tot dankbaarheid. Maar, de taak ons opge~ 
dragen en het werk dat door ons moest gedaan worden, was omvang~ 
rijk en zeer gewichtig; en, zagen wij op onszelf, ons be,perkt vermo

~ gen, onze kleine krachten en hetgeen wij rno.esten vaarwel zeggen 
voor eenen tijd-huisgezin en gemeente-daarbij het· veelbe.teekenen
de dat in ouze zending lag opgesloten, dan waren wij bereid om: te 

'_ zeggen: "Zend niet ons! ma.al' andere broeders die betel' dat:J. wij 



- -------------

44 

zullen kunnen beantwoorden aan hetgeen in deien gevol'derd wordt." 
Daarom, niet zonder schl'oom, namen wij die taak op ons, maar met 
het oog op den Heed steunende op Zijn kracht en toezegging, en aau
gemoedigd door de hartelijke eenparigheid del' Synode, en het gebed 
del' Kerk, aauvaarden wij de 1'e18 over den Atlantiscben Oeeaan, ua 
de noodige voorbereidselen te hebben gemaakt en van onze gemeen
ten afRcheid genomen te hebben, in gezelscbap met eenige vrienden 
op den 22sten Juui, 1882 pCI' stoomscbip Edam, del' Nedel'l.-Amerik. 
StooIDVaal't Maatschappij, die wij aan elk die de 1'ei8 denkt te doen of 
iemand verwacht, van harte aanbevelen. Zeel' aandoenlijk was het 
voor ODS het gezelschap del' vrienden en dierbal'en die ons tot het 
8chip brachten, het laatst vaal'wel! toetel'oepen,' evenwel in de stille 
hoop dat wij tel' bestemder tijd tot hen zouden wederkeeren; in deze 
hoop te koesteren zijn we niet beschaamd geworden. God zij ge~ 
loofd! Hij heeft onze bede en de bede voor OUR verboord. Na eene 
gelukkige en voorspoedige re1s van omtrent 13 dagen kwamen wij be~ 
honden door ,de goede hand onzes Gods met allen die met ons van 
New York waren afgevaren, aan de plaats. onzel' bestemming-Am~ 
sterdam J uli 5 des vool'middags met blijdschap aan. 

Dagelijks had den wij rUlme stof tot dankzegging aan God, tijdens 
wij op Zee waren, dewijl de werken des Heeren die zoo groot zijn! 
ook op de groote Wateren VOOI' ~ns oog verspreid waren; v lakke ze.e, 
schoon wedel' en aangenaam onderling verkeer met elkander noopte 
om het hart, gepaard gaande met gebeden om Zijne bestendige lei· 
ding eJ;l bewaring, dankbaar voor den Heere uittestorten. 

Toch was 81' ietE dat leedwezen verool'zaakte en d. i. dat op den 
dag des Heeren onder het Nederlandsche Vaandel geen openbal'e ee~ 
l'edienst op de booten dezer lijn ~verd gehoudeu of toegelaten. Dat is 
jammer, dat betreurden wij! Worde dat andel's! opdat het worde als 
het eenmaal was in vOl'ige dagen, dat op het land en op de zee, God 
op de schepen onder de Nederlandsche vlag openlijk gediend worde. 
Ret land onzel' gebool'te, waar eenmaal onze wieg en bakermat stond, 
waal' we het eerste levenslicht aanschouwden, \vaal'. wij ons eerste on~ 
derwijs ook in 'de zaak des Heeren ontvingen, waal' God zoo kennelijk 
voor ons had gezorgd in elk opzicht en I-Iij de wonderen Zijner macht 
zoo menigmaal tel' bewaring Zijner gemeente had betoond, dat wij 
kol'tel' of langel'en tijd geledcn veHaten hadden, waal' zoo vele dagpn, 
ons verlangen llaal' uitstrekte dat wedel' te aanschonwen en te mogen 
betreden, onr.en voet daarop zettende deed ons zeggen: "Heere! gij 
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Uwe weldadigheden aan OUS groet gemaakt, wij kunnen ze niet 
orde verhalen. 
Onze eerste ontmoeting ten huize van den Eel'w. broeder P. Kap
te Amstelveen was hartinnemend, regt Christelijk, iunig broeder
niet aUeen bij ODze -eel'ste ontmoeting maar ook tot het laatste 

dat we ZEw. en waardig gezin toeriepen en bidden God dat 
wij de Hefde en gastvrijheid hen nimmer kunnen vergelden, Hij 

gedenke en vergelde de liefde die zij aan Zijnen uaam bewezen heb
ben als die betoonen VOOl' Zijn naam, zaak en yolk alles over te heb· 
ben. 

Met dank aan de vele broeders en zustel's, vrienden en vriendin
neo die wij in het Dude vaderland ontmoetten, kunnen wij zeggen: 
Wij zijn hartelijk en met liefde ontvangen en geherbergd. De Heere, 
vergelde l'ijkelijk hunne weldadigheid Ons bewezen. Maar UEw. 
Yergad0ring begeert en dat met recht te weten wat uwe Afgeyaardig. 
den in Nederland zijnde tel' volvoering van de hun opgedl'agen taak 
gedurende den tijd van hun daarzijn, gedaan hebben. Gaarne willen 
we uwe Eerw. vergadering hierin dienen, en zoo. kort, duidelijk en' 

k_~~~urueu.""J~ mo.gelijk daarvan het navo.Igende -verslag g{lVen; -- De-By. 
no.de van 1882 dro.eg aan uwe Afgevaardigden op de taak: HEenen 
Binnenlandschen Zendeling of Zending·leeraar, indien mogelijk Yom' 
onze Kerk in Nederland te ro.epen, zie 4rt. 65, Notulen derSyn. van 
1882. Zoodra mogelijk wprd aan de Eerw. Docenten del' Theo1. 
Sc~ool te Kampen kennis gegeven dat wij in zake vool'noemd hun ad· 
vies be.geerden intewinnen. 

Wij arl'iveerden te Kampen J uli 12, terwijl het Curatorium ver." 
gaderd was en bezig in het afnernen van het examen van studenten in 
de litteral'ische vakken. 

Zeer vriendelijk en hartelijk werden wij daar door de Eerw. De· 
centen en deor, het in zitting zijnde Curatorium ontvangen en verwel
komd. 

De Eerw. Docenten vergaderden met ons en gaven ons gelegen
heid om onze belangen te kennen te geven. N a aan die vergadel'ing 
iets ten aanzien van onze zending naar-NederIand te hebben medege
deeId, wezen wij op betgeen ons veIgens Art. 65 in last was gegeven, 
en voegden daarbij het wenscbelijke een broeder uit de Christel. Gel'. 
Kerk in Nedel'lalld als Billnenlandsch Zendings·Ieeraar in' onze kel'k 
te bebben in dit land. Na"in 't breede er over gesproken en .ep aI de 
gedane vragen de noodige inlichting gegeven te hebben, ontvingen 
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wij tot antwoord: aath~t collegie del' Docenterl. e1' over zon l'aadp1e
gen en ODS "zoo spoedig rnogelijk den uitslag e1' van ZQn tel' kennis 
brengen en indien mogelijk een getal van daal'toe naar H. Ew. 001'

deel gescbikte nameD van predikanten of studenten aan ODS zou wer- \ 
den opgegeven of genoemd. N a onzen dank voor de broederlijke 
welwillendheid te hebbeD uitgedrukt, zijn ",ij in afwachting van een 
spoedig en onderricbtend antwoord vel'trokken, na veel goeds te beb
ben gehoord en genoten. Intusschen zouden ook wij cens uitzien om 
de noodige inlichting intewinnen om een daartoe geschikt zijndell pre
dikant voor genoernden dienst te vinden. Tot op het laatst van J uli 
was nog uiets van de Docenten alsinlichting ontvangen. In'tmidden 
of op het laatst van Juli ontvingen wij den "Beroepsbrief" die ons 
.was toegezonden. Inmiddels was eeu predikant als geschikt VOOl' OUS 

als Zendings-leeraar ous aanbevolen door sommigen. Wij besloten 
een brief te zen den, de Eerw. Docenten vel'zoekende om de gevraagde 
inlic4ting en tegelijk in dien brief genoemden broeder, die ons was 
aanbevoleu, tel' hunner beoordeeling voorteleggen. Even voor de Sy
node ontvingen wij antwool.;d op onzen brief met beI~icht, dat de 
Eerw. Docenten uiteen gegaan zijnde--vacantie aan de School zijnde 
-ODze zaak niet genoegzaam badden kunnen bebal'tigen en daal'om 
niets tel' onzer kennis als uitslag bunner consultatie gebracht was. 

Wat den door ons voorgestelden broeder betrof, konden - zij niet 
bepaald over oordef'len, dewijl ZEw. aan ben niet genoegzaam bekend 
was. Zoo brak de tijd del' Synode aan. Een maand was voorbijge~ 

gaan en wij waren nog niets gevorderd. Gedurende de zitting del' 
Synode zochten wij inlichting intewinnell; wij spraken met bovenge
melden predikant, maar alles te samen genomen, deed OIlS besluiten 
geen roeping nit te bl'engen. 

Het speet OTIS zeer en verstrekt ons nog altijd tot leedwezen dat 
onze pogingen vruchteloos waren, daar wij doordrongen waren en 
zijn, van de behoefte- aal1 een" Binnenlandschen Zendings-leel'aar, en 
daarom besloten wij, en aan dat beslotene is voldaan, om aan de Syno
dale Oommissie den uitslag zoodra wij teruggekeel'd zouden zijn, meR 
de te deelen. Haal' verzoekende om in vereeniging 'met de Zendings 
Commissie in dezen sarnen te werken, en indien mogelijk iemand bier 
of den door OTIS genoemden broeder in Nederland te roepen. AntR 

woord op ons schl'ijven is ons niet geworden. De gemeenschap del' 
broederen te oefenen, nader in kennis te komen op gebied van het 
kel'kelijk leven en de band del" gemeenschap tusschen de Kerk in Ne-
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derland en de Holi. Christe1ijke Gereformeerde in Amerika, nauwer 
te do en zijn en vaster toe te halen, dat oordeelden wij, ook cen deel 
van het OUS opgedragen wCl'k te zijn. Dat OUS kerkelijk bestaan in 
Amerika niet door allen met dezelfde toegeneg~nbei4 beoordeeld 
wOl'dt, is toch bier en daar genoegzaam bekend. Even weI mogen wij 
<lit met vrijmoedigheid zeggen aat wij in 't gemeen door allen met 
Chl'istelijke welwi1lendheid en liefde zijn ontvangen of bejegend. 
Terwijl de innige band der gemeenschap en hartelijke vereeniging 

. met ous kCl'kel-ijk leven duidelijk openbaal' wordt bij velen in vele op~ 
zichten. Bij andere is, vertrouwen wij, meer sympathie verwekt, 
meer licht opgegaan, omstandigheden die men voorheen uiet weI wist 
m.aar nn meer du-idelijk weet, heb.ben eene betere, helderder beoordee
ling del' kerkelijke toestanden veroorzaakt. Om tot bijzondel'heden 
aftedalen en namen te noemen, achten wij niet noodig in dit verslag 
te doen, want niemand of iets e1' door gebaat wordt, Van af uwe 
Afgevaardigden in Nederland al'riveerden, is het de toeJeg geweest 
om kennismaking· met opzieners en leden del' Christelijke Gerefor
meerde Kel'k te hevordel'en, eu. daal'in zijn wij. irl eene zekere mate, 
zoo wij vertrouwen, weI geslaagd. Na onze samenkomst met de Do
centen vool'heen ·gemeld, oordeelden wij het goed, dewijl de Synode 
eerst Aug. 15 zitting nemen zou, om.de ons opgedragen taak betel' .te 
kunnen volvoeren, onze vrienden en bekenden te ·bezoeken, waardoor 
wij dan van zelf gelegenheid kregen om met predikanten, opzieners 
en led en der gemeente in kennis te geraken. Onze ge·sprekken Ieidden 
wij .daarhenen zonder moeite, want elkeen begeerig is iets van Ameri
ka te vernemen, om· hetgeen tot nadere kennismaking en nauwere ver
binding dienen kon, het ondel'werp te maken van ons gesprek. Wij 
haddell hpt e·r op gezet om velen te hooren prediken, doch daal'in zijn 
wij teleurgesteld, want wij slechts weinige he-bben kunnen hOOl'en 
prediken, dewijl men waar wij kwamen van ons wilde hOOl'en: "Wat 

,,·de Geest in Amerika tot de gemeente zegt/' Onze gaveu. ten nutte 
van 't Godsrijk te bested en en aan te leggen is ODze roeping, en daar
om, 'waar de· deur "v.OOl' ons geopend werd-wij hebben velen moeten 
·teleurstellen-spraken withet Woord des Heeren in het noorder, zui
del' en middendeel des vaderlands, en zoo wij vertrouwen niet onge
zegend, want wij de blijken van hal'telijke instemming menigmaal 

'·ontvingen en opmerkten. En schoon duizende m.ijlen van water en 
land ons van elkaqdel' scheidden, evellwel waren wij geen vreemdelin
gen in ons gevoel in de gemeenschap del' bro~del'en in Nederland en 
ook dat was de gewaarwording der bl'oedel'en daar tegenovel' ons. 
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"EP.ll in belijilenis, geloof, boop en Hefde!" werd wederzijds ontwaard, 
zooda.t wij telkens eens of tweemaal in een of twee kerken bet Woord 
Gods vel'kondigden van .den eersten tot den laatsten Zondag die wij 
in het vaderland doorleefden. Wij twijfelen e1' niet aan, banden zijn 
gelegd, en velen zijn' ,hereid om, komende in dit land, zich met ons 
kcrkelijk te vel'eenigen en zicb aau. te sltliten. Overal waar wij gele~ 
genneit! vonden, nebben wij gewezen op de noodza.kelljkheid alsmede 
op het daal'aan verbondcm nut 0111 zich te vcstigen waal' reeds gemeeuw 
ten zijn, of waal' men eene nieuwe volksplanting wil aanleggen, te zor
g'en (lat bekwame en godvruchtige mannen mede gaan of daartoe apM 
gewekt worden, of, indien e1' predikanten of proponenten mede konw 
den reizen en zich in 't midden van zulke volksplantingen vestigen, 
onder den ze~en Gods zeer heilzaam zou wel'ken tot het bewal'eu van 
en het blijven bij de Waarhei(l en hare voortplautin!! tot in d~ ge w 

8Iach~,9n. Niet onduidelijk is het dat God kennelijk Zijnen ze~en op 
ae bedienin;! des vY oords heeft iloe.n rusten gedurende den tijd van 
het bestaan del· Kel'k in Nederland, sinds L834. Zij staat als een 
getnige del' vVaarheid in het varlel'1a.ll_d, zij spreidt haar takken a18 
een boom door God geplaut, vel' nit, zelfs in ovel'zec8che gewesten. 
Zij floet haar invloed- gl".lden op het gebied van het kerkelijk leven, 
ook bet maatschappelijk leven deelt ill haren zegen, zij spl'eekt voor 
de'zaak .-ler Waal'heid zelfe in de Kamel'S del' Natie, zoodat het onge· 
loof in haar bestaan een sterken tegenstand- vindt. Moge de Heere 
baa1' stellen tot een overwinnares over het ongeloof en de ve1'keerde 
kerkelijk politiek die het Godsrijk in zijn uitbl'eiding en welvaart zoo 
hinderlijk is. Wat het hart del' geroeente betreft eI} 's Heeren zaak 
is, en zij die zoo heerlijke zaak be mint, blijkt nit hetgeen zij er voor 
over en feil heeft. Theol. School, parochiale soholen, toichool met den 
Bijbel, kerkgebouwen, pastories en bijdragen tel' instandhouding oo~ 
van pl'edikanten, zijn kennelijke bewijzen dat men Gods -Wam'heid 
bemint en hare voo1'tplanting beoogt, De ijver is niet uitgebluscht, 
de eenheid ve.rtoont zich in hare hooge en mindere vergadel'ingen. 
De Nederlandsche Christelijk Gel'eformeel'de Kerk heeft eene inner~ 
lijke waarde; zij heeft invloed naar buiten, 7.ij draagt Gods zegen op 
haa1' werk weg. Zij heeft eene welingerichte geveatigde 'rheQl. 
School met 90 a 100 StudenteI)., en nu is het getal del' Docenten acht, 
waarvan twee grijs gewol'den zijn in den dienst des Heeren en Zijne 
gemeente,. andere nog in de kraoht del' jaren, te1'wijl de meerdel'heid 
'1.ioh in de fleur en kracht des levellS verheugt. Wat haa1' bestaan en 
toestand bet1'eft, is zoo klaar uitgedrukt in Bijlage 3 en 4 del' "Han-
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deIingen 'van de Synode te Zwolle 1882," dat wij niet bet'ei' doen kun
nen dan UEw. vergadering te wijzen -op die, dewijl die verslagen zeer 
o.mvang:rijk, duidelijk zijn, en door de Synode zijn geaccepteerd. 

V 001' de goede orde wordt gewaakt, en voor eene degeIijke opIei
ding tot den dienst des Evangelies wordt gezorgd. leder die zich bij 
het laatste examen bevond, heeft redenen gevonden om van die- over
t'uiging dool'ilrongen te zijn. Een vastbouden van de gezonde leer 
die na.ar de godzaligheid is, is de beoefening der Theol. School t. 
Kampen. Haar wel:kkracht is vermeerderd door de toevoeging van 
drie Docenten, maDDeD van -wetenschap, g:odsvrucht en ernst. De 
Kerk in Nederland verblijdt er zich over, ook wij hebben redenen om 
God voor den zegen -daar gescbonken, te dankeri. Zij mag voor ODZe 

Kerk, v.oor .onze Sch.ool'een patr.oon zijn, en beeft Zij v.oor ens kerke~, 
lijk 'leven- reeds zoe veel zegen afgew.orpen, de vl'ucht van haar vo.ol't
durend bestaan, Dp denzeIfden grondslag bouwende, zaI nog tot rijker 
zegen, hDpen we, strekken. 

E-r hestaat eene nauwe barid'van vereeniging tusschen, Kerk en 
Scheel, gelijk dit beb.oort te zijn, opdat'ze beide vo.or 'elkander en tel' 
~edel'zijdsche zegen zijn, en dat de vereenigde samenwerking een'e 
gezegende is, is rlan ook zeer duidelijk vernomen. 

De gemeent.e des Heeren, Cbl'istus' Kerk op aarde, tel'wijl zij in 
den .onvolmaakten /Staat leeft, is een strijdende Kerk,- en streeft n'aar 
de v.olinaaktheid! Dat de Kerk in Nederland nog in den sta~t der 
onvolmaaktheid is, blijkt uit de behoefte aan de zitting van de Syno
de dier Kerk. Die Synode begon bare zitting Aug. 15 en deze werd 
gesloten Aug. 30, 1882. Om de "Holl. Christelijke Geref. Kerk in 
Amerika" daar te vertegenwoordigen, was .ook een gedeelte-en weI 
het voornaa~ste doel-van het werk door- UEw. Synode .ons opg~
']egd 'en aanbevolen. 

N a reeds, zo.o als gemeld is, vele gemeenten te hebben bezocht, gin
gen'uwe afge"aardigden naal' Zwolle, prov.,Overijsel"des llamiddags 
van den 14 Aug., .om het bid'uul' bij te w.ollen en de prediking van den 
Vice-praeses del' vorige SYllode .opgedragen, te ho.oren. In het sch.oo~ 
ne, ruime keJ'kgeb.ouw, was eene gro.ote schaal' te samen Rekomen uit 
de, stad ZwoIle, de afgevaal'digden van het Binnen- en Buitenland, 
Docenten, Studellten enz. Naar' aanleiding van Hand 1: 28, werd 
ons voorgehouden en toegelicht "De Wettlgheid," '''Ret heilig karak~ 
ter,"'''Het'doel'' en "De r.oeping eener Christelijk.e Synode.". Na een 
krilChtig gebed en verecnigd Psalmgezang werd de bijeenkomst geslo· 
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ten, en ieder keel'de met he:t oog op het geMprokene, gehool'de en ook 
het werk dat mOli gen een aanvang zon nemen, met meerderen of min~ 
d~l'en indru~ van het gewichti~e del' toeko~s~ huiswaarts. Het was 
on8 ee~ waal' genot daar te zijn ,geweest, aanschou Wers van het goede 
work dat God voor de gemeente te Zwolle heeft gedaan. Zij heeft 
e~n ,fl:aai, ruim kel'kgebouw op een mooie plaats, met eeDe zeer aan~ 
zien1ijke omgeving. Teregt wees de ,geachte !lpreker er op, dat de 
vooruitgang dezer gemeente een voorbeeld was VOOl' hetgeen de Hee~ 
r~, sedert de Synode te .zwolle zittiuK had 28 jaren geleden, VOOI' de 
Obristelijke Geref. Rerk in Nederland gedaan had en voor liaar ge
weest 'was, hetwelk VOOl' de Iri (lien tijd hier zitting nemende of aan· 
schouwer en, VOOl' de'uu vergaderden uiets a'nder,s kon opleve1'en dan 
stof om den Heer e1' ootmoedig voor te dank€m. V oor logies w~s lief

'qel'ijk gezo1'gd en dat werd ons aangewezen, en wij werden, dan ook 
z.eer hal'telijk behandeld en verbleven daar tijdens ons zijn op de Sy-

. node' en verkeer in-Zwolle. . 

, De Synode werd geopend nan den morgen van Augustus 15, door 
den aftredenden praeses met eene gepaste toespl'aak en krachtig ge
bed na het zingen van, ~t Psalmgezang. De Synode was saamgesteld 
uit 4 afgevaal'digden" 2_ pred.ikanten en 2 ouderlingen, uit elke provin .. 
cie -van Nederland. Ook waren de Docenten del' Theol. School en lie 
~ending Docenten tegenwoordig. Aan aanwezigzijnde afgevaardig
~en: uit het buitenland: Schotland, Duitschland, Belgie, Oostfriesland, 
Pl'uissen en aan ons nit Amel'ika, 7.ie Art. 9 del' N otulen, werd zitting 
verleend, zie Art. -10, met een kort,. tevens een hartelijk en welmee
nend woord werd ons: "Welkom in ons midden broeders!" toegespro~, 
ken. 

Dat wij ons doordrongen gevoelden van het gewichtvolle OnZel' 

taak, en wij in dezen het oog op God sloegen om alles wat wij in de
zen noodig hadden, behoeft bier geen uitvoerig betoog, want gij weI 
gevoelen kunt dat wij ODze gel'ingheid bewust waren in 't midden der 
Synode, daar mannen nederzaten door God begaafd met gaven en ta:' 
lenten, aan wier voeten wij weI wilden nederzitten om van ben te lee
reno 

Om tot kleine bijzonderheden af te dalen, wordt door UEw. verga~ 
dering in dit verslag niet gevordert, omrede het dan te omslagtig en 
tpinder belangrijk worden ZOU, en, we den omvang van al het werk 
door d~ Synode gedaan, toch niet kunnen wederge.ven, daarom verwij;' 
zen wiju naar de "Handelingen der _Synode" in druk uitgegeven. 
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Gij vraagt wellieht: Wat was de geest die de Synode in haar werk 
bezielde? Antwoord: Hij was een geeat van liefdet want in de behan~ 
deling del' teederEte zaken kenmel'kte zich broedel'lijke liefde en stre~ 
viog om in de o'efening "dat de broederlijke liefde blijve" te werken. 
Liefde tot Gods Waarheid en BeIijdenisschriften, blijkt nit baar ge~ 
nomen beRluiten. Hij was eell geest del' eenheid en de Waal'heid 
.voortestaan en te handhaven in de bespl'eking del' Doopskwestie en 
and pre punten del' leer was het eeil vasthoud'en aan de onwankelbal'e 
belijde.nis die uitgesproken en gehandhaafd werd. 

In het opnemen van zaken die de teederste belangen del' Kerk, 
School en Docenten betroifen, de eenstemmigheid in bet vCl'kiezen 
van 3 Docenten uitgedrukt en zaken daal'mede in verband staande, die 
met zooveel voorzicbtigbeid, ernst en getl'ouwheid- moesten overwo-_ 
gel1 wotden, zoo was van bet {'Grste tot het laatste oogenblik del' -zitting 
eenparigheid, ook in 't onde1'ling verkeer op bet terrein van kerkelijk 
leven. OOl'zaken van weI eens in vroegere dagen bestaande oneenig
heden die vel'wijdel'ing en verbrokkeIing deden ontstaan, werden niet 
langer vernomen. De Synode droeg dit kenmerk in haa1' led en, zij 
werkten uit een begint:lel de Waarheidliefde, op eenen gronds-Iag en 
tot een heei'lijk doel, de verhee1'lijking van Gods naam, bevordering 
en uitbl'eiding van J ezus Rijk en verbreiding der zuivel'e leer en de 
eenheid del' geloovigen, die even dierbaar geloof met baa1' verkl'egeri 
bebben. Ret algemeen getuigenis was: "Nimmer is de eenheid -meer 
of kl'achtiger openbaar geworden in de zitting del' Synode der Ohris
teIijke Gereformeerde Kerk, dan in deze in 1882." Moge bare een
heid en werkkracbt steeds toenemen! want toch hier bene'en nog al· 
tijd het gebrek in bet beste werk in Gods Kerk zicb kennelijk ver, 
toont, en zjj voor meerdere volmaking vatbaar is en de vordering in 
die Christelijke eenheid baar streven moet zijn, tot dat zij die in vol
maaktheid en heerlijkheid geniet. Voor de goede orde werd gezorgd, 
ook kregen de leden, del' Synode gelegenheid om zich na de uren van 
inspanning'te ontspannen, dat is uitmuntend, want men andel'S door 
lange dagen schier onafgebroken werkende, te spoedig, uitgeput en tB 
vermoeid wordt om te kunnen werken zoo het behoort, daar ontspan
ning gelegenheid biedt om verlorene kracbten te berkrijgen, dit tus
schen be'ide slechts als een wenk voor ons bier gegeven. Met belang~ 
stelling ziet UEw. vergadering reeds naal' het reeds voorgedragene 
nit" om te hooren wat wij als afgevaardigden nit Amerika er gedaan 
hebben of zeiden. Op dit punt hopen we u eenigzins te kunnen ,vol· 
doen en zeggen vooraf: Wij hebben getracbt zoo te doen, dat ,uw~ 
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vergadering en de gcbeele Kerk met bet goedgllllstig overzien van 
het vee~vuldig gebrek. redenen zou' viDden om te zeggen: "Onze afge
vaal'digden naa1' Nederland bebben gedaan hetgeen zij konden!"- Aan 
de ~Jgevaardigaen uit Buitenla:ndsche keI~ken-n. 1. aie :met de Ncrk 
ill.N:edel'land op denzelfden grondslag staan, van anderen ontvan~t 
zij geen afgevaardigden-werd gelegenbeid, .!Zegeven te zeggpu naar 
de behoefte, aangaande hun kerkgemeenscbap, toestand, worsteling, 
zegen,. enz. enz. 06k aan ons werd die gelegenheid gegeven op Aug. 
17. Eene meni.gte belangstellend!3:11 waren in bet k,erkgebouw aanwezig 
om te hoo1'en wat dte uit bet Buitenland tel' kennis ¢leI' Synode zou
den bren!;'!en, om van de afgevaardigden der H. Christ. Get'. Kerk in 
N. A. iets te vernemp.n, daarop had me_1l het dan ook gemunt en zon
der twijfel was bij velen de belangstelling groot om van het bestaan 
Ol1zer Kerk, haar WOl'stelingen, groei, toekomst enz. te vernemen. 

Aan den oudsten broeder wer4 eerst de gelegenbeid gegeven, da~l'. 
na aan den jongere uwor afgevaardigden. Om van anderen kerkge
nootschappen in Amel'ika te spreken en weI van de Ref., dat oOl'deel
den wij onze roeping niet te zijn, anderen zwart te maken en eigen de 
toon te noemen, dat was buiten ons bestek cn roeping. 

-Wij bebben over onR kerkelijk bestaan in oOl'sprong en oorzaak, 
over den toestand, _ groei en zoo vel' wij konden zien, toekomst, onzer 
Kerk, gespl'oken. Ook aat- onze komst de uitdl'ukking was van de 
eenheid en hartelijke liefde waarmede onze Kel'k aan de I}erk in Ne
derland verbonden gevoelde en z-ij in baal', haar moederk~l'k erkende. 
Een zijnde in leer, tucht, dienst en kerkregeel', nog hebben wij gezegd 
op zulke punten waarin inlichting begeerd werd door de Synode, wij 
gewillig en bereid waren zoodanige te geven als wij naar ons beste 
weten in waarheid konden, tenzij men van ons iets begeerde dat niet 
in Qnze 'komst in haar midden door onze Kerk beoogd werd. De 
wool'den die wij spraken zij n zakelijk in de N otulen opgenornen in de 
"lIandelingen del' Synode van '82" te vinden, Ook is in de bladen 
iter Nederlandsche Kerk melding gemaakt van hetgeen we· gesproken 
hebben, heigeen overgenomen is in De Wa.chter van Sept. 28, 1'882, is . 
in hoofdzaak zeel' duidelijk uitgedrukt hetgeen door ons gesproken is; 
zie ook pag. 45~50 del' "Handelingen del' Synode van 1882." 

Door den Eerw. Docent Brummelkamp werd in naam del' Synode, 
een bartelijk woord tot OIlS gericbt. ZEw. spl'ak in boofdzaak (zie 
Art. 63 der Not. geboekt) luidt. 

Op vel'zoek van den V oorzitter spreekt Docent Brummelkamp den 
Amerikaanschen Broederen _top.. ' 



Hij zegt oat Amel'ikaansehe B"oedel'f',n; die v'roeger hier te lande 
in zoo nauwe hetl'ckking met ons stonden, ons dubbel welkom zijll. 
Niemand had hen in het nauw willen brengen. Dat het ons van we
ge dell afstand'moeielijk is, om een oordeel over de toestanden ten 
hunnent te 'vel1en, zullen zij zehren weI begrijpe.n. In' hunne perso
nen ontvangen wij hunne Kel'k; deden wij dit vJ'oegel', ook th~tn8 
doen wij dit weer. l\£et eene vel'wijzing naal' de bekende spreuk: in 
bet noodzakelijke eenbeid, in het betwiste vl'ijheid, in aUes Hefde, be
sluit Spreker zijn bal'teJijke toespl'aak. 

Om eene afgevaal'rligde te zeilden' naal' onze Bynode is vriendelijk 
vel'zoeht, doeh daal'toe beeft de Synode niet kunnen Qesluit,en om af
stand en kosten; indien ecbter een broeder pi'edikant op bezoek gaat, 
dan wiI zij hem weI gaarne eeu Credentie-brief verleenen, om op ODze 
Synode Haal'te vel'tegenwool'digen. 

Gelijk wij beloofden alzoo deden wij, op punten waadn men Van 
ons inlichting begeel'de, hebben wij bereidvaal'dig ell naar ons beste 
weten getrouweIijk gegeven (zie Notulen Art. 85). 

De afgevaardigden uit Pruisel1, Oostfriesland, Belgic en ScbotM 

land te booren, was· zeer aangenaam, dewiji wij daal'dool' daar betel' 
begrepen en overtuigd werden dat God aan Zijne gemeente ook keo M 

nelijk in die landen zijn tl'ouwe ZOl'g betoont. Zoo als reeds alge
meen bekend.is, was er geen afgevaal'digde del' Reformed Church in 
Amerika op de Synode, maar een brief van Ds. Van Cleef. Naar 
aanleiding vall dien brief kW!lID ~e Vl'ijmetselaars kwestie, en in dit 
verband de kel'kelijke toestand 'in dit land, tertafe1. Dat .die brief 
.1icht ,VOOI' 'de Synode in genoemde zaak verspreidde en missclSien 
IDeeI' dan al het geschrevene en gesprokene over die zaak ooit heeft 
knnnen doen, is overtuigend. Veel is e1' ,ovel" gesproken, 1'ijp is die 
zaak o,:,"el'wogen. 

De Synode drukte hare ovel'tuiging nit, dat op Christcologisch 
standpunt vrijmetselaI'ij onmogelijk staan kan, maar dat zij op eOSOM, 

nopolitiscb standpunt staat. De S roode besioot om een brief aan de 
Synode del' Reformed Church te zenden, baar broedel'lijk vermanende, 
opdat zij bewogen worde dat kwaad nit haar midden ,weg te doen. 
Raar afkeul'ing over vrijmetselarij in de" Kerk uit te drukken en te
yens te vel'klaren dat, zoolang- de Reformed Church in baal' hoogste 
resort haal' niet tegen vl'ijmetselarij-de were}d in de Kerk noemde 
men deze zaak en toestand-verklaart, en 'middelen in het wel'k stelt 
om dat nit haal' midden weg te doen, o. a. "tot tijd en stonden" enz." " 



zie Art. 123, en punt 2, Art. 124, de aanname van bet concept adl'es, 
zie Art. 131. . 

De Synode gevoelde de teederheid van de zaak, haar christelijke 
roeping voor God en Zijne gemeente, en heeft ODzes i"flziens met voor~ 
zichtigheid- wijsheid en getrouwheid, in dezen haren plicht betl:ae"ht. 
:H~t uitgaan uit de Ref. Church -in Amerika wOl'dt zoo meer en meer 
dnideIijk in Nederland, als steunende op goede gronden'en wordt de 
onvoorzicbtigbeid del' eerste aanslniting aan de Ref. Church zoo lang 
zoo meer erkend en daal'door het bestaan del' Christel. Ger. Kerk in 
Arn€',rika gelijk dat niet aHeen bleek nit hetgeen gezegd w<:rd over de 
toestanden in Amerika, maar ook nit het antwoOl'd dat aan zekere 
broeders predikanten die uit de Reformed Church waren uitgetreden 
'en,toen op zicb zelf stonden, nu met ons vereenigd zijn door de Syno

, de gezonden is, blijkt. In zake van het teederste: gewicht of bespre-
king van persoonlijkbeden vergaderde de Synode en Comite. Geen 
toegang tot die vel'gadering verkreeg iemand die niet primari afge
yaardigde der Kerk in Nederland was. Zoo is de benoeming der Do
centen g-escbied. Vrijen toegang werd dagelijks vei'leend aan allen, 
'als de Synode als zoodanig zat, en velen, zoowel vrouwen' als mannen, 
betoonden belang in de zaak der Kerk te hebben. V 001' de goede or~ 
de werd gezorgd, zie Art. 71 del' Notulen. Orde en spoed bevol'de
rend in bet wel'k, is dat art. aannemens en opvolgenswaal'dig ook 
voor onze vergaderingen. 

De gewichtigste zaken, meenen we, zijn gerioemd in dit verslag 
die door de Synode -behandeld zijn. Over die, die meer huishoud'elijk 
war~n en niet v~6r ons belangrijk zijn, zwijgt dit verslag. De vorill 
del' agenda VOOl' die Synode~ mag ook tot patrqon zijn voor de OIlze, 
al wordt die niet zoo kostbaar of uitgebreid, toch bestaat 'or behoefte 
om naar de meerdere volmaking te streven. Tijdens de zitting del" 
Synode, hield de ~ending Commissie voor het Buitenland haar zitting 
aan den avond van Aug. 21. De jongste uwer afgevaardigden waS 
bij die samenkomst aanwezig en kreeg zitting. Rapporten over de 
zen ding werden gelezen, toestand del' uitgezondene broeders Haan en
Delfos besproken. Ook was den broeder Huizing in genoemde verga~ 
dering. ZEW'B heenreizen tot'de plaats waar hij nu in Azia is, werd 
toen besproken. Een aangenaam samenzijn met die broeders viel 
oris ten deel. Met vone vrijrnoedigheid beveel ik de zen ding del' 
Kerk inNederland aan de liefde, milde bijdragen en .gefdelijke hulp 
onzer Kerk voorts aan. Ret geld wordt goed besteed en dat tot het 
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doel waartoe de zending is begoD!'Icn: "Het Evangelie t~ hl'engen 
tot die die het niet hebben, en ten zegen en' zaIigheid van hen .onder 
den zegen des Heeren te arbeiden," wesbalve de zending del' Christe
lijke Ger.iormeerde Kerk in N~derland met volle vrijmoedigheid de 
Hefde ODze Kerk aanbevolen zij, tot tijd en wijl men zelf dat werk 
hier zaI kunnen beginnen, evenwel zeg ik: "De kosten cerat weI be
rekenen eel' men het bouwen van den toren begint." De zending vor-I 
dert veel geld. Tot op Vrijdag avond, Aug. 25, woonde uw jongste 
afgev., schrijvcl' dezes dt:: Synode bij, en dewijl hij verzocht was des 
ZondagB yOOl' de Gem. Harlingen optetreden, en, de Synode eerst des 
Dinsdags morgens wedel' zou zitten .om nog eenige z_aken van minder 
belang te bepalen, daarom nam hij, gelijktijdig met Ds. Beuker afge
vaardig4e uit Prulssen, afscheid van de Synode, na een "woord van 
dank te hebben gericht aan de Synode voor de broederlijke en harte
lijke ontmoeting en het goede in de Synode genoten, werd hem door 
den praeses een broederlijk vaal'weI toegewenscht, zich verklarende 
verblijd te zijn over het goede dat we in deze ontmoeting had den ge
noten en beval de "oprechte grorte del' Kel·k in Nederland aan onze 
Kerk en de broedel'groete van" hem en de broeders in" Nederland 
UEw. Verg. ·en de broeders overtebrengen gelijk we dan door dezen 
aan de opgedragpn last voldoeD. 

Wat vervolgens nog heeft plaats gegrepen in de Synode en het 
woord "tot br. Kuiper gericht, daarvan geeft ZEw. zelf verslag, wiji 
bij Diet aauwezig z"ijnde Aug. 25, maar Dinsdag Aug. 29 de Synode' 
bijwoonde, aan den avond van dien dag afscheid genomen heeft. Het 
was ons goed in bet midden dier broeders te zijn geweest! g-aveu" el
kander de handdmk der broederschap, in de hoop elkander hier op 
aitrde niet meel' ziende, eenniaal elkander aJs de gemeente in dim staat 
del' voImaaktheid zal getl'eden zijn, in heedijkheid om ni~t meer te 
scheidcim, elkaal' claar te aanschouwen en dan God, Vader, Zoon en H. 
Geest voar eeti.wi~ te vel'heerlijken. Onze terugreis was bestemd om 
te aanvaardert op 2 Sept., doch door een kit-dn misvel'stand konden wij 
niet .eel' dan 9 Sept. N ederlalld verlaten. 

Den overig zijnden tijd hebben. we dan nog nuttig zoeken te be~ 
steden in, hier en daal' vl'ienden en bet"ekkingen, broeders predikan~ 
ten enz. te bezoeken, en hebben den laatsten Zondag dien wij in Ne
deriand waren, in de cemeenschap del' broederen in het hooren en ver-

1kKcmailgen van Gods W oord, besteed en aangenaam doorleefd. Zoo 
na,Qe,rae de tijd van ons vel'trek 9 Sept., nadat wij ook nag hier en 
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daar eens e,ezien hadden 'en veel vriend~chap hail den genoten. De 
broeder bij " .. ien wij eerst aankwameil 'J uli 5, en' wiens Hefde wij nim
mer weder vergelden kunnen, ueleidde ons met zijn gezin en vrien
den, .naar bet schip. Na af:wheid genomen te hebben, a~ndo'en1ijk 
U11l'! staken wij van wal af met het gezelschap dat met ons van New 
York vel'tl'okken was aan boord. Na hier en daar nog eell blik op de 
l'uimte en de dorpen enz., aes vaderlands geworpen te bebben, staken 
wij Zee in en kwamen, Gode zij dank! behouden na eene reis van 16 
dagen, 29 Sept" des avorids te .Jersey City aan, en vervolgens direct 
ot eenige dagen daarna bij ODze betrekkingen, die nog allen in 't leven 
waren gespaard, aan. 

Door onze gemeenten werden wij met blijdschap weder terug ont
vangen en hadden ruime stof om dankzeggend yoor God te verschij
nen en tot Zijn eel' te betuigen: "De ,Heere beeft bij ons -weI gedaan, 
dies zijn wij verblijdt." 

Wij zeggen de broeders, die ODze gemeenten tijdens ons afwezig 
zijn gedi,end bebben, oprechtelijk dank voor hunne weIwillendheid en 
getrouwheid waal'mede zij oDze gemeenten diendeu;en gelijk br. T. 
v:-' d. BO,sch ten zegen ODze Kerk als Zendeling ,diende, is ZEw's slot
werk de kroon op al het gedane wei'k . 

. Ziet daar Eerw. en geliefde broeders! bet verslag dat wij ous ver
scbuldigd achtte UEw. vergadering te moeten geven, als uwe afge
vaardigden naar Nederland. In hoever dit. tel' uwer inlichting zijn 
ial, Iaten we gaarne aan uwe christelijke beoordeeling over.' Waal'in 
nog verdel'e inlichting noodig iR, hopen we naar vermogen, op uwe. 
vl'agen die te geven. 

Verwachtende -van u deze gunstige beoordeeling _ over' het onvol
maakte van ons werk, dat het slotwoord zij: "Onze afgevaardigden 
hebben gedaan·hetgeen zij kondell!" Met een terugblik op den toe
stand del' Christelijke Kel'k in Nederland en wat God voor haar deed 
en wat wij steeds voor hare verdere 'volmaking verwachten, roogen 
we en hebben we gezongen en ,zingen nu nog- b-iddend Ps. 134: 3 

Dat 's Heeren zegen op ,u daal, 
\t Zijn gunst uit Sion u bestraal. enz. 

Jammer dat het oude vaderland zijn eigen kindel'en ,uiet kan hou
den, dat plaatsl'uimt,e ontbl'eekt en daarom vreemde gewesten gezocht 
moeten worden door veIen om zich in hu~ tijdelijk bestaan betel' te 
kunnen· Yoorzien, maar Gode, zij dank dat dit gezegende ons nieu we· 
vaderland zuIk een gezegend tOGvluchtsoord is. En komen e1' nog, 
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velen die even dierbaa.r geloof met OUS hebben verkregen, van barten 
zullen wij ze welkom heeten in ODS midden! Jammer dat het onge
Ioof zich ook daar onder bet yolk zoo krachtig vertoont. Zij de God 
ouzel' vrome Nederlandsche vaderen hunne kinderen genadig en be
toone Hij optestaan en Zijn waal'beid te do en geld en. Moge die zui
vere -wa~l'heid oak in ODS land en onder het volk meer ingang vinden. 
Zij de Hon. ChI'. Gm". Kerk ~ok voorts het voorwel'p van Zijne be
stendige en verzorgende Hefdet Eiude Hij Zijne kinderen, uu vel'· 
strooid, samen door den band del' Waarheid zooa18 die in Cbl'istn8 is, 
en blijven \ve steeds biddend verwachten de volmaking Zijns Rijks, 
o'p grand Zijner belofte aan Zijn, gemeente toegezegd en zingen we 
biddend: 

Uw koningrijk koom toch 0 Heer; 
Ai werp den troon des Satans neeI'. 
Regeel' ons door Uw Geest en-Woordj 
Uw lof wordt eens alom gehoord, 
En de aarde met Uw vrees vervuIt 
Tot dat ge Uw t.'ijk volmaken zult. 

Di); verslag eindigende zeggen we de Kerk en de Synode dank 
voor het·vertr'ouwen in ons gesteld en de beden voor .ons tot G~d op
gezonden. Zij ,de leidiug des Geestes voortdurend 'kenhaar in het 
midden uwer vergadering, opdat zij' vernieuwde blijken geven dat ha
ren ~rbeid het'vruchtgevolg oplevere, dat Jezus tot Zijne Discipelen 
en mitsdien aan Zijne gemeente heeft toegezegd: Ziet ik ben met 
ulieden al de dagen tot aan de voleinding del' _wereld. Amen! 

Is de higdende ",ensch, 
Eenvaarde Broeders! 

Van uwe dienstw. mede-arbeiders in het-werk des Heeren. 
L. RIETDIJK, 
R. T. KUIPER. 



58 

BIJLAGE IV. 
AAN DE SYNODE V AN DE HOLL. CHR. GEREF. KERK 

VERGADERD TE GRAND RAPIDS, MICH., 
MEl 23, 1883. 

GELIEFDE VRIENDEN EN BROEDERS! 

Overeenko,ms~ig het besluit, del' Classis Hackensack, zenden wij u 
h~t. volgend schrijven met de chl'istelijke groete'der broederen ,ouzer 
Cl~~sis .. 

Dat de reeds bestaande betrekking tusschen de HolL Chr. Geref. 
Kerk en -deze Classis onafgebroken voortduurt en' dat -ten opzichte 
van den bestaanden regel, om wedel'keerig afgevaardigdfm te zenden', 
ODze Ulassis daaraan dit jaar niet weI voldoen kan, 'van 'wege andere 
noonige werkzaamheden ouzer pr'edikanten, waar inplaats daaryan be~ 
sloten, dat ·de Stated Clerk, uamens de Classis, een gemeenschapsbrief 
met chl'istelijke groeten en'tevellS een copy van het Pastorale schl'ij
yen ,onzer Classis aan de Synode zou zenden. 

Moge de gop-de Herder, die Zijne gemeente gekocht heeft met Zijn 
b~oed, aan de Kel'k over geheel de aarde Zijne verbondszegeningen en 
eene ware herleving schenken. Moge vl'ede en eendracht in uwe 8y,. 
noda.le beraadslagingen heel'scben en Sion's welzijn bevorderd wor
den, hetwelk de hoop en bede is van al de bl'oederen .en van uw mede-'·' 
menaar in de zaak der waarheid 

(was get.) JOHNC. VOORHIS, Stated Olerk. 
~;NGLEWOOD, 23 'Mei, 1883. . 

N. B. Te laat ontvangen om tel' Synod. tafel te brengen. 

G. HEMKES, Soriba. 
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