
SYNODALE HANDt:LINGE~ 

~DER }-

'HOLL. CHR. GEREF. KERK IN AMERIKA, 
1888. 

Synodale Ve~gadering, gehouden te Grand Rapids, Mich., 
13 Jnni, e. v. d., 1888. 

De aftredende president had, vanwege ongesteldheid. de hwe. 
ring van, de Synodale preek opgedragen ,aan Doc . .G. E. Boer, die 
aanden avolld van den 12den J uni sprak ovev Hand. 15: 6. 

De Yergadeiillg werd ,tot ol'de geroepen door Rev. L. Riet. 
dijk, den president del' :li'atstgehouden Synode. Hij verzoekt te 
zlngell, Ps, 147: 4, 6, ell leest,vervolgeus,lob.l,7. 

Daarna sproekt hij: '''Waarde Broeders! ik acht mij gelukkig 
hier temidden, del' brcederell,te zijn, hoewel ik' niet. in staat was de 
mij, opgedragen taak, het houden v!Un de Synodale predikatie, te 
volbreQgen. ,Ds. G. E. Boer komt daarvoor dank toe, het ZOo 
goedwillig Ie hobben willen aanvaarden. 

Zien wij terug~-wijhebben niet gedaan wat wij moesten. 
Het bloed vanehdstus zij onze toevlucht. De Vader vergeve Ons 
(lEn Christus wit' , 

':ZieIl wij up wat de .Heer~., ODS ga£ naar ziel en licllaam, dan 
mo'eten wij bekennen:, "Niet 0;08,,·0 H~ere! niet ons;, maar Uwen 
NaaIl) zij 19f en eeter" _., , 
, " Wanneer wij blikken op de moei]ijkhi>den in ons kerkelijk Ie. 
ven ,ter eener ,eir op: den toenem.enden bloei del' gemeehten ter aD_ 

,derer zijde" danwol'dt God~ gpedehand over ons zoo duidelijk, en 
w'ij 'moeten betuigeu": "Door de genade Gods zijn wij wat wij zijul" 
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Als wij letten op het gewichtige dat wij hebben te doen-zie 
slecLts op de Agenda-dan zeggen wij onwiIJekeurig met den groo
ten Apostel: "Wie is tot deze dingen bekwaam!" \V.nt wij komen 
niet bij elkaar om wereldscLe zaken, maar om de dillgsn van Gods 
Koninkrijk te behartigen. Denken wij aan het woord, gisleravond 
gesproken,dan kunnen wij·wsten,hoe belangrijk deze Vergsdering is. 

Zien wij op de toekomst, en is er veel dat ons ontmoedigt, or 
is meer dst ons kan troosten: Gods liefde. ill. Qhl'i~tus; Olll'istus, 
vel'heerlijkt' aan . 'des Va1ers .'. rechterhand; is ~enPlachtig VOl'sl, 
barmhnrtig Priester, elf een getrouw ZaIigmaker',' die ons verlee
nen zal, wat wij behoeveD. Dit blijkt uit het voorgelezen hoofdsluk. 

In den naam de<! HeereiJ,':heet ik al de broederell welkom! 
Bidden wij am wat wij noodig hebben . 

. 'GEB~JIY 
"; 

AR'rlKET, J. 

De lastbrieven werden in!!eleverd en gelszen, en nu blijkt dat 
als afgevaardigden aanwezig zljii'van de 

Paterson, 
Passaic, 
Rochester, 
Clymer, " 

CLASSI~ HUDSON 

Ds. L.Rietdijk, Oud. H. Beeuwkes 
De. R. Drukker 

- . Ds. ·J . .'Rismersma 
Ds. M. VanVessem 

CI;ASSlSGRAN r l~APIDS., 
Grand Rapids,.springStr., ·Ds. J. H.Vos,Ond. A: Plenne 

.. ... East Str., Ds. S.·R Sevensina, bud. J .. Brink 
" \, OoldbrOdk, Ds. L.J. H~lst, Oud. S. S. Postma 
.. . ". Alpine.Ave.,. Ds .. P, Ekster, Ond. A.Van Bree 
.. "Fourth'Qhurch" Ds. J. X. DeBaun, Oud. J. G.lock 
" ." 1 Fifth ,Ave. , ' . , .,. '." ... ' Oud.S. Bas 

Grand IIaven, Ie, " ." DB.A. Keizer, Oud . . M. Rusler 
.. ,,' 2e; Ds. G. Ii. DeJong, Oud .. J. Q. Van der Ven 

Muskegon, Ie,' . . Oud •. Ohas. Miedema 
" "2e . Qud,' .J. W~e!,sema' 

Kalamazoo; .' ~ Ds. F.Wilandt,Ond.J. Schaal 
Kellogsville; Oud. M .. Boersema, 
Cleveland, Westzijde, .. . Ds .. B .. 'j1empel 
Vogel Oentre, . ,Ds. J.Scbepers, Oud. G. Brinks 
J ennisonville, ~ Ds; T. M. Van den, l;1osfJh, Oud. T. Kort 
Allendale, . Ds. W. Heijns, Oud. D. Mobr 
Lamont; - } .; Ds: ,W. :ij. Fri.eling', Qu<:t H. Harmsen. 
Fremont}. . ' "Ds. !J'. ;Noordewier, Oud~ K. QOFiterhuis 
Spring Lake, . . '. . Ds.J. Po~l; Oud. B.Ruit~r. 



Montague, , ' 
Eastmansville, :. 
New Era, 

Graafschap, 
Vriesland, 
N oordeloos, 
Niekerk, 
Zeeland, Ie, -

" " 2e 
Holland, Market Stl',,' 

h " Ninth Str., 
Colleudoorn, 
Overisel, 
N. O. Ovel'isel, 
Beaverdam, 
South Olive, 
Jamestown, 
Drenthe, 

'Ackley, 
Harrison,Dak., 
Lincoln Oentre, 
New Holland, 
Bunde, Minn., 
Oostfriesland, 
Pella, 
Rotterdam. 
Wellsburg, 

Alto, 
Oincinnati,
Chicago, 
Lafayette, 
Lansing, 
Oostburg, , 
Roseland. 
SilJUth Holland, 

~':. , ,-
, Oll(l.D.Haan 
Orid. J. B6lhuiB 
Dud. S. Rutgers 

CLASSIS ,HOLLAN b." , 
: :', ':, .. ."i 

. DB.R. T. Kuiper".Oud. R Tien 
.,' Oud. J. Housma 

- Dud. P. Heyboer 
, Oud. G. S. De Wit 
, DB.;[, Keizer, .O"d. B. J. ,Poest 

Ds:J., I. FleB,Oild. K. Lahis 
DB. E. Vander VrieB, Oud. M. Notier 

DB. E. Bos, Dud. J. A. Peijster 
Ds. R DOllwstra, Oud., J. I. Van Heulen 
. Ds. 'P. Schut, Oud. M. Timmerman 

Ds. G. Heeksema,Oud. J.Mijard 
Dud. K., Zwartwpld 

Ds. J. Van del' Werp, Oud. M. Timmer 
Ds. G. Broene, Oud; J. Zwiers 

DB. E. Broene, Oud. A. Lanning 

CLA,SSIS lOW A. 

Ds. H. Huizing, Oud. C. C. Schaap 
Ds.C. Bode 

Ds. J. PleRscher, Oud. H. Bakker 
Oud. J. De Beer 

Oud. W. D. Amnterman 
- ~ . Oud. c.J,Ocones 

Ds. J., B. Hoekstra, Dud. S. S. Storvi. 
" Ds., W. R. Smidt 

Ds. H. Bode, Oad. A. Meijer 

CI.ASSIS Il,LIN OIS 

DB; J. C. Groeneveld 
Ds. O. Stuit, Oud. J. Raidt 

Ds. W. Greve, Dud. D. N at,elborg 
Ds. B. Mollema, Dud. D. Forrenga 

Ds. M. J.Marcusse 
, DB. P. Kosten 

DB. a.Van der Werp, Dud. W. Bonne!D& 
Dud. W. Prins 

Van de' OlaBsi~ Hackensack der T. R. P. D. C. zijn tegen WOOl'. 
dig: Rev, H. ~serman, prjmarius en J. C. Voorhis, als Secundns. 

Van de Qv.eiig,e" geql'ee~ten. geetl afgevaardigden t~llellw(')ordig, 
De lastbrieven worden aangenoinen en goedgeketird,' met di~ll 
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verstande,dat een bezwaar over de afvaardiging van Rev .. W" R; 
Smidt verselwven wordt, tot het nieuwe moderamen verkozen is., 

ART. 2. 

Verkiezing vanModeramen;bestaarideuit: Rev. E. Bos, presi
dent; Rev~ J',Noordewier, vice-president; R-ev. P. Schut, scriba en 
Rev. J.Post,adjunct.scriba. 

ART.3. 

De aftredende pr",sis bedankt de Vergadering voorbet geno
ten ver!rouwerien de weh"illendheid, waarmee zij hem beeft beje. 
gend, en"gedt' het.:proosidinlll :qver aan den llieu-wbellopmde~ Rev; 
E. Bos. Deze aanvaardt die taak ondsr de betuiging. van het ge· 
voel del' gewichtige roeping; bij verzoekt den stenn del' Vergade. 
ring in de nandhaving del' orels,en wekt op tut gebed .. 

Vervolgens bedaukt hij, i)] ,llaam del' Synode, de)] aftredenden 
president, betuigende deelneriling in ZEw.'s ongesteldheid. Daar" 
nagsat hij over in gebed. 

ART. 4. 

De prresis verzoekt de: Vergadering. op fe staan om te aanhoo
ren het Iazen van het Formulier tel' instemming met de Formulie
ren van E.enheid,.dat met een plecb!ig J" wordt beantwoord; terc ' 
~ijl of> de yraag, of iernand niet mee kan instemmen,. .geen ant
woord geboord word!. 

AR'!'. 5, . 
• 

Besloten, de Re£els Van Orde, . door een.e ter vodge Synode 
benoe1l1de Oomm. 'ontworpen, aan,ts nemen; met uitzonderil1g van 
Art. 28, waarop men later !el'ug komen wil. 

Daarnaverda'agt de Vergadering, en Rev. E. Van der Vries 
sInit deze zitting met dankzegging,gezongen zijnde Ps. 134: 1. 

MIDDAGZITTING. 

Geopend -met gebed door Oud. J. De Beer, nadatgezongen 
was Ps. 119: 3. 

ART:6. 

De Presideritverzoekt den Vice·p,.",sis deleeraars te verwel. 
komen, die vbor het eel's! als I.eelen der Synode en predikanten on
zer Kerk alhier tegenwoordig ziin. Deze zijn de volgende: S. B. 
Sevens rna, ',als ,zQodanig. uit Ned~rland oV,ergekomen, alsmede A. 
Keizer, J. Keizer, O. Stuit, M. J. Marcusse, H. Huizing, J. B. 
Hookstra, G. D. De Jong en M. Van Vessem, alhier nade Iaa!stge
bouden Syno1e in den Wijngaard des Heerennitges!ooten, en @in-



deJijk John Y. De Balin. de eersteleeraar onzer Kerk, die eene gee 
meen.te bedient, in deEngelschetaal. .. , 

Genoemde broederswerden opgepaste wijze welkom geheeten. 
Rev. L. metdijk. hiertoe. verzocht,heet in. Baamder Vergade. 

ring de afgevaardigden van de '1'. R.P. D, Church bartelijk welkolIl, 
dat door Rev. ;H. Iserman" heantwoord word, en. vedaald door Rev . 
. J. Riemersm,,; ongeveer aldus luidt: 

M~·. -P'J'l!sidellt· ~1'1 'GeUPj'de Broeders! 

Ik acht het een groat voorrecht, zoo weI alseen plieht, dm deze 
Synode bij te wonen, als afgevaardigde del' True Ref. Church. 

Het is met de gloots!e vreugde, dat ik deze Synode de groete 
van QIlZe Kerk overbre~~g. , ' ,'",",'..:.' 

·Wij hebben nu al eeDige jarenafgevaardigden van elkandel' ont
vangeh. en ik vertrouw, a,ax ODS doel.g6ny~est is om hierdoor het 
het>.rlijk EvangeJie van ODZGll He-pre Jeztls Ohristus te verbreiden,' 
tot eel' van het groote Hoofd del' Kerk en de zaligheid yan onster-
felijke zielen. . ' 

De betl'pkking, die tusschen ons en u he's.taat, is zeer innig; de 
band, die ons '1ndel'ling verbind! is zeer. sterk. Het is de band del' 
waarlie{d en' christelijke geqlBE'llSchap. Immel's, het staat va!ilt dat 
\vij, wat df! hoor-1zaftk betreft, in leer, tucht en dienst. in theorie en 
practijk, volkomen OVereE'llstemmen, en overeenkomstig de regelen 
del' Dordtsche Vader en, vastgesteld in 1618-19, eene Kel'k leu""e//. 
If,itn~/dl.'el/. D~ar.om moet .. hAt ook ons erllstig streven zijn de een· 
heid del' "twee Kel'ken te 'bevorderen, volgen8 de bede des Heilands: 
"Dat zij allpIl-een zijnl" ' 

In betrekking tot die eenheid, wensch ik dat mf'n mij goed 
versta. lk hegeer haar -nif't,',zomt.ls· men ze a:lgemeen in ODzen tijd 
vprlangt, waar men de armen der vriendschap en de denr der Vel'
eeniging zoo wijd opendoet, dat de ,rechtziul1ige en de onrechtzin
nige er beiden eene plaats kunnell innemen; want hoe zullen twee 
te ZA.lllE'n wandelen, tenzij- zij 0vereenstemmen. 

Dat e1' tusschen 0118- eene w'ezenlijke eenheid bestaat, is' mij 
duidelijk, en het beste bewijs daarvoor is de tegenwoordigheid van 
Br., J. Y. D8 Baun, die door Gods wijze voorzienigheid OllS ,,;erliet, 
schoon wij dachten hp,m nooit te kunnen miHsen. Hij gevoelde het 
zijne rosping. ts gaan, en met u: mede te arbeiden in het belang van 
Gods Kerk. Hij is bij u !ehuis; predikende hetze\fdeevangelie, 
o"fenende dezelfde tuchtregeling. gelijk hij voor een vier de van .een 
eeuw in de Kf:'rk gedaan heeft, die ik thans vt';lrtegenwoordig. 

Een an del' bewijs van ODze gen,echtheid is de aanwezigheid van 
mijn mede-afgevaal'digde Br. J. C. Voorhis, die betel' met u bekend 
is, dan ik, P.o met wi en velen uwer christelijke gemeenschap heb~ 
bp.ngeoefend. De tegenwoordigheid van Br. Westervelt van New 
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York, versterkt alsmede het bewijs van he.! beslaan derChristelij
ke Iiefde en eenheid. Uit watwij:jegens elkaa. doen;' blijkt,dat 
\Vij· niet slechtseene· yel'wantschap. heb.ben.in gevoelen endenkwij-
z,e, maar wezenlijk eel;) zijn. ,'. , _" ,_"" " " . ",-: 

W egens verschi! van t.aal worM hetwijselij);: geacht, dat wij 
orize bijzondere namen be~6riden~ als ook 'den ~ori:i:i van godsdi.t:Dst
oefening:" Niettemin willen wij, aIEl ,Kerk, de uwe onclersteunen in 
de instandhouding del' Thea!. Scbool, alsmede in Buiten1._ en Bill: 
nenl. Zen ding. Daar de oogst groot :i8" ·en de arbeiders weinige zijn, 
laat ons sam en bidden en werken in de mogendheden des Heeren. 

. ' ',. '. '". ". '.'. . 

. ART. 7. 

'Men komt terug op· de afvaardiging van Rev. W. R. Slliidt, door 
de gemeente Rotterdam,. Kan. Men wab niet· zeker, of Hr. S. wet
tig Ieeraar on3er Kerk was .. Rev. H. Bode wordt verzocht, om de 
""ken betreffende .de wederoplmme Val! Br. S. toe Ie Iichten, en 
leest del' Vergadering Vaal', wat er in het Notulen·boek der Classis 
Iowa. van deze zaak was geschreven. , : 

Na alles gohoOI'd tehebben, wordt besloten: Re,v. W. R. Smidt 
zitting te verleenen, en, daar,hij op zijne,schl'e:den,is",teruggekeerd,. 
het o,ordeel uit te sprekeLi dat Art. 59 de)' Syn. Hana: '84 vervallen 
is, alsmede een protest d::lartegen .illgebl'acht. : 

ART. 8. 

De Vergadering komi I.rug op Art. 28 van de Regels van Or 
de. Beslote!l, dut dit ortikel aldus zalluiden: a. de Docentender 
Theoiogische Scbool zullen zittinghebbeu als aUe afgevaaI'digden, 
echtel' -zonder 13eslissende stem. ' , 

b. Deputaten van zusterkerken zrrl, en hospitanteuJ leden del' 
Kerk zijnde, kun een ad vies toegestaan. worden. 

ART; 9 

Brieven van Buitp.u.1. Ker ken gelezen. 
10. Van de SVD. Com. del' ChI'. Geref. KerkiuNederlanc1. 
26. Van de Geref. Kerk in Zuid Afrika. Zie deBijlage. De-

ze ~ls kennisgeving aangenomen. 

ART.lO. 

Eene COrnu}. benoemd, bestaandt? nit R. T. ·Kuiper, S. B. 8e-' 
vensma, en G. S. De Wit, aa'n wie de inkomende prote-sten ten 011-

derzoeke. en rapport worden gegeven. ' 

ART II. 

Nag gf'lezPD brifwen, gezonden van de gemPEli]tpll Em mons 00" 
Dak., Olel-eland, O. Z., Sayville, N, Y" Fulton, Ill., eu Botculo, Mich. 
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Allen vel'Onlscbuldigden."icb over bet niet zenden van afge. 
vaardigde~, d~yd90l' d~. V erl'ad~rhlg .'l'a.lilgeI)On18n werd t. 

ART. 12 .• 

In behandeling wordt genonieii..reen vel'zoek van de gemeente 
Fult9~" Il~~".S~~ ~,ap_ aI.~~ J~!?,mee~t,?ll on~~r Kerk ,aap te beveleD: eelle 
collecte vfiorba:~r tehol'ld-en. '. ..' • . .. ..' . 

N a .toelichting en. op, aanr.qing van vele brooders, besloten d. 
gem. Fulton dooX de ~fgevaardigden. d. christelij!,e liefde onzer 
gemeent~ aan te::-b'evelen.'·'·' )," 

ART. 13. 

",,, o_y e'tz,oeken ·dtD.' ~nde~~~teun"in'g~, doOl:- 'de gEiif.e~Ii·ten' R:otterdam, 
Rallo, Sayville, 'N', Y;,··en ande'rfm, wor'den vei'we'zelrnaar de Binn. 
Zend. Com. om daarover later .Ie rapporteerej1: . .. 

, "'-'" ,:,,-, 

:ART,14; 

Rev. LY. DeB.aun vorzoekt de Synodeom,morgen avond .de 
opening van hun kei;kgebouw bijie':wonen, weiker dienst zal' aan. 
vang,en <:m 8. uur.~s-])it "als- ~erinisgevi~g aangeuQmen: -" 

ART .. I5 

. Eone Comm .. benoemd tot het naziender Not"len van d. vorige 
Vergadering, . die. tevens zalr"pport.eren welke a.rtikelen· behan. 
cleld moe ten worden.. . . 

De. Col11m .. bestaat uit Revs. E. -Van,derVries, W. Greve en 
Oud. J. Housma. 

ART. 16.' 

Besloten het ·:nazien en in .orde _ bre:ngen -van, den rooster VOOl', 

cle Theo!. School optedragen aan.de Comm. daarvoor in '86' be. 
noemd, n. I. Rev. J. Naardewier, Oud. J. Gelockien P.Heybos~i· 
bijgestaan . door,eenvertegenwoordi~ilr. uitelkeClassiS;,sls vaor 
Ill., Re~. W.Greve, Iowa, . Rev. C. Bode; Hildson,Rev. iI. Riemers, 
m'a, Holland, Rev .. J. I, Flesen Grand Rapids; ·Rev. P. Ekster. 

ART ... n· 
Dezeiitting, g~slotei1 doOJ' ReV'. j, Plesscher meldankzegging. 

DOND,ERDAG, 14 JUNI. 

MORGENZITTING: . 

. Geopend door Rev. J. Noardewier met·gebed, na 't zingen van 
TS. 4 en 5. van. den l\fdi-gen~an(5' 
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ART. IS. 

Notulen van den vorigen dag gelez8n; aangenomen en, TIa eeni~ 
verbeteringen, goedgekeurd. 

ART. 19 

Rev. W. T. Meloy, D. D., van hetPresbyteriullvan .Chicago, 
af!le,'aardi.gde naar deze Synode door de "General 1\ssem bJy" der 

uour,)n, wordl door Rev. J. Y., De Baan gelnlroduceerd. 
ontvaligen bebbende, spreekl.als voIgt: 

, .' , . 
P"esideJ,t en Broeders! 

"Veel genot is het voor. mij hier te zijn. Hetspijtmij, dat ik 
UWf(. taal niet ,kan spreken, de, t~al, waarjp ,gij en uwe kmderen den 
Eleere dient en aaubid!. .. 

,,"Vergunt lllij u de groete' over 'te brengen van onzeAIgemeen8 
Vergadering (General Aosembly len 'de betuigiug van onze liefde 
tot nwe Kerk. 

"Vele dingen hebben -:ij gemeen .. In kleinigheden zijn.wij 
v81'schillend, zooals, iu de taa} en in d(? vormen ,van belijdenis
Bchriften en eeredienst; maar wij 'habben een geloof, een hoop, cen 
doop, e8n God en Vadsr vall allen; , 

"Ikbehoef niet te zr.ggen, dat d.eBollanders ons lief zljn. Er 
is' zul~: een: nal1W vBl'balld tusscben' Schotland en Holland .. , Beide 
landen hadden denzeUden' strijd voor gewetensvrijheid en legen 
tirallic-)., "Vij beWOlld~rell altijd Prius 'Yillem ,VftD Oranjt;l, die zoo 
Ji~ld'baftig streed, De geschiedenisuwer Kerkis gelijk ian, die 
der anze, Wij zijn nog lli~t eell, maar ik verwacht, dat wij"dlt 
spoedig zullen worden. De dag, op weI ken dat plaats vindt, zal 
eeue del' heerlijkste zijn in 0118 kE>rkelijk le~·eH. De ver~p.niging 
Zan et'rst wf'l epuige moeilijkheid barf'TI, maar-weldra zuBen onze 
kiDder~n daar 'staan op Ollze gravell, ·een,'i1i. en voo'r de' Wft'ar11eid, 
8prekende eene taal.· . 

. "Wij hebben elkander noodig.Wii behooren cen teziin als 
lic"haanl, daaf' ,,;ij een Zijll in: beginselen. Gij zijt :tegen geheime 
g~nootschappen, wij oak; gij zingt ·de Psalmen Davids, wij "oak; 
gij hangt aaIJ uwen Heidelbergse4en Catechismus; wi} aan die van 
""Vest :Minster, in wezen gelijk aan -den UWE'D. 

, "Ik zon nu weI ga~arne te~sto,nd h:et:huwelij.k_tussehen de ueide 
kerkgenooti:5chap[Jell willen voltrekken, maar beb daartofl geeIl!? 
macbt. Onzp AsseJllhly- bp,eft dafti'toe",:,een,e,' Oommissie benoemtl 
en verzoekt nWfI V"el'gadf'i-ing er' oak een te steneD, opdat deze sa-am 
il'l Qu(1el'hancieliug kUllDP,D treden, -om. de: :gewenscbte vereeniging 
te tl'effen..., . . . 

"Een 'punt; e'venwel, Zf.IU u kUDn'eri tPrligbouden: v~n 'een'p' ver
eeniging, en tint is kel'.kmnziek. Gij--zijt daarvan'vrienden. vVij 
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~:aien daar :~r.,oeg'er"z'ePl~,,-tegen.' Nu -is het, echt~r veranderd. On· 
ze Kel'k laal nu toe orgels in de kerken: te hebben. 

,~'lk>hel;haal h~t ,nog' Bens: :Wij :zijri" ~O' n'au~ ver~eriigd .,dat' 
wij het speedig geaeel zullen zijn.. Verwar ons echt~r ni.et m~t de 
Presbyteriscbe Kerk van Amerika. Wij zijn de oude· Schotten: 
Missehien zegt men van ow~",dat-,w:,ij achterblijvers zijn, en met 
den ~troom niet ~1e& te.:k,~tlpen., N u hierio zal men weI gelijk heb· 
!Jeri, en wij spreken dlt niet tegen. .. ., " 
" _ -"h~ wiI, 'nog z~,g'gel)~-a.at.e'en dee'l 'o~~~:~ ~rpe(lel'e,n, ,~roeger~ van 
",is afgescheiden fljn op h'\j(puntyahde~ettigJ;i;'id d~;' sl""vem.ij, 
Deze' brof!del's zijii' in 'het Z9iden: N U €i~, f>~ax~r,~U,_, ~i~ger.Qeid js, 
om nooit weer op te sehietenJ is b~t, punt van' Bcheiding vervallen, 
Vaal' het overige zijn zij met ons' volkomen een, en vele broeders 
van ,w~ers~jjden 'v~i"llaugell!organische' hi3reenigi'bg. ,r Ik deuk "soros 
als.de Ass~eiate:ReL Pre.~byterianen .\n het Zu,iden,.de u, p, Kerk 
in hE.!t mjdden ,~n ,u we Kerl~, ip:. het Noorclen' ,ver€lenigd ,waren, dat 
wij (lit land van de.Jmlf yan Mexico to~ de .. Groote .Meren vervul. 
leA kp.Jlden rpet dpl1 weergalm q,er zuivere; beginselen "Gn breilgen 
a.'an de ';'Q~~en, d,es H~~"r~n. I 

"()pdat~ ig'ij'iet,s mocht. weten van Oll'Zen arbeid, geef ik u het, 
volgcnde uit de statistiek onzer Kerk: Wij hebben 10 Synoden, 61 
Presbyt~rii;n, 907igerneenten, 98;982 avondinaalgangers,680 geyes-. 
tigde ]eeraars;··3,580cluderlijJgell, 9,515! Zondagsschool onderwi]e 
zers. met 86,460,scholiel'en. ;iDe collecten del' Sabbatscbolen be. 
droegen $86.545,00. . Aaldeeraars_traktement is ·ergedUl'endi! hoi 
laatste (jaar uitbetaald: $497,348. ' 

"Or/ie Kerk, herftdit lriatstejaar,eene opine\'kelijkeges~h;~. 
denis. 'Vi~':hl'!bben in .alIe 'fon'Clsen: 'geld Qve~. ' 'Vij vra~en o'm 
meer' arbeiders vaar, Bi~,n, P-ll,' Buiten1. Zendingt

, , Ou;;-;e KeT~ hae,f.i 
feitelijk Eg-Jpte 'illgpnOrllfln', vVij wet:ken daar~.alle€m ,en met zeer 
veel zeged.' Zoo··'bokin NolitdeHjkBritsch Indie. Ge.lij~gijkuiiti 
zif'n 'lit he't'getal ,'olw~ss~n gedoopte.u, ll. 1. 2,045 daar er slechJs 
3,9,,<)5 kinrleren clen doop ontvingen . 

. , "Di'nkba~! yoor. uwe aap'.dachtrnij "geschonken, bid ikde n 
Heel'e, dnt HIJ uwe Vergaderll1g zegeue. , ' '~_. 

, Hierop volgden, e~ re,eks vragen,'·,p.oor de ,Vergader;ing aAn 
Dr. MeL,)j~ gE'-dR:illl, dif', Z,Ew. I'-l'let ronqborstigheid, beantwoordde. 
Ret cl--'lltri:tJise:erde ,zich,,,o[u ,<;ie .punten va'll lQer; tucht. en dienst. 

Vervolq;ells bp.sloten, dat dezp"ByuQde- bij mondf'! "van Rev. ,J, 
V Em del' "Veep nezen broeder qnz_~n dank bf:'tuige voor de a£vaal'di. 
gilJ.'Jg zijner Kprk en vonr zijne t£:>genwoordigheid in haa(midclen, 

; . Ook·hierop refl~Meer.t Dr. Meloy en· bela"t· ;'ieh'.op ons' vQr-
io~Ji, :cle, ,groete over te ,bFengen 'VHU onze,Synode <la.n de "General 
Asse," bly" van de U. P. Church. 
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EindeIijk besloten eene Comm. te benoemen, am illet de door 
de. ·D. P. Church benoemde te 'bandelen over eene mogeIijke ver-
eenigiug tusschen de twee Kerken.' . '. 

\ ':" Hiervoor w8xd,en ,verkozen de broeders: Dr. ,G. Vos, Hev, J~ 
Y.De Baunen Rev. L .. Rietdijk, als secundi Rev. O. Stui!, Doc. Go 
E. Boer en Doc. G. Hemkes. . . . ' 

ART 20. 

De Comm. inzake het nazien derNotulen, rappo':teert, d.t het 
boek door hen in de beste orde is bevonden en stelt voor dat, de 
scriba bedankt word! vuor 'ijn werk, leggende met 'est. tiene lijst 
ter tafel van artikelen, ",aarop de Vergadering moet terug komel!., 
Dit rapport aangenomen. . " .' 

ART. 21. 

Ter tafel komt de zaak der Binnen!. Zending, Rev. E. BaS, 
de tegenwoordigeprmsis, geeft den stoel aan Rev. L. Rietdijk, 
engeeft eerst als lid der Bilml. Zend. Comm., namens die Comm. 
verslag; vervolgens als penningmeester'dier kas, voor de BinnmiL 
Zending. Beide rapporten worden aangenomen en goedgekeurd, 
en de Comru. alsruede de Penningmeester door ·den' prm.is pro
tem in naam der Vergadering bedarikt. Voor rapporten, zie Bij-
'Iage II. , . . 

N Ii geeft Rev. M. J, Mareusse verslag van zijn arbeid;ZEw., 
begint met te .zeggen, dat hij op oengeregoldverslag geven niet 
bad gerekenrl, omdat de kerkeradRn dit eleden door DE WACHTER. 
Hij had, gedurende 2 jaar, 13 gemeonten gediend. Gem.enten, 
waar hij Blechts een Zondag preekte, wa ren daar niet bij. Hij be
zocht 345 huisgezinnen, en qngevpel' ~25 ,Vel'SOllPn, klein en 
groot, werden Of door belijdenis, Of' door den doop, door 
hem in den sehoot der Kerk opgenomen. Hii zegt: "De geme.n
ten hebben all" min of meer eene toekoillBt. Er' wordt eehter Ie· 
weinig gearbeid. In sommige gemeellien was het werk der .bo
keering zichtbaar. Ik heb slechts in persoon eene gemeente ge-3 
stieht; gednrende mijn' arbeid zijn er 11 ni~,uwe gemeenten bijge'-
komen. _. ~"', ,_ . 

Hoe ik het werk verdcht heb, hebben de Kerkeraden door DE 
WACHTER gezegd, Ik zwijg," 

De prmsis hedant Br. Mareuss. vaal' .hetgegeven verslag en, 
inzonderheid voor bet werk door ZEw. verrieht. De Vergadering' 
verblijdt zieb, dat hij 'haeht en lust vond am dit werk te. verrieh
ten en wenscht verder'over he_in en zijn werk den zegen des 'Heeren. 

AHT. 22; 

Naar aanleiding van een voorstel am leden 
Zend. Comm. te verkiezen, wordt besloten 

,oar de Binn,enJ. 
tot verdeeling 
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dol' C1assis Gralld I\apids in t",~ei;D, en weI dat.an nu 8£a81' d. 
gemeenten Grand Haven, Ie en 2e, Muskegon, Ie. en2e, Spring 
Lake, Montague, New Era, Fremont ·Centre. Richland en Vogel 
Centre behooren zullen onder de nieuwe Classis Muskegon, terwijl 
de.overige gemeenten de Classis Grand Rapids zullen vormen. 

ART; '23~ .... 

De penningmeester van het Fonds ter Bijbelverspreidingrap. 
porteert, dat hij slechts $28.79 voor dit fonds ontvangen heeft. Dit 
verslag aangenomen, en gesloten dat de penningmeester die gel. 
den vQor het uitgedrukte doel.naar Nederland zal overrnaken. 

ART. 24. 

Besloten om, inzake predikin~ van nieuw overgekomen leer
aars, bij Art. 47, Syn. Hand.' 86 tei:tlijven, en Rev. S. B. Sevensma 
als de Iaatst overgekoillen predikant, wordt verzooht am a. s. Dins
dag avondalhier te pl'ediken, dat.door ZEw. aangenomen wordt. 

ART. 25. 

Op de vr"g, oE de Synode 0.01<: \Vede~ een jaarboekje verkiest. 
besloten, dit te la:ten doell,! zooais nu ~ebruikelijk is. 

ART. ~" 

··DeCorumissie, in .. ke Engelsohe prediking, zie Art. 49, Syn. 
'86, doet verslag en g.g!: eigenlijk niets te klinnen doen, dewijlde. 
bel'op.pen docent een jaar uitstel vt'oeg. Dit duurde den,bl'oeders, 
die Engelsche prediking begeerden, te lang, die toen een anderen 

. ~egingeslag.n zijn. Zij hebben "ioh tot de kerkeraden gewend, 
en. toen zij daar a;f.:eW0zell w~rden! zij"n: zij naal'de C}A.ssis gegaan . 

. . Dit rapport aangenomen, sluit Oud. A. Lanning de zitting. 
Middagzitting, geopend door Rev. L. ,J. Hulst met gebed. na 

het zingen van Pe. 21,: 5. 
i:. 

ART. 27. 

De verschilleode ·Classes. In dit middagnur sam en vergaderd, 
om volgens Art. 43;der Syn. Hand. '81l, hunne classicale commis_ 
sii.in VOOl' de Binnenl., Zending te verkiezen', l'apporteeren, dat'ver .. 
kOZl-'ll zijn: 
Voor Classis Holland, Revs. G. Broene, R T. Kuiper, H. Douwstra 

" "GI·.Rapids,Revs. J. H. Vos, T. M. v. d. Boseh.L.J.Hnlst 
" "Iowa, H.evs. '0. Bode, J. B. Hoekstra, H. Huizing 
" ". Illinois, Rtws. J. O. Grop-neveld. P. Kosten, 'V. Grflve 
" "Hudson. Revs. L. Riptdijk, J. Riemf'l'SmR, R. Drtikker 
" ". Muskegon, Revs. J. Nool'dpwier, ;1. Post, A. Keizer 

, 
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De hoofdcoIDmissie, bestaande uit:, Revs. J,' ]I. V <?!?, G. Bl'oe?~, 
0 .. Bode,. J .. 0; Groen~veld, L. Rieldijk'm. J.' Noordewier, Iieeft 
zich !:f.ldus·'gec0nBtitu~_~rd: ';Pl;oosis, J." H:'. V0B;,Secl~et(i"riB~, G;'Brdene-;' 

_ ~n :P~nningrn~es:t~r,rJ:'~oordewier.' " . )' 1"'-" 

AliT,28., " 
In onze Vergadering v('Jscbijl)ende broeders Rev. H. V~n del' 

Ploeg en Rev. P. Lepcltak, afgevaarCligd van de Particuliere Syno
de san, Obicago.der·Eef.Ohureh, met ,,"n brief.alln",inzeSynode 
gericht ... D.e Vergadering 'besluit·, eene' Oomm~,' te ,ben0emen',: .. die 
illet de depntatie. del' Particuliere Synodelin onderhamlelillg trede .. 
DeOoillm. benoelud, bestaat uit Revs.R T.·KiJ.iper;W. R. Smidt· 
en H. Douwstra. Deze broeders wordell tijdelijk Van de bijwo
ning del' Vergadering outslagen, om t'erstond de opgedl'agen werk
zaamhedeLL t.e be~illllen. 

.AHT.~9. 

In zake het benoemen van eeri ',t1erae'n, l)0c'eiji aall de Sc~'o~l". 
zieArt. 50,SYli.' Himd.' '86, ·J'~pputle~l·t 'lfetICul'litol'ium: "Wij 
hebben gedaan voIgens lastgevillgi1'~l Dr. Vas is l?eroe-pen; wij ga
vel) ,hf'll1 nits,tel;: bij nan.l het beroep _3:an; _l?ll,is hij bier." 

Het·uitstelgeven,vordt goedgekeui'd 'en de V'l'l'gadering. vel": 
blijdt zicb Dr. Vosin haar'inidden'le zieri... '. 

Nog wordt op voorstelling. 'vali h~t Curator iUll) besloten: 
1 0 , dat Dr. Vos geordend zal worden als leera"r, en dat dit 

gedaan zal "'orden door de Classis (I.rand Rapids,bijgostaan door' 
de Olabses Hol!and en :M;uskegon, ..' 

2 0 , het Oural.orium op Ie dragen Dr. :VQs,als Docent der 
School te installeeren, ..' '. • . . ;;,'; '.. 

3 0 , himi gelijk te stellen· met. de. andere docentel1, en 
4 0 , het doceeren in het Engejsch op Ie dragen aan bet 

OUl'atorium. .. 
ART;' 30 

Men gaat over tot verkiezingv;;n penningmeeslers. J. Noor
dewier, hel'benoemd als algemeen'e' penni14gmef'ster; P. Heyboer. 
alscontroleur, en J.Gelock.voor:deTheoIA3chool, Studenten£ouds 
ell EmeritiPredikanteri, Weduw- en Weezenfonds. Ond. S. S, 
postma; wordt als .ecuudus benoemd New Gelock 

ART. 31. 

Verldezjng van Synodale Oommiss;e." De aftredende leden 
zijn: fT. H. Vos, en W._ H; Frielin'g, die 'cV-Hrzoekt nipt ,weef in aa'n
werking te komen. Nlligebotlden slem.miug;blijken J. H: Vos en 
L .. J .. Hulst verkozen-te zijn. 
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ART. 32 . 

. Olld.j{. Labdis"ollgest~lclzijnde, vraagtverlof 'onl naal'hu;s 
te gaan, dat hem toegestaan wordt, in de.'" verwachting., ,qat :zijn 
Sf'Clllld~s dan komeu zal. 

ART: 33: 

.-.y' De.~Oomm. l:JelloE'md in 'zake_protesteil,: zie Art. 10, rapporteel't: 
. 1 d. Betl'efl'ende eRn protest van leden der Ee,.ste gem. l\{us·" 

k~gOD, dat baseert op een protest :-v~n Rev. G. Hoeksema, aldaar 
bij zijn vertr8k,achtergplaten-:-df!.t zij ,gaarne zou zi~n, dat.Rev. G. 
H6eksema vel'zodht' Werd, zijn p~ot$Bt tertigte nemen, wijl dan ook 
di-lt der_'g(-<"11(i8,rnde ledeli' vel"v'alt, 'en 'daJ di(3 ~leden"vermaand word~n 
dm iu v'reaetENe"vE'n mlet'allen. ""D ,,' ,;' .'. '~_'f' ~,-.,.' 

Dit' w?rdt:aange!ioIDeu. eri d~':pneses '~-erzo~kt Rev. _G. Hoek.:' 
se:ma· "hf'Lpl'oMst .. tetu(g' t.e n'(-nneD,"~l1 'zich;orrr ~e's"vredes' wil, te 
verloochenen. " , ,.' . , 

Rev. G. Hoeksema antwnordt: Ik heb daar geen protest gela. 
ten, bet WHS slechts een zaak die rliet afgehandeld was. ~Iijne be
mop~illg zou den vl'ede !liet; bevorde,te,n, DQch de toestalldeh te 
M ~lsk~gqll, yertiudel':u,' E'll..ik kan bet niet terugtr~kkeD. : 

;,2;. Vel'zoeken om Emerita"t door Rev; J. Stadt en Rev. W. 
Coelingh, zagen wij gaal'ne in. handen vhn een daarvoor._ te benoe
men Commissie. 

Ook dit aangenomen, en als Camm. daal'vaor benuemd: Revs. 
C. Bode, J .. 1. Fles, 'r .. lVI. Van den :eosch en Oud.J. A. Peijs!er 
ell' H:·Beeu>,!,ke~ .... '. . "" .' .. 

3 0 . Betreffende eeri protest van H. Langhou!, van La Mars, 
over bet niet kunnen verkrijgep, Van ;OOll attest voor hem en zijne 
familie, geweigerd door de 'gem. Cincinnati, zagen wij gaarne toe
gelicbtdoor'Rev. W. H. Frieling. 

N a eenige inlichtingen van verschillende broeders ontvangen 
tf' he"bbpn, be-sloten, dat'de kerkeraad van Cincinnati, bedaeld per
soon en ~amilie eell Rttest) moet :geve.1:1,"loopende tot den tijd van 
zijl? vertrek en .ov~reenkomstig qe toerpnq,lige, toesta~Cl~n... . 

ART. 34. 

Tengevolge van de gro()te onkosten dezer Synode wordt voor· 
gesteld omopeene andere 'wijze ·'haar saam te' stellen. De Ver. 
gaderillg besluit, evenweI, 'om uooralsnog btf het oude te blijven. ' 

De Vergadering b~slnit te verdagen, en ·de zitlinggesloten 
door Rev. H. Huizing met dankzegging. 

VRIJDAG, 15 JUNI. 

Morgenzitting, geopend door Rev. R. T. Kuiper, met gebed, 
,nadat gezongen was Ps. 84: 3. Bij bet afroepen vati de naamlijst 
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der leden, bIijkt, dat voar T. Kart aanwezig is d" secundus, M. 
Alberda. De overige leden, die niet tegen woordig zijn, komen 
w€ldra allen in de Vergadering. 

ART. 35. 

De notulen van Donderdaggelezen, aangenomen en goedge
keurd. 

ART. 36. 

In behandeling lwmt Agenda III, in verband met Art. 57, 
Syn. Hand. '86,luidende: "Indien lijken .in ,de, kerk tot de, ,mid
delmatige dingen behoort, of dan pen kerkeraad niet het rscht 
heeft, een besiuit·iI"! maken, om het ~iet toe te staan,:wijI hij oaf-
deelt, dlit het beter is, het niet te doen ?"-De, Vergadering oordeelt 
daf een kerkeraad daurtoe het recht heeft. '. 

ART. 37. 

De AlgemeenePenningmeester leg! eene lijst ,ter tafel voor. 
den aan.lag der Synodale onkosten, waaruit blijkt, dat de gemeen'; 
ten Bamen eene Born van $1:000 moeten hetalen. Deze rooster 
wmdt,aangenomen en goedgekeurd. • 

ART. 38. 

Verslag der Synodale Comm., zie Bijlage I. Dit verslag 
wordt aangenomen, am later punt voor pant te hehandelen. 

ART. 39: 

Vers]ag van den penningrueester der Zending oo'de_r de Hei
den en, (zie Bijlage II). Dit verslag zoo gewichtig en vol vau goe

"de wenkell, wordt aangenornen:en men bf'shllit-om·terstond tot ver
dere behandeling der Zending onder de Heidenen over te gaan. 

De Vergadering smeekt,bij monde van'Oud. J. A.Peijster, 
den Heere am ]jeht en leiding. 

N u vraagt en verkrijgt de penningmeest.r zijn ontslag, en 
men gaat over tot verkiezing van eene Corum._ VDor de Zeuding 
onder de Heiden811, basloten bebbende, dilt deze zou bestaan uit 
drie lperaars Poll twee ouderlingen. . 

Vit den llitslag blijkt. d,at verkozen zjjn: 
Prirnari, R. T. Kuiper, voor hem als 'Secundus, 

~~ E. Bos, " " . " 
" T.M. v.d.Bosch, " " H 

" J.W.Garvelink, " H " 

" J. Gelock, " " " 

J. Noordewier 
H. v. d. Werp 

J. H. Vos 
A. Van Bree 

J. C. v. d. Ven , 
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Intusschen was men verdaagd, en de morgenzitting geslut'en 
door Rev. E. Broene, en die van den rniddaggeopend door Rev. 
W. H. Frieling, 

AllT. 411. 

D'e Comm. tot onderhandeling met de commissie der Particu' 
Iiere Synode, (zie Art. 28) rapporteert als voigt: "De Corn m., Revs .. 
Kuiper, Smidt en, Douwstl'R. vergaderden met de broeders, Revs. 
P. Le~eltak en H. Van der Ploeg. 

'~·Rpv. H. Van ,der Ploeg, Chairman, ontwikkelt eerst het dtlel 
der Zending, he.twelk aldus Inidt: 'Dat men in het gerneentelijk 
levp;ll elkander respecteere, en waRt' men nog niet een is, en het de 
vl'aag is, of het \V~1 oQit tot. zulk eene vereeniging 'zal komen" dat 
men ouder een kerkelijk dak leeft. men toch minder kerkistisch 
zij, ell meer lette op het rechte gebruik van het geld voo[' de z •• k 
des Heereu. Inzouderheid ill het stichten van nieuwe gemeentsn, 
lette men, of or we) plaats is voor beide. Men erkenne elkanders 
eensnur pn werke ~O() sam ell aan het beIan!!: van bet Godsrijk.' 

··Br. Lepeltak voeg:t e1' oprnerkingen aan toe, en straka wordt 
het van onze zijde besproken. Me~ wijst er op, dat zH het doell 
kunnPll z0uder tegen bUll beginselen te zondhren,-ell dat er juist. 
bij ons be"inselen mee op het spel staan, en wij daarom ditver
zoek niet weI zoudeu kunnen inwilli.!!en. 

uUwe Oomm. adviseert uu. om a]s antwoord te geven: 
De Synod" o<"rdeelt, dat het verzoek der Comm. der Particu

Iiere Synode del' Ref. Church niet wei kan iDgewilli~d worden, 
maar wokt op. dat. bij den al'beid naar buiten, aile billijkheid in 
acht ~,enomen worde, en bij het opnemen van lidmaten met elkan
del'S censuur naar behooren ~p.rekeDd worde. 

Uwe Commissie, 
R. T. KUIPER, Proosis, 
H. DOUWSTRA, Scriba. 

Nadat ne Vergadedng discnssie voert en ook dell Broeders 
Vall der Ploeg en Lepeltak het woord is gegund, wordt ditrapport 
aangenomflD flU goedgekeurd. 

N aar aanleiding van het voorgaande hesloten: 
De Synode der Holi. Chr. Garef. Kerk spreekt het door dezen 

als hare innigste ov~rtuidn!! nit, dat zij, die met ODS hetzfllfde g_e
looi deelachti~ zijn i,n den Chl'istns Gods, aanspraak hebben op 
ODze waaroeeriu!!" 'en erkenniug- 'als zoodanig; . 

dat wij,vrin hart",.alJe po!'ing' tot wederzijdsche toenaderillJ!' 
aaumoedigen. en dat het ODze gemeenschappelijke bede is, dat God 
het bij elkaar behoorende bij elkaar mo!!e bren~en; 

doch, dat e1' ODzes inziens, volstrekt v'an g'eene samentrediu/! 
of samenwerking- sprake kan zijn, zoolang- ODze broeders vereenigd 
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blijven ITlet,deHef, (D:J Church,ell• dat~wijhul1a,l1s e.rilsti~ ve.r, 
zoe.ken het blddei,d voor Go~ te bl'en!'el" opa~t Hij, hup.,den lIloej:! 
geve om, met zelfverloocheUID!.!:, dat ,J;uk a£ te schudden. 

De.n scriba gelast dit laalsle. be.sluit te publicee.ren in DE 
WACHTER en de Stated Cle.rks Val), de. HoIlandscheClassen de.r 
Ref. Ohurch e-en:' copy. 'over; ,te"zellrien; , ",,' 

or: 
AIlT,4i. 

1'1.. "d 
:-1' 

Ui.t bet verslag vali den Penningmeestel' van het D61la'r£oDi:ls 
blijkt, dat die. kas ee.ne. waarde be.zit van $1,683.14 el1zijn~ reke-, 
ni~gen door de daarvoor~ be~baa11de e9.~m. war~n" g'oedg'ekt,i.nd. 
Rev. ·Lo' ·Rietdijk" ",.ordt, op zijn'verzoek:-als 'penniugmepster'Jontsla.;. 
gen,en Rev. J.:Riemefsrna·in zijl1e plaats beh~demd:. ' 

. . ,'" ;_ ." ,_,,,:, '., '. -~,t:' . 
AR'r,.',42. 

Beslotenom te verdageri tot Maandagmol'gel'l, ,8,uur ende'zit
, ting wordt 'geslote.n door Re'v. J. H.Vos, 11a het zingen van Ps.134: 3. 

M.AA~:DA(}, 18 JUNI. 
Moq:(enzitting:gkOpen.d, door Roy, J. I. FI~'s;nadat 

was' Ps~ 87: '1 en <ilen 87ste1) PSalm g'elezen. " 
gezongen, 

",'. 

ART,43." 

,Oproeping,van de'llamen der.leden,waaruitblijkt, 'dat gem is! 
we.rclen H, Harmsen, S. S, Postma, J,' Keizer en J'. 'Raidt.Laatst
genoemde:was per. telegram naar~huis ,geroepenen 'wordt geexcu
seerd. Als secundi ziju 'aanwez-ig VOQ1' J. Bolhuis, ·P. Wnlt; vool; ~ 
Charles Miedema, Ate Gondberg; voor J. Schaal, H.". d.Veldei 
VoOl' D. Mohr, H. H. Broene'; 'voor K: Oosterhuis, H. :{:tozema; 
voor H. :Tjen~ J. '~i". Garvelirik;' voor B. J, ~Poest, C. Koster; voor 
M. Rqstel','Ili.'v.d, Rosch; vuor K. Lahuis, T. Dijkhuis; voor .T. 
~ an, ,aeuIen",:a.: Helmes j < voor, M.", Tim merman:, ,L. " Dangrernond; 
v'Qor: J. C.' v. d.,.V€ll, ,Corn. Van,Zanten; "i 

ART. 44. . He' ' . , . . 
'" __ E,e~ b~i~f ge~~:~Em ,.v~n '~v; ,J:,.::·G:l;'e.lk',~r: ~an Qr~~g,~, 'Ci'ty" ·ver

klarende dB red.ene,D, vopT,ZElf. s(afweZ1,lbeld,te ,zlJni~e~De l'mS.naar 
])nr?p~on4ernom .• n tofR'ers~eL van;~;"zond,t1eia, hei4;;~~Qit v,o()rt~,' 
vlo'elende lan!IdurI;!9 afZ1Jll ,u~t de~g-emt3ente,\,en.de, DOl!}zeh.l,".e.kk.1f,!'Q 
lichaams~tel'kte. Vermeldende jB~~ns~ qatbij ee.ll maud.:at;pvel'
}<),,:~mc~, ol~ de O.ud 'G;~·ef., K.~l"k)HJ!~~'itsG~Jftnql a)'pi~'~ tel v~.t~e~~iQ,-:, 
woordhen, Olri in,h~t b'1I~'n\r.,va)l. hW" Th~,olo,'isc,heSch09Me ~p~~" 
ker,,: vel'zoekeude, dat Bl'. W. R. Smidt d,t voor hem mOGht: vex-
riiJlit~n,., __ ', ':""'" ,,' "",,,,,' '.,,"1,,',' "":,1 ,?,,' ',' " 

Deze 'brief ale ke'nnfs,iiwiHg aangenomEm. 



'AliT.' 45. 
Ter t~fel' kOlllt ~en~peiiti~door de . g~m.··. East.Str., aa~ den 

Raad der'stad Grand: Rapid,s geri"pt, y~rzge~end,~,.datde Btads. 
mad Diet zal toestaan eeD'stoomrijtuig door East Straat te laten 
rijden. Dit werd gelezen en opv.erzoek der!l(emeente East Str., 
beslnit de S.l'llod'lhier,:,an h~r,eadhaeBrete yedeenen; 

ART. 46: i, 

De N atulen 'van Vrijdaggelezenen I.loedgfi'k;eud. 
" " - ' .• " -- .. _. _', - '" 'c'- ,,-.,,' _" 

Aan de arM komt het rapportder By". Oomm. Zi. Art 38. 
Het: betreft eepe .c'om inttii,~ci1tie ":aallgaan'~e pi~per~ng ,L~ngereis. 

. Er. L. Rietdijk .licht dit toe, enzegt, .d,,(!,r tePaierson, eene 
.,ene Vrije HolLGeref. Gemel'nte ,bestaat,waaryan p. L,.predi. 
kant is. . ...... . 

N a de noodige inlicbtingen.zQOwel door de Syn. Comm. als door 
de Olassi~ Hudson, ingewonnen; gehoord te hebben, wordt beslo
tell >-de opname, van piepering, L~,Qgereis :en·zijne gern~~nte' aan 
deClussis Hudson over te lateD, O'ill ... handelen zpo,,18 zij in over·' 
eenstemming met de Kerkonle ... zicll zo,1 vefphcht .zien ita mQelen 
d~pn. ' ' 

ART. {g .. 

; 'Noal' aanleiding'van een gecipperd bezwaar,aatdoor de'aan. 
name 'van Ar\.:Ig,dclr .Regels van Ol'd~, (.ie Art:Sb: dezer Syn. 
Rand.) de afgevaardigdender T. R.' I'.D.Church, zon ontnomen 
worden wat wij hUD,yroeger ga~en~ n~-L!het recht tot e~n beslis~ 
sende,'stem~: wOl'dt besloten~: 

10. Om bijAri.5 ·derSyn. '86, dat die broaders he.~ recht 
toekent te blijveb,. .• . .. 

, ,2 c. Omaan .deClassis Hudson op tedragen, zoo n;iogelijk, 
met de .Classis.Hackensack de voltrekkingderkerkelijke vereeni. 
ging tot stand te brengen. ". 

De afgeva~l"ciigde van South HoUandbedanktde Byn .. vocir de 
cp)lecten,1JJ: ,~~t:.be.Ia~g 'zij~e~ "g~mee_~~e,., gehoudlqn~. 

ART. bO 

Nil"'" aanleiding van het ,'apport der Syn. Comm. deBlt de 
Classis Iowa ,me9, dat -zij' nog niet geFe~d is in 4~ yer~a~rdiging 
Q,n; sameHstellitig- ,van cie FiJrmulieren 'Vit'l1 Eenheid, Litllrgische 
Schrj£ten, enz.;voor de Duilsche gemeenten; . Zij heeflwel brok. 
stukken verzameld, en verzoekt, dat eene Commissie van meerde' .. 
re bek\'vaamheid haar aangevangen :wert overnem'e' -en vourt'z'l·tte. 



J~ 

. Hiertee beslnit de Vergadering; en tet Cemm. daarveer be
ileemd, Dec. G.Hemkes,Dr. G. Ves, en de Re~s. W. Greve, G. 
Bioene en rT. H~':VOB, -di,3"',h'et werk 'za,I',overnemen. om later voor 
deze Vergaderirig rapport nitte brengen.· . '. 

ART. 51. 

Inzake Correspondentie- met'-'andere'· Kel'ken~ her·iIlllert Rev. 
W. R. Smidt aan gen brief van IDlv. J. Guelker, (zie Art. 44) en 
stelt de Vergadering VODr, bet wensch~ijkee.n"noedz.kelijke van 
het bestaan der Tbeel. Scheel, veer de Oud Geref. Kerk in DuitRcb
land, alsmed. de bebeefle, diezijbeOfI aan enze ondersteuning. 

Rev. J. H. Vesdeelt mee,dat ~e collecten sedert de laatste 
Synede, gebouden ve.or dit deel, de'som vao $366. 19 had bedragen. 

De Verg~dering besh,it, om andertnaal~~ue.te h.o"dencellec
levDer die Scbeelbij onze gempente aal1 te bevelen, .. 

Deze zittinggesleten door Rev. B. Mollema, met dankzegging. 
Middagzitting,geDpend'door Ds.P, Ekster; gezongen Ps. 119: 3. 

ART 52. 

De,Comm,~,'inzake verzoeke~' om elllerifaat, (zie Art. 33), rap, 
porteert, als haar advies;"om ,,' 

10 .. Rev. W. Coelingh zijn eervol emeritaatt,,' "erleene!)' 
met pene toelage van $100.00 per jaar, zoo lang- als hij leeft. 

20. Rev. J. Stadt zijn emeiitaat toe verleenen, met eene jaar
lijksche toelagevan $200.00, tot dena.ste Synode, 'met het ver
zdek, dat .de Binn!. Zend . .comm., ZEw. het'acbterstallige aan hem 
uilkeere, dat zij, .zonder verlof der SynDne, nie!. <iurfde. 

. Commissie, 
T. M. v. D,.'BOSCH, l'rresis. 
J. 1. FLES,Scriba. 

, Dit rapport alzoo Aangenomen en goedgekeurd, en tevens be
sloten, dat de Synode aan Br .. J. Stadt eene schuld van $5000, aan 
dtfkas der Binn1. Zend., waarvoor de Classis 19wa zicb verant
woordelijk stelde, zal kwijtschelden. 

Nu komt de pennil1grueester der Emeriti kas met bet bezwaar 
dst genoemde kas $4QO.00 tek<lrl heeft. De vergadering besluit, 
om de gemeenten: Bl'llstig t'e verzoeken, om, het. b:ntbrek~ilde fl.a~. te 
zuiveren, betalende iederde helft van wat de SylJodale onkDsten 
bedroegen, en <lie kas bij voortdu\i1' ,aan te bevel en .. 

ART. 53 

Aan.de orde komt hetverzoekvan·de Classis Iowa.. De Syno
de' machtige de -Binn!. Zend. Coulm., oni" oj> verzoek eener Classis, 
met geldelijke hulp. terstond tee·handelen, Zoo zij dit Iloodig oor
deelt. 

Dit punt wordt alzoo aangenomen. 



HI' 

ART. 54 

.' .7'/Jcht.a~ell. ;De ClassisGrand Rapids ,verzoskt: "DeSynode 
boslisse, boe te handelen .• ii,· als,. deledeneener U nie, do;;>r de ee.ne 
gemeente van eene plaat's J~eweerd, -e~ dQor, e~ne",.andere, ,van. ,de~ 
,.eHde plaats toegelaten worden.". . . ,. 
. De SYUoae oordeelt, zoodanige gemeenten te moeten verwijzen 
naarArt.90"Syn.lland.'86.,.'" ,..,' , 

ART. 50. . 

Naar aanleiding van een verzoek derClas.is Illinois,om Art. 
90, Syn. Hand .. '86.tewijzigen, wordtboslpten, .om bij'detegen
woordige lezing van ditarti),,;l te bliiven. 

ART.56 

llolland, 9th Str. vraagtbet' oord"elder Synode over de 
Grand Army of tbe Republi~.--;Beslo.tell, .o11l.ook.in .dit geyal, de 
ge'-Pe~nten te, verwijl?'en)laar-,Allt.' 90, Syn. '86 . 

.ART. 57. 

Kinde,:doop. .1,Opde ",allg,o! een, Ke~keraad iemand ahl 
Iidmaat wag aannemel), die 'de,! kinder(jo~ploochenteD bestrijdt, 
is, het antW(jord: ""lV eell.!", " .' , , 

'2. Op de vraag, )100 te' handelen niet leden der ge,meente.die, 
uit gewetens blP_ZwR~r, hunn~, kindereD:!liet,du~ven laten ,doopen? 
is het antwoord de" SYMde: "Zulke menschenlankmoediglijk te 
ondpl'wijzen',_pi1 te, v~rllla~en" en zoo"qi.t" niet h,elpt, JD,et hen, d~n 
kerketijken weg op te'_ gaan~" ' ' . 

. J\.RT. 5R.· 

Overwogen, een ,bezwaar van de 2dl'l gem., Grand H,aven, lui. 
dende: "Volgens Art. 65, der Algem.Bep' oordeeltde Kerk, dat, 
als een lidmaat,-onder 'cen'suur zijnde.zijn lidrrI~atschap opzegt, d~ 
Kerk aan, Zllik~- perBonen' niets meer 'doen kan, omdat zij zich bui~ 
ten de Kerk gesteld hebben. . ' ..' . 

De Vergaderillg besluit genoemd Art. te I.ten st •• n. 
·De Vergaclel'ing vel'd.agt, en Ond. W. D.Ammerman sluitde 

zitting met dankzegging, nadat men ge.onl'(en had Ps. 68: 17 . 

. DINSDAG, 19 JUNI. 

Morgenz.ilting,geopend door Rev. J .. Schepers met gebed. Go. 
roongen Th. 86: 6. . 

ART. 59. 

N otulPll van ,Ma/J.t~dag .- gdezen,: ,en 'DR eell~g@. . verbeterillgen 
goedgekeurd. 



ART:·JiQ. 

R~pport der·.Binnenl.· Ze·nd.Oomm;' Het rapport gelezen. 
wordt aangenomen,ompD~tsgewijie te,beh~ndelen. Het IDidt: 

"' z)e, Cdihrii.-' ,de; 'Bihneni: 'Z~rt~ii~g. br~Jjui"i;l?or.:, u/l_,~.,',Ve:1va~ler,ing:,: , 
',"PUNT .}-." ,Aanvragen-ter,:pll;fler8t~t;lning v~or bet, ·salads ,van 

een leeniar, bij haar ingekomen. Door 'de', CoulD}; -wofdt aanbev6:' 
len om te verstrekkeD aan de 

GEMEENTE , " 80M GEMEEN:T.E ' 80M 

~~~tl~::.f.'.: :::::::: ::::~igg l~g~r!7J::,n~a~.~~·j~~~:: ::$igg 
Clymer, N ... y ............ ' ...... lQO 1, .. ·.II.a.r .. rl.· ".o .. n, Da,.k ... , .... '.' ..... 100 Cleveland, W. Z. . . . . . . . . . 75 LRctor, Kan ............... 100 
Richland, Mich'; ...... " .. 2001 Lineoln Centre, Iowa..... 75 
Fulton,III ..•.. , .. ;; .. ;;.:: 100 Ridott,·IlL.;; ..........• 100 
South Holland, Ill ... :.... 75 I Fi-iosland'enOverijsel,Dak. 200 
Lansing. . . . . . . . . . . . . . . ... 75 I . . 

Beslot~n dit punt, aaD te ,pemen;':net d,ien verstande, dat South 
Holland ell Lansingieder$150,I\ottetdamhptaangevraagde voor 
2jaar en Ricblandde$200 aileen dan ontvarige, wanneerzij zich 
in de plaat" voor het kerkgeboU\v onderwerpe aan het ooi'd~,,1 
barer Classis; . . 

"PUNT 2.: O!lltr~nth"tr!?epen vah, .een tw.eedeD.Zendeling
Ie~raar, denkt ae C';rriui:, dat zij,ziende opde finantieele kracht, 
nauwelijks -'mbed,'heeft, 'hier-toe te adv-is,eer.f'D; doch, ziende op de 
groote beboefte, raadt zij toch in het geloof er toe over te gaan, 
ternEel' nog, dewijl er alsdan veel oilnoodige reiskosten kondenbe· 
spaard worde,n,." \ 

Ook'dl't_punt,_-aangellomsll, P,ri besloten, 'orb bij -voorkeur e8li 
persoon_ te benoemen, diei~ bet Duitsch en l!}ngelseh "an predi
lJen. Vervolgens,. aan de BlDnenl. Zend. Comm.opgedragen eene 
nominatie te maken, dit morgen der Ver,gadering voo:t;' 18 stallen, 
om dan dall-ruit eene :keuze its:·- eloen.- ' . 

"PUNTS.. Aangaande het .rtik.1 op de Agenda, dat een Zen
deliil!!-leQra,al' I;I"iet bpfoepbaar ~pu zijn, zoolang.hij ~n; ,functi~ is";' 
adviseert uwe Commissie: .De Synode besluite d.t een Zendeling
Ieeraar niet beroepen -'woide door eene gelrieente, tenzij vanwege 
b.~tengewone omstu,nd.ighed.!3u, ,e,n, lilt voorafga~nd, overle~{ en met 
goedkeuring der BiDnen!. Zend. Comm. . 

Was geteekend, J. H. VOS, Prresis, 
. G. BROENE, Scrib •. 

, Besk>ten, om .. :in deze zaak, no~'h ,dt;lll '-Z.~Ddeling-]eeraar, noch 
de gemeenten te binden. 



ART 61: 

Yoodie.stelcl,clatcl"1?yriocleder BinnimL~eni:LO~mlD. aanl:J~' 
~elA, om gedul'P'nue', (Ie .~~~Q~D~ie 'yan qn,'ze'"T'b.~.oi,ogisc4e Student,e}; 
in d.e vol~~.n~teil'l~at~e.n. tedof~ pr~dikeri,als: 1,Friesland,Overijsel 
en PhitteOreek,inOliarles Mix, Ditk.; 2: N~wlIollan.~,. Dougl~s 
00., Dak., ell 3: Pipestone, Reid~rland; Prinsburg, Miim. Dit, 
aangenomen. 

ART. 6.2. 

AOENDA.IV, THEO;L.SCHOOL.,--Dilluidt: .. De Synode.stelle 
vast,datde cursus der 'l'heoLStudienddejaren zal duren, en ver. 
ordene, in":vetband, m,et tlit,'he'sllJih dat"de', s't,':1denten _'niet mog~n 
preek~n,zool~rg zijniet Iret twee~~studieja~rhebben bereikt. 

'Besloteii JilzQO t£. aoen ~l} - aan 'h'et coilf:gie van doce_n~ep . pyel' te 
laten den.stlldenten de vrijheid toverleenen. 

ART. 63. 

Op h~t verioek: :'D~Synod~wijie een weg ai.u, langs ive.lken 
siudenten of "anaida!;e;,; die nietaan onz~ TheaL S~hool. ~es\ll' 

, deerd, noch daaraan exarnen geduan hehberi, tot de prediking des 
Evangelies l1l onze Kerk kuriiien toegelaten worden," besluit de '1 
iilynode: ...... '. '. . . .' .... . 
" ' '_Zulke: pe~SbIleI] te ~er_~ijzen l1aar de (}las~is, ondpr wiet ge. 
hi.eilten zij wenscll'<ln'learbeiden; opdal die Olassis hun vrijhoid 

. ,verlepne. , _ . 
De zitting geslbteri d(mr ODd.I;. Dangreinoild . 

• MIDDAGZITTING. 

Naclat de yeFgadering. zang Ps. 25: 2, 'opent Rev. W. R. 
Smidt metgebed. 

ART. 64. 

DeOnmni der ZeJ;rding onder deHeidenen geeft "erslag en 
zegt zich geconstitueerct teliebben en een concept.r~glement te 
hebben ontworpen, dat .zijweilsclit dat door de Vergadering b~" 
oordeeld worde. . 

Dit stuk, ,gelezen, wordt aangenomen en gO(lldgebnird. ZiEf 
BijlagOIL 

ART 65. 

Komt ter t.fel ;e~n; brief' v~n Mr. J. Kruidenier, waarin hij 
verklaart een sterken chang te' gevoelen om zendeling te worden, 
en vraagt. of het bern niet zou kunnen to~gestaan worden, dat ODze 
K-erk hem -·yOOr hare ,h~kening naar'Egypte zende,()m,aldaar,in ver-, 
eeniging met de zendelingen der U. P. Ohurch, 'e werken. 



Na vtlel disenssie, beB'ioten:, 
.. 1. Onze Kerk.kanslechts. een ei€lenzendingsveld h~bbeD, en 

zal dit in. dit land. trac~tel1tevil1den,. gelijk iDhet reglem~nt der 
c.omm. yoor dA:,H,eide'n Zendirig i~omsehr:e,:ell":" , , ', .. , .,'" ' " 
, :2. Mr. ,T.,'KruiCle,nier 't~n; 'zeer~tebU. genoemde'Conin:l~ voor 
datdoel aim Ie bevelen. .... . . 

ART 66. 

Aan de orde komt de Agenda VI, Iuidende: "De Synode be
sluite 101 eene andere. regeling der kas E .. B. P., n. I.: eenigeClas
sjs, aIleen, of met eens :nahnrige, gecombinee;rd, h,ehbe.,He,ne eigeD,e 
kas. Eene Commissie-"voor deZf, ro,epe uit. hal'el1l k,l'iD~(jOI:lgeliD
gell op, make· uit ben e~ne ke:llze ,en ~ende :dien, ()p, elis. VORl' pet 
adm"issie exauH:in naal' Gralld Rapids enz. ..,En zoo doe lllen oak im 
de andere Classes. . '.. . 

Dit WGl'dt met algemeene stein men aangenom'eh~ 'en tevens be
sloten, de regeling diel' kas op te .dl'agen aan eene Comm., bestaan
de nil Doc. G. E. Boer, Revs. L. Rietdij~, r H. Vos, R. T: Kuiper, 
J. Noordewier, H. v. d.Werp en W. R. Smidt~die Ialer van haar 
werk rapportzaI uitbrengen. " 

ART. 67. 

Aan de orde kOlnt Agenda VII, 2, )[erzo~kend~.:,';De Synode 
komelerug op Arl. 108, Syn. ,Hand: "86,.en ·benandel. in ernst de 
z'aak van het Christelijk onderwijs." .. 

Rev. R. 'It. Kuiper.geefl verslag van wat,.c;1,e.C1assi~;S:qIland, 
en Rev. P. Eksler vaJ.l ",at deCIassis Grand Rapids; beeft gedaan, 

Het Iaalste rapport zogt,geAne voIslrekl zuivere godsdiel1sti
ge boekente hebbe~ kunpen vinden ~n dat v:oor"z.~o ver ~ij onder
zoek gedaan bari, de "Sanders Union Readers'en~peJlers"al~me
de de "Wilsons~Readers",onder de thans bestaanrle, de~ mtieste'Ra:n-
beveling verdi&nen. . 

Besioten: . Gennemde boeken, als de, onder <;le than,B,)oBstaande, 
meestgeschilde aantebev~len, en b~t Holla.ndsch VQlk!lP to wek, 
ken om, in.de \egenw90rdige o{)]stanqjgbeden, bij,dedist>'icls be
sturen er zeel' op aan Ie dringen, daf de'BijIJelop de .cbolen ge-
lez~n wor,de.. . ,. .'.,'," ' 

Beslolen Ie verdagen, en Ond. J. Zwiers sIui!' de 'itling mel 
dankzeggin~. 

WOENSDAG, 20 JqNJ .• 

MORGENZITTING. 

Deze word!, na bel zingen van Ps. 81: 12, geopel1dmet gebed 
door RAV. A. 'Keize,r. < 
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Bijirl<ind~ v~n Rev.'L. J.Hulstwordt to.tkennis der Verg. 
geb!acht, h~t.oyer1ijden van Prof. A .. Brnmmelkamp, te Kampen, 
Nederland, ,.. , ." .. '. ., , .'. ' .. 

De Synode besluithaar leedgevoe!. uit te drukken en de vol-
genderesolutiewordt gepassaerd:.· " 

, ·'.NaardicndeiSynodeder .HoILOhr.Ger. Kerk in de U.S.; 
zitting .hebbende te Gra.lld Rapids, 13 .. J uni, e. v. d., 1888,ver>10, 
~en hE'f'£~" :.' :.,;-, , -.,:;', : 

1. Dat Vader Brummelkamp beengegaan is om voor eeuwig 
de mst til genieten, die voor. Gods volk overblijft. 

2. AangozienVader. BrummelkampeenderEerw.leiders van 
den uitgang onzer moederkerk uithet HervormdKerkverbandwas. 

3. Vermits wijle dazen ."Vader de Kerk gedurende 54 jaren 
met eere als predlker gE'diend, ~D ?4 jaren" lal)g da~rvan, zijne ede
Ie krachtengewijd heeft aandekweeking van jeugdige predikan, 
tell, ~n 'alzoo in:hem een "Groote in Israel'-' ge'vallen is, 'ZQO heeft 
die Vergadering het volgende besloten: .' . .' . 

10. Dat zij, als vertegenwoordigster van de HolL Ohr.Geref. 
Kerk Illet de Moederkerk in Ne<lerlRnd, en de kirideren van den 
overl~.denE', deel neemt in dit ver lies. 

20. Dat de uitdrukking dier deelneming in ons kerkelijk 
bIad, DE ,\VACHTER, opgenomen, 'daa-rva'n,een'exemplaar'I,mD"de be~ 
droefdw-betrekkingeri -gezonden worde,' ~n' dQ Bazuin en de .Roepe1' 
te ·ypr'zoeken, om-olls'fouwbeklag'over te nemen;'? 

ART. 6~. 

De notulen van Dinsd.iggelezen, aangenomen en goedgekeudr. 

ART .. 70, 

Inzake. iSabbatsviering, eIi werken der noodzakelijkheid op den 
dag des Heerev, wordt besleten,,:'·geene R.udere. v()orschriften Je,ge
veu dan te ~inden zijn in Art.. 76<1er Dordtsehe Kerkorde elll Art. 
6, der Algem. Bepalingen. '. 

ART.7L 

De Oomm. dllr -Binn]; Zending, ~ereed met hare nominatie, 
rapporteert,dat zij, na voorafgaand gebed, benoemd heeft:Revs. 
H. Dode, J. O. Groeneveld en M. Van Vessem, en deze Broe
ders als een drietal der Vergadering voorstelt, om ar oene Imlize 
nit te doen. 

Dit rapport aangenomen zijnde; zogt Rav. J. n Groeneveld, 
dat hij', om gewichtige redenen,' zich aan -de nomiilatie moet ont
trekken en er voor bedankt. 



Ook dit wordt aangenomen,en-de Binnen!. Zend. Comm_ krijgt 
1.0 minnten verlof o~ _ ae,n andr~e'1, b~oecJer ip de plaats, van ,J. C. 
W·o.nev.ldte stell en. . ' , ' " ','..,' , ,,' 

'Nailat de Comm. teruggekomim is en zij- bekend gem.akt 
h,eeft, dat door baar Rev. J. Guelker als plll~tsyeryaQger,aari"evo
lenwordt, gaande betrokkenpe~eoneriIlaar<buiten en de Sypode 
verga,de~t in (Jo~mittee. _ ,Bes~_r~king' d~r' p~rson~n':'_"~aDg~' ,'aari: 
Allen kom~n -weer binneD; ,t:r j 'Da e~.t;l' 'gf'bed "opgezO:I:id6m,,'tot d~;n 
Beer des Oogste. om leidingen lich!, gaat de vergaderiilgover 'lot 
stemmen en nit de opening der, brie,fjes blijkt, qat ,Rev. M: Hn 
Yesse'm met bijna ~Ue ~terri __ rnen .verkpzB~, ~B. ,,' , " " , . 

De beroeping van Bt.Van Vess.m wordt opgedi'age,; aall de 
Binnenl. Zend. ,C0min.; die geantoriseel'd wordt om ook j' zo6'noo. 
dig,' in 't vervolg -een zendeling-leeraar te' verkiezen,-en "te 'beroepeFi. 

AitT.72. 

Aan de, orde l;'pmt Agenda VII, Ii. ,Eenverzo~k: ":pe,Syno
de besluite om Art.6D en'6Id€r Algem. Bepalingenc-(inhoudende 
wie de vragen bij den doop '1'0etenbeanl:,;,qqraen en <lim.noqk 
doopleden magaannemen)-'-:-te schrappep." 
, Na veel dis9UBBi~, l)eslotenorp vooralBDog bijgen0em<ile artike-

len Ie blijven. ' , " ,,', ' 
ART. 73., 

AGENDA PUNT VII, 6, Iuidende: 
"De Synod. onderzoeke, J. J. Dragt, ouderIiug van dO/Iemeen!a 

BorenIo, die vol~enB Art. Sder DordtscheK.rkorde, wenBchtge-
examineerd te worden." ,'_" 

Opmerkende,dat Br. Dragt niet eens bier tegenwoordig is,be. 
slnitdevergadering ,deze za~kter)lg te zend.nnaar .. de Classis 
Hollalld. ' 

ART. 74. 

Beslo!en, teverdagen. De zitling keslotendoor'Oud. J. 
Housma;'Da het zingen ·van'Ps.133':,.1. . ,-' I, • 

"Middagzitting "eopend door Rev. H. Douwslr~,met g~l)ed, ria 
h"t zingen van Ps. 25: 4. ' " , , ' 

ART. 7~; 

Versing der Tbeol. SoI/Ool. Rei luidt alB voIgt: 
"Aau de Eerw. Synode del' H .. ll. Cbr. Geref.Kerk,teGrans 

Rapids, 13 Juni, e. v. d.; 1888. ' '" 
E~~~WA.Am)E BUOEDERS', 

Aau- do' Eonv. Synooe wordtmetbescheidenheid, ;ter kennis 
gebracht, dat 'ODze 'llh~o]ogische School, ,oak in h€',t a£geloupen jaar, 
bij verniel1\\'ing van den Heere gezegend:is.: . " 



Gedurendedit studie-jaar haacten')'ij 21 Btude';te~,dle~lIen 
tamelijke gt'zondlreid:,'genoten,- .. eil _da'ar' oqk-dit,' dell-:'Po~entt1n ver'
leend werd, zoo kon,·het 'onderwijs'gel'egeld in, aile vakkell,gegeven 
worden. ' ",' - , ., .,-

Alleen,werd, de, slu~ent C()Hjli,v"n' Pell~, die nu, bij gelegen
heid van :_-bE).t 'a:_,s., '~xa'ri:(en, gaarne in de Latijnsche en Grieksche 
talen onct~rzo'ch:tha~ '~illen worden-door ziekte itl zijn Quders 
fiuis, -om~erwacbt terri,g gerQ(~pen, om, bij welzijn, Sept. a. ,So weer 

.bij vei'llieuwjng:Jde'<strldien :a!hier t€f:her.va'tteri.·· '.':('~ 

Behal ve de ge'~Von~ v~'kken, dIe vl;~-eger '~nci~rwe~en we~'dell, 
kw"m er, tengevolge van de Synodale beschikking, nag bij bet on
d~f'iV.ijt? in d?J~~,1~.gd~9!qe ,t,aal,_en liter~tuu~') ;w~arin,' do.or_.ReV;"John 
~~)?e Baun .. o~l(~~,~,wus.gegev.~m w.e-rd .. ' "'i: " -:: " ".' 

EeB OnZfll' ,;jeugdige strideriten, door jeugdigen' iove'rmoed v~n 
dB' school verwijderd.werd.met scbuld-belijdenis .. an het begin 
van dit studie-jllar. wederom doo'f' hst',(mratoi'iurll' 'o'pgenoi'nen, 'en 
,da,~"m'f>t zeer gewe-O'schte gevolgen. , . 

. , "Drie brn"d"t's .tudenlen zouden'zlch 'nu in het TheoL gedsel, 
te B. laten onderzoeken, om,-als, het onderzoek wel'slagen inag

"in den oogst tfl wordeu uitges'ioote'}).', 

Een, zou gedee.ltelijk ih de vakken van deze lett-er exam~n 
doeHI (ll1i dan nog 1 of 2 jaar naal" "de-' scliool van de cU. P. 'Ohurch 
tE!:Xepiu~ Obio, te "gaall om zich volledig te opkwamen tot:(le pr'eR 
dikiug in "de En'gl-'lsche' taai, terJ'einde, 'na 'zijn! bogmerk aldaar be;. 
reikt tH iwbbeIJ, terug te kf~eren, ell dan in de overgebleven 'vak~ 
ken, _hier' examen ,te ,dOPoD en OhZB Kerk te dienen. ' 

Vel'v(llgE1~~ zijp-'pr, 4 ~'tu~"E:'nteu.die ppderz~~ht wens~hen' ,te WOl:~' 
de-n" in de Theol. vaJdren 'van letter A. 3, .'tii,8"hun e.ind-i.!xRm en in 
de letteJ'en, EJll ook 3, die in- sommigtj vii.kken van de If'tteren weD-
schen ondel'zocht te wordeD. ' 

Ook Lil()cht de'school zich :-verhsu!.1'en, dat ,haar boe:kan en gelcl 
VOOl' hare ,"Library'''' werden ,!.!ezolldelj~ WfHtraan- -zij groote: 'be~ 
hoene hee!t ' 

Komen er uu studenten aaD ODze scb-cml ,'an' Duitschland- of 
van KampelJ, dan hebben Zlj ,k,en:rt.is van da Duitsche taal en de ge
heele wetenschappplijke wereld vall Duitschlann's bronnen-studie 
i~. voor h(~n "()llt~loten; maar' kotnell zij,Nan, iJil:,r nan onze s'chool, 
dan zijn Duitschlftncl's brann.en, voai' ben, gestoteD door gebrek arin 
kennis van die! taal. Daarntn hebbell'-wij,,:twee jaren", gf'leden"i'-Gl! 
ja1J.l' :lang bovBn_,onze vakken ill die:-:taal-(o)ndenn~,zen, WRarvan de 
stuclenten grQot"uut hadden; ,maar, tlll :zolldf-ffi wij lie vel' dn SYl)ode 
verzoeken, am "oak, 2 nT_en ,in" de week" YOOI' het ondf'l'\\'-ijs ilJ (.te 
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taal;!ebavelen,te mee)", daarllu;de Scbbolmetkracht 
Duilsch. in .. den. derden docenf yermeerderdis. .; . 
da,nk. VQor het,door u-in: .oilS gestelde vertrouwen, in2.,ake 

on,dE,r"'iis aan onze School, zljn wij enz. .;; 
U we toegenegena. broeders, 

. G. E. BOER, 
G.HEMKES, 
J. Y. DE BAUN." 

Dit "apport wordt aangenomsn 'en goedgekenrd en de Docenc 
ten bedankt voor hun ijver aan den dag gelegd. 

AItT. 76. 

Rev. J. C. Voorhis vraagt de Synode, of er nn nog mogelijk
heid bestaat, dat hnnne slndenten aan onzeSchool zouden kunllen 
opgeleid wordell; naardien eene vroegere bepaling, dst de darde 
D.ocent in .het Engelschzon onderwijzen, isgewijzigd en aan het 
goedvinden van het Cnratorinm ovel'gelaten? . 

Besloten, alles te doen wat mogeHjk is, dat aan hnn verlangen 
yoldaan warde, am hunne .tndenten aan onze School hun oplei
ding te goven. 

ART. 77. 

. Op verzoek der broeders der T. R. T. D. c., wordt het punt 
VII, 13 der Agenda in behandeling genomen, en nu stelt Rev. J. 
C, Voorhis voor,dat de Zondagsseboollessenbeide in het Engelseh 
00 Holland."h in DE WACHTER behandeld worden. Dit 'wordt 
aangenomen. ' 

Vervohens besloten, dst Rev. J. O. Voorhis de lessen in het 
.Engelsch zal schrijven, am ze dan op te zenden naar Doe. G. E. 
Boer, die het werk zal nazien.en in hel Hollandseh overzetten, om 
het dan te laten drukken. " 

ART 7H. 

Komt in behandelin)! punt VII, 9 der A.!enda, Inidende: "De 
Synode oms<ilirijve het recht en het werk derClassicaleCommissien." 

Anlw: Die Oommission voeren de zaken uit, die haar dObrde 
Clas.is zijn opgedragen. . 

ART. 79. 

Aande orde komt eeD protest vande gemeente Spring Street 
tegen de Cla"sis Grand Rapids" inzake de sliehting der Vierdeof 
,Em:;elsehe Holl. Uhr. Ger. gemeimle.-Na eenigs disenssie. 

Voor~e.leld:D8SylJode o"rdeelt, datin zake de stiehtinf,l 
der4deHoil. Chr. GereLgemeente.niet Ifebandeldis geworden 
haar goede. orde; maar de toestand,' waaruit- het gebor~n is, in aaD-
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";erking genomerr,erkent deSynode . het hestaander' '~noemde 
gemeente, en verzoekt de gemeenteSpring Street:en Bndere g.~' 
meenten : attet:lten,: aan haat: te ,geven 'naa'l' lJelwp'ren;: zoo'ala' plen ~_n,,:" 
dere gemeeuten doet toekomen. Aangenomen. . '.. ....... . 

ART. 8U. 

Kenois gegevenzijode, van het voorgenomen vertrek der Oos
terseIJe broeders,: n"ruen. de~e het woord teu afscheid,en betuigen 
met blijdschap, ~n'vertrollwen Daar huis te .'gaan, daar" zij 'gezien 
hebben, dat men.met nau.wgezetbeid en ijver de waarheid hand
baafde, zoowel in pr""tijk als in theorie-,Zij hopen, dat de eenheid 
tUSschen OIlS en hen meer innig mag worden en het onderscheid en 
de moeilijkheid in taal spoedig- mag wegvallen. 

Rev. John Y .. De Baonbeantwoordt dit "address"en wenseht 
hun.' .den zegen 9P, reis. en,: voor ODS en hen het genot om beide 
voor elkander te.bidden en .SlImeo Ie strijaenvoor het geloof,.een' 
maal :leo heili.:en overgeleverd. 

ART. 81. 

Men besluitomop algemeene kosten attesten en lastbrieven 
te lateD drokke.n. ..Opged.ragen, wat"nitvoerillgootreft, aan Rev.' 
J. H. Vos, S. R.8evenBma en Corn. Van Z~nten. om morgen een 
ontwerp t.e toonen.' 

,'. ART 82. 

Besloten te vf;~aagen e~ Rev, J .. B. Hoekstra slni! m.et dapk-
z<;lgging, na bet. zingen van 10 Geb. VB. 9. . 

DONDERDAG, 21 JUNI. 

. Mor~enzittin" geopend door Docent G. Hernkes met j(ebed, ge-
zoni!en zijnde Pe, 119: 3. 

ART 83, 

Notulen gel<lzenen g-oed.ekenrd. 

ART,84. 

Punt VII, 17 der Agenda,komt aan de orde. Het luldt: "De 
Synode zenrle, ee/~ of twee afgevaardigden, Daar de Syuode der 
Chr .. Geref. Kerk ill Nederland, waar zeer /.!ewichtige zaken staan 
behandeld te worden,en ouder meer ook om de gemeenschap der 
Heiligen met de Moederkerk te oelEinen." . 

De Synode kenrt dit goed en besluit aan Br. E.Bos, die van 
plan is Daar Nederland te- gaan, last ell' macht ttl!: ge'\7en;bm haar 
op de B. s. Syllode ider Chr.Gerel. Kerk tevertegenwooraigen. 



Yeryolgensb.esloten deh be.noemdenbroedereone gratifidati;" 
v~n $50 .. dCi, te :ge'!'en. " i, ' , ,'. , '" ,.,', 

. Aan denvice"prreses en sCI'iba opgedragep ZEw. een' lastbrief 
te do en toekomen. 

ART. H5. 

Agenda VII, 17. De Synod. spreke over de grenslijnen der 
gemep.uten. . .i . 

Besloten: ,daar hetonmogelijk' is;dat,·met betrekking 10tM 
g,renzep der plaatselijk~; ge~Ben_hen, ZEh)daiiige' be~alingen te m'a
ken, dat alleoneenigheden word,en voor!<omeii; . Ivei"den de geschil;1 
len, die hier ofdaarbestaan,aan de betrokkenbesturenovergelaten.'. 

; ", ,,' -, ,', '. 

A,t~T.B6, 
, ~I 

DeComm:,aan-welke'de regeling deka" E'B.P. te 'regelim is 
opgedragen; ·rappu>rMert; dat hare 'cdi:n.missieledI;lD 'tegellwoordigt 
waren en dat G.E.Boertot,p"ffises;J.H.Vos t<>t scrib. ",as benoemd. 

Vervoh"ens, dat zij advisef'rt, d:it: ' .d 

1"'. AI de tbans aanwe~ige ,kas,studenten blijven Vaal' reke" 
ning van de Classes Holland. Grand Rapids and Muskegon. 

'2 q. Hnds6ri "ia1 op 'zijn 'Classic. Verg., he'siisse~, of, het een 
vall de thana 'aaI)wezig~' studeli,t,~_~) vuor bare: \~'ekenirig ~al neI~~D,', 
of in verband met de drie gerioemde Classes zal arbeiden. 1 

Dit wordt aan}l,:enomeu. ' ,-,'j' 
,3 0 • De Olassis Illinois en IowJt,' z!lllen ieder V()or zichzelven 

werken en zoo', spoedig mp:!,~lijk jongeling:e,n, aa'll:biElden. ~9()r. bet 
Admissie'eixairren gelijk'de~Ilderen. ", '" ,.... . 

4 0 . Drie of vier Olasses 'zuBen, ler steunfug~Aer' uu aa:nw~: 
zige studenten, ontvaQg~n,: _, . 

a. Alles wat buven de $1,000.00 in kas is van het Dollarfol1ds .. 
b. 'Defondsl'iu,die nn bestaan; 
c. DR collecten, die in genoemde Classes worden 'gghou:den'~\ 
d. Alles wat gerest.itueerd w.,,.,1t door hen, die nit de kas ge" 

studeerd hebben. . 
50. Deze verhouding zal duran totda!' de-tbansl1itde kas 

stud@erende studenten huune. studh~ll zullen voll1il'acht bebben, 
tenzij eene vol" en de Synod. anders'mocht besluiten. 

Dit alles aangenQmen en goedgekeurd. 

"ART. R7 , 
. Een vprm 'y~n attesten: ~or.dt yo~r~elezen ~n gfi)e.dgek~.rd, -en·: 

mon besluit er 10,000 te laten drukken. , 
. O(),k wordt yoorgeleze:p ,een \'oq:n van,1astbriJ:l:N:en; die, goedge

keurd wordt en bosloten,..,om,I,QOO te laten drukken. De 1litvoe", 
ring en d~ 'ver.de~\~i·n.g wordt'~o-"ergelat.Ein aan de-_b.e\3taa~lde Corrim.,· 



29 . 

die de· atte8teri;'naarHtio~an he! l~d"ntaldergerrre.p~e, il~last
biievPll aanallenge lijkelijk ~aH6ezenden: .. 

.. AE.('.kR. 

'DE WACHTER-zaak komt;in; beharideling,De ~dlillinistratenr 
doet verslag vall. detifinantieelen toestand, Het laatst. jaarbs-· 
dr.oe~ en -de ',' 
Outvangsten ,met batig: saldo:aan ,hand, 
Uitgaven ' 

BatigSaldo, 
Verder zegt hij, d"t DE WAtJHTER een schuld 

en dst zij .nol': ongeveer $2,000 moet collecte"ren. 

$1,526.11 
1,509;89 

. $16.22 
heeft van ~300, 

Nog-worden tW8e planneD -tot V\TAoHTEn'Vel'grootirig, uitvoerig 
omschreven en beredeneerd, gelezep. Nfl. 'ee,nige deliberatie,,' be-
.Iuit. de ,Synod.,,·· .... ;. ... . 

1:.Do:WACHfER te .ver~l>09te,\:· .,../. 
2. Die vergrooting zal gebracllt worden tot de grootte van dQn 

vroegeren vorm van De (}rond
o 

Rapid:;; StHodam,d. 
3. De opdrscht van DE WACH1'ER-redactie door het curatori

urn 'a'an'Doc.-G. E.~ 13oer,Jg€>ed: te keuten;:erii 1, 

. 4:;be:'geilE,el~ f~geltllk"~nDE WACHTER op te drag an san 
h,et Curatorium'; iti vere'fmigifl'if met dd D6centen. 

'" ,.j:. .,' ";t,'. ',~, ,: ..... l.;'{ ,',',"i' ,'. 

AR~'. B9. 

De Conlln.,iH'Zake'protesten, rappdrtBertin betrekking tot 
shlkken, later bij'haar.i;;ng.ekQoo,\t'I, als v:oJg.t: "Wij. habben 

.. " 1. Een orief ~",~._ilili del' gem" Kalamazoo, verzoekende,' 
dat de Synode den kerkeraad dier gemMbte veflllicht~ omaldaar 
eene Comm. del' Olassis Grand Rapids te ontvangen, ()m daar t·er 
plaatse onderzoek te doen in getflzeri gescbillen. -De Oomm. advi-
seert, dat dit geschiede.. '. .. ,. 

Na eerii'ge' r/·lssu§sie, 'li~sr@ten,dat de Synodeden kerkeraad 
Zal1y,del1 om' zi:ill~:;'eDe Oo,Ill'~~ss.~e, ~e'. ve~z?el~le~ .. ! .. ,,~,:' . • , 

2. Een brief van 3 li'deri del' 1st.e gem. Muekegou, waarin de
zen verklaren uit de 8tr.lIIdam·d:~:gez'ien te heblaen, wat e1' is 'besloten; 
doell, dat daaruit bleek, dat de Synode verkeerd ha<i1 gooordeeld, 
dewijl huu·bezwaar.·niet was,·dalliet. protest van Ds .. Hoeksema 
niet .was behandeld;< maar.·dat strafbare' zonden niet behoorlijk wa-' 
ren gestraft. Uwe Oommissie verneemt echter, dat de Classis Gr. 
Rapids de..zaken .te Grand Rapids,de.aken te Muskegon weI heeft 
behaodeld en meende, dat alles in ord", was; dat althans de padij
Em :in' de ,zaak, bernsiten. ,. Daarom adviseert nwe Commissie, dat 
de Synod~. blijve bij haar ·l1eslniten Hiet weer op de zaak inga. 
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3..Een protest van iemand, di~ zich.beklaagt<:wer een attest 
met aanmerkingen, -eene zaak, .1Vaf1,riIL,re,eds ~eue' ,Comm . .-: van' ,de' 
Olassis Grand Rapids gewerkt hac!. In het oordeel dier Classic. 
Comm. kan oak uwe Comm. wei beruste>! .. 

Na eenige discusBle' blijkt,datbedoeld 'persoon iets anders 
heeft dan de attesten-quaestie, en daar hedoelde zaak nag niet "P 
de Classis geweest is, wordt dip broeder daarht'letJ terug verwezen~" 

4 c; Betrefl'end. een broeder, beschuldigd van meineed, dat, 
na een streng o:nderzo~k gebleken was, niet waal' te zijn, aLhad hij' 
in onder/!eschikte punteD eene waal'beid verzwegen.-Adviseel't 
uwe,Commissie, oat, ofscboOD de persDon weI eene voorna'rne waar
heid -ver·zweeg, hij toch niet sobuldig is :aan m',eineed, ten-miDste 
niet in het hem ten laste gelegde geval-'-dat daarom de Synode 'e
ruste in .ltet oordeel van eene Comm. der ClassiB Iowa, waarin ook 
de kerkeraad kan bernsten; 

N a noodige inlichting werd <lit advies aan genQlllen. ..' 
Deze zitting besloten door Oud. S. S .. Postma met d~nkg.bed. 
'Middagzitting, geopend door Oud Corn .. Van Zan ten, na het 

zingen van Ps. 84: 1. . . 
ART. Qil. 

Voorgesteld, @m,met.het oog op de groote r.eiskosten voor qnze 
afgevaardigden, de zendeling-Ieeraars enz., dat de Secretaris bij de 
verschillende R., R. Comp\lnies pogingen aBgwende, . 

10. Dat de afgevaardigdenvaD de volgendeSynode een "balf 
fare ticket bekomen." 

2 o. Dat de Zendeling.leeraars eene 'Vrijereispas krijgen, .,,' 
3 0 . Dat de. Studenten der Theol. School, dieg .. durendede 

~acantiE' Daaf het Westen gaan om gemeenten 'ie bedienen, een 
"half fare ticket" verkrijgen. 

Dit wordt aaI;ll!enomeu. 
ART. 91. • 

Besloten, dat de penningmeesters van de vel'schillende kassen, 
E. B, P., tegen Dec. a .. s. hunne .vel'slagen inbrengen bij den Pen
ningmeester del' Theol. School, J. G.elock. 

ART. 92; 
Verkiezing van: 

. . 10. Trustees der Tbeol. School. Aftredende ledenziin J. 
G.elock. R. T. Kuiper, J. H.Vos, en J. Post, die allen berkozen 
worden. , 

20. (J",·uto1'"".De afgaalldeleden ziin J. H. Vas en J. Post. 
Deze broeders worden herkozen. 

Voorts besloten, dat. daar de dionsttijd del' andere curatoren 
vocir 1890 teDl'inde loopt, dien te verlengen tot de ~. k. Synode. 
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ART. ~3. 

De VOOl" de Emeriti ka:s bestaandeCommissie, ontslagen zijn. 
ode, wordt·.eene, nieuwe Oommissie,voor die,kas benoemd;'als"volgt: 
·Rev. ReT. Kuiper, President,H. Vander Werp, Secretario' "n'1, 
Gplock, Penningmeester. 

ART, 94. 

DeCommis,;ien, dienog geen eigen reglement bebben, worden 
gelast sr .zulke. Ie onlwerpen en die tel' !lader.e approbatie aim bet 
Curatoriiim en Trust"es del' School te onderwerpen. . . 

ART. 95. 

Aan de Broeders L. Rietdijk, J. Ri~mersma enH,Beeuwkes 
~ordt opgedrag'el1 ODze broedfi,rgroete over te brEmgen naar 'de 
.Dlassis Hackensack, derT. R. P. D. Cbnrcb. V 

ART. 96. 

De Comm., be!loemd inzake bet Psalm.boek, de Form. van 
Eenbeid en Lyturgie in Duitsche gem.enten Olizer Kerk, rap· 
porteert: 

L' Dat zijharen arbeid heeft aangevangen, doeb niet volein· 
ili¢ , ..' 

2. DataMes, wat de Comm, hoeft nagezien, n; I. de Formnlie. 
reD van Doop. Avondmaal en bevestiging van Onderlingen en Di· 
ak""'en, en gebeel ovoreenkomstig gemaakt met wat onze Kerk van 
deze gesehriften in het Hollandseh heeft. 

3. . Dat de Comm. de. Synode aanrasdt, voorloopig goed!e 
keuren, wat Rev. '1. Plesseher . \'oor het tegenwoordige gebruikt, 
daar zij met het nazien en in arde breo,2"en weuscht voort te gaan, 
om d,an op de e, k, Synod. te rapporteere!l. . Dit aangenomen en 
goedgekeurd. 

ART. 97. 

Daar de Algem. Penningmeester een te kort.heeft, en sommi. 
ge gemeenten hier niet tegenwoordig, nog niet bijgedragen heb· 
ben, wordt de respectieve ClassicalQ Correspondenten opgedragen 
er in te voorzieu, dat die gelden aan den Penningmees-ter, J. N oor~ 
dewier, worden ter hand gesteld. 

ART. ~8. 

N otulen gelezen ell goedgekaurd ela beoloten te verdagen, zoo 
de H •• r. wi! 00 wij leven, tot 1890. 



AR1\P9. 

, . De .presicjen t p~~W\, hetwqqr<) enzegl :, ..... . ,'. 
,."GELmfPl'. B,l,<O:iJPEI\~J lk beda,,\<:;' voorhetve~tro!l W,eD.in 

niijti persooI) gesteld om dgze. uwe,v er.g~<'\f"ing alB lei<Jer te dienefl'. 
Ik heb dit met veel genoegen mo~enverriqhten, .. AI.s .ik denk, 

, hoe moeilijk het is zooveel menschen te leiden.- Verschillend van 
karakters en inzichten, verschillp'Iltl'-vflll belangen, allen zundaren, 
eI) toch bebben wi) ~even lange dage]) in vrede geleefd en gewerkt . 
. ··.·Ik deJdli~t\ljg(~wikheid, n;~al' gij veri;!r?egt mij. ..., 

• Ikbedliik"d"n Doceriten voorhun goeden\'aaa en' welwillehd 
advies, dat de Vre'rgad~r1n:g Bohls' zbo~ zeer te stade 'kwam. 

Ik bedank de verschillende 0.olllm. voor bet llloeilijk werk, de 
bp.uachtzame raplJorten, waarlnee zij der Vergadering dienden. 

Wij. verzoekenBr. V.os en a1 de·brosders.te dezer stede, dat 
zij onze tolken. willen zij,Il, om, dank te- ,betuigen -aan allen; :die ons 
zoo gastvrij ontvingen,., 'en :ri:let liefde ,ber_bergden. -I 

~-"l! Nag moet ik de Vergadel'ing dank en veor de E'er en het ver-
trouwen haar afgevaardigde te mogen zijn naar de Moederke.rk in 
.Nederland. Ik ben daar\oe opbekw,earn. Steun mijmet uwe ge
bed en, vooral oak als ik op de' ",atel'en ben. ,De Heere make ons 
getrotnv'1r oor Zijlle ,,'aarheid!' _. , .. , 

Dat de zegen des Heeren ruste .op de broeclers afgeva.rdig
"'den',' Hij brenge u bij de' UW8ll in wE'Istand tehuia, om" eenml1~l, 
op Gods tijd, in te gaan in het lehuis ill den hemeL ' 

-'Vij zijn llOg klein "in '~'ergelijkiD'g' der. 'groo,te lichi:uhen; '-maar 
·de Heereheeft ons uitgebreid. Hipvilhetzwakkesterken:Laat 
'ons 'werken dll :Zijne-kr8.cht!", ' 

Na D<!g den vice-president, den s6ri~a en' adjunct-sci'iba voor 
hunne wE'rkzaamh:eden hedankt te hebben, spreekt ook -de vica
pnesis een waard; 'en ":de ·Ve.r"gade'l'ing, bij rrio~)de van Rev. L. Rie,t
dijk, bedenkt den president voor zijnwel'k, belooft hem hare voor
bede, en wenscht hem den zegellop reisnaar hel Dude Vaderlatid. 

De president sluit met. dankgebed, en allen gaan ·uiteen. ." 
l\:loderamen, 

. E, BOS, Pr~es(~~ . 
. 1. NOOR I JEWIER, Vic., Pral". 
P. SCHUT. Scriha. 
J; POST" A dj-u'lI::t·.scl'.ihl:l" 



:B:l:JL.A.GE :1:. 

RAPPOR'l' DLR SYNODALECO~I1UISSIE. 

---.------

De Synode de?' Holl. Clu', Ge1'd. Kef'k in N . ..:'1., zitting lu)udende den 
13 Ju-ni en volgende dagen. . . 

'VELEW. EN WAARDE BROEDERS! 

De door u benoemde Synod. Comm. heeft het genoegen een 
kort verslag uit te brengen aangalLllde haren- arbeid, sedert de 
laatstgehonden Synode. . 

Om geregeld hRar werk ten 'litvoer te brengen, ging .ij dal 
onder f>lkaaf zoo verd8f>len, dat Ds. W. H. Frieling, als President, 
Ds. R. T. Kuiper, als Assessor, en Ds. J. H. Vos, als Scriba, werd 
aangewezen. 

. Vooreers\ slond het op haar weg, den Broeders Ds. R. Druk
ker eri -Oud. H. Beeuwkes te berichten, aangaande bunne benoe. 
ming tot deputate.n onzer Kerk, op de Classis derT. R. P. D. 
Church, in het Oosten, wat die broeders bereldvaardig op zich ne. .. 
men. Op hunne. vraag, orntrent E'en instrnotie, kon dezen Broede
"en gewezen woruen op Art. 8, de~Algem. Bepa!. 

])"aru., (27 Oct., '86) ontvingen we een verzoek van de ge
meente South Holland, Classis, Ill., om voo1' die gerneente, door 
heel dl:! Kerk, eene collectf> aan te bevaleu, wijl zij door het heen~ j 
gaan Vall Ds. Mf.'inders, haar kerkgebouw had verloren, en niet in r 
S ,aat waS, uit eigene tniddeleh, sen nienw te bon wen. De noodza~ 
kelijkLIeid hiervan inziende, werd aim dit verlangen, b61reidvaal'dig 
vqldaall. Bij vel'scheideue gernflenten vond dit opene Doren. 

Vel'volgens, (13 Dec . .'86) ontving d. Synod. Comm. een scbl'ij. 
ven van Ds. H. Tempel, luhoudflnde verzoek, dat de Syn. Comm'j 
haar oorcieel deed kennen, of Ds. 'V. R. Smidt, die Vl'oeger nit Oll-
f;f.> Kel' k gpgaan, en llU wept' door de Classis Iowa was opgenomen, 
ook d90l' de yacfI,nte ge!11eellten Ollzer Kerk, op, nominatie mocht \\ 
geste-ld worden. De Comm. gat tpn l111twoord: Wij zoudpl1 on~ 
gaarne ZiPll, dat Ds. W. R. Smidt in efmig(' gemeelltel1 onzer Kerk 
op nomillati~ kWRm, voor zich dp-, Kf'lrk zelve, door hare SYllode, 
aangarmdp deze f1angelegenheid, llll'>ge ,t1C:,bbpll uitg'espl"oken. Z,(j 



oordeeIt, dat, daar Ds, Smidt, geheol del' Kerk door ·Zijn heengaan 
hee£t g'eergerd, deze ook behoefte kiln hebben, om zich over zijne 
opname, en de ar zich aan vel'bondend voorwaardell, uit te sprt9 ken. 

Ook werd ODS (4 Maart, '8",) gelegenheid g~g eveD, om filS 

.1' OOl'dool uit te br.engen, aangaaJ1l.de flen Duitsch Psalm-boek, flnz. 
8DZ. Het was.-van den,'volgende.n-,inhoud:: 

1. Dat' 'of) de berijrning' d~~ 'Psalmeri gee~e aall!llerkillgp.n 
kunnen gemaakt worden, zij zijn nauwkeudg. en kunIlen, Daal' 011S 
TOorkomt, in ODze Duitscb,e geme,enten,. ,worden ingevoerd. 

2. Met de fOl'lDUlieren kwalllpll wij echter tot sen tegenoyer
gesteld resultaat: 

a.· ',Zij zijn onvolledig, en dat deducht ontbreeld gebee!. 
b.· WeglatingeD hebbeD, b. v. in het Doop.for m nlier plaats 

gehad, en wijzingen zijn geschied, die' ODze Kerk; (H1zes inziens, 
niet zou mogen goedkeuren. 

Ons oO.rdee} is derbalve,dat het gebruik dezer ,for ITIulieren, zoo
g,ls ze il) bedoelil Psalll1-geboek worden aangetroffen,te ontraden is 
en men den Kerkeraden der Duitsche gemflenten dient te' verzcie~ 
ken, zichin alles naar onz~ Gerefornleerde Kerkorde tP-'gedragen, 
ev,ti_naIs, in de Hollaudsch, sprekende, gemeenten w'schiedt. De taal 
mag daar.in geene verandering brengen. Ontbreken daarvoor de 
llOodige"forll1ulieren, dat men dan de vall Quds, in de Gersf. K8-rk
in Nederland, en bij (~ns in Amerika, ill gebrui;k zij,nde, letterlijk 
vertale, en, lla goedkeuring :der Olassis" VQo~loopig gebruike, om ze 
later, na approbatie del' Synode, te laten drukken, om achter de 
Psalm-bneken te worden gevoegd. ' , " 

En. wo zal sr ook moeten gehandeld worden met de 37 Art. 
des (j-eloofs, fOn _ de, Dordtsebe ,Leerr~gels, opdat onze Duit.ac.h_e __ _ 

--------m;-oeaers-~-ai'e--ooKRunnell inzien; en zith daar mede be-kend ll1ai{en. 
Is bet u mogelijk, in deze richting, voorloopig te kunnen ,ar-:

beiden, gij :zoudt de Synode daarmede dienen, en de tot st&ndkb-
. lTIlDg. dezer aangelegepheid kun'nen hJespoedig~n., " 

'-'-J--" Nog werd door oris E'en sehrijven ontValh!'ell 1 (Juli, '87), van de 
(JomlTI. der Classis 'HudsoD, inhmidende de vraag, 'boe te handelen 
met Diepering'Langereis, die, nit Nederhllld oVE'rgelwma-n, te Pa:
tfH'SOll, N. J., preclikant is, en'lllet zijne gemf'e'nte tot de Hall. Ohr'. 

"Ger. Ksrk wensellt over tf!' gaan. Het antwo6rd op dat sehrijven 
]nidt als vol~t: 

WAARDE BROEDERS! 

Uw schrijven aangaallde D. L., i.s 0118 !reword en. Het he'eft 
ecbtE'l" moeite. in, u raad te geveu1 wijl w.ij niet genofgzaam met 
dieEl persmm, Doeh met die gemf'ente. op de' hoogte ,zijn; temeer 
valt dit lastig, wiji wij de door u in uitzicht gestelde inlichtingen; 
door Br. BietdijIr if·- vBl'strel{ken, niet ontvingen, nademaal ZEw. 



verhinderd w81'd op ·ODze Vel'g; te· verschiju€u. Ons" 'oOl'deel i§ 
~cht«:, niet t9' haasten mpt de- opname vail zijn ,peraoon' el1 ge
meente. Infol'matien- -te verz0eken in Nederland, wa~l;' hij- vroe_ 
"er, zoo wij meenen, tot de Uhr, Geref. Kel'k heeft behoord, meer. 
malen beproeede.1eeraar te worden, maar die' hij later verliet OHII. 

predikant t~_.\Vorde.p bij een~ zoogenaamde- "vdje" 'gerneeu"te. 
Nog wordt'bjjdc;zen de gedachte uitgesproken, of het niet aan 

te raden zou zijll, dat zulke lieden eenigen tijd in onzekerkge' 
meenschap leefden" eer ze als Leflraar dienen. Indieb gij e1' be~ 
hoefte aaLl mocht hebben, Ds. R. T. Kuiper is genegen, deze ge: 
9.achtml l1a.Per,te motiveel't'n. Ook-"dit· laatst.e is geschied, terwijl 
in eene lanre correspondentie (Dec. '87) werdgeantwoord: Stelt 
deze zaak uit tot de a. s. Synod{%, want het wiloDS vQorkomen, dat 
bet oord~el, of wij predikers in ouze -Kerk zullen opnemen, uit 
RerIren, of vonral ~it vereenigingen, met welke wij ha~genaallJd in' 
geene betrekking strtan, ,hij de Synode zal berusten. 

Op een latere bijfl8nJWTnst uwer Oamm. (Aug. '87) ~erden ter .) 
tafel gebracht, door den Redaeteur del' WACHTER, eenige- stukken 
aangaande de wl~d(~ropname van Ds. W. R. Smidt in onze Kerk,' 
aangebodell door de Classis Iowa. Deze Olassis had ze aan den 
Redacteur opgezolJden ow Z(cl te publiceeren. Ds. Hulst wenschtf:l 
dat te doen, maar rdleen 'dan, alo de Syn. Oomm. de verantwoorde~ 
lijkheid daarvan wilde dragen. Deze oordeelde, echter, di{" ver
alJt\voordt··lijklleid niet op zich te ruogen nemen, wijl zulks liiet op 
baren weg ligt, maar .ook daarom niet t!i! kUllnen, omdat ze ook liU 
lY)g, bij bnar bl)VPll uitgesIJrok,en opinie meendFde llloeten blijven. 

Ook kWHm op genoemdp: bijeenkolllst tel' spraak, dat., op onze 
~. k. Synode, dienden uitgenoodigd tf' WOrdf'll, om eeu of maer der 
hunnen hflnvaarts te deputperen, del' znsterkerken, nl. de OhI'. 'G~r. 
Kerk in N.'clerlaDd, cle Oud Gere£. Kel'k, in Bentheiw en Oost. 
f,.iesland, de Gere£. Kerk in Zuid Afrika en de True Ref. Prot, 
Dutch Ohurch in"·)t Oosten. Hieraan is gevolg 'gegeven, met dit 
gpvolg, -dat wjj van de e-erstp, ell derde een zeer gewaardflerd brop,
dprlljk schrijv81'1 ontvingE'u, van de laatstp. eene deputatie in ons 
midden hebbf!l1; maar van de tweede nog niets hebben verllomen. 

Nogrnaals \,-ond een bijeel1komst plaats, (~O..l"aart '88, zie art. 
84, lett. ", Sy.l. Hand .. '86). Dit geschiedde vooral inzake der 
WAcHrER vergrooting.' Ouk waren daaroll _ tegenwoordig: de ~ 
Redactem', lh L. J. Hulst; de Drl1kker, W. Benjaminse, en de 
Administrateut', A. Pleunt'. Na breedvoeflge bespreking, werd 
besloten: 

a.. De ver'grootiog i'rnoodzakelijk. 
b. Twee van de chie plan nell; df'D drukker aall te biedtm, om 

'ze nader uit tf' werken ell ze vergf>zeld met eelle IlflUwkenrige be-~ 
, grootin~!', bij een- te benoemen Oomm., tijtiig in 'te dieue-b. . 
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c. Tot, d~ze CO,mm. te beno.men, Dss. L. J. Hulst en J. H. 
Vos.' Hun ",er,d last gegeven zezoo veel mogelijk te bestudeereD 
en ze del' Synode'voor te,leggenen .an te bevelen. 

Eindelijk werd nog een schrijven ontvang-en 'Van M. Lang-

~ 
hout, thans wonende te Le Mars, Iowa. Inhoud'is:· bezwaar teg-en 
den kerkeraad te Cincinnati, 01.111., die hem attesten had ge
weigerd, en tegen de OJ. Ill., die zijne rechten tegenover den I.er
keraad,te Cincinnati, niet had doen gelden; als ook tegen de CI. 
Iowa. dic:~ hem niet als lidma8lt met zijn gezin konc1e opnemen,noch 
zijne kinderem doopen, enz. 

Hem is aangereden zijne bezwaren op deze Synodete brengen. 

Dankbaar 'Vaor 't vertrouwen ODS geschonken, bidden wij dar 
Synode licht en wijsheid toe, om d,e zaken, die wij niel konden re
gelen, en de zwaril!heden, die wij niet in staat waren uit don ,veg 
te ruimen, te 'mogen in orde brengen, tot eer van God en ten zegen 
del' Kerk. De Synodale Commissie, 

W. H. FRIELING, Prills;s. 
R. T. KUIPER, Assesor . 
• T. H. VOS, Seriba. 

B:l:JL.A.GE II .. 

l'ERSLAG DER RlllilliElliLAlliDSCHE ZElliDIlliGS COllI1UISSIE • 

... dan de 8ynodaZe Ve1'{ladering, die D. V. ve'J'gaderen zat te Gm.'tul 
Rapids; Mich' l 13 Juni, 1888. 

ieERW AAUDE BROEDERS! 

De Binnenl. Zend. Comm. onzer Kerk he eft weer een ge
schiedenis van twee jaren doorlee£d. 

Niet lange na de zilting del' vorige Synode vertrok haar ijveri. 
ge en getrouwe, Secretaris-penningmeester naar Patersoll, N. J' 1 

en meende daarom niet langer haar,als zoodanig te kunnen dienen. 
Ondergeteekende werd toen als seeundus van Rev. L. Riet

clijk, tot hel aanvaarden van dien. gewichtige betrekking in dil 
work, g.machti~d. 

Onder het voortzet!en de,. wel'kzaamheden, de uitvoering del' 
besluitenvan de Synod. Verg. van 1886, trad eensklaps Rev. R,. 
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Duiker Ilit de hoofd.com,lIlissie dezerZellding, aoor ZEw!s been. 
gaan naal' de D. R: Ohurch. De leemte uaardoor ontslaan was 
wpl groot, daar ZEw. als haar president ageerde. 

In de vacature werd wedel'om door stemming voorzien, en 
werd Rev. J. Nooi-dewier, van Fremont, als ha'ar President aall
gewezen. 

N u wederom zal e1' in: bet benoemen VaD een Secretaris
penningmeestel' moeten w'orden vDorzien, daar ondergeteekende 
wegens vele werkzaamheden, en ·oak _'om zijn vQol'genomen 1'els 
naar Nederland. ollmogHlijk zal kunnen blij.ven, di.nen. 

De wer'kzaamheden derOomrn,waren Borns ernstigen gewichtig. 

Rev, M. J. Marcllsse, diedeze Zending als Zelldelillg dienl, 
beeft dit groote land in zijne.lengte en bl'eAdte doorkrnist, en zal 
gaal'ne van zijne' -werkzaamhedf'll voar uwe Vergadering verslag 
willen doen. 

Rev. J. Stadt, die werkzaam was, ten deele voor rekening de
zer Zendin"' Ie Ridott, I1l." is omzwakke !l:ezondheid naar Dakola 
vertrokken en diende haar ill delilaatsten tijd,niet meer. 

AanRev. W. Ooelingh is de hem loegezegde som tot op 12 
:lVlaart, '88, verstre.kt, hoewel ZEw.'s werkzaallheden, wegens 
zwakke gezondheid, verminderden. 

Aan de gemeenle Richlalld werd de door de Synode bepaalde 
80m ovel'gemaakt. 

Mede op raad del' Synod. Oomm., werd aan Rev. J. Stadt, 
toen Eog Ie Ridott, Ill., en aan Rev. B. Mollema, te Lafayette, Ind., 
iedel' eene gratifieatie toegeslaan enuitbetaald, de som van $25.00. 

Mede op raad van die Oomm., heeft onze broeder, Studenl E. 
Van den Berge, VOOl' rekening dRzer Zending, onderscheidene ge
meenten bezoeht in Dakola. 

De gemeputen, die 'tel' ondersteunillg van hare leeraars, nit 
deze Zending werden geholpen, zij,,: Ridott, Ill.; Lafayette, Ind.; 
Ackley, Iowa; Harrison, Dak.; Oauker Oity, Kan., en Olymer, N. Y. 

Men zal er zeker op letten, dat aile, -aanvragen om hulp, nu 
wederom VOOl' deze Ver~adedng maeten komen, Qll daarover· nu 
hier moet wordell. bl?sloten. 

Eerw. Broeders! De Heere {leve u wijsheid, om in betrekking 
tot deze gewichtige zaken, zoodanige besluiten te ne~en, a1s' strek
ken mogen tot eere mn Gods N aam en tot stichting Zijner Kerl<. 

Ruste des' HeAren zegen op de gansche Vergaderjng. 

Met achtin,!! en heilbede-, namens uwe Binnenl. Zend. Comm.) 
E. BOS, Scri ba. 
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VEIlSLAG.VAN D.EN PENNING~IEESTIlRVA.N DE ZENBING 
OND.EIl.DE HEIDIii\'EN. . 

EERWAARDE VERGADEOING! 

Mijll wrsiag vaD den toes land vanh~tfonds del' Buitenl. Zen
ding, en wat ik teven~ bij den overdracht vall mijn peuningmeester-
lerscbap, te zeggen heb, kan kortzijn. . 

Vit het rapport van 1886, bleek d"t I)ij het sluiten van .het 
bc,ek 'Ran kas w'as, de som vall .... ~ .... " ...... " " ....... $2,412 62 

Hiervan werd, volgens besluit del' Synode, naRT Ne~ 
derlalld verzondell, $400.00, kosten $8,00, duo ........... : . .408.00 

meef dus ill kas, ........................... $2,004.62 
Gedurellde 1886-1887 werd ontvallgell: 

aan collect~n, ........................... $1179.56 
Aan intresten,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 98.00 

Te zamen ............................ $1,277.56-$1,277,56 

Dus bedroeg 18 Juli, '87, h~t fonds .................... $3,282.18· 
Hierbij nil de nit de genlPenten ontvangen: 
giften en collecten .......................... $1,045.56 
€lid intresten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 218.02 

To zamen ............................ $1,263.58--$1,263.58 

Maaktalles 'ezamen een fonds uit van ................. $4,545.76 
Met de nog verschenen intrest.. . .. ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 

T.e zamen .... , .... " ............................ $4.585.76 
Eelle beele som g'fllds, waarmede zeker veel goeds bad kunnen 

s:edaan worden ter bevOl'dering, Vall de ,uitbreiding van het Ko
ninkrijk Gods, hadden wij maar geweten hoe .dithad moeten ge
schieden. 

De Synode bepaalde slechts $400.00, als laatste gift naar onze 
l\1:oederkerk in Nederland te zPllden, en verzuirnde maaatreeelen 
te nernen of voor te scbrijven, hoe de geldf'll tot Zending.'swel"k ts 
besteden; tach heeft zij aan de Binnenl. Zend. Comm., bijgestaml 
doOl' dell Penl1ingmeester gezegd er iets aan te doen. 

'VehlU, g'eheel stilg,ezeten, hehben die @roeders niet. Twee 
0.£ elrie, lllet nO.i!· een paar andere,' broBders zijn eens sarnen gc
\veest fln hebben toen over die zaak gesproken en bepaald, BI'. E. 
Van den Bergp, 'zoo veel hjj kOll. inforrnatien zon gaan neinen, waal' 
en hoe bet z8I.ldingswerk het geschikst in' ons land, hier onder de 
Indianen zou kunn,en aangevangen en nitgevoerd ,,'orden. l\iis-
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dat 9,Ilz'i:m P'I:eside'u't;' e:l-i, ',de 13:roeder,s. J; Hiemersma ell E. 
Vries, no!.! iets van-burme ingewounen in:Eorrnaties kunnen 

,,,,,eeleel.]), want zij wa.ren de b'roeders, die mede vel'g'aderd warl~n. 

La\er haddon wij d~. ~elegenheid es bet genoegen be langrijke 
Illededeelillgen te ontvaugen, van een arbeidster onder de India
l,li"U. Gie "'ed. van Rev. K. Neerken, 'die zeI:E als Zendeling-Ieeraar 

de Indianen, iJ;l.Ill,dian Territo,ry,: geal'b~id had, et1 waal' zij 
i11et hare docht@-1', nog aI's '~teachel's", werkzaam waren. 

vVij onh'iugen belangrijke inlichtingf)n, maar learden ook tevens 
meer kennen vaD de bezwaren aan. dt:!! ai1ilel'neming verho'nden, dif 
tot voorzichtigheid noopten. 

Ook 'Van Br. 0.': Eorh\ ontvingen wij eenige inlichtingen' be
tl'ekkelijk et-"l1 .geschikt al'beidsveld en toekomstige arbeiders, zelis 
de uitnoodiging am maar eens over te kamen, daar mE'n zeer weI 
'ePIl paar jel1gdig'e Indianen van goedem aanleg zou kunnell. vinden, 
om tot Zelldelingen <lpgelpid te worden.' 

Omdat dO~ I' bet nit-stel, onzen beroep(-"n Professor verleend, de 
tosstand onzer School e1' niet l1aar ingericht was, js aan- die uitnoo.; 
diging van 'Br~ Bode, geeD' gevolg gegeven en e1' overigens weiriig 
meer nitgPl'icht. 

\Vel kregen ,vij soms eene opwekking tehuis. om tach wat aan 
't Zpt)dingswerk te doen; maar als wij dan vroe.gen om raad, hoe 
IJ) waar, -dan is men ons stp-eds het antwoord schuldig gebleven. 

Zi,e, Broeders, zoo 'staan de', zaken, maar zoo ruogen ze niet 
blijven. 

Nu slel ik voor, dat men mij dadelijk als Penningmeester ont
sla, dat de Synode dadelijk ovel'ga tot het yei'kiezen van een Com
:missie, van 5 of 6 personen, nit'de Ve1'gaderig, am de Heidenzen-
ding Ie b.hartigen, . 

Dat aan die- Com'm. warde opgedragen tegen aanstaandenDius':' 
dag met ef>n' concept-reglement 'gereed te zijn, om dat dan aan de 
Vel'gadel'ing v06r te le!igen, en dit, door haar goedgekeurd zjjnde, 
del' Com ill. voor deZendmg Vaal' ta schrijven als regel,waarnaal' zij 
de Heiden Zending heeh te behartigen" en die Comm. aanspore, 
om met a) len ernst de zaak 'aan te vangen, ten nitvoer te brengen 
011 levendi!..!' te boudpll; en teve-ns d~ gemeente op te wekken om de 
Commissie en 'haar bEdangrijken arbeid te ondersteunen. ' 

Moge In; de Koning de, Kerk ons tot een goed besluit leiden, 
Alii. verdeI' aIle 011ze werkzaamheden, vooral ook op gebied d6'r 
HeldeIl~zendin.\!, met Zijn on'misbaren zegen bekronen! 

U Penningrneester, 
R '1'. KUIPER 
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ElXJL.A..GE XXX. 
------•••. ~.----~-

BRIEVEN VAN BUITENLANDSCHE KEHKEN. ------__ .O'-.~. _____ ~-
UIT NEDERLAND. 

Aan de Synode cler Holl. Cltr. Gm'. I~erk ,in NOQ1'd Amerika. 

HOOGEERWAAUDK BROEDERSt 

In antwoOl'J ap uwe zaer vereerende uitnoodigilllg, tot het zeodliD van afge
vaardigden m}zer Kerk tot bijwooing uwer Synode, del] 13 J Ul:li, e .. k .. en vol· 
gende dagen, dient: I 

dut ooze Iaatste Synode besloten heeft geene afgevaardigden te zenden naar 
de Synoden in Schotland, Ameriku, Afrika ell Duitschl.aDd, 

IudwD. even weI, e e D of IDeer predikunten ODzer Kerk, voar eigen kostCD 
een I'eisje mochten willen doen Daar Amerika, of Duitschland, of Schodand, of 
Afrika"dan zan hun door de Synod ale Commissie ee'.1 Credentiebrief tot aanbe

'veling bij de Kerken aldaar kunnell w6rden verstrekt. 
Tot bier toe hebben wij evenwel te vergeefs uitgezien naar iemand, die zich 

daartoe aanbood. 
Het -is daarow Hoogeerw. Broeders, dat ooze Synode langs-dezen weg door 

hare COnlwis:;ie aan uwe Kel'k de bal'teJijke gr0ete ovel'brengt v,an de Cbriste
lijke Ge~efOrUleel'de Kerk i~ Nederland, 

Zij de Beere in uw wiQ.den, ell Icide Hij u in ~I uwe beraadiljjagingen en 
besluiteo door Zijoen Heiligen Geest. 

Dat, uwe Ve~gad'ering woge dieoeri tot bevol'del'ing van de kO,Olst van het 
Uodsrijk, en tot cen zegeo van veleo, die van oos, maar aan wie wii ons in den 
Haere innig verbondeo gevoeleo, 

0, Broeders! oaal' mat'e er meer van ooze broeders en zusters naar AllJerika 
v,erhuizeD, is 't of de af.->taod tU8schen Alllerika en Nederland Iilteeds kleioel' 
wordt, en of wij van, j»al' tot jaal' meel' met ODze gedachten in uw ,mi~deo be
P,iDnen te leven. 

Geeo wonder dus, dat het bijwoneo_van uwe boogste Kerke!ijke Vel',!!'ade· 
ringen, eene gnJOte ~flntrekkelijkheid vaal' ODA bezit, ja, zelfs, dat het attn het , 
broederhal't reedH ,!:oed doet, op deze wijze van bro9de'r1ijke toegenegenheid t9 

ruogen doen bHj kell , 
, Waar We dan dool' zee en land van ejkander gescheidell zijo, la:.lt oos daar 
lungs dezeo we,!!; de g'emeenschap onderhonden, maar bovenal, door bet gebed. 

De SynoduleComm. dCl'Chi'. Gel', Kel'k in Nederland, namens haar. 

KaOJpen. ll~ M . 1888 
.Mlddelstt~Ul, ;), @l, ' 

IJ. K. WIEI,ENGA. p,.es. 
J. NEUER-HOED, SefJl'etaris. 
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M;ddelbur~, Kaap Kolonie, 11 April, 1888. 

Aan de WelEm·w. SynodaleVergadering der Holl. Christelijke 

(Jeref'. Kerk in Noord Arnerika. 

GELIEFDE BROEDERS IN DEN REERE .T EZUS OHRISTUS! 

Het wa::; de 8ynode der Geref. Ke-rk in Zuid Afri-ka, t'hans alhier vel'gaderd, 
zeer a'tl.Ogenaam -het hlHteHik 'en bl'De'deriijk -schl'jiven' van ,IJEer:w", 'SYDodale 
boriJm. 'teO ontvangeu; eo "daal'uit 'fe' zien, "dat, -haewe{ wij _ve,r ,van 'e]k~nder vel'
'wijd~rd zi{n. gij nog ste'eds '{n liefde aun ODS gedenkt" eo-oaar eel} bezoek van 
ous verlang!. . ;-, 

Wij wenschen U ook van tiJi'ze hartelijke' liefd~ ,~<?~ U en 'be_lang~telllng in 
Dwen ar~.eid Your -het GO,clsl'iik op aarde, te verzekercni_daarom verbliidco wij 
OilS te verDemen, dat uwe Kerk zIeh, Diet aHecD steeds uitbreidt, Ulaar oak -v'Oi~ 
hal'dt in den strild te,gen ,de :,/l,eheirue genootscha:ljpep~ Gaat voort,Broeders, op 
dieD we,g, en a1 is bet, dat, zooals uit uw schriiveD bli,jkt, in dieD s,triid,_ het 
:;vool'ujtzicht 'duister is, het ',,",oord der Waarheid zaJ aD h~t einde triumf'eeren; 
waDt,' waar"l,icht komt, mqet' de _dllisteroifS, wjjken. 

l\1.ie't dahkbaa'l'heid aan onien God en ZaHgmaker, kun',Den wil' tJ mede· 
deelen, dut ODze ,Kerk' zich oak l!~sb.dig uiihreidt. Uit'de Synoda]e Besluiten, 
Alroanakke~ en Maandbodell, die U vill:! tHd .tOt t_ijd ,Qoor ,Qnzen Algero. Cor~ 
respondent worden toegezoilden. zult _gij ,genoegzaam den stan t ,van 'ODze Kerk 
en Thea!. School kunoeri beoordeelen. ' 

H(~t spijt oOS zeer, dat het bos 'DOg- altoos onmos;eJijk is, aan Uwe vriende. 
lijke uitooodigio,l! te vo1doen, om e e n of IDl?er ,onzer leeraren tot' U at" te 
'vaal"digenj daarom- Dloett!D" wij ODS' 'vooreerst DOg maar vergenoegen U_ ooze 
bl'oedel"groete 'mits' 'dezen over 'te brengeo.. 'Wn hOIten, eohter, dat gij. in de 

-geleg,enbeid zult zijn J~en of _ m~er ,broeders, tot ,ODS af te vaardi,l!(>o, am tegen· 
woordig te ziin hij onze e. k. 8ynodale V,er:ga,derin.!!. Jie, D. V .. te Rusteobur,g 
in deZ. A. Republiek op den 3den Ma~nda.!! v~n Mei. 189J, sameokomt. 

'W'~(}hi niet',~Broedei's! -totdat wii u eerst-bezoch~ h~bbeo; ·ma·ar, indien het, 
eenig:;zin's mOl!elijk. is, verblijdt ,ooze harten ,door aa,D aDze, uitDoodigr~g 
~evolg te g-even. '4 

Met hoogachtiD,I! ~n Ii~fd~' Uwe'lJ Iiefhebbende BroederR in 
deo Heere Jezus Ohristus, . 

M. P. A. COET. P"ae';, Syood;, 
O. POSTMA. JR., Serib •. 
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RAPPORT DER BOEKEI'" VAN DE VEBS~HILLENDE 

'FONDSEN. 

O~t';,'ari'~ll~' . 
" Uitgegeven. 
-Batig'S'aldo 

~INNENLA:r)l)SCH;E ,~]lNDING. 
..... ", "'.,' . ' ...... ; ... , ... ~; . ;, , .. ',' . 

........ ," 
.-, .. :' 

'THEOLOGl:SCHE SCm)OL. 
Ontvan,gllll .... ,,, ..... __ : .. ,.~ •.... ,_ ..... :~.,':""'~'''''''''-:_:', .~,":"" ...... "". 
~Uitgegevim: ... ;, .. :. . ......... . 
)xa,deelig, slot;, .,'.. . ... ," _,' .... '~""'" ... '," .. ..'," ..... ' .. :' ... 
,AI!'Il Ka~.. . ... '., .......... ,; .. ""," .... , ... ~.,.-).: .. :', .. ,." .. , .. 

STUDENTENFONDf;j. 

. ... $1,408.6§ 
"' .. 1,27,3,5~ 

'13~ 13 

.:.$2;442 83 
'2,844 62 

'40i 79 
1,709[56 

'~ :': 

:Oil"tvangen .. " ~': 
Uitgie'geve'n' 
Nadeelig slot .. . 
Aan kits ......... . 

••••• f •• . ........ 
........... -:. $1,701 4J 

2,012 '00 
3TH 57 

. ·705 86 

ZENDING ·ONDERDEHEIDENEN. 
Ontvangen .. ' ........ '" ... , 
·(leelie, uitgaven.,.,_ ... . 
Aan kas. .. ........ .. 

"'; 
Ontvane-en ". 
Uitgegeve,!I ..... 
Batig'Sn.ldo .. 

.. : ..... 

Be~'nvall-rd met een-schuld 'van 

: .. ~ ... ' ... : . ; .', 
.,- .J. ''', :.:.,;-.' .......... ' 

WACHl'ER:FQNDS. 
........ • ,'.'~ "0' :,~ .. ,,-,.- .... 

'-/",:.'" 

NoJil',' iJl~ekom6ne 'gelden .... ; ..... 

EMERITI·RAs . 

.. .... ,$1,263 58 

.:. $1,526 ).i 
1,509 89 

i!f22 
300 Of}. 

2,000'00 

Ontvangen . ... ' ........ ," .\ .... _ ........ $ 37829 
Qifgege'ven·".. ....... :, ... . , ........ 
;Nadeelig slot. " .... ·c· '/. -•. ":' ... , ...... : ..... 

501 00 
122'/1 
433 83 Bezwaard met eene schu\d van...... . ............ . 

DOLLAR FONDS. 
, - - " " I ' 

Altn Ras ....... ·· ....... ',',' .'. .. ..... ' .... " ,., ....... , ........ ..... 81,693 14 

De Al'ge'nreen~ (S'y_rio~d~l~ t Pe'riQitignieester had eCD te kOl't van 
. -'-,' . l 

$1292 
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~EGLEllI~NT VOOR'''E,~ENDlNG,ONPE~'~~ JI~~QEN~~; 
'I 'VAN DE HOLL.()HU; G,ERE'F.KEB,K.IN <llliEI.lIK<l.' 

, .' - -,," -""i, . ','. ,,' ' , "" '- .> ', •• ~ 

'. '-,' .' . , 
-'--"---------'-, 

. .- ' ;' .... 

lngevolge bet Level des Hee~en; Matth. 2$: 19:, "G~at been, 
onderwijst alIe' ",,1ken",' ell 'M'1lrkus 1u: 15,· "PredikVbiit 'Evange
I(elie aan 'aile creetlHen", '.liou! zieh de ,Holl. Ohr.'Gor; E;erkin 
Amerika ten zeerste -verpli~ht;, din ·de' Ze"llGiilg olide'r 'd~ Heidenen, 
naal' baar vermogen m,ede te behaTtigen. . 

',i,-' 

ART, 2, 

:. : D.aa~ ~~ j~l~~re-~,~,d~r~~-n;ing, o-~ds zegelJ·~Il~~n '~,~g wurden 
verwacht in·,Zij~e. W:~gl~.n.,: zHl men ziQh in dien ar:b.ei~,gedr.~,g~n. in 
overeenslemming n1p\' Qods, 4eilig Woord" aD, me! ,de lJe/ijdenjs, 
der Kerk, uitgedrukt ill de Nederlandsche Belijdenis (37 artikelen) 
de Heidelbergsche Catechismns, eilcde lserregels van de Synode 
van' Dordrech'kllWl+19.", ' ' 

L'AHT. 3. 

,Zij steltzieh tencdbe\:iu.De hekendmakingen verhe~rliJkilig' 
Vl.ll1 den N aam des Hee.ren; b. "D~, yerkondiging van het'di'etb'a.;af: 
Evangelie del' zaligheid, waal' het'tot hier.toe DOl" niet /.!'e~chi~.dde, 
f>~. c;- alzbo. n:ifld~~ t~; wer~~n' tot. vergaderlD!! van. verlore.n -ga-alld~ 
~llc;liU'P)ytot de geJileen:tf.. des.Heer~n; die zalig wordt, en '·tot"nit::!' 
brei4ing van Je~Ds,Konillgrijk in de wereld. , " " ' 

• "c'" 

ART,4, . (,' .• r', _.; 

• Opdat dit;verkg~re~efd mogEitOegaan, is:'4~t '6~siim;r~pge: 
dragru, ailll e'eD.~· Corrpp.iE?~ie~~es\aa~ia;· pi~. V'ij,f; I?ersone.n~waaron·der. 
drie leel'arPll e'u tW,~e .ou4,prl~t;I_g~n, v~rJ{ozen 91J yql~.~rekt~ "mt?e.r\qex~. 
heid v~n stel11men .¢foor' q:e.Synpd"e V3:.~J)ovenge~loet¥d~K~rk; tm:wijl 
dA OUIniuissie zl!]ve"u"lt' b:a:lir'rriidd'en-, P.rp;:~~,q,t:mt, 's,E?:c,r~tarj~:~~_ .p~'n' .. 
ningmef'ster verkie-st, teuzij ll-l.tf:r"pij wTjzigi'~g' van 1st l'egleme'nt 
aDders bepRald mocht WOrdf'D, "Bij ,de: eerstv(Jigende verkiezing zu] .. 
l.~n df' ;P\'esid~ntfw.,bei~p,;As'fssor!'II"en hij eepe vd1,gendj, Synode 
de Secl'etrt~~-,;~p iPjep;ll1.!!&.rp~~~~e~ !'L:ft.l;~g,.~D; de ,.~ftl'f'deijChm, zullen 
echter ook weer herklesbaar ZlJD. 
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ART. ~, 

De pliehtenv~n iederlidderCommissie' iorillen' zijnaIs voIgt: 
a., De President is voorzitter bij de bestuurs-vergaderingen, hij 

zorgt bij deze en aile andere verrichtingen voor de goede orde en 
leiding c,ler werkzaamheden; b. De Seeretaris houdt van aIle hallde
lingen nauwkeurige aallteekening iI) een daar\oeges,ehikt notulen~! 
hoek, et! voert dB'noodig~, corrf?spo.qd~'ntie; c~ D~ ,J;>enll:ingtlJ.eetiter' 
ontva-ngt'de collecten eil giften, -hcnid't daarvah nau'wke-ririge 'aan
teekening, geeft maandelijks van de outvangst kenni. in het wsek
blad, DE WACHTER; hij helegt of besteedt de gelden in overleg met 
de o.erige leden of naar de bepaliog der Synode. 

ART. 6. 

"De Synode heaft zieh vQorgesleld, 0';' de Zendings-arbeid, bij 
voorke,ur uit te .oefenen onder de Indianen of andere kleurlingen 
in ,dit, lan4, en -ci~I!, liefst op, 'plaatsf'ln, wasr totnogtoe door geene 
aridere Kerken of genoolschappen gearbeid werd,Mocht er eeh
ter eene gOf'de gelegenheid voorkomen om elders, al ware het bui
ten Amerika, met eene andere Kerk! met ons in belijdenis, in 
ker.kbestuur en in doel ter llilhreiding van bet Godsrjjk overeen
stemmende, 'te 'krini::Hm' samenw~rken, ',ZOO zal de Comrpis,sie, met. 
advie~ der Synode,verg]lnd ~ijn een Zencleling uit OI)ze Kerk op 
zulk flep zEmdinl!'s-'veld ,te' ondel'stl3uDen~ 

,'I.RT.7. 

De 'Com missie zal geenerIei zendingswerkdoor iemand, hetzij 
Fl.Is onderwijzer der jeugd of .:HIs 'dienaar des Evangelies, ruogen 
Iaten uitoefenen, dan door zoodanige, die genegf'D zijn de hE"lijde
ni~schl'iften .onzer' Kerk, als hewijs. v~q instemming, te onder
teeke:p.en. 

ART.8. 

Om bet vDorgeslelde doel Ie bereiken, zal de noodig'e informa
tie. worden _genomeu, ,wa,ar zich een geschikt arbeidsveld ·v6)ordoet; 
en dan, zo()weI door bet oprichten vall' scbolen voar de ·jeugd, als 
door Evangelie-prediking onder ,oud en jong beide, den arbeid 
worden uitgevoerd. Om zoo spoedig mogelijk met dien arbeid te 
beginnf'll, zalde Coml1lissie pn1zien p,aay gf'schikte personeD, reeds 
voal' dat werk, hekwa.<im, ·df",,~poedig ,:te_ bekwamen, en, bij voor~', 
kenl', jeugdige Indianj3D van.,goed~' ge~indbeid" aanleg' en verwachM 
ting, tot Evangelie~dipnaarEl,' on'dej, hunne stamgenoten roogen laten 
opleiden aan onze Theol. School Ie Grand Rapids, of waar deze 

, obI; Inoeht geplaatst W.oFden. 
ART. ~, 

Oni'de kosten van beIZendin"s-werk te bestrijden, zullen de' 
gemeenten onzer Kerk opgewekt en aangespoord worden tot het' 



i)O)lden v~nl)laal1delilk~ehe Wcluren, elltiat, b~h~iye op den Pink, 
ster-dag gelijklju,' nog eenmaaFiri het ja,,1' voorde Zending geeol
leeteerd warde. Bijzonderegiften,Jegaten en op een of and""e 
ge9.orl()ofcl~,'Yijze, Y~r.~",melcle~elden, van wie dan ook, zullen met 
dankbaarheid aan~ellomeit.worden. 

ART. 10; 

De gelden die reeds inhet,fondszijn en waarvanreeds meer 
dan $4,000.00 tegen intrest van 7 pOt. zijn belegd, en die nog ver, 
zameld worden, zooveel zijnietdadelijkvoor de zaak zelve benoo
di~-d zijn, mogen: geleend worden, aan gemeenten. ouzer 
Kerk, gewaarborgd door persoonlijke borgstelIing van solide bor. 
gen, zoodat de hoofdsom, desnoods, ook van dezen lIIag en kan in, 
gevorderd worden_ " 

ART. n. 
'DeOommissie zal naar de behoeftebet vordert; vergaderen 

om de belangen derZending te bespreken; de noodigeeonespon. 
dentie aangaande den Zendings-arbejd, ookmetaildereKerken of 
gilLoJtRehappen, mogen voeren, en. cledaartoe benoodigde uitgaven 
nit de zendings-kJ;s mogen restitueerell. 

ART. 12. 

De OOlllmissie zal ieder jaar vel'slag geven van hare werk, 
zaamheden, van hare ontvangsten en uitgaven, voor de Synodale 
Oommissie, het Ouratorium, en het Trustees der Theo!' School, en 
op iederetiynodale vergadering, tevens voor de Synode. terwijl die 
verslag.en"telkens zo() vel' noodig.is, in OD!3 weekblad, DE WAOHTER, 
Zl]lIen gepublieeerd worden. 

ART, 13_ 

Deze artikelen zullen verannera, vermeerderd of gewljzigd 
kunnen worden door twee-derde van de stemmen eener Synodale 
Vergauering, zoo nochtaDs, dat de drie eerate artikelen onveran
derd behooren te bIijvell. 

ART. 14. 

Aldus gedaanen vastgesteld door de Synode der Holl. Ohr. 
Geref. Kerk, gehouden den 13 Juni, e. v. d.,te Grand Rapids, Mich. 

De Oommissie voor de Zending onder de -aeidenen, 
E. BOS, President. 
T. M. VAN DEN BOSOH, Seer. 
J. W. GARVELINK, Penningm: 
R. T. KUIPER. 
.T. GELOOK. 
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B#eIieniug der Afgev; ijosteJ(.vuoi: d~$yiio~I\!~V ~rgadeting, 1888 
", ' "'-If~' "",, ,:_,:, .. ~, .. .:J, 

Paterson. . ..................... . 
, S'h.ttingReilkiBte{]ijdrag;~';R"tilnti!· 

... :;,.:$27 iJo :<$59:55~'~)\,' $':;::.',,' -:';':"$~2'-5S' 
"Grand Rapids, Spring street ....... . ~ "'" ,27 00 2". 00 

0-" 2700 2700 Coldbrook ....... . 
" : :.,':_ Alp}ne aV,cl)ue .• -•. 'g'f::OO 

~~~lteg'p,n ,,.lste:: "::' ",'," . " ':' .. , 
Grand Hapid_8;"East street .. :.', .. 
K!ihlma,zoo ... ::.,' 
t3:raafschap .".-: ._: .• ' ', .. 
H:olla.,rid" Mat.%et streC;'lt:~ .•. :: 
Co~)en1Qorn 
Roseland.: . 
Grand Hlwen, hte. 

2de. 

•. .'.' '''';'' 270(1 
~5 00 
2-;\. 00 
24'00 .... " ... '.' .. '::': .. 

.',24,00 , 

. 24 .. 0:1), 
~"24 ().o 

16 0(1 
• ......... : ...... ,.' ,16 PO 

Fremont ................................. : .... :. ~'. 1600 
:N. O. Overi.Jsel ........ . ............... 16'00 
Spring Lake .......................... ,.~.,.~~_ .... ""~ 1600 
Zee]lj,nd" 'Isle,.... . ........... -...... , ...... : '1,6 00 

Jamestown .• " ... 
Drenthe . .-... :. 

. .............. ," .. , ..• " ...... 1600 
.. .-;. ":':'" ,":,~,,: .. "''.' : 16 00 

Holland. Ninth 8treet ................. : .... , .. ,;;.(.' 
Chicago ..................... . 
Cincinnati 
Pa~~aic .... 
R-oche~ter, 

.................. 

................. 1'· ... ~ ......... ~ ... '.:, ",' 
Muskegon,2de: ... ':.. . ........... . 
VOg!e Geritre ... , •. ~.,., ':"",' 
I(ellogsville... . ....... '," ...... 'f;~ •. ' .~ 
Jenhisonville ................ . 
Grand Rapids, Fifth I1'Venlle ....... , ... . 
Allendale.. . .......... . 

11' '00. 
16 00 
]4 De 
14 00 
14 00' 

'-14 'DO 
1400 
14 00' 
14- '00 
14 '00 : 
14.UO 

Vriesland 
Niekerk ... 
f.'cel,and,2de" 
Pella. 

' ... 14 or 

'Vell~burg ...... , .. , .. 
Ora:,.e.:e City .. 
New Holland 
Sayville 
Lodi 
Grand Rapids., F<;H!l'th 
C!evelaild'~ 0 ,Z .. 
C:evelfliHl:, W. p. 
Lamont 
Montague. 
Ea~tmallville . 
New ,Era .. 
Ovedjrnl .. 
Bo'rc'll,,:.- . 
South Olive ... 
L:Ltl~iug .. 
Ackley. 

.............. :'-14 00 
", .. '"., .. BOO 

............ 14.~!1 
........ ; ... ;. "" .. >: '.' ~4 00 
••• ;'" ••••• J • ... ~.' •••• 1400,r 

14 00 
....... ~ .... ,,:.,. . 1000 

. :~.· ... ~,1:·. '1000 

..... ~': ............... : .... ~.~.>~~ ~~: 
In 00 

-................... -.. 10, 00 , 
JO '00""" 

. ....... , .•.. ····i "':'," ]0 00 
10 00 
1000 

.... ' ... '." .," 10 00 
.... .- .~~ . 10 00 

10 00 
10 00 

·,',.,·2f.oo 
4102290 

2500 
':'1040 t '13' flO 

4.20"',:':'"' 1980 
'600,:-; " 

" .spo"", 
'''23 26-,~( i 

500""':;>; 

680 
12 00 

~ 00 
'000 

'1 30 ' 

3 '65 

4 45'. 
22 00 
31i 40 

25 00. 
. ,'2400-

14.00 
','," 

5 DO'" 
2 00 
270 
3 60 

: '50 50 
49 90 

15 flO 
6 00 . 
iJ-' (0 " 
200 
350 
375 

::! 80 

5000 

"18. QO 

1900: l(,', 
80 

11 DO" 
920 
,00 

- - 12 00 . 

lOW 

12'70 
i;'1'2.~5 . 
, 11:55 . 

14 U() 

11 60 
.1400 

g"O(); ·C, 

12 00 
]6 3(1 

10 20 

10 00 

~ no 
6 00 

660 
625 

7 2U 

",' . 

600 .,«> 
11 00 
1000 

:: ~d ,;; 
~"25r 

4800 



Rotterrlam ............... ,_ .... . 
Harrison ... : .. 
Lincoln Centre ............. . 
Oo~tburg. 

Alto .......... . 
South Ho!land ... . 
Clyrnar ......... " 
Richland ............ . 
Harderwijk ..... 
Beaverdam .. 
VrieilJllnd, l'akotlt ..... . 
Overijsel, 
Luct<Jr. . ...................... . 
Lafayette .................. . 
Riaott .... " .................. . 
Prinsbur~ ............... . 
EEg!ewood ............. ' .. " .. " .. . 
Fulton. . .... " ...... . 
Baldwin ............ ', .............. . 
O. Vrieslrllld. 
Bunde. 
Noordeloos ......... '" 

47 

10 00 
10 00 
10 00 
HI 00 
10 00 
10 uQ 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
6 00 
600 
600 
600 
6 00 
600 
600 
6 00 
600 

$860 00 

4200 32 flO 
29 -60 19 00 
4S 90 38110 
876 '25 

HI 75 .70 
10 00 
20 00 14 {JO 

300 300 
1 00 500 

30 00 2400 

600 

45 00 39 00 

41 85 35 85 

$725 50 $422 40 $435 -90 

De G,,\Ueentcll • .waarwede Mgerekend is, diellden in aan rei~kosten.. ... ...•...... .$72550 
Al de GemeenTen samen werden gescbat te betalell......... .... . ..................... 86000 
Door de Gemeenten bijgedragen .......................................... 4z2 40 

Gere,o.tutieerd ...................................... . 
Aan dE' bediende betaald .. .. .. ........... .. 
Voor agenda en regels VfW orde drukken en verzenden 
Scbuld aan 't boek vl1n1886 ........... . 

Aall bijdrngen ontvangen ..... . 

Dus een te kort van _.... . ...... . 

.. .$43590 
...... IS 25 
...... 11 34 

.. ....... 1292 

'$465 41 
.. .. 422 40 

. .. $ 43 01 

nag uiet vel'l'ekeod Ulet de gemeeoten: Zeeland Iste, Muskegon 2de, Say· 
vi.lle, Lodi, Cleveland O. Z., ~Jastmansville, Boreulo, Lam;ing, Richland, Vries
l:lod Uak., Overii~el Dak .• LuctOI', Hidott. Prinsburg. Fulton, Baldwin en 
NOQl'deloos, die vriendeliik verzocht wordeD de gelden te zenden aan: 

REV. J NOORDEWIER, Algemeene Ptmnio,gmeester, FremoElt, Mieh. 
P.S.-Ook hebbeo enkele g.eOleeoten in 1886 en 1884 nag oiet be~~ald. ·J.N. 

. Erl·at..~.-ATt. 89, 2,. l'egei 7. leze meo: "de Olassis Graod Rapids de zakeb 
van ~uskegQn eoz". Minder' ernstige fouten gelieve de lezer zelf te verbetereu. 
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