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I.-BINNENLANDSOHE ZENDlNG. 

De Synode behartige de binnenlandsche zending, be!· 
ro~po nog een tweed en arbeider op dit gebied en bepale,' 
dat geen van hen mag beroepen worden, zoolang ze in 

F '. functie zijn. 

UL. HOLLAND. 

De Synode magtige de .Binnenlandsche zendings Oom., 
om op verzoek een0J' classe,. met geldelijke hulp, terstond 
te luwclelen. 

UL. IowA. 

De Synode geve 'de Binnenlanclsche zen dings O<.)llL ill 
last, de gemeente Richl~nd te stennen in het tl'actement 
van een te beroepen lee mar. 

CL. GRAND RAPIDS. 

De Synode vestige haren aalldacht vool'al op de klein8 
gemeen,ten .. in bet westen, en steune het werk: del' zendirig 
aldaal' .. .-.'.re meer is hieraan behoefte, wijl een d9l' leeraars 
van 'daar is vertl'okken naar elders. 

W. K. V. DYK OUD. TE FRIl<iSLAND, DAKOTA. 

Zie Syn.86 Art. 41, 66, 68, 81 en 82. 

JI.-DEW AOHTER YERGROOTING. 

De Synode behartige de zaak van de Wachter, onder" 
al1dercl1- om het blad te vergrooten. 

CL. GRAND RAPiDS. 
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De Synocle zorge, dat de Wachter vel'groot wen'de, meer 
levere op zendings gebied voor de jengd en ook eon les 
YO or de Zonc1a~s 8<:hoo1 behandele: 

OT~. HOLLAND. 

De Synode zoeke de Wachtel' te vergrooten en te verb·e
teren. Een dubbel, en uitgewerkt plan, zal de vergadering 
worden aangeboden, om, zoo: het baar goeddunkt, daaruit 
een kens te' doen. 

SYN. OOMMISSIE EN W ACHTER ADMINISTRATI}iJ .. ~ 

Zie Syn. ,86 Art. 76 S. 4 en 85. 

III.-TUOHTZAKEN. 

De Synodc beslisse, hoe te handelen zij, als de leden 
_oener Union, door de eene gemeente van' "een plaats 'ge~ 
weeI'd, en door de andere, van de zellde plaats, toegelaten 
worden. /" 

OL. GRAND RAl'IDi:l. 

Zie Syn. 86 Art. 67, 70,.89 en' 90. 

Het slot van Art. 90 Syn. 188(;, worde aldus gelezen: 
Daarom adviseert i,we com., dat de Synode al de leden 
Holl. Ohr. Gerel. kerk ver!j1ane, zich "an de orde te 
honden, en de opzieners wijz;e or hunne roeping, om toe 
zien, dat het verbond Gods, 'langs dezen weg niet 
ontheiligd. 
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Men wi! dUB uit dat slot verwijderen: "Om de le
dim de!' gemeente gelijkelijk, met zaehtmoedigen ernst 
daartegen to waarschl1wen, vel'schQ~end to behande
len, doeh ook" 

De Synode ve1'klare, of onze kerk de vrijheid geeft, dat 
de kel'keraad iemand tot lidmaat aannemo, die den kin der
doop loehent en bestrijdt. . 

W. K. V. DYK OUD. TE FRiESLAND, DAKOTA. 

Hoe to handelen met leden del' gemeente, die uit gewe
te:ps bezwaal', h.mme kindcl'en niet dUl'ven doop~n laten? 

·OL. IowA. 

De Synode oOl'c1ecle, indien lijken in de kCl'kte brongen, 
tot de mic1dehnatige dingen behool't, of dan een kCl'keraad 
niet hot l'Ggt heeftl cen besluit to makon, om het niEit toe 
te staan, wijl bij oordeclt, elat het betel· is, bet niet te eloon. 

DF, KERKERAAD 'rli~ OLEVli~LAND-, O. ~. 

Z·ie Syn. r8,86, Art. 57, B, e. 

Vol gens Art. fi5 del' Algem. Bepal. oordeelt de 
dat als een lidmaat, onder ceDBuer zijnde, zijn 
schap opzegt, de ke1'k aan zulke te beklagene 
niets mee,l' doen IG~n, omdat.zij zich buiten de 
hebben. 

Hiermede kan zich niet vel'eenigen, en wenscht 
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daarin ,v€l'andering gebl'ugt worde. 

DE KERKERAAD DER II GEM. TE,.. GRAND HAVEN. 

De Synode {,gte een herdcrlijk woord, aan de opzieners 
en leden onzel' kel'ken~ om ernstig te w~ken, tegen de 
Schl'ift verdringingen, zoo als die 4001' het Rationalisme 
en IVlisticisrne1 de kel'k van Christlls cl'llstig bedl'eigell. 

als ook: 
De Synode waal'schuwe de gemeenten tegen het steeds 

meer inkl'nipende Darbisme, clat in aDze. omgeving,_ den 
8chijn eener ontvangen'e gave, boven het zeiter vel'kl'egen 
ambt waardeert en dat zelf gevormde vl'o'omheid, boven 
het Schrv,,,urlijk ondel'wijs verhe!t. 

.• J;tEV. L.·J. HULsT, 
, ~. S. POSTMA. 

IV.-THEOLOGlSCHE SCHOOL. 
/:/ . 

De Synode stelle vast, dat de cursus del' Theologischc 
studien, drie jaren_zullen duren en verordene, in verband 
met dit besluit, dat de studenten niet, mogen preken, 'zoo
lang ze niet het .tweede Theologische studie jaa!' hebben 

bereikt. 
Or.. GRAND RAPIDS. 

De Synode bepale den stu die tijd, in de' godgeleel'dheid, 
op drie jaren; alsmede, dat een student ten minste cen. jaa}' 
in de Theologie gestudeerd moet hehben, eel' hij in de 
meenten mag preeken. ' 

OL. 'IIoLLANn. 
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Zie Algm. Bep. Art. 21. 

De Syn9de wijze een weg aan," langs welken slndenten" 
of candidalen, die niet aan anze Theologische School. ge- . 
studeerd, noch daal'aan examen", gedaan hebben, tot de' 
prediking des Evang~lies, in ODze kerk kunnen toegelaten' 
worden. 

·DR DooENTE>I G. E. BOER. 

G. H~MKES. 

De Sy~'bd~ hCl'zie den Rooster wm de- Oontl'ibutie, VOOl' 

de Theologische School. 
~ ~ 

Zie' Art. 91 Syn. '86. 

Or.. HOLI.AND. 

Indien 81' gehancleld mogt worden, over vCl'plaatsing 011-

. zel' Theologische School, dan henoemc de Synode' e~n 
Com., om tnsschen deze en de naastvolgende Synode, een 
nauwkeul'ig onderzoek te doen, naal' de geschikste en VQOl'

deeligste plaats. 

DE KREKRRAAD VAN VOGEL GENTER. 

De Synode verlage den Rooster der Theologische school, 
vo<?l' de zwakke gemeente te l\fontagne. Dit is de 
van- den 

KERKERAAD. 

V.---:ZENDING ONDER DE HF,:IDENEN. 

De Synoc1e, berame middelen, om, ":;'::0.0 spoedig 

• 
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te beginnen met den zendings arbeid onder de Indianen. 
a-Dit werk worde aangevat, onder een del' nog niet be

ai'beide stammen; 
b Zulks verrichte men, zoo mogel!ik, in de nahijheid on

~el' gemeenten in het weston. 

OL; IOWA. r 

De Sonode beslnite, zonder langer nitstel, iemand voo)" 
zendeling op te leiden, die onder de Indianen 01 kleurlin-
geu, van dit land, za] arbeiden. . 

CL. ILL. 

De Synode ovcl'wegc, waal' or volstrekt me~l' VOOl' de' 
bnitenlandsche zending- -(zending onder de heidenen in 
deze gewesten)-moet gedaan worden; of het niet wensche
lijk is, met de "United Presbyterian Churchn ~e sarnell to 
wCl'ken en bel'ame middeleri, om nadere gemeenschap met 

- die kCl'k to oefcnell. 

CL. HOLLAND. 

VI.-KAS EX BONIS PUBLlCIS. 

Dc 8ynode besluite tot cene andet,c l'egeling' del' kas 
E. B. P. 

Eenige classe, ancen -of mot een llabul'fge gccombinecl'd, 
hcbbc een eigcne kas. Een ,:Oom. vaol' deze J'oepe uit 
ren kl'ing jongelingen op, make liit hen een keuze. en ze:ride 
dieu of die VOOI' het admissie exan~en, naal' Grand Rapids 

• 
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enz. En zoo doc men ook in de andere classen. 

OL. Ir,L. 

Zie Regiement Algero. Bep. Art. 34-43. 

VII.-ZAKEN V AN MEER ALGEMEENEN AARD. 

1 Vereeniging met de D. R. Ohurch. 
De Synode verzoeke de Hol1andsche classe, der Dutch 

Reformed Church, om te breken met het oosten, opdat 
dan, ondcr biddend opzien tot den Hem'c, ,over naderc'ver
eeniging, ka'n gehaudelcl worden. 

OL. HOLLAND. 

De Synode rigte een vriendelijk woord tot onze broe
del'S, die in de D. H. Ohurch zijn achter gebleven, of schoon 
zij daar met hl1nne Gel'efol'meer~le beginselen, Diet te 'huis 
behoul'cn. Zij wijze vooral op de "tucht regeling,'" waat:
door die kerk aan den Vrijmetselaar, een Yool'tdul'cl1d ver
blij! in haren schoot lweft gewaarborgd. 

llEv. L. J. HULST. 
S. S. POSTMA. 

9J District-Bohoolbocken. 
De Synode kome te["llg op alt. 108, van de Syn. SG, en 

behandele in enist de zaak van het. Ohl'istelijk ondcl'Wijs. 

CL. HOLLA.ND. 

3 Weeshuis. 
De 8ynode nenie in overweging, or e,1' ook mogelijkheid ' 
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bestaat, voor het stiehten van een Ohl'istelijk weeshuis voor 
hulp behoev~nde weezen, ten ein.de" de onderlooze weezen .., 
ollzcr kel'k, claar te yoeden. 

Or.. HUDSON. 

4- Sabbaths vierilng. . 
De Synode herzie art. 76 S. 6 del' Algem. Bep. oml!;ent 

her verrigten del' zoogenaan~de werken van noodzakelijk- ~ 
heid, op den dag des llccl'en. 

OL. ILT .. 

6 Doopledbn . 
. De Synode besluite om art. 60 en 61 del' Algem. BepaL 

.--(inhoudende wie de vragen bij den doop moe ten beant
wQol'den en -of mell ook doopleden mag aannemen)--te 
schl'appen. .. 

(Jr.. J LL. ) 
6. Enarlwn vall/ens ATt. 8 de'!' D. S. 

De Synode onderzoeke J. J. Dragt. ouderling van de 
gemeente Borenlo., die volgens Art .. 8 del' Oortsche kel'k 
orcle, \venscht g~examlneel'd te wOl'den., 

UL. HOLLAND. 

7 .. Kerk regeTiny. 
De DocenLen G . .E.~B01iil~ ell G. I-IEMKgs wenschen, dat,o; 

de Synode uitspreke: 
a Welke de vel'!lOuding der meerdere tot de mindere >. 

, vcrgadcl'ingen onz~l' kCl'k en in 011ze kerk is; -
b ts: het Pl'esbyt.erische of het Congregationalistische 

1 
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kerk regt bij ons praedominerend; ) 
o Is de Synode slechts een administratief lichaam of 

meer -een juridisch~ 

CL. GRAND RAPIDS. 

9 De Syn~de (~mschl'ijve bet regt en bet wm;k del' classi

eale comtnissies. 
Cr,. HOLLAND. 

10 Protest tegen d. classis Gr'and Rapids, .ang"ande de 
manier, waal'op door deze. te GJ'and Rapids, eEm Engelsche 

, gemeelite is tot stand gebl;agt. -

DE KERKERAAD mm GEM. SPRING ST'R. 

Zie Dortsche kerk orde, Art. 15, 30, 80. 

11 De Synode beslllit., dat op algemeene kosten Lid- en 

.", Dooplid-Ulaats Attestaties gedrukt worden, opdat el' ,dien·, 
aangaande volkomen overeenstemming besta. 

DJi~ KERRERAAD VOGEL OENTER. 

12 De Synode stelle vast, dut achter de Synodale Notn
len, :de Statistiek del' GelIle~nten gerlaats worden. 

CI~. HOLLAND. 

13 De Synode tl'achte eBnheid teo bevordel'en in IH~t on
del'wijs oj) (lllZe _Zondagscbolen, en berame daartoe de 
middelen door een eigen kalendcr en toeliohtmg in het leven" 

te roepen. 

KERKERAAD DlliR GEM. SPRING S'I'. TE GRAND RAPIDS. 



"" ,. , 
10 

H Yel'zoek om Art. 47 n 3, S 2 del' Synodale besluiten 
-(lijken in de kerk enz. )-te herzien door de 

OL. ILL. 

15' De Synode doe uitspraak".aangaande het l'egtzinnig 
gevoelen del' kerk, van de woorden door Jezus .gesproken: 
Mark 13 : 32 in verband met Joh"21 : 17. / 

REV. W. COHLINGH. 

16 Yel'z<iek aan de Synode, om Emeritaat, nu 35 jal'igen 
dienstijd, om redenell van zwakheid 'des ligchaams, door 

REV. W. OOELINGH. 

Zie Alg. Bep. Art. 50. 

11 De t3ynode spl'eke over de greIls-lijlle~ dergemeenteu. , 

DE KERKERAAD T}<j N OORDELOOS. 

De Synode bepale, bij welke gemeente de leden moeten 
zijn, met 11et oog up den afstand hllnner woonpla·ats. 

REV. W. COELINGH. 

De S}'llode zende een of' 1wee afgevaardigde'n, uuar <;Ie 
Synode del' Ohr.Gel'ef. kerk in Nederland, waal' zeel' ge
wichtige zaken staan behandeld te worden; onder meer 0111 

. de gemeenschap del' Heiligen met de Me,edel' kel·k te oeie' 
nen. 

DE KERKERAAD DER GEM. ROSELAND. 

Narnens de Synod,ale Oom. 
J. H. Vos; Scdb •. 



l\e~el3 ifa.l1. Orrde 
veer de SYNODE der. 

i 
Holl. ghr, g@r@f, K@rk in Noord Am@rika, I 

(Zie Art.I~t.derSynode 1886.)~J(~'t'C.y.;;: ill' 

ART. 1. . 

Des avonds voor den bepaalden dag, waarop de Synode I 
hare zitting zal open en, wordt er een biduurgehouden. De r 

. President van de voorgaande f?ynode is aangewezen, om I 
dat te leiden, en daarbij een opwekkende toespt'auk of pre- , 
dikatie te houden.. . 

ART. II.. 

01' den bepaalden dag en nul' zal de President del' vorige 
Synods, indien twee derde del' leden tegenwoordig zijn, de 
vergadering open eli, Is dat getal niet present, dan zal men 
verdagen~ tot een genoegzaam getal gevonden wordt. 

Dezeopening geschied dOOl'J18t lezen van eenig gedeelto 
del' Heilige Schrift, psalm gezanl( en gebed. 

ART. III. 

Eel' hi] het Presidium overgeeft zalhij: 
((, De last bl'ieven doen vool'lezen "en gOE;ld keuren. 

I 
I 



12 

b Vervolgens zal onder -zijne leiding .een Moderamen war: 

! 
-I-

i 
I 

den verkozen bestaande nit een: 
President ~n 
Vice President, 
Scriba en 
Adjunct Scriba. 

volstrekte meel'derheid 
brie(jes. 

Deze verkiezing geschiedt met 
van stemmen en met ge~loten 

ART. IV. 

Na"gebleken is wie tot de aangewezene fUllcties zijn be
noemd, nemen de verkozene bunne l'€spective plaatsen in; en 
ter~ijl de vl'oegere President ziju opvolger del' verga-del'jng 
voo1'8telt, hondt de fnngeel'ende een korte toespl'aak en roept 
andel'maal den zegen Gods over de SYllodE'.. in. 

ART. V. 
DR PRRSIDENT. 

De pligten van den Pl'csidellt zijn: 
a Ret Formulier van Vnstemmin,g vQodezen, 'wat de Synods 

staande aanllO.ol't en by het slot betnigt een ieder, die zit
ling in de Synode verhi,jgt, hiermede zijne hartelijke 
inslemming-het is te villden Aigem. Bepal. Art. 2. 

b De zittingell der Synode, 01' de bepaalde uren te .openen, 
of te doen open en, en evenzoo or d0n bestemden tijd, te '" 
s]uiten, of te do en sllliten. 

c De zaken, die in behandeling moeten komen, aan. de ve1'
gadering voor te stell en. 

d De voorstellen, die beboorlijk ondel·steund en in goede 

.. 

! , 
~~" 
! 
I 
I 
I 
t 
1 
I 
i 
I 

\ 
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orele getiaan worden, te ontvangen del' vel'gadering VOOl~ 
te stell en, daar over te. laten besiissen en den uitslag 
IlJede te deelen. 

e Gedurendede beraadslagingen, de leden binnen de regels 
van orde te houden. 

j' Oommissies te benoemen~ VOOl' de werkzaamheden staan
de de vel'gadel'ing, behalve in gevallen, waarovel' de 
Synode andel's mogt beslniten. 

g In opzigt tot punten van ord·e. heeft de President het 
regt om eerst te spreken. Als algemene regel lIloge ech~ 

tel' gelden, dat bij in alles betzelfde regt heeft, als eenig 
ander lid del' vergadel'ing. Doeh zoo hi] meent, zidl in 
de discl1ssies te Inoeten mengen ~f ook v()ol'stellen te 
doen, dan zal hij vonI' dien tijd, het praesi[lilllll Han den 
Vice President moeten ovel'dl'agen. 

h, In over1eg met de v€I'gadering den tijd del' w€l'kzaamhe
den bepaJen~hetzij Blell de vroegere- gewoonte volge 

'8 mOl'gens van 8"-111\ 
.'8 middags 2-5-&, 

ell zoo tn"en ook des av()nds vel'gaclert 1-9 \lUi' of dat men 
telkens den tijd zal bepalen. 

i Begl'Oeting van ben, die VOOI' de eel'ste keer op de Sj'node 
zijn vel'schenen-jeugdige pl'edikanten, of h~el'aal's, die_ 
van het oude vaderland in oDze kel'k bel'oepen en geil}· 
stalleel'd zijn-of ook atgevaal'digden van z'loSter ke~'ken ' 
nit -deze gewesten of nit het buitenland. 

j "'i" .i.'i" .. "N ",,00 ", .. , • "" h ij ", ,,,' '00.,,", 'I .... d'" "h"'i 
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ART. VI. 

DESCRIBA. 

Zijn arbeid bepaald zieh: 
a Tot het opteekenen der behandelde zaken.· De afzon

derlijke discussien zal hii echter niet vermelden, tenziide 
vergadel'illg. in eenige gtwallen, znlks mogt verkiezen. 

b Zoo vee"! rnogelijk leesthij, bij den aanvang van iedere 
zitting vom,. het behandelde in de voorg.ande .. 

c De Adjunct Scriba houdt mede aanteekeningen van wat 
besloten wordt, opdat bij eenig vcrschi! tusschen den 
SCl'iba en de opine del' vergadering, te meer zekel'heid 
kan v€l'kt'egen wOlYh~n. 

ART. VII. 

Aal} het bovougenoemd moderarnen wOl'dt tevens opge
dragoo, de notulen in orde teo brengen, tel' druk pel's to be
zorgen. en aan de go!neenten toe to zen den, tenzij d,e 
vergadol'ing mogt meenen. het eenige huJ]1 hi] to moeten 
voegen. 

ART. VIII. 

WERKZAAMHEDF:N. 

Aile zaken, die in belmndeling zu!len genomen worden, 
moeten regtstreeks van de Olassen zijn ingezonden en door 
baar zljn aanb~volen. 

Hierop-maken echter nitzondering: 
a Die k€l'keI'Rden .. of lidmaten,' welke zich -me~ eenig classi,. 
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kaal besluit niet kunnen vel'eenigen en.dus op de Synode 
in hoogel' beroep komen. 

b Of ook andere lieden, tot de kerk behoorende, die de 
Synode. ill eenige aangelegenheden om raad wenschen te 
Vl'agell. 

ART. IX. 

Een Vool'stel, dat door eenig lid tot overweging wordt 
.)( aangeboden, _ moet eel'st ondersteund en daarna door den 

.. VOOl'zittel' gel'epeteerd worden, VOOI' dat el' discussie ovei' 
gevoel'd mag WOrdell. 

ART. X. 
Na discussie zal een oesluit-voO'rstel1- weI' ondel'steund, 

door rneerderheid van stemmen, aangenOlfl.en of verwol'pen . 
worden. 

III gewigtige aaugelegenheden echter, vDoral die de ge
lIele kel'k aangaan, kan de Synode besluitell, dat el' een i 
meel'del'heid van stemmen ill.oet vel'kl'egen. worden. 

ART. XI. 

Een vool'stel kan weeI' ing~trokken worden, als ook lIij, 
die het onderstellnd he~ft, daaraan .zijn toestemming geeftl 
en er .nog geen discllssie over gevoerd is. In gevul dit wei 
is geschied, mag het n,iet ingetl'okken worden dan met toe
stetnlning del' vel'g~del'ing. 

ART. XII. 

lVlen zal, ill den gewonen l'egel,".de Ja:'s en de Neen's, van 
een gehoud~n stemming, niet boeken. 
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ART. XIII. 

Indien ~ellig of meerdere I.eden, met een genomen be~ 

sluit, zich riiet vereenigen kunnen, hebben deze het"regt om, 
"Qrotest te d?eIl aanteekenen. Dat protest moet, staande de -vergndering worden ingediend, of ten millste het VOOl'ne-
men daartoe, te kennen gegeven worden, als wanneer de 
Scl'iba .vel'pligt is, het in de notnlen..,op te nemen._ 

AHT. XIV . 

. Ingeval eenig'lid del' vel'gadel'ing meent, dat in een ge
honden stemming misverstand in het spel was, dan heeft 
hij het l'egt om Q,€l'zi.epin"g van dat besluit te vl'agen, wat 
niet mag geweigeJ'd worden. 

ART. XV. 
ORDE ONDER RET WERK. 

'vVanneel' eenig vool'stel VOOl' de v€l'gadel'ing is, dan zal 
geen tweede ontvangen worden,' ten,zij bet behelst een 
amendement van wat in behandeJillg is. 

""......-<'""""' .. ,.",~~ 
Eon VOGrstel to! verdaging kan. geuch! worden, steeds III 

ol'de te zij tl .. 
ART. XVI. 

.,~s~rekel' l'ig~ zieh, in zijne l'ede tot den President, en 
niet tot eenig ander pel'soon in de vel'ga.dering; doch de ... 
voorzitter bellOeft met geen spreker in diseussie te .tl'cden. 

ART. XVII. .-. 
ledee lid en spreker, zal zijne llledelederi, en bijzondel' 

, . 



, 
dell PI'esident, vriendelijk en met waardeering bejegenen. 
Wie da,~rtege_n handelt, zal een ern~tige bel'isping ontvan-" 
gen. 

ART. XVIII. 

Gedlll:ende de wel'kzaamheden zal, eenig lid noeh 
~ iemand andel's in .de vergadei'ing, zich in laten met eenig 
i P!iz~L,g,~~~J1E!tk ot bezigheid. Wie hel'haaldelijk daal'tegen 

handelt, wordt vel'wijdel'd uit de vel'gadering. 

ART. XIX. 

Niemuncl, die wettig nan het wool'd iS1 mag ill de rede 
,.gevallen-worden, dan do'or den President, zoo de spl'ekel' 
'n. 1. buiten de ol'de gnat, of ill geval vall tnisslagen, die 
llIell vriendelijk 'vel'beteren wil. 

ART. XX. 

IIet staat geen spl'eker vl'ij, per8oonlijk~ aanvallen tegen 
iemancl ie l'igten. 

ART. XXI. 

Ais eellig lid iets te z'eggen heeft, dan dient hij sl~eds ~ 
te sluan. De President zal die" onie strikt handhaven. In-
1 ... ~ , . 

geval 81' echter rueer dan een tegelijk opstaan, dan kan de, 
President, den verst vel'wijdel'den, eel'st het wool'd geven. 

ART. XXII. 

.Zz)O, el' tegen de goede orde gehandeld wordt,_ zal het_ 
iedel' lid vrijstaan, den Pl'esident dat te herinnel'en, en deze: 
i. verpligt tot de orde te roepen. 



ART. XXIII. 

Niemalld zal de vel'gadering lllogen v~, zonder vel'~ 
lof van den President; ook mag geen lid del' Synode zich 
tel'ugtl'ekken en huiswaul's keel'en, gednrellde de zittingen, 
dan met toestemrning del' vel'gadel'ing. ' 

AnT. XXIV. 

Niemand zul rneel' dan twee maal over het zeHde ondel'~ 
9"- "" 

werp spreken, dan ingeval het zijne; eigene zaak is;. hij een 
\'l'oegel' gezegde toelicht; of de toest~mming del' vergade
dng ontvangt. 

ART. XXV. 
COMMISSlRS. 

)e magt'van een Comndssie st.l'ekt zich niet verdeI' uit, 
dan de opdrag~ -haar gegeven, ten tijdeJlurer aanstel1ing en 
toen dnidelijk omscill'even. 

ART. XXVI. 

De perSOOll, die bij de benoemi~lg eener Com. eerst ge 
l10emd w01'dt, door den President, of die bij vel'kiezing del' 
vergadering, de meeste stemmen heeft, zal besc}wuwd wor
den als haar 1:'.ggJ'.:~itt~r Or zijn weg ligt het da.ll ook d~ 
Oom. tot den Rl'beid te samen te roepen en daa,rna van het" 
verrigte rapport nit to brengen. Wordt hij hierin vetiim... 
derd,- dan treedt de op hef!1 volgende, naar boven genoem~ "
de bepaling, in zijn~ plaats. 



XXVII. 

Uommissies van zaken, die' na de vel'gadering moeten 
uitgevoerd worden, ontvangen hare benoeming niet door 
den Pl'esident, maar door de Synode.zelve. 

ATtT., XXVIII. 

De· Doce.Ilten, deplltaten v~tn znster kerken en )lOspitan
ten, kan een pl'~e.adviseel'ende,- doch geen beslissende stem 
toegestaan worden.. Ook misscn ze het regt tot aiscu8sie,. 
dfl:n wanneet' het de school, hunne pCl'sonen, of _kerk be-" 
t!'eft. Ook kan de President, in eenige Synodale aangele~ 
gClldheden, hu~ne gevoelens over eellig punt vl'~gen: VOOI'~ 
al kHn men de Docenten hOOl'en, als het eenig punt del' 

;. II.' L deI' H~~!.'.~e. Sch!'ift of d,"",bylijdeniLdes geloofsbetreft. 
,!f;,..Tkpe1f...e~rr-,;.lt'1U~J.-'iiV""'~~~. 

• ·,U{,l'. XXIX.~:~~~8. , 

Niemand- znl het vrijstaHTJ, in de vCI'gadel'plaats, tijdens 
.. de zitting~ te l'ooken. 

AJtT. XXX . 

. Ueze at·tikelen of l'egeJs tel' bewaring "eenel' goec1e ol'de,' ' 
in de Synodale vel'gaderingen, kunnen vermeerdel'd, ver".---
minderd of oo~ gewi.lzigd worden\ doch niet dan met twee~ 

. derde meerd'Ewheid van stemmen. 
Met h60gachting aan de Synode 0\ldel'wo!'pen 
door hare Oommis131e., "'; 

J. H. Vos, SC!'iba, 

.' 
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