
SYNODALE VERGADERING 
GEHOUDENTE 

~RAND RArID~. MIITH .. 4 dUn E. V. D. 1890. 

~
"'; ;;. ADAT Ds. E. Bos, pr;:eses der vorige vergadering, in bet aange. 

- ~ kondigde biduur den avulld die aan de Synode voorafging, was 
-= ::. voorgegaan en sp~'ak naar aanleiding van 1 Joh. 2: 27, laat hij aan 

den morgen v.an dezen dag zingen Ps. 135: 2, 3, leest een gedeelte van 
Matth. 23 en spreekt aid us: ' 
GELIEFDE BROEDERS: 

. "Geen God, geen Koning; zoo, trilt er thans een toall doo,r degeesten 
der menschenkinderen. En een geheelleger van Anarchisteb, ComrilU
nisten, Nihilisten en Socialisten -proclameeren jaar en dag deze heillao
ze, schrikkelijke beginselen. 

En hoe Rabbinistisch-Fariz_eesch hoogmoedig zich oak de regeerin~ 
geo hier en daal' openbaarden, deze geest, de geest del' ontbinding en 
del' verscbeuring is regelrecht uit den afgrond. 

WeI vaders, wel meesterserkennen we en belijden we in ons maat
scbappelijk leven. Wij belijden zulks am Gods wi!, WIj erkennen ze 
om des Woordswil, dat er ons aan bindt aIle menscbelijke ol'dening on
deIdanig te zijn. En ODze I-Ieere God beware ons en onze kinderen Voor 
dien heiUoozen stroom,_ die troon en altaar dreigt weg te nemen. 

Va.n voIstI:ekt geene "toepas'sing is'dit 1Voord'van Christus-op rnaat
schappelijk£;l toestanden. Het recht eener wettige overheid in de we
reId, wordt door Christus en Zijne Apostelen gewaarborgd. 

In het u voorgelezen woord spreekt de Heere J ezus zijne kel'ke aan. 
Zij is een Koninkrijk. 

Maar niet van deze wereld. 
Zij is het Koninkrijk Gods; bet koninkrijk del' hemelen. 
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Mijne broeders! 'Als afbeelding der'kerke Christi komen we hier 
sam en. In dit woord vinden we: 

anze positie geteekend;' 
anze raeping lJeschreven. 
Geen Vader, geen Meester op ouzen christelijken pelgrimstocllt. 
Nietwaarr waal' we dit woord indenken wDrdt ook hierdoor een volk 

beschreven van weezen en zonder Koning. 
Weezen en-zander Koning ziju wij, rnijne broeders! 
Wij zieu op tot niemand hier beueden. Van niernand hier opaarde 

verwachten we het wcord des bevels. 
In Gods Koninkrijk mog!=lll we niemand Ollzen Vader of onzen Mees~ 

ternoemen. 
Hoe arm, ellendig, hulpeloos in dlt Koninkrijk. Zijne burgers zijn 

de ellendigste van aHe menscJ1en. Men riep soms. weI edelen tot dit 
Koninkrijk, maar zij waren er' niet~ Gelukkig. zoo 'men ze niet vond. 
Wee waar men ze verkreeg. Daar verscheen Paus, kardinaal, bisschop 
en priester. Daar kwamen boekan met roode letters en machtspreuken. 
Zander Koning. Een hulpeloos volk; een machteloos volk; een arm 
volk. En zooals het dikwer~ scheen een losse hOQP. 

Zander vader, zonder meester, ook zonder moeder. Zoudeu.wij nhilt 
weI doen am aIle spreken over een moederkerk hier beheden voodmmer 
te staken? Gods kerk en wij als deel daal'van, is 4et lichaam van.Hem, 
Die gezalfd werd naar de ordening van Melchizedek, van wien de Heili· 
ge Schrift zegt: zonder vader, zonder moeder, zander geslacht, zander 
rekening. 

Gods kerk vindt haar bron niet in een aardschen vader·of m·oeder; ook 
niet in cen huisgezin hier beneden. Yreemdelingen zijn de geloDvigen 
hier op aarde, oak wij. 

Een Koninkrijk Gods, een Koninkrijk del' hemeleJ;l. 
Ais Koninkrijk Gods geen aardschen vader en geslachtsrekening, 

maar de Vader, die in de hemelen is - onze Vader. 
En het vrjje Jeruzalem dat boven is, dat is onze Maeder. 
God, de Heere. verlosse ons toch van alle dweeperjj van ergens een 

moederkerk te hebben. 
Onze roeping met die del' geheele kerke Gods is hier beneden te zijn 

zonder Vader, zander Meester en oak zonder Moeder. 
Naar menschenbegrip is de Godstad arm, ellendig, blOat. 
Zonder regel en orde. Zij ligt open, zij- is hulpeloos. 
En toch zjj is de Godstad. 
En toch hebben we een Vader, die in de he'melen is. 
Hij is de hemelsche majestei~~ De eeuwige Vader; Almachtigj vol 

van glorie. Bron en ootzaak alles goeds. Vader van al zijne kinderen. 
Hij is de levende God, die van Zjjnen hoogen troon regeert over hemel 
en aarde, zee en afgrond. 

Die God is onze Vader. Hij is bron en wortel van ons bestaan. 
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;",Wij zijn Zijne kinderen. Hij ~~'yaart, beschermt, behoudt., Wij ziju 
i, :de vOQrwerpen Zij ner liefde. 
, Dat wij bidden tot dien ,,'ader, den eeuwigen' Vader van Ollzen 
Heere J ezus Christus. 

Wij hebbeu weI een Koning. Een is aDze Meester.' Onze l\:1eester 
- >i8 Christus. De Godmensch, 'de Gezalfde. Hij)ecrt' en onderwijst. 

, Dat ,,,ij, Zijne kerke, steeds hooren naar Hem. 
Hij bidt voor ODS en zegent ons. Dat we steeds opzien tot Hem, 

:{len groaten Hoogepriester Gv"er het Hnis Gods. 
Hij is Koning, Zions Koning. Door Zijn koningswQord gebiedt Hij 

,iover ODS. Dat Hij toch aIleen aDze Koning zij-wij ,ons tach aan Hem 
;'alleen onderwerpen-waarlijk aan Hem alleen. 
:, Zoo streng tach als Zijn vetbod luidt: op aarde geen vader of mees~ 
del' te erkennen, zoo naclrukkelijk is- Zijn gebod am op te zien naar den 
:Vader, die in de hemelen is. en naar Hem, den Christus, OIIzen Meester. 
i Zoo dan, mijne broeders! beseffen wij, dat wij broeders zijn in ,Gods 

.Ihuis., Laat ODS wederom een van hart enJ~en. van zin de belangen be
!hartigen der kerken, die wij hier vertegenwaordigen: 
i De Heere zij anze W etgevar, 

De Heera zij anze Rechter, 
De He6re zij onze Koning. Zoo ZIJ HEl'. 

N a deze toespraak gaat de spreker in den g'ebede voor. 

ARTIKEL 1. 

l De lastbrieven worden gelezen .en Llijkt dat tegenwoordig zijn, met 
~nbegrip van hen die gedurende den dag inkwamen, van de , 

i Classc" Hudson: 

~
atersan, lste .............. Ds. P. Van Vlaanderen, oud. H.'Beeuwkes. 
assaic,." .................................. ,_ .... Ds. E. Van den Berge. 
ayville, ............................................. ,,; .. Oud. J. Blom. 

Olymer, ............................................. Oud. J. W. Einink. 
faterson,2de, ........... Ds. H. H. Dieperink Langereis, ouel. N. Cole. 

~ 
" 'Classc Grand Rapids: 

rand Rapids, Spring' stL, .............. Ds. J. H. Vos, aud., W. Brink. 
H II East str., .............. Ds. S. B. Sevensma, oud. J. Bolt. 

i" " Coldbrook, .......... Ds. L. J. Hulst, oud.' S. S. Postma. 
" " Alpine Ave., ............ Ds. P. Ek;ster, aud. A. Van Bree. 
,'"'" '"" 5th Ave., ............... Ds.,W. R. Smidt, ouel. H. Helms. 
" " Crosby Iltr., ........ Ds. G. Broene, Dud. H. Van del' Ark. 
" '" Lagrave str., ...... Ds. J. Y. De ;BauD,_ o,nd. B. De Graaf. 

I" " Oakdale Park, .............. : .... ,," ,Oud, G. Brouwer. 
Kalamazoo, .............................. _. ',',' ._ ......... OUd. W. Hoek. 
Cleveland, o. z.,. . .............. " ... , ..... ,., .. , .... , .. , .,Oud. M. Dekker. 
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Cleveland, w. z., .............. : ............. , ............ Ds. H. 'l'empel. 
Kellogsvipe,_ ..... , ............. , .. _.: .Ds. R. Drukker, oud. M. Boersma. 
Jennisonville, .. , .' ....... ,: ............................. Oud. M. Alberda. 
Allendale, ....... ','" ...... , .... _ ......... Ds. W. Beijns, oud. J. ZijIstra. 
Lamont, ........................ Ds. W. H. Frieling, oud. H. Harmsen. 
Eastmanville, ............ ~ ........... : ................. Oud. J. Voshol. 

CJasse Ilollan{l: 

Graafschap, .......... : ............................. _ ... Qud. J. Ensing. 
Vriesland,_ ............ , ........................... Oud. P. H.Karsten. 
:Nool'deloos, ......... _ ..... ,' ......................... Oud;P. Heijboer. 
Zeeland, Iste, ............................ Ds. J. Keizer, oud. A. Naaije. 
Holland, Market str., .... _ ........ Ds. E. Van der Vries, oud. H. Kracht.! 
Niekerk, ................... Ds. F. Wielandt, Dud. H. Van Dommelen. I 

Collendoorn, ........................ Ds. H. Douwstra, oud. A. Postma. 
Jamestown, ............................................. Oud. A. Knol. 
,Drenthe, ............................. Ds. E.,Broene, oud. A. Larining." 
Zeeland, 2de,_ ................ Ds. J. Riemersma, oud. B. J. Veneklasen. 

~< 

Beaverdam, ........................................ Oud .. K. Zwartwald. 
Holland, 9de str., ... ' ... " ... ~ .......... , .... Ds. E. Bas, oud. T. Keppel. 
Overisel, ................. , ............ Ds. P. Schut, oud. H. Richterink. 
Borenlo, .. , ..... , ................ " ........ ,',., .. ','" .Oud. L. Marsing. '" 
South Olive, .... "., .... , .......... , ..... Ds. ,J. ~ianni, Dud. J. 'l'aleil:',:;~.: 
Oakland, .... _ .... , ........ , .. , .... Ds. G. Hoeksema, and. J. l\Ieij'aarcL' 

Classc_ l'tIusIfOe~ol1. 

Grand Haven, Iste, ....... , ..... , ,-., ....... ,. ,Ond. M. Van den Bosch'
j 

Muskegon, lste, .......... " ... Ds. J. 1. Fles, oud. E. K. Van d!3l'Linde'l 
Grand Haven, 2de, ... "" .... .", ....... " ... , ..... , .Ds. G: D. De Jong.i 
Spring Lake;" ........................ ", .. D. J. Post, ond. II. Oosting. 
F,remont, .... , ..... ,.,." ........ Ds. J. NOQl'dewier, oud, A. Kuizenga. 
Vogel Centre, .......... , .. , .... '" , ..... Ds. J. Schepers, oud. L_ Jager., 
Richland, ........ , .. , ....... , ....... , ,Ds. P. Van Vliet, oud. H. Yank. 
New Era, ... ., ... ,_" .... , ........ , ......... "" .Oud. B. Van den Berg. 
Muskegon, 2de, .......... , ,., ... , ..... , .. Ds. A. Keizer, oud. G. Yonker. 
Muskegon, 3de, ........ ' ............ Ds. P. Koster,!, 0'-:l~. ]{. Kniphuizen., 

Classc Illinois. 

Cincinati, .... , ............... ,., .... ' ........ ,.. . ... Ond. J. De R004 
Chicago, .............. ,', .... -.'.. . ... ,., ....... , ..... Ds. W. Greve. 
Lafayette, ..... , ......... ",' ..... Ds. M. J. Marcusse, oud. A. Torl'enga'.' 
Lansing, ....... , .. _ .............. ' .. , ......... " .... ,' .· .. Oud. J. Plins.' , 
Hoseland" .. , ......... , ..... , ... ; .Ds. H. Van del' Werp, oud. J. Prins.' 
Alto, ............... ;, ...... , ... ,., ... ,."., ...... ,Ds. J~·C. Gr'oeneveld. 
'South Holland", ........... ',' ... , .. , ..... .- ... ,. ,".' ... Ds. R. T. Kuiper. 
Sheboygan, .. " ....... " ..... ' .. , .... , .... , ... ,', ... Ds.- M. Van Yessem

1 



• 
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Classe Iowa: 

Ridott, ....... -........... ,", ....... Ds. H. Potgieter, oud E. Ammerman • 
. Pella, ........................ , .. ,.Ds. J. B. Hoekstra, oud. J. Meinardi. 
Wellsburg, .............................. Ds. H. Bode, oud. D. Eekhoff. 
Ackley,_ .............................................. Ds. H. Huizingh. 

:\,:iOrange City, ........................... Ds. J. Guelker, oud. A. Cupido . 
. Rotterdam, ....................... ~ ..................... Ds. E. Breen. 

New.Holland, ........................................ Ds. ,A. W. Meijer. 
Harrison, ................................................... Ds .. C. Bode. 
Oost Vrieslalld,. _, _, ... _, .................. _, ....... Oud. C. J',Okones. 

Classe Hackensack: 

Paterson,.,., ................................... Ds. S. I. Van del' Beek. 

ART. 2. 

Vel'kiezing van bet mo"derameu, Ds. L. J. Hulst, prruses; Ds. R. T. 
Kuiper, vice-prruses; Ds. A. Keizer, sr,ribaj Ds. J. Uiemel'sma, adjunct
scriba. 

ART.3. 

De prruses del' vorige vergadering treedt af onder betuiging van 
dank aan de Synode Vaal' het vertrouwen in hem gescbonken, wenscbt 
den nieuw benoemden prruses voorspoed en legt het prrusidium in zijne 

"I hand; Ds. Hulst neemtde stoel, spreekt overhet moeielijke van zijn 
! taak, vraagt geduld van de vergadering en de hulp van den vice-presi-
,--'dent en bidt den Heere am Zijnen zegen. 

ART. 4. 

De prruses verzoekt de Synode op te staan, leest voor de openlijke 
verklaring tot instemming van de formulieren van eelligheid, wat met 
een luid "ja" zonder een "neen" wordt beantwoord. . 

ART. 5. 

De Synode besluit te vergaderen voormiddags van 8-11:45; namid
{].ags van 2-5:45 uUr, terwijl in elke,zitt.ing 15 min. pauze zal genomen 
worden. 

ART. G. 

De prruses hetinnert het overlijden van de broeders-predikanten Ds. ~ 
I, S. Baron, L. Uietdijk en O. Stuit en verwelkomt de leeraars: H. H. Die~' 
:;1 perink Langereis, P. Van Vlaanderen ~n H.' Potgieter sinds de vorige 

Synode naar hierovergekomen, en de preclikanten E. v. d. Berge, A. W . 
.j' ,Meijer, P. v. Vliet,_E. Breen en ,J. Manni sedect; de vorige vergadeting 
!,~,jn den wijngaard des Heeren uitgestooten en Bev. S. 1. v. d. Beek afge
i'" vaardigde van de classis Hackensack. Omtrent de docenten besluit 

men bij art. 8 vorige synodale vergadering te- blijven, waarna deze zit-
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gesloten wOl'dt met dankzegging bij monde van Ds. R. T. Kuipert 

gezongen te heb~en Ps. 134: 2. '- • 

Nmnicldagzitti-l1g. 

Geoperid met zingen van Ps. ]19: 17 en gebed door Ds. W. H. Frie- i 

AUT. 7. 

De vergadering besluit een commissie te benoemen, om de notulen 
de vorige synodale vergadering in te zien 'en daaromtrent later te 

ra]'pc'rt"efl,n,tot welke commissie worden aangewezen Dss. J. NOOl'de
J. Po;t en P. Schut. 

AUT. S. 

Ais kennisgeving wordt aangenomen; dat Ds. J. Plesscher van Lin
Centre op Ieis naar hier ongesteld was geworden en zich daarom 

afwezigheld laat verontschuldigen en de Synode groeten. 

AU~'. 9. 

Wordt besloten dat de eerste artikelen van het agendum, handelen-
OVer' de binnenlandsche zending, in handen van de hoofdcommissie 
B. Z. worde gegeveo, om daarover later rapport uit te brengen en de 

v~::,"g."~::~r~va:n~:.a~~d:vies t.e dienelt. Genoemde commissie is: Dss. J. H.; 
"' H. Douwstra,. J .. C. -Groeneveld, .. C .. Bode· en ·ouder~ 

AUT. 10. 

Omtrent rilbriek II van het agendum Theol. school be,sluit men dit 
tot Vrijdag morgen ter tafel te leggen. . 

" , . 

AUT. 11. 

Ds. J. Noordewiel' brengt rapport Ult over de binnenlandsche zen
ding, welk rapport wordt goedgekeurd, om. na afrekening in de bijlagen 
del' syn()d~le handelipgen,?p te nemen. Zie Bijlage. 1. 

AUT 12. 

ZendingsleerareD: . 
a. Ds. E. Breen doet verslag van zijn werk, waarult blijkt dat hi] 

7,gemee~ten.,heeft b~zocht,d3t werk.met~geDoegen doet.en Diet ongeze-
:en'dls~ '" _. "", " 

b.,' 'Ds. :M;,.,J. l\larcu~se:: had sinds,de .vorI~e. Synode nog .sIechts 2 
geme.enten, b?zocht. en had, j~'e~eend" ,een beroep .. 11"aa1' Lafaye,tte te, moe~· 
ten :a~~4~,~~p.,"·· '.' - - ,'" ' - . ,'I, • 

C. ,D~~ v'-.Vesselll geeft ,eveneens ,verslag .en zegt zijn werk met lust \ 
te heb,ben __ gedaan. ' lIb .heeft· sedert zijI;le"bero~eping tot dat werk op ,de::., 
vorige Syiiode 51t'.huisgezin'nen, bezQctI,t, 142.-leden op,genom'en door dOOP',': 
of bel1Jd'en1s, '235 ,maal gepreekt, 59 'maai kerkeraadsvergadering geleid,.,. 
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98 maal catechisatie, 17 keel' H. Ayondmaal en 2D ma~i DOQPsbediening 
gehouden. Hij heeft nu Bchter gemeend naar Cincinnati te moeten 
vertrekken, gelijk hij de roeping derwaarts reeds heeft aaIigenomen. 
In handen van de zendings-commi-ssie wordt bet gegeven om met Ds. 
M; Van Vessem te sprekell, wanneer hij met een afscheidswoord 'het 
zendingsveld zal verlaten. 

ART. 13. 

Ds. P. Schnt doet verslag van den staat der kas tot Bijbelversprei~ 
ding onder de Heidenen. Besloten dat de Penn. zich in connectie stelle 
met ouzen zBndeling Ds. T. v. d. Bosch, am dit geld voor Bijbels onder 
de Indianen te l)estedeI1~ 

ART. 14. 

Rapport wordt uitgebracht door de Synodale comm., wat wordt 
aangenomen en goedgekeurd, om het verder te plaatsen in de bijlagen 
der synodale hondelingen. Zie Bijlage II. Hiel'op worden brieven ge
lazen van de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en van de oud·Geref. 
kerk in Bentheim, welke als kennisgeving worden aangenomen. 

ART. 15. 

De ve:rgadering besluit aan rapporteurs van couranten dezelfde 
vrijheid te verleenen als vroeger, zie art. 13 Synode '86. VerdeI' dat ook 
nor .. Boer, redacteur van De Wuchtm' onder de zeUde bepaling'valt. 

ART. 16. 

Voorgelezen w'ordt een reglement voor de synodale commissie, zie 
art. '94'vorig-e Synode, en in zijn geheel aangenomen. Zie bijlagen IV. 

ART. 17. 

I
,.;.,: .. ,: In behandeling komt rubriek II van het agendum, tweede punt, in, 
!{ betrekking tot het curatorium. l3esloten wordt dat de Clas~en hare 
, curatoren benoemen in dez'e .verhouding: Class'e Huds'oJil, I; Illinois, 1; 

~; Iowa, 1; Holland, 2, Grand Rapids, 2 en classe Muskegon 2, met dien 
L:\, versta?:de dat h~t tegenwoordige, CliratoriuIti ,tot Sept., a. 8,~,_zal dienen; 
~. de reiskosten van de cunitoren :;~. d1:~erk in 'taige'ineen te dragon. 

I'," _ Aan de orde komt rubriek III van 't agendum, Zending onder de 
l;,': Heidenen., N adat ~e~ voorster' om _<lit' in han~~n de~ c~inm:', te' ,stellen 
!(~l:! ~f~~~,~~iri~:was'd Wd~d.~'het'~ei,;~af~l ~ele~dktot _~orge~'l'D~ _~jd :r~~tr;- ~ 
tt; en 'zlJnde wor,,~' e. yerga-, er~ng ,lllet dan. zegging ges oten Qor" s. - • 

Y. :be)3auu na ((ezongen· til bebberi pa. 134, 3. 

i( .. Wordt geOpend~e/:;:~i~oo~::~z:i.i~~~ eugezongen Ps. 86: 6. 
I~t\-, Gedurende deze vergadering wordt zitting verleend .aan Ds. ,W,.-_Gre'if.e 

ft,:" 

l 
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van Chicago; T: Keppel, van Holland, 9th str., terwijl H. Van Ark van 
Crosby str., qrand Rapids was vervangen, door zijn~n secundus J. Dijk~ 
stra. 

ART. 19. 

N otulen van den vorigen dag gelezen en na aanname, met enkele 
wijzigingen goedgekeurd. 

ART. 20. 

De discussie wordt vQortgezet over de zending onder de Heidenen, 
zie art. 18. Beslaten wordt, dat den zendelingen ouzer Kerk, die in 
ons eigen land onder de Heidenen arbeideu, zal worden vergund auze 
synodale vergaderingey. bij te wonen en dat hun daartoe de reiskosten 

. moeten worden vergoed. Bij de lezing del' natulen wordt besloten aan 
dit artikel toe te voegen: Hin ovedeg met en onderwerping aan de com~ 
missie voar de zendillg onder de Heidenen." 

ART. 21. 

RAPPOR'l'EN.-a. Door den penn. van het Dollarfondsj Dss. H. v. d. 
Werp en M. v'. Vessem, als comm. aangewezen om het boek in te zien 
en daarvan later verslag to geven. 

b. Voor de kas Emeriti-predikan~en, pred. weduwen en weeztn, 
wordt rapport uitgebracht. Zie bijlage V. 

c. Een reglement voor dit doel wordt voorgelezen, zie art. 91 vori
ge Synode, wat aangenomen wOl'dt om bet verdeI' art. voor art. in te 
zien. Bij de inzage van art. 5 wordt rubriek V. van 'bet agendum be
handeld,luidende: ".ne classis (Illinois) f:telt voor dat het benoodigde 
voor de kas van Emeriti pred., weduwen en weezen geheven worde op 
dezelfde wijze als het tractement voor de docenten." Na bespreking 
besloten hil het oude te blijven .. Onder de behandeling dezer artikelen 
het verdagingsuur aangebroken zijnde, werdt er gesloten met 't zingen 
van'Ps. 119: 3 en dankzegging door docent G. Hemkes. 

Midaagziuirlg. 

Geopend met gebed door Ds. J. Uiemersma, gezongen wordt Ps. 
25: 2. 

ART. 22. 

'De ~nzage van het'reglement: v~o~ d~ Emeriti-kas w~rdt voortgezet 
en na wijziging van sommige artikelen wordt nu besloten het op te ne
men in de bijlagen van de synodale handelingen. Zie bijlage VI. Een 
comm. wordt benoemd benevens de bestaande comm. DSB. U. T. Kui
per, H. v. d. Werp en ouderling A. Van Brae om de,gansche zaak sa
men te bespreken en in een latere zittinlfdaarvan ver~lag te doen. Deze 
comm. is DBS. E. "Van der "Vries- e'u H. Potgieter en ouderlingeu A. Lan
uing enB. S. Postma. 
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ART. 23. 

Rubriek IV van het agendum karot in behandeling, waal'in herzie
zienin~ gevraagd wotdt van al~t. 65 der algemeene bepalingen. Dit art. 
luidt: "Er wordt gevraagd of een lidmaat der gemeente onder censuu!' 
zijnde en alsdan zijn hdmaatschap opzeggende,daal'door buiten 't bereik 
der kerkelijke bebandeling kamt?" Het antWQOl'd daarop luidt, dat de 
kerk aan zulke te beklagen personen Diets ,meer kan doen; omdat ze 
zich buiten het bereik del' kerk gesteld hebben. De d00Bnten geven 
praeadvies en Da tamelijk breede discussie over deze tuchtzaak wordt 
besloten genoemd artikel te schrappen. 

ART. 24. 

Rapport WOl'9t uitgebracht door de classe Hudson over de taak 
haar opgedragen, zie art. 48 b vorige Synode, in betrekking tot de ver~· 
eeniging met de T. R. P. D. church. Dit rapport wOl'dt aangenomen en 
toelichting gevraagd. De afgevaardigde van de classe Hackensack 
Rev. S. 1. v. d. Beek wordt het woord gegeven en spreektzakehjk aldus: 

ct. Dat het reeds ongeveer 19 jaar geleden is, dat salllensprekingen 
tusschen hen en ons is aangevangen. 

b. Sinds dien tijd is de band tusschen ons nauwer toegehaald, zoo I 

dat onze predikanten voor elkander optreclen, aDze leden samen H. 
A vondmaal houden en van wcerszijden attestaties worden afgegeven. 

c. Met de classe Hudson had den ze vergaderd over vereeniging en 
vanwege een punt was de vereeniging niet voltrokken. In belijdenis 

. en kerkorde is men Min, maar men gebruikt behalve de Psalruen 52 ge
zangen in overeenstemming met de 52 Zondagen van ouzen catechis
mus opgesteld. Niet willen zjj ons die gezangen opdringen, evenmin als 
zij de ODze wenschen. 

(l. Het rapport van de classo Hudson wordt daarna goedgekeurd 
en later besloten bet in de bijlagen up te nemen, zie Dijlage VII. De 
zaak zelve wordt in handen van een comm. van 5 leden gelegd, die later 
zal rapporteeren. Deze comm. is Dss. J. Noordewier, H. v. d. Werp 
en R. Drukker en ouderlingen T. Keppel en P. Karsten, in tegenwoor
digheid van de classen Hackensack en Hudson en Rev. J. Y. De Baun, 
die deze comm. van advies mogen dienen. ' 

ART. 25. 

In behandeling wordt genomen het eerste art. van. rubriek VI van 
't agendum handelendeqver de kas "ex bonnis publicis." Na toeli9h
ting wordt dit art. alsmede het 'Volgende daarmede in verband staande, 
gelegd in handen van Dss. W. R. Smidt ~n J. Keizer en Ouder!. H. 
Beeuwkes als Comm., om later verslag van hunne besprekingen te geven 
en de Synode voor te licllten. 

ART. 26. 

Rubriek VII van 't agendum "'Vachterzaken" komt in bespreking. 
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Aangeuomen 'werd dit voorstel: (,I Den red~cteur van De 'Wachtel' wor
de een 3tal medewerkers benevens een Comm. van Toezichtterzijde' ge
steld." Zie hieromtrent art. 38 beneden. 

ART. 27. 
De Synode besluit Ds. P. v. Vlaanderen, laatst overgekomen predi

kant, te verzoeken aanstaanden Dinsdag&vond te predikeu, waarna de 
vergadering verdaagt tot morgelJ, na gezongen te bebben Ps, 72:11 en 
dankzegging door Ds. A. Keizer. 

Juni 6, '90. - M01·genzit~'iJlg. 

Na gezongE!ll te hebhen Ps. 84:3 wordt gebeden door Ds. H. H. D. 
Langereis. Br. M. Alberda van Jennisonville is vervangen door zijn 
secundus T. Kort. 

AUT. 28 . 
. De llotulen van de beide vorige zittingen worden gelezen en aange

nomen. Aari art. 20 wOl'dt besloten dit amendement toe te voegen: Bin 
overleg en in onderwerping aan de Comm. van de Zending -onder de 
Heidenen." Daarna worden de notulen na eenige opmerkingen goed~ 
gekeurd. 
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omtrellt de docenten, wOl'dt besloten daarover Iiiet meeT te spreken 
maaralleen over de plaats waar de School zal gebouwd worden. VOOI' 
Zeeland wordt eerst, dan Vaal' Holland en verder vaor' G rand 'Rapids 
gesproken en daarna wordt de diseussie meer algemeen. Ais het 81ui
tingsuul'is aangebroken is men voor stemming nog niet rijp en wordt de 
zaak tel' tafel gelegd tot Maandagmiddag. De zitting wordt gesloten 
door te zingen Ps. 89:8 terwijl Ds. J. Noordewier deze zaak den Heere 
'opdraagt en met dankzegging eindigt. 

Zitting-Juni 9, '90. 

Tel' opening wordt gezongen van den h'~ol'genzang vel'S 4 en gebeden 
door Ds. C. Bode. 

ART. 32. 

De prreses heet de vergadering welkom en brengtdegroeteover van 
Ds. W. H. Frieling, die niet tegenwoordig kan zijn, wijl bij tehuis is ge
rcepen vanwege de verergerde ziekte zijner eebtgenoote. Daarna wordt 
de presentieIijst afgeroepen en blijkt dat D. Mohr van Allendale, H. 
Zietsema van Eastmanville,)1. Tien van Graafsehap, M. Notier van 
HollaRd, J. Eisen van Kollendoorn, J. H. Nijkerk van Ovel~isel, W. 
Kalsbeek van Boreulo, H. Timmer van S.-Olive, J. van del'· Ven van 
Grand Haven II, B. Heetderk, van Fremon't, K. Battema van Muske
gon III, W. Van Houw van Grand Rapids 5th Ave., hunne primi ver
vangen hebben, terwijl Ds. J. Van der Werp als deputaat van Engle~ 
wood tegenwoordig is, wiens last brief wordt ingezien en goedgekeurd. 
Al dezen wordt zitting verleend. 

ART. 33. 

De disenssien over de plaatsing del' Theol. School worden warm 
voortgezet, waaraan door versehillende broeders wordt deelgenomen en 
het voor en tegen 'van genoemde ,plaatsen veelzijd~g wordt ,besproken. 
Daarna gaat.men over tot stemmiDg~ lladat de :pneses yoo~af bij deze 
belangrijke ,zaak in den gebede: is voorgegaan,. Men besluit met. vol~ 
stlekte meerderheid-van stemmen t.e beslissen waar de ,~ehool, zal ge
bouwd worden,en bij opening de~ bri~fjes 'blijkt, dat ,Grand Rapids is 
aangewezen" wijl deze plaats :'1-0, Holland ,~6 en Zeeland 2 s~emme:n ,ver-
~~ .. 

ART.34. 

Aan de orde wordt gestelq de verkiezing, van Trustees. Aftrede~'7 

de leden zijn: Das. L. J. Hulst ~n J. Noordewier en ouderIingen:- J. W. 
Garvelink en H. Ridderin~, terwijl br. J. Geloek door den dood -ontval
len is. Herkozenworc;!eu"Dss. L. j~ Hulst en J. Noordewier en ouder1-
J. W. Garvelink en 'gek9z~n- DB. E.-Bos en ouderl. "A. Van Bree. Ver· 
daagd na 't zingen van PB'; '84:6, terwijl DB. J. I. Fles met dankzegging 
eindigt. ' 

• 
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JWl.i 10, '90 - MOl'genzitting 

Geopend met 't zingen van Ps. 119:3 en gebed door Ds. F. -Wilandt. 

ART. 35. 

De prreses.wordt verzQcht de gedachte te tafel te brengen, om Miss 
Ellen Van den Berge, die aan de kerk zulk een rijk aanbod deed van 
huis, lot eDZ. ingeval de Synode Holland mocht aanwijzen als de plaats 
tot het bouwen der 'rheal. School, deze zuster vaer hare belofte erkell~ 
telijk te zijn. Reslaten wordt dat dit schriftelijk zal gedaan worden, 
onderteekend door den pn.:eses cn scriba dezer Synode. 

ART. 36. 

Omtrent de uitvoering van art. 34 zijnde de bouwing der r~heoL 
School besluit de Synode, dit in hand en van het TJ:rustee te leggen zon~ 
der ~enige bepaling wat aangaat plaats, wijze waal'op en kosten. Alvo
rens dit 'l'rustee tot bouwing overgaat, zullen de benoodigde gelden moe
ten ontvangen of verzekerd zijri, terwijl men tot de kooping van den 
gron,d on~erwijld mag overgaan. 

AUT. 37. 

'l'erkenn'is wordt gebracht dat Rev. J. Y. De Baun $50,00 als eerste 
steen voor de'te bouwen 1'11eo1. School aanbiedt, ter gedachtenis van 
zijne overleden echtgenoote" en dat Ds. NOOl'dewier $400,00 voor de 
SchQol en $100,00 voor de bibliotheek, en Ds. R. T. Kuiper $75,00 voor 't 
gebouw en' $25,00 voar de bibliotheek toezeggen. De vergadering be
sluit dezen broeders voor hunne milde giften dank te zeggeD, waaraan 
de pneses met eerriga gepaste woorden voldaet en tevens besloten hier
van in de notulen melding te maken. 

ART. 38. 

Ter tafel wordt gebracht art. 26, in verband met rubriek VII van 
het 'agendum, haDdelende over de "Wachter." Bij acclamatie wordt 
als camm. van toezicht benoemd Dss. L. J. Hulst, P. Eksteren G. Broe
De, en als medewerkers worden niet drie, zaoals in art. 26 bepaald was, 
maar deze 12 predikanten aangewezen: E. Bos, J.1. Fles, W. Heyns, 
J. B. Hoekstra, G. D. De Jong, A. Keizer, J. Noordewier, H. Potgieter, 
J. RIemersma, H. II. Dieperink Langereis, P. Van Vlaanderen en H. 
Van' del' Werp, die zich verbinden elke maand een artikel te leveren. 

AWl'. 39. 

Tot Camm. voor de Emer~ti kas worden gekozen: 
Primi Ds. R. T. Kuijper, Secundi Ds. E. Bos. 

" "J. H. Vos, "" L. J. Hulst~ 
'4 Ouderl. A. Van Bree, H Ouder1. W. Brink. 
H "T. Keppel, H" M. Notier. 
" H S. S. Postma, HUB. J. Yeneklasen. 
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ART. 40. 

Rapport wordt uitgebracht door de Camm. geneomd in art.- 25, Oill

t.rent de kas lI,ex bonis publicis." In dit rapportwordt geadviseerd, dat 
student B. H. Einink komt voar rekening van Classe Hudson, J. Van 
De Meij voar Classe Muskegon, .s. Koster en G. Berkhof voor Classe 
Grand Rapids, J. Groen, H. Walkotten en -G. Jansen voor Classe Hol
land. C.lasse Holland ontvarige $200,00 vergoeding voor student Groen 
uit de algelleene kas, terwijl de terug ontvangen gelden later verdeeld 
worden onder de Classen die ze gaven, al naar mate ze langer of korter 
voar rekeniI'g van eenige classe waren. Dit rapport wordt aangenomen 
en na eenige toelichting in zijn 'gebeel goedgekeurd. 

Deze morgenzitting wordt gesloten met dankzegging door Ds. P. 
Schut na 't zingen van Ps. 81:12. 

Middagzittinq. 

Gezongen Ps. 86:6, terwijl Ds. W. Greve in den gebede voortgaat. 

ART. 41. 

Reeds aan het slot van de morgenzitting was a~n de orde gekomen ' 
Rubriek VI, art. 2 van 't agendum, waarin de Classe Iowa herziening 
vraagt van art. 66 vorige Synode, luidende aldus: "Een Comm. voor ,de 
kas E. B. P. roepe uit haren kring jongelingen op, make nit ben eene 
keuze en zen de die naar het admissie-exarnen te Grand Hapids.)) Be
sloten wordt: "eenige Classe mag een student te~ school zenden, mits 
hij voldaan heeft aan het admissie-examen, waarvan de SVllode het' 
program zalleveren.)) Dit program is saarngevat in deze bewQordill
.gen: 

a. Bewijs van lidmaatschap en aanbeveling van den ,kerkeraad, of 
van vrienden voor hen die geen leden OUzel' kerk ziju. 

b. Blijkcn van goeden aanleg. ' 
c. Open baring van innerlijke godsvruc~t. 

ART. 42. 

In betrekking tot de Zondagscboollessen in De Wachtel', zie Rubriek 
, VII, art. 2 van 't Agendum, besluit de Synode, 4eze even als vro'eger 

door den redactenr in de Hollandsche taal te doen verschijnen. Om
trent bet nadrukken dezer lessen en eveneens eell instructie, met ve1'
zoek om Zondagschool kalenders en toelichtiugen te bezorgen-, wordt be
sloten am hierop nict in te gaan. 

ART. 43. 

Ouderling S. S. Postma wordt bij acclimatie tot algemeen Penn. der' 
Theol. School en Studentenkas herbenoemd. Later besloten om hem 
hiervOl?r jaarJijks $50.00 vergoeding te geven. 

ART. 44. 

Ret rapport van de commissie in betrekking tot vereeniging met de 



'14 

-T. R. P. D. Church, zie art. 24,. kOU1t t~r tafel. Dit rapport wordt aan~ 
genomen en daaro3. breed bespl'oken. Daar het sluitings UUl' is aange· 
broken, ,'{ordt er besloten te verdagen, waaraan gevolg wordt gegeven 
door te zingen Ps. 81: 15 en dankzegging door Ds. P. Kosten. 

Juni 11 '90, Morgenzitting. 

Gezongen Ps. 133: 3;" gebeden door Ds. J. Keizer. Ouderling: G. W. 
Dijkstra van Grand Rapids,· Crosby st., is vervangen door H. Van den 
Ark, 

ART. 45. 

De llotulen worden gelezen en aangenomen en na eenige verbete
ringen goedgekeurd. 

ART,46. 

Van tafel wordt genomen de zaak, aan bet slot van de vorige zit
ting besproken: de vereeniging met de T. R. P. D. church en de discus
sie daaromtrent VDortgezet. 

ART. 47. 

Rev. W. G. Morehead D. D. van het Presbyteriull van Xenia, af
gevaardigde door de HGeneral Assembly" der U. P. church ,naar deze 
Synode, wordt door Ds. E. Van den Berge der vergad'ering voorgesteld. 
Zijn lastbrief ,-w-ordt voorgelezen en'men besluit ZijnEerw. zitting te 
verleenen als corresponderend lid. ' 

ART. 48. 

Na de pauze wordt door Ds. J. Keizer tel' kennis van de vergade
, ring gebracht, dat '·Dr. M. Veenboer $25.00 toezegt voor den bouw der 
Theol. School. Besloten dit in de notulen op te nemen, terwijl aan Ds. 
J. Keizer wordt opgedragen hem-hiervoor in naam der Synode dank te 
betuigen. Verder B. De Graaf en Ds. L. J. Hulst, die elk $50.00 belo
yen, met dien verstande dat deze beide giften, als-mede die van Ds; J. 
Y. De Baun begrepen zijn onder de $6,000.00 die Grand Rapids voor den 
.schoolbouw had beloofd. De Syn6de z~gt dank en verlangt dat ook dit 
zal genotuleerd worden. 

ART. 49. 

Na verdere discuasie over de vereeniging bedoeld in art: 46 wordt 
besloten: "De Synode kenrt de handelingen van de commissie in' zake 
.p.e vereeniging met de T. R. P. D. church goed, met dien verstande dat 
bet gebruikyan de 52 gezangenover den Heidelbergschen -Catechismus 
bij hen zullen ,geduld worden, doeh in Hollandsch of in Duitsch spre
kende gemeenten geen gezangen mogen worden ingevoerd." Het rap
port van deze commissie wordt in de Bijlagen opgenomen, zie Bijlage 
VIII. Verder wordt besloten van dit besluit schriftelijk kennis te ge
ven aan de Classe Hackensack en een opwekking daarbij tot ondersteu~ 
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ning van de. fondsen onder ons. De Prreses reikte daarop in naalll van 
de Synode de broederhand aan ReT. S. I. \-Tan del' Beek, luet een harte
lijk "wDord, wat even hartelijk wordt beantwoord, van beiden inhouden
de dat Goels beste zegen op" de vereeniging ruste. 

ART. 50. 

Aan de orde wordt gebracht, dat Dr. W_ G. Moor~head, afgevaar
digde van de "General Assembly" del' U. P. church gehoord worcle
vooraf wordt Ds. J. Y."De Baun verzocht hem toe te spreken. die zulks 
doet in deze bewoordingen: 

"GELIEFDE BROEDER! In naam der Synode del' Holl. Chris. Geref. 
Kerk heet ik u welkom en het verblijdt ons u hier te zien als afg"evaar~ 
digde van de U. P. Church naar deze Synode, temeer omdat uw kerk de 
grootere, de onze de mindere is. Het verheugt ons ttl weten en te ge
looven, dat gij vaststaat op de fondamenteele waarheden als uitgedrukt 
"is in de belijdenisschriften van uwe en ODze kerk.-In onze dagen van" 
vervalsching der leer en verzwakking van de grondwaarheden van den 
godsdienst, hopen wij elkanders harten te sterken, schouder aau schou
der staande, om den stroom del' dwalingen tegen te staan.-Het ver
scliil van taal mag eene geh"eele eenheid verhinderen, toch 'kan ik u vel'
·zekeren dat wij gereed zijn hand aan hand"met u te arbeiden tot uit
breiding van Christus Kerk op aarde." 

Hierop antwoordt Dr. W. G. Moorehead "zakelijk aldus: "" 
"MR. PREsrDENT EN BROEDEimN! Het is mij opgedragen de broe~ 

<lergroete"en christelijke heilwensch u te brengen van de "General As
sembly" van de U. P. Church. Belast u toe te bidden genade, vrede en 
barmhartigheid van God onzen Vader en 'or:.zen Heere Jezus Christus. 
Er bij te voegen dat er eene commissie be"noemd is, die met uwe com
missie verder handele, om elkander betel' t"e"leerEm kennen en samen te 
raadplegen omtrent de belangen en beginselen, die ons beide" dierbaar 
zijn. Dit"had"ik officieel te zeggen; vergun mij nog iets persoonlijks er 
te mogen bijvoegen. 

Ik wenschte voor 20'minuten de gave del' talen te hebben, wantboe
weI ik eenige weinige woorden van uwe discmsien heb kunnen verstaan, 
toch ben ik u een barbaar. 

Ik denk dat er tusschen ons vele punten van overeenkomst bestaan. 
Wij zijn beiden een volk van ouden stijl; wenschen aan het.oude vast te 
houden en de oude paden te bewandelen; onder ons is geene beweging 
.om de belijdenis te bekorten of te veranderen, maar aan de belijdenis 
door de vaderen ons overgeleverd vast te houden in deze dagen van af
val en verstrooiing. Ik heb er belang bij wat hier voorvalten heb mijne 
reden daarvoor. Twee studenten, die aan onze school "studeerden en 
thans in uwe kerk arbeiden*, schamen wij ons niet en wij gelooven ook 

* BI."(}cder J. Kl'uideniel', die als zendeling in Eg:ypte werkt. wordt gedeeltelijk 
-door de U" P. church en deeIs door de Clussis Ho~land onzel' kel'k ondersteund. 
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gij Diet. Onlangs bebben wij bericht ontvangen van br. Kruidenier uit 
Egypte, dat hij ziju werk aldaaI'- -met groat genoegen doet en een der 
zendelingen getuigde van hem, dat hij in de Arabische taal goede vor~ 
deriDgen maakte. tk z_al u niet langer ophoudeu, slechts wil ik nog dit 
zeggen, dat er zicb ongeveer zos jaren geleden een neiging in ODze kerk 
openbaarde tegell het gei'lll!lpireerde kerkgezang en ten gunste van ge
heime genoo~schappen, maar thans niet meer, en wat in de laatste ja
ren is voorgevallen maakt onvermijdelijk een beslist standpunt in te ne
men tegen dien geest. Stel onS in de gelegenheid u betel' te leeren ken,. 
nen. Met de brs. Kruidenier en v. d. Berge en DOg een lid dezer Synode 
met wien we correspondeerden,maakten wij kennis, maar dat we elkan: 
ders wederzijdsche belangen beter roogen leeren kennen.-Dat vrede en 
liefde onder u blijve! ZEw. wordt -daarop gevraagd naar de Jeden 
van het heengaan van ben van eenige gemeenten, waarop geantwoord 
wordt, dat dezen een brochure hebben uitgegeven, waarin ZlJ 

verklaren dat zij dit aIleen gedaan hebbeD, omdat de Presb. church of 
the U. S. waarbij ze zich aansloten, meer dan zij deed aan de zending, 

',.,en dat zij van-het voornemen niets wisten alvorens zij hen gingen ver
'laten. Omtrent vrijmetselaars wordt geantwoord, dat voor zooverre 
hij weet in zijn presbyterium van "de Western Synod" niemand lid is 
van een onder eede verbonden genootschap en dat ze dit ook nimmer 
zullen toestaan.)l . 

b. .Aan de arde ,,,ordt un ge:;;teld" dat de comm .. door de vorige Sy
node benoemd Dr. G. ,Vos, Dss. J. Y. De Baun en L. Rietdijk in zake 
met genoerude Kerk te corresponCteeren, rapporteere, zie bijlage IX. 

- Dit Tapport wordt voorgelezen en goedgekeurd, de comm. bedankt en 
hun mandaat verl~ngd tot de volgende Synode en aan de bestaande 
comm., door bet overlijden van Ds. L. Rietdijk tot twee gebracht, be
sloten een oud~rling als lid toe te voegen, waartoe T. Keppel benoemd 
wordt. 

c. In de middagzitting, als Dr. W. G. Moorehead te kennen geeft -
te moeten vertrekken, wordt hem nog gevraagd naar de verwisseling 
van kansel met predikanten nit een andere kerkgemeenschap, waarop 
ZEw. antwoordt dat dit zeer zelden plaats beeft en dan aIleen me', pre':' 
dikanten die in belijdenis nauw aan hen verwan't zijn. Geeft voorts to 
kennen dat de "General Assembly" in :B-Iei 't volgende jaar te Prince. 
ton, Ind., zal vergaderen en vel'zoekt del'waal'ts eell deputatie te zen
den, die ontvan~en zal worden even hartelijk als hij thans ontvangen 
werd. Zegt nog dat het hem aangenaam was dezen dag hier door to 
brengen en eer hij heengaat wil hij den wensch uitspreken, dat de ken
nismaking innigel' moge worden. Onze voorouders in Schotland moes
ten door de geloofsvervolging veel verdragen, evenals de uwe in Hol
land. Dat wij deze erfenis bewaren! 

Bij mande van Ds. J. Y. De Baun wordt ZEw. verzacht onze groete 
__ ()Y~r _te br~_f!gen ~an de Kerk die he_Ill z()lld l m~_~ den_ wells~lI dat wi,j n~u-"_,-

, ~er mogea.yerbanden worden en de oude ,waarheid oas befden 'steei:Iii%--{-~I\{(:' 
_dl_~r\baar bhJve. '_ _ __ .-' __ , -\;,,:!,t:'%':l-''-o,,:: 
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AR'l'. 51. 

Dss. J: Noordewler en E. v. d. Vries w6~'den ,'benoem~ een lijst op 
-te makeo omtrent ,de afvaardiging der geineenten in betrekking tot de 
onkosten, waarna de morgen~itti~g wordt geslot~n met dankzegging' 
door T. Keppel, gezongen Ps. 133: ~. . 

If:{icldagzitt.ing.. 
Gezongen Ps. 131: 4. Gebeden door J. Prins. 

ART.52. 

De carom. genoemd in art. 51 omtrent de synodale onkosten doet 
verslag, welk rapport wordt aangenomen en goedgekeurd,. . 

ART. 53. 

Rapport van de carom. genoemd in art. 9 in betrekking tot de BinD!. 
zen ding wordt uitgebracht, aangenomen. om daarna puntsgewijze te be~ 
handelen. Aan het slot del' bespreking wordt besloteri het gewijzigd in 
de notulen op te nemen. In sommjge punten veranderd zijnde luidt het 
ald'us: 

~VA.ARDE PRESIDEN'.r EN IHWEDERs!----:Uwe comm. is vergaderd ge~ 
weest en al de zaken ~p het' ag(;ludum voorkomende betreffende de 
Binnen!. zending rij-pelijk en biddend overwogen. Wij hebben het ge~ 
noegen llet volgende<de Synode te rapporteeren: dat de zendings comm. 
een reglement ontwerpe, voor 't curatorium brenge en aan de volgende 
synodale vergadering tel' gocdke'lring vo6rlegge. Dat onze zendings
leeraar Ds~ lVI. Van Vessem on::; zendingsveid denkt te verlaten en Zon~ 

, dagavond a. s. zijn afscheidswoorcl in dez~ kerk zal geven. Zeer gaarne 
hadden we hem behouden, echter daar hij geloofde dat zijn Zeuder hem 
naar Cincinnati riep, wenschen vi'lj' Gode-te zwijgen en ziju dankbaar 
voor het goede dat de Heere door middel van hem onzen gemeenten 
schank. 

Verder geeft-uwe comm. het volgende advies der Synode in overwc~ 
ging: 

a. Uwe comm. oordeelt dat aan het verzoek van Harrison, Iuiden~. 
de: "Er wordt met allen mogelijken drang verzocht dat deSynode vooral 
in het Westen. zoo het lmar doenlijk is', meer huip verleene door de 
Binnen!. zending" - voldaan worde, en weI zoo dat er zooveel mogelljk 
in het 'Westen door de zendelingen en ook.door de studenten in de va~ 
cantie gearbeid worde.-Door c1eSynode wordt dit aangenomen. 

u. Wat de' begeerte van cl<1.sse Hudson betreft, dat de zendings~ 
leeraren niet binnen den tijd van drie jaren 70nder gezonde redenen 
roogen beroepen worden, oordeelt cle ('omm. dat de Synode er niet op 
inga', omdat het nadeelig zou kUllllEm werken' op de zendelingen. De 
Synode beslist overeenkomstig dit advies. 

c. Verder adviseert uwe camill., dat,als den zendelingen een onge
Iuk treft door brand of spoorwegramp, het aan 'de zendings comm. over 

! 

i 

I 
! 
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gelaten _ worde hem gebeel of gedeeltelljk te vBl'goede,n. De Synode b~
slu~t dat de zendingscomm. _ het rech,t heeft als bet noodig is collecten 
'voer'die zentlelirigen 'op te nemen. ".' 
, d. ' .. Wat betreft' de reiskosten der zendelingen vrouwBu, adviseert 
'de comm~' deze niet te vergoeden, maar het salaris del' zendelingen met 
$50 te verhoogeo. De Synode besluit echt~r, op dit punt'niet in te gaan 
en bij de Qude gewoonte te blijven. 

Nog meeten wij rallporteere~, dat er 22 gemeenten zijo die onder
steuning begeeren uit de Binnenl. zendingskas to.t tractement, indien 
ze een Ieeraar verkrijgeo, tot eeo gezamenlijk bedrag van $3200, waar
'van $650 nu zeker jaarlijks bestaald moet worden, orndat zes gemeellteIf 
nu !'eeds een leeraar hebben. Met het oog' op de zendingskas, "de ge
\-vone collecten en met de boop dat wij eerlang weer een tweeden zende
ling verkrijgen is het niet mogelijk 301 die gemeenten in het algemeen te 
helpen, weshalve bieden wij het volgende aan. De Syria de besluite, wat 
'ze ook deed, dat nit de kas del' Binnen!. zending jaarlijks worde uitgc
keerd aan: 
Oost-Vriesland, Nebr ......... $lQO Clymer, N. Y .................. $ 50 
Lansing, IlL .................. 100 IUchland, Mich........ 200 
'Firth, Neb .................... 100 :Fulton, Ill. 100 
Ridott,. Ill. ................... 75 Alto, Wis................ 100 
.Harrison, Dak........... 75 Sayville, N. Y............. ... 50 
.Hull, Dak:............... 100 Lafayette, Inp-. voor een-jaar .. 100 

Bunde en Prinsburg samen $100, met dien verstande dat dit uit'ge
:keerd worde aan wie van ben eerst een predikant verkrijgt. Onder de
·zelfde voorwaarde Vriesran,d en Overisel, (Dak.; samen $100 .. 
! Dit is een ge:t.amenlijk bedrag van $1350. Zal de comm. aan die be-' 
lofte voldoen, zoo moeten de gemeenten meer collecteeren, 'en die nog 
scbulden bij de zendingskas hebben worden opgewekt om bet terug te 
.betalen, want er komt beboefte aan. De Synode besluit nag toe te zeg
gen een eigen predikant hebbende: Eeaverdam, Rotterdam en Borculo 
ieder $100; Locli, en Cleveland, westzijde, ieder $50 jaarlijks. 

Eindelijk zijn er verzoeken om voor sommige gemeenten een col
:lecte op te nemen voot pastorie of anderszins. De Synode besluit 
hiel'omtrent voor Firth een collecte op te nemen en een aanbevellng 
claartoe in De }Vachf.cT te plaatsen door den scriba, eveneens beveelt de 
Sycode een conecte aq,n ~oor Sheboygan en Oost-Vriesland. 

, Namens de commisse, 
H. DOUWSTRA, Scriba. 

De hoofdcomm. der.binnen1. zendln'g is: Ds. L. J. Hulst, pr.; Ds. J. 
?\oordewier, penn.; Ds. H. DOllwstl'a, scribai Ds. J. C. Groeneveld, Ds. 
C. Bode, en oud. H. Beeuwkes. 

,ART. 54. 

Het rapport van de comw. VJor de Emeriti-kas Iuidt aldus: 
WAARDE BnoEDERsI-Uwe comm. aangesteld o~ de halldelingen 
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der staande comm. VDor Emeriti-, Pred-, 'Ved- en "'~eezenfonds Da te 
zien'en te Qvel:wegEm,brengt·het'navolgende voor,de vergactering: . 

a. In de eerste plaats 'ging meD over ter bevoordeeling van hetgeen 
gedaan was in de zaak van Ds. K. v. d. Bosch, di~jn,pl~ats van lb800, ou· 
S150,was t06gekend. Uwe comm.,is, van .,oor,d_eel dat die uitdeeling in 

s' het-vervolg, alzoo .,moet. gescbieden en in geval ZEw~ met die handeling 
niet tevreden is, art. 8 en 15 van het l'eglet;pent voor Em., Pred., "'Wed. 
,en Weezen worde uitgevQ,erd. " " 

b. In betrekking tot de Wed. O. Stu it, haar, had d~ comm. ioege~ 
kand $200 per jaar. Uwe comm. is van oordeel dat deze bedeeling in 't 
vervolg alzoo worde voortgezet. En in gev(!,l de Wed. '0. Stuit zich niet 

,kan redden naar haar oordeel, zij den weg opvolge in art. 15 vermeld'. 
c." Ook had de comm. gelden moeten uitkeeren' tot. onderhoud van 

de Wed. L. Rietdijk. Aau haar was uitgedeeld $50 per drie Uiaanden. 
Uwe comm; is van oordeel dat die uitkeering te ruim is en dat men in 't 
vervolg niet over de $150 in 't jaar gao 

e1. Wat Ds. J. Stadt aangaat, aan hem betaalt men $200 in 't jaar . 
.ous oordeel is, dat men in het vervolg deze som niet verm,indere, en 
dat aan Ds. "\V. Coeling in 't vervolg $1\;0 in 't jaar "\rorde uitgekeerd. 

e. Ook kwam e1' een verzoek van doe classis Iowa III betrekking tot 
Ds. J. Guelker, die in zwakke lichaamsQmstandigI1eden ve1'keert en 
·daarom Emeritaat aanv1'aagt, vOOrlOOpIg voor den tijd van twee jaar, 
met een 'jaarlijksche ondersteuning van $500. Uwe comm. kan op deze 
zaak geen beslist Yoorstf>.l voor de vorgadering brengen, maar legt de 
geheele'zaak del' vergadering voor zooals die tot ha,u kvn.Lrn. 

De camm. Yoornoemd, 
E. '". D. V HIE8, 8criba. 

Dit rapport \Vordt aangenom€m en na be~spreking van de zaak be
't1'cffende Ds. J. Guelker, wordt besloten het verzoek van de classe [owa 
in dezen toe te staan en dat deze gelden uit de kas voor Em. 1:)1'ed., we~. 
en weezen' zullen genomen worden. De pneses geeft hiervan kenllis 
aan Ds . . T. Gllelker, die zich tijdens ae bespreking" zijner zaak had ver
wijderd en deze bedankt de vergadering voor de inwiHiging van ziju 
·verzoek door middel van de classe tot de Synode gel'lcht. Ret verda
gingsuur aangebroken zijnde sluit men deze zitting door te zingen van 
Ps. lUI; 53 en gebed door oud. S: S. Postma. 

Morgenzittiny.-JlIni 12 

Gezongen Ps. 106: Ei. In den gebede gaat yoor U.3. ~. D. De Jong. 

AR,T.55. 

N otuleb gelezen, aangenomen en na eenige wijzigingen goedgekcllrd. 

AllT. 56. 

Tel' kennis6"eving van de vergadel'ing wordt gebracllt dat (1_1? kerke-
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raad van Grand Rapids, spring st., zich voorbehoudt protest aan te tee
kenen tegen het pesluit in art. 49 genoero,d. 

Ret' protest luidt:. 
De'ondergeteekendeo, afgevaardigden terSynode, pi'otesteeren te

geo bet be~luit del' vergadering waardo'or aari gemee,nten organisch met·~ 
. ODS vereenigd. de vrijheid en het l'Bcht verleend wordt, zich van 52 go

zangen te be,dienen, in strijd met art. 69 del' Dordtsche Kerkordening. 
Hun protest ber:ust op de navolgende gronden:, 

1. Art. 69 wordt daardoor tot een doode letter gemaakt en eene 
nieuwe bepaling daarvoor <in de plaats gesteld, wat een gedeelte Dozer 
Kerken betreft, zooals zij 'Straks organisch vereenigd zullen zijc. 

2. Door het amendement, dat met het rapport del' commissie aan
genomen werd, is aan al onze gemeenten door geheel de kerk heen, zoo
dra zij Engelsch-sprekende gemeenten worden, het recht gewaarborgd 
zich ook van deze 52 gezangen te bedienen, waarmede -dus in beginse1 
deze gezangen III al ODze gemeenten zijD ingevoerd, met die beperking, 
dat aIleen het gebruik del' Hollandsche en Duitsche taal hunne invoe
ring nog eenigen tijd zal tegenhouden. 

3. Wij acbten het in strijd met al1e gezonde regels van kerkrechtr 
dat in cen en dezelfde groep van kerken organisch met elkaar veree
nigd, twee regels zul1en gelden en vreezen als oDvermijdelijk gevolg 
daarvan het verdringen van den nauweren regel door den wijderen. 

4. Het rapport der comm. alsmede het amendem'ent Jijdt aan de 
tegenstrijdigheid, dat het eene organische eenheid wil bewel'ken, en 
tach van de kel'ken del' classis Hackensack, als eene afzondel'lijke klaar- _ 
omscbreven, groep van kerken spreken blijft, ook voor de toekamst, na
dat de vereeniging zal hebben plaats gegrepen. Wij meenen dat.er na 
de vereeniging door niemand meer tusschen ben 'en anderen kan onder-
scheiden worden. -

5. Wij gelooven dat bet op den weg anz'er Synode had gelegen om 
,middelen aan te wenden, am tot eelle confederatieve samenwerking 
met deze gl'oep van kerl-ren te geraken, dat daardoor onze positie zuiver 

·ware gebleven, en veel moeite en be,zwa~l', die wjj nu vreezell, ,yare 
voorkomen. 

6. Wij be,treuren dat door het tot stand komen dezer Vereeniging 
de principieele qmestie,of in on,ze kerken gezangen zullen gezongen wor
clen, mede is beslist, en dat weI als eon oijzaak. En wij had den ge
wens'cht dat de vergadering deze zaak afzonderlijk had in overweging 
genomen .. Ten eleele wenschen wij zulks omdat de gezangen-quaestie 
van uiterst teederen aard is, ten deele wijl we voor ons nog altijd mee
nen bij de stelregel te moeten blijven dat bij den openbal'en eel'edienst 
slechts Gods Waord behoorde gezollgen te worden. 

Om al deze redenen leggen wij ons protest voor uwe Eerwaal'de ver~ 
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,gadering neer, opdat uit ODS stHzwijgen niet worde afgeleid, dat.,wij 
het besluit der vBl'gadering goedkeuren. 

·Was,getekend, J. 'H. Vas, 
WM.BRINK. 

Grand Rapids, Mich., den 2den ,T nni 1890. 

N. B. De afgevaardigden vah Spring str. basseeren hun protest op 
.de veronderstelling, dat met deze vereeniging in begiDsel de "invoering 
van ,geza~gen is aangenomen, doeh het moderamen vindt zich gedron
.geD ~~t de verklaring dat de Synode juist met de· uitsluiting van: Hol
landsch en Duits'eh spl'ekende gem'eenten de invoering .van ge7angen 
heeft willen voorkomen. 

Bovendien ,waren er DOg vier andere namen onder' dit protest, die 
van geeD protest voar de 'Synode. hebben dDen blijkeu, waarom het mo
.deramen zicb genoodzaakt ziet die namen te schrappen. 

Het moderamen, 
L. J. HULST, prreses, 
R. T. KUIPER, vice-prreses, 
A. KEIZER, Scriba, 
J. RIEMERSl\I,A, adjunct-scriba. 

ART. 57. 

Dss. H. v. d. Werp, J. Post en ouderling M. Notier als comm. be
Doemd 'om eenige brieven in t~ zien, aan de Synode gericht, om later 
;rapport te geven. 

ART. 58. 

Aan de orde wordt gesteld rubriek IXb omtrent "Patrons of Indus
-,trie," "Unions" en "Farmers Alliance" wat in handen gelegd wordt 
van een comm. daartoe benoemd: Dr. G .. Vos, Dss. E. Bos en J. Keizer, 
.Qud. H. Beeuwkes en A. Lanning, bijgestaan door Dud. M. Notier en 
D. Mohr als' advlseerende~ leden,oni de Synode later van advies te dieneD .. 

ART. 59. 

In behandeling komt rubriek VIII van het agendum, in betrekking 
tot de, Synod ale afvaal'diging,i komende van de classen Illinois en Mus
kegon~ Eeslote\! op, deze voorstellen niet in te gaan en bij het Dude te 
blijveo, zoo weI wat de afvaardiging als wat den. tijd van vergaderen be
treft. 

ART. 60. 

De prreS{jS stelt aan de orde het voorstel van de· classe HQIland, van 
{lezen inhoud: "De Synode lette op de beweging in de Presb. kerk in 
zake het veranderen van geloofsbelijdenis." Er wordt besloten: "De 
Synode drukke' hare hartelijke sympathie uit met die broeders in de 

. Presb. kerk van de Ver. Staten~ die in de revisie-kwestie zich vasthou .. 
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, den aan Gods 'Voord, hunne geloofshelijdenis V::l.ll Westminster, en ho
pen en bidden dat zij voortgaau'te strijdeu tegen aIle dwalingen, en 
overwinnen mogen in den strijd tegen alIe vijanden van Chr. J. ODS ge
meenscliappelijk hoofd.)) Zie Bijlage X. 

ART. 61. 

Aan de orde komt het volgende punt van het agendum, in betrek.
'king tot de vragen te doen bij dA bevesqging van lidmaten: de vragell 
in art. '69 der algemeene bepalingen genoemd, meel~ in ovei'eensternming: 
te brengen met het slot van bet "kort begrip." Aangenomen WOl'dt bij 

. bet, bevestigen van lidmaten deze vragen te' doen: 
a. Of gij de leer die in bet O. en N. T. en in art. des chr. geloofs be- . 

gl'e.pen is en in de chr. kerk alhier geleerd wordt, )liet bekent de waar
achtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? 

b. Of gij voorgenomen habt door GQds genade bij deze leer te blij
veo, alIe ketterijen daartegen strijdende te verwerpen en in een niell'lv 
godzalig leven te wandelen? 

c. Of gij u de kerkelijke regcering en indien gij u k\vaamt te mis
gaan; ook aan 'de kerkelijke tucht zult onderwerpen'~ 

Deze zitting wordt daarna gesloten met dankzegging doot Ds. J. 
Post, na 't zingen van Ps. 111: 5. 

lllidrlagzitthl(}. 

Gezongen Fs. 25: 2, gebeden door oud. A,. Lanning. 

ART. H2. 

H.apport van de comIT).. genoemd in art. 89. Het luidt al!1us: 
1. Wij zijn niet gereed een wel·gemotiveerd oordeel aangaande· 

bet eigenlijke doel der orde P. of 1. en aangaande (le midd~len waar
o.oor zij dit doel tracnt te.bereiken uit te brengen. Da!;Lr.(le orde een 
geheime orde is, zijn vooral de laatste nl. de midclelen in het duister 
gehuld. Daarbij komt dat de sociale quaestie, waarmee oak dit ver-_ 
schijnsel samenhangt, lliterst ingewikkeld' is en schier niemand zeggen 
kan waar zijne persoonlijke r~chten Qphouden en die van den naaste
beginnen. 

2. WeI moet toegegeven worden"dat de orde niet een .bij eede vcr-' 
bonden gebeim genootschap is, maar daartegenover staat dat zij een 
geheim genootschap is, dat zijne leden tot toestemming en geheimhou,· 

"ding verplicht, aleer zij -aaDgaande het eigenlijk kal'akter dol' orde
onderricht' ziju. 

3. Het ritue.el der orde is, gelijk dat van Rchier alle ge11ei111e' ge~ 
nootschappen van zoodanigen a'ard, dat, een christen die waardiglijk 
des Evangelies wenscht te wandelen, zich moeielijk daaraan zal kunner:. 
onderwerpen of er deel aau, nemen. Het gaat vqoral gedrq.kt door t\vee 
bezwareu, waarop we zouden willen wijzen: (t. hetls in de hoogste lJ)ate-
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-on'waar en leidt tot komedie-spelen. b. het draagt Ben lIeidensch ka
rakter . 

. 4. 'Het wil ODS dunken, dat de orde de grenzen van de bUl'gerlijke 
rechtspheer te buiten treedt en een humaniteits-idea'al zoekt te predi-
ken, dat met den geest des christendoms ollvereenigbaar is. Er is spra
ke van een s,treven naar kenms, wij she41. en gerechtigheid, enz. ,ellZ: ' 
Wanneer wij in aanmerking nemen hoe v~le geheime genootschappen 
oJ) het streven _ naar zulk een anti-christelijk ideaal zijn aan'gelegd, zoo 
schijnt het ons voor een christen uiterst gevaarlijk toe zich'bij deze orde 

. te voegen. Tach zouden wij gaarne meer officieele gegevens op dit. punt 

. willen bezitten. 
5. De arde met hare geheitne verbroedering en afsluiting tegen an· 

deren scbijnt ons oak gev:aar mee te brengen voor de gemeenschap dei' 
heiligen onder christen broeders, doordien men verplicbtingen aangaat; 
die onder omstandigbeden, het nakomen' van den eersten christeJ:.J 
plieht: "'weI te doen aan de hui~ ganoote.n des, gcloofs," onmogelijk kun
nen maken. 

6. De corom. verzoekt dat de Synode haar in de gelegenheid stelle 
rneerdere gegev8ns te verzamelen en deze aan de classen Grand l1,apids: 
Holland en Muskegon aan te bieden, opdat deze hun gemeenschappelijk 
Dordeel uitbrengen en door mid del 'van De lYachter ter kennis van het 
.pllbliek roogen doen toekoruen. En dat hetzelfde onderzoek oak van 
toepas~ing zij op d~ "Unions" ,en Hl!"armers' .A.Biance," aangaande \vel
ke wij niet bereid zijn eenig r:'lpport uit te brengen. 

. Ds. E. 130s, pneses. 
Du. G. Vos, scriba. 
Ds. J. KEIZER. 

OUD. H. BEEU\YKES. 

OUD. A. LAN~TNG. 

~adat dit rapport door de Synode was aangenomen maar niet goed .. 
gekeul'd, is omtl'ent'deze zaak dit besloten: "Ill' zake P. of 1." Farmers 
Alliance, Unions enz. verwijst de Synode Vooreel'st naar art. 90, Synoda 
'86, met publieke waarschuwing in De W(~chtel'voor dergelijke dingen 
door de comm. in het rapport genoemd , aan wie zij ook het verdeI' on
erzoek opdraagt. " 

ART. 63. 

Tel' tafel komt het Illlllt van h.et agenanm onder de rubriek van za
ken van algemeen belang, Iuidende: De Synode stelt dezelfde orde op 
de terughetaling der reiskosten voor de Ieeraars, die uit het- ooste.n of 
westen overlwmen , zooals dat regel is met de leeraays uit het buiten
land." Dit wordt aangenom~n, met dien verstande als de onkosten van 
overkomst der leeraars boven de $50.00 gaat. 

ART .. 64. 

Het volgeude punt van het agendum komt aan de orde.; inhoudende: 
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H De''Synode spreke- baar -oordee 1 u i t ,af ,een jongeli ngsvereeniging on zer 
kerk zoowel in hare oprichting of organiseering als in haal' bestaan en 
werkzaambeden, onder toezicht-van den kerkeraad moet staan of niet." 
.Besloten hierop niet in te gaan. 

ART. 65. 

Door den prreses wordt aan de orde gebracht het volgende artikel 
voor het agendum, waarin irilicbting 'wordt gevraagd of art. 67 in deAI
gemeene Bepalingen niet in strijd is met 1 001'. 7: 15. Na toelichting 
van de classe Muskegon, vanwaar dit punt komt, geven de docenten 
prreadvies. Het artikelluidt: "Er wordt gevraagd of een man getrouwd 
met eene andere vrouw, daar zijne eerste vrouw hem verla ten heeit, 
lidmaat of dooplidmaat del' '-gemeente mag zijn?" Het antwoord was: 
·'Neen". De Synode antwoordt op deze vraag": HNeen, niet anders dan 
om hoererij." 

·ART.66. 

Een andere vraag "uit het agendum komt aan de orde: "Mag een 
" man van wien de vrOllW zich wettig liet scheiden omdat hij overs pel be

dreef, ingeval hij bij het leven 7.ijner eerste vrouw weer in het huwelijlr 
treedt, lid der gemeente zijnT' De Synode antwoordt ontkennend. 

ART. 67. 

Rapport van de commissie ter inzage van brieven zie artikel 57. 
Hieruit blijkt dat er brievell waren met graeten en heilbede: 

a. Van de gemeenten Oostburg, Rochester, Sheridan, Harderwijk 
en Montague, die zich tevens verontschuldigen over hunne absentie. 

b. Een brief van Ds. W. Coeling waarin hij de Synode groet en 
vo.or de vergadering brengt de kerkelijke inzegening des huwelijks. Dit 
voor keIinisgeving aangenomen, met verzwijging naar art. 68 der AIge
meene Bepalingen. 

c. Een schrijven uit Chicago, waaromtrent besloten wordt terug te 
zenden waar het behoort. 

ART.68. 

De prroses stelt aan de orde een verzoek, voorkomende"op het agen
dum van de classe Iowa, dat er eene vertaling in het Duitsch bezorgd 
worde 'van de Formu.1ieren van Eenheid en de Dortsche Kerkorde. Bij 
monde van Ds. G. Hemkes wordt rapport gedaan van de commissie ge~ 
noemd in art. 96, Synode '86.. Uit dit i'apport blijkt dat de bestaande 
Duitsche formulieren in onderscheiden punten van de onze verschillen, 
weshalve de Synode besluit het verzoek van de classe Iowa,tee te staan, 
om e,ene vertaling van onze Formulieren van Eenheid en Dortsche 
Kerkorde te bezorgen, waarvan de uitvoering in handen gelegd wordt 
van de bestaande commissie en waaraan als lid wordt toegevoegd Ds. 
H. Potgieter. 
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Eveneens wat betreft de uitgave van een Duitsch blad en risico 
daarvan. 

Deze zitting -wordt daarop gesloten met-dankzegging door Ds. H. 
Huizingh. ' 

-Avondzitting. 

N adat gezongen was Ps. 68: 17, wordt e1' gebeden door Ds. M. Van 
Vessem. '. 

ART. 69. 

, Rappprt van de zending onder de heidenen, wordt aangenomen en 
goedgekem;d, om in de Bijlagen op te nemen, zie Bijlage XL Hierop 
gaat men over tot verkiezing.yan commissieleden.--.:....Aftredeude zijn 
Dss. R. T. Kuiper, E. Bos en Oud. J. C. Van der Ven,Ds. T., M. Van 
den Bosch is zendeling en- Qud. J. Gelock is· door "den doad ontvallen. 
De uitslag is: 

Primi, Ds. R. T. KUIPER, Zijn Secundus Ds. J. POST •. 
H' "E. Bos, "H H P. SCHUT. 
1,' "" J. H. Vos, """ A.-KEIZER. 

" Oud. J. C: "VANDER VEN," "Oud. T. KEPPEL. 

ART. 70. 

Voorgelezen een brief van Ds. T. M. Van den Bosch onzen zende
ling onder de Indianen aan de Synode gericht,' welke als kennisgeving 
wordt aangenom"im en verdel' besloten, dat de scriba hem uit naam der. 
Synode een antwoord op zijn schrijven zen de. 

ART. 71. 

Aan de orde komt het punt van bet agendum van de Classe Hudson, 
luidende: uDe Synode verbiede aan onze gemeenten een leeraar te be
roepen uit de "Reformed Church', tenzij· die leeraar zich in het openbaar 
of per brief he.eft beroenbaar gesteld." Besloten naar art. 82 der Algm. 
Bep: te verwijzen. 

ART. 72. 

Het laatste punt van 't agendum wordt door den prreses aan de orde 
. gesteld, inhoudende: "De Synode bepale dat art. 58 onzer Alg. Bep. wor

de herzien opdat dit artikel betel' belijnd zij en de verantwoordeljkheid 
niet op den kerkeraad maar op het besluit der Synode ruste." De Sy-
node verwijst naar art. 69b van de Algero. Bep. . 

ART. 73. 

Instruotie van de kerkeraad van Grand Hapjd!'i, Spring st.; luiden
de: Hde Synode geve een duidelijke en volledige verklaring van art. 68 

. onzer Dortsche Kerkenorde: . 
a. Doe zij hare meening verstaan of dat artikel nog van volle 

kracht 'moet gehouden worden. 
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-b. Verklare zich of allen die tot ODze kerk behooren of zu'ilen bellOO_
reD e1' dOOl' gebonden worden." 

Besloten wordt: De Synode deele aan den kerkeraad van Spring st. 
mede, dat hij ziju verlangen bevredigd ziet in art. 68 del' D. K. die door 
al ODze leeraars is ondel'teeken,d en W'ordt-behartigd. 

ART. 74. 

Ds. R.T.Kuiper wordt als lid del' Synodalc Camm. en Ds.J.Riemers
rna als peningmeester van 't Dollarfonds herbenoemd. De geldeD van 
dit fonds teo bewaren totdat de kas waanT<oor ze bestemd zijn, ze noodig 
heeft. TIl'. P. Heijboer herbenoemd als controleur van aIle fondsen, ex",: 
cept de stue'!. kas. 

ART.7f), 

Daal' het notnlenboek vol is, besluit de 'Synode het in handen van 
den arcllivarius te stellen en een nieuw aan te schaffen. 

ART. jG, 

De Synode beslnitl op vool'stel van de classe Muskegon: 
H, ,Attestaties te laten drnkken voor doople.den. De uitvoering 

opgedragen aan het moderamen, 
b. Het agendum vervolg(3Ds yroeger aan de kel'kcl'aden te zenden 1 

meer in getal en tijdjge toelichting van den inhoud door den rcdacteur 
in De' rVcu:htcl', 

ART. "i"i. 

Het verslag van den toestand del' lVachtej'·kas kan nag niet gegeyeu 
worden. De 'zaak wordt gelegd in handen van de comm. van toezicht 

. tel' approbatie van gedaan werk, 

AHT.78. 

Brieven worden tel' band gesteld van Hollandsche classen del' Ref. 
Church naal' aanleiding van het slot van art. 40 S)'node :86, welke Voor 
kennisgeving ·worden aangenon~ep.: 

AU!'.7H. 

Nadat de notulen gelezen en "goedgekeurd zijn, beslnit de:vergade..: " 
ring te verdagen D. V. tot 1892, nit te schrijven door deri kerkeraad van 
Grand Uapids, spring st. VerdeI' nog datden predikanten van Grand 
Rapids wordt opgedrageu hunhe gemeenten te bedankeu vaal' de vrien~ 

, delijke ontvangst door d,e leden del' Synode genoten. Daarop lleemt de 
pneses het woord _ en wijl het reeds laat gewonlen is, spreekt hij lFort, 
waarvail de inhond hier ap neer komt: 

,"Vij hebben reden den Heere dankbaar te zijn, nn wij aan het einde . 
van onze werkzaamheden gekomen zijn, In het begin was ik 11 dank': 
baar Vaal' de eer mij bewezen. Thans voor het geduld mij betoond. 
Wij gaan naar llUis; zijn er harde woorden gevallen, dat .wij eikander 
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gaarne vergeven en lippe op God beb11en dat Hij -ami voortaa n leide en 
getrouwheid geve. Ik word oud;.of ik de volgende vergad'ering ,nag mag 
bijwonen, ik weet het. niet. De Heere zil ons-alIeI' gids! 

De vice-president neemt het woord, zegt namens de Synode den 
prreses dank voor zijne leidin'g, wat deze de Synode toewenscbte, bidt 
de Syriode hem toe en hoopt hem een volgende vergadering DOg in haar 
midden te zien. Dankt verder den scriba en adjunct-scriba voor de aan
teekeningen vaIi de besluiten door' de Synode 'genomeD, waarop de prre
ses met dankzegging aan den Heel'e deze Synodale zittingen' sluit, na-_ 
dat gezongen was Ps. 90: 9. 

Het mOderamen, 
J~. J. HUT~S'l', prreses, 
H. T. KUIPER, vi.ce~pneses, 
A. KEIZER, scriba, 
J. RJE:HERsmA, adjunct scriba. 

BlJLAGE L 

Rapport V~ll (le BinneD). Zelldil1~sCOmlllissie, §ede~t de _Sy~, 
llo(le "an '8S. 

Eenvaanle 1Ji'oEcZcl'sl 
Mo'ge bet navolgende eeri bevredigend vel'slag zijn van ons werk 

aan de Zendings-arbeid onder ons yolk in clit land. 
Uwe'Cdmm,. o'ntving in Juni 1888 door Rev. E. Bas het bO'ek Vaal' 

administratie met eeu'waarde aan Notes vau .................. $1780.00· 
Aan geld .............................. : ............. 135.13 

Van ,Tuni lSS - Juni '88 was de totale ontvangst ...... ' ......... 2,363.61 
Te zamen ......................................... . $2A98.74 

, De wijze van 'ontvangst was alclus: 
Van uitstaande gelden, ............................. $300,00 
Van bijz. pel'S. en Vel'. bngeveer .... : ............... 600,00 
Van gem. aan collecten, ....... , .................... 1400.00 
Van deze ontvangsten werden openstaande schuld en betaald aan 



28 

de gem. Lafayette en Rev. J. Stadt, ,en met de gemeente Clymer en 
Rotterdam,afger.ekend. Twee zendingsleeraren werden er van, bezol
digden de gem. Cleveland, W. Side, Richland, Harrison en 'Lincoln 
Centre naar het voorschrift der Synode gesteund. N o'g betaald eenige 
loopende kO,sten, alles ten bedragevan ........................ , .$1975.9~ 

Het bQ8,k werd dus gesloten: ontvangen .. , ..... _ ........... $2,498.74: 
Uitgegeveu, ....................................... _ ....... " .1,975.~5 
Aan kas •.......................................... ,_ ......... $522.79 
Administratie van dit jaar werd nagezien en goedgekeurd. Staat 

der kas J uni '89. 
Waarde aan Notes, .. -........................ ,', .......... $1,370.00 
Aan geld", ~ .... ' .. "" .... ,',"",.,', .. ' ....... , ........ , ... 522.79 

. Van .Juni '89 - Juni '90, totale ontvangst .......... $1,778.49, 

$2,301.28 
Op deze wijze ontvangen: 

Van ultstaande gelden, ., ........ ,., .............. $250.00 
" Bijz. pel's. en Vel'. ongeveer,. ' .. , ..... , .... , ..... 300.00 
H Gem. aan ColI. ruim, .. , ...................... -' .. 1200,00 

Dezelfde gemeenten als het vofige jaar werden gesteund en de ge
meente Alto, Wis. ontving een paar maal een kleine gratificatie. 
Loopende kosten en Zendingsleeraars betaald, alles te zamen ... $2213,22 

Ontvangsten ............................ , ........ $2301 ,28 
Uitgaven, .................................. " ...... 2213,22 

$88.06 
Waarde aan ..N"otes, .......... ,', ................ ' .. $1120.00 
Gedurende de verIoapen twee jaren trad Rev. L. Rietdijk uit de 

Comm. door ZijnEerw.'s vertrek van Paterson naar Muskegon en droeg 
zijne betrekking tot de Comm. over aan Br. H. Beeuwkes. Helaas! later 
ontviel ZijnEerw. oak aan de kerk op aarde door den dood. Ds. E. 
:Broene trad lilt de Comm. door vertrek van Jamestown naar Grand Rap
ids en Ds. H. Douwstra ward tijdelijk ZijnEerw.'s plaatsvervanger als 
zijn secundus vaal' de Classe' Holland. 

De Zendingsarbeid was een zeer gewaardeerd en l'ijk gezegend 
werk, waarvan onze zendelingen gaame tot de SynoJe willen spreken. 

Ret spijt de Comm. zeer dat Rev. M. Van,Vessem zich verplicht ge
voelde de roeping naar Cincinnati aan te nemen, waardoor wij ZEerw. 
verlie,en als onzen arbeider op het wijde veld van dit groote land: 

De Synode wordt deze zaak dringend aanbevolen om.haar ernstig te 
pebartigen. Uwe Commissie. 

P. S. - Dss. H. Van der Werp en M. Van Vessem waren aange"re
zen am met den controleur de boeken del' verschillende penningmees
ters bebalve dien voor De Wachter in te zien en bevonden aIles in orda. 
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BIJLAGE II. 

Rapport van de Svnodale COJDmis!!iie~ aan;-aande Ilsrcn ar~ 
. behl~ sedert de Synode '88, uit;-ebracht op' . 

de Synode '90. 

Waa~'de Bl'oede1's! 
De Syn. camm. onzer Kerk heeft bet genoegen een korte opgave 

van hareD arbeid, sedert onze laatst gehouden .Synode, onder uwe -aan~ 
dacht te brengen:' . 

1. Zeer spoedig Da anze verga,dering J uli '88, ontvingen wij 'een be
rieht van de Dud. Ger. Kerk in Bentheim en Oost-Friesland dat ze ver-' 
schoaning vragende op ODze uitnoodiging om de Synode bij te wonen, 
geen antwoord hadden ingezonden. Oorzaak was: den tijd onzer Syn'o
de had den ze vergeten en toen ze e1' den scriba op wezen, was het reeds 
te laat. . 

2. De uitnoodiging del' Chr. Ger. Kerk in Nederland, om op hare 
Synode te Assen deputaten te zenden, ,werd door ons-beantwoord, met 
het bericht, dat Ds. E. Bos als onze afgevaardigde was aangewezen. 

3. Door den scriba der laatste Synode werd ons toegezonden het 
antwoord van de Reformed Church elassen -Holhind, Grand River en 
Wisconsin. Door de laatste werd ODS schrijven afkeurend beantwoord, 
evenzOO door de beide eersten, terwijl deze ons bericht bovendien weer 
terugzonden. De comm. oordeelde in deze zaak niets te kunnen doen, 
maar te moeten zorgen dat die stllkken op de aanstaande Synode '90 
kwame.n. 

4. Een door de c1. Hudson ondersteund verzoek van de tweede 
Gem. onzer Kerk te Paterson, om in 't belang van kerk en pastorie bou- / .. .j. 
wing een collecte in heel ouze kerk aan te beveleD, werd, nadat verno-
men was wat gemeente en c1asse gedaan hadden, ingewilligd. 

5. Den 9 Oct.'8S werd een schrijven ontvangen vanDs.Frieling,aan
gaande de beslissing der cnratoren en Doceuten omtrent den student 
Lumkes. Deze hr. onIaDgs uit Nederland overgekomeu, was daar in 
zijn.examen niet geslaagd en bood zich hier tot het onderzoek aan, ver
zoekende daal'toe een extra-curatoren vergadering, wat door dezen niet 
kon ingewi1ligd worden. TIl'. Frieling verzocht, dat de Synodale comm. 
deze zaak zan -opvatten. Hem is geantwoord, dat zulks niet op haren 
wag ligt en zij ook niet kau zien, dat or. Lumkes onrecht is geschied. 

6. Werd de Syn. comm. een schrijven ter hand gesteld van Hev. J. 
C. Voorhis, te Hackensack, N. J. inhondende, dat ZEw. wegens ge
meentelijke en kerkelijke dl'ukten ,enz. de lessen voor de ZondagschooI 
niet lange!" dan tot het einde van het jaar '89 kon bezorgen. De comm. 
oordeelde dit ontslag te moeten aannemen. Tevens wordt besloten, het 
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aan Ds. Boer, die e1' tach reeds i,D medewerkt, tot aan de e. k. Synode te 
maeten overdragen. Oak was-er,~prake,of Ds.,'Boer het in het Engelsch 
dan in bet Hollandsch diende-te doen. Er werd,_geoordeeld, indien het 
ZEw. in het Engelsch te moefel'ljk"mocht, vanen, dat hij het dan in't 
Hollandsch kan doell. "'-Ds:"IIoel; 'nam-'(ffeit~arbeid op zich en oordeelde 
dat bet, goed ",as da.a!vau :kenni8,te ,gevell ,in De lVachter en da3r de 
vraag'te iloen of m'en,het iU_,'t,Erigels.ch verlangt: "Zo'o"ja,"daifial'hij 
daaraau trachten te voldQen, m~ar verzoekt er niemand om, dan zal hij 
aneen de Holl. taal gebruiken. . 

7. Brengt de administrateul' van De lVachter, A. Pleune ter sprake, 
dat van het oogenhlik afdat de Zondagschoollesse.n uit D~ TVachtc1' zij-n 
oyergedrukt en afzonderlijk door den heel' Tanis werden uitgegeven, 9US 

weekblad onderscheiden lezers heeft ingeboet. ~ De COQ1Dl. schoon ze 
inz1et, dat deze zaak Diet goed loopt, weet geen middel am het te stniten 
,en zal de aanstaande Synode daarop wijzen mooten. 

8. Nog wordt door A. Pleune gevraagd, hoe hij zich moet gedragen 
als de Wachte~··kas niet in staat is, om den dl'ukker te i!etaleIl 1 waarop 
geantwoord wordt te moeten aankloppen' bij den .penn; der ~rheoL 
School. 

Onze corresponclentie met zusterkerken heeft zich bepa~lcl tot utt
noodiging tot deze' Synode van,: 

1. The True Uef. rrot. Dutch in het oosten, c1. Hackemmck. 
Schriftelijk antwoord 'van claar werd door ons niet ontvangen. 

2., De Chr. Geref. J{erk in Nederland. Oak d~ze liet tot dusverrc 
van zich niet hOO1'en. 

3. De oud. Geref. Kerk in Pruisen, Graafsphap Bentheim en Oost
friesland; zij deed ons een zusterlijk scllnjven aan anze Synode gewor
den. 

4. De Geref. kerk in Zuid·Afrika. Door de hand van ODzen 72ja.
rigen bTOeder D.IJostma gewerd ons een vriendelijk schrijven. 

Dankbaar voor het vertronwen in ODS gcsteld en de gelegenheid am 
de kerk te dienen, ,"\yenschen "\Tij de Synodo de Goddclijke 11111p en lei-
-ding toe. De comm. ,Yoornoemd, 

L. J. HUL::i'l', Prereses, 
J. H. Vos, scriba, 
n. 1'0 KrII'ER, ThE.'saurier. 
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BIJLAGE III. 

De Ot'd~Gercforllleerde Kerk in het GraafSchal) Bentlleim 
en In Oostfriesland. 

AAN DE HOLL. CRR. GEREI<'. KERK IN NOORD-Al'lIERm:A. 

Geliefden in den Hee~'e! 
Uw schrijven door de hand van Rev. J. H. Vos te GrandRapidsaan 

Ds. Sclloemaker te Veldhuizen, gedateerd 4 Maart j.l., is ap anze Clas
sieale Vergadering 22 Apr}l '90 voorgeiezen. Gij deeldt ons daarin het 
verzoek, dat wij door afgevaardigden ODS zouden doen vertegenwobrdi
gon op uwe Synod. Vergad, 4 Juni e. k. te Grand Hapids . 
. Genoemde Classis besloot echter tot het zenden ,uiet van person eD, 
maar van'eenell-brief, ten blijke van ooze belangstelling in onze Ove1'
zeesche Zustei'kerk; aan welk be:51uit hiennede gevolg worclt gegeven. 
Vooreerst dan clanken we u yoor de. vriendelijkheid, waarmede gij ons 
hebt ,,'ilIen uitnoodigen uwe Synoda)e Vergadering bij te wonen. De 
bewUzen uwer sympathie doen waarlijk ons harte goed. 

Ontvangt nu op uwe beurt onze kerkelijke groete. Verleene de 
Heere. u Zijn gunst en bijstand en zegen, ook tijdens uwe aanstaande 
Vergadering, opdat deze moge zijn tot heil der Gemeente en tot prijs 
del' heerlijkheicl Zijner Genade. 

Van de plaatselijke Oud~Gcrefo1"ll1eerde gemeenten alhier laat zich 
in het algemecn zcggen: het gaat haar vrij goed. Te Emlenkamp VOO1"
al wiot de gemeente in ledentaJ en invloed oaar buiten. In zwakkeren 
zin kan dit ook van Laai' en eukele andere gemeenten getuigd. Tach 
kan het DOg weI eenigen tijd dUreu eel' de Ond·Gereformeerde Kerk hier 
toongeefster voor het volksleven wordt. 

Te Embden, waal' de predikdienst een tijdlang werd waargeromen 
door een voor die· gemeente niet heel geschikten predikant, en waar nu 
reeds een vol jaar heel geeu predikant geweest is, waren eeoige trocbe
len ontstaan en was de to est-and ietwat zorgel~.jk geworden. 

Nu benoemc1e de Classis op hare jongst'e Yergac1ering cene Commis
sie, die samen met Kcrkeraad en gemeente van Em bden trachten zal 
de opengevallen predikantsplaats aldaar te bezetten. Goede raad en 
zoo noodig, ook geld zal van Classiswege tot stenn del' gemeente Emb
den worden gegeven, om deze weer wat opga1Jg te helpen. 

Onze Theol. Schoolleeft in menig opzicht nag ap den ouden voet. 
WeI dreigde e1" een tekart in het rekenboek eerlang te zullen staan, maar 
het gevaar werd tijdig afgewend. SOillmigen uwer' gemeenten tach 
werd in het hart gegeven ODS eene gift toe te zenden, Zoo bleef het te
kart uit. N ogmaals zeggen we dank voor deze u we weldadighe.i:d ODS 
bewezen. 
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En terwijl gij en wij ons opmaken om den .strijd tegen denzelfden 
grooten ,vijand VOOIt te zetten, zoo bidden we u toe, dat ge' dit moogt 
kunnen doen in de levendige bewustheid van de gemeenschap der heiliM 

gen en van de gemeenscbap des -Heilands bovenal; en dat steeds des 
Heeren aangezicht over u mege liehteD. 

Met groetenis ziju wij uwe broeders in Chr. Jez. Namens de Clas
sis voornoemd, 

Wilsurn, 6 Mei 1890. 

J. SCHOElIAKER, Praeses. 
G. NOORDHOb~, Scriba. 

UIT AFRIKA. 

Burgersdorp, 21 April, 1890. 
HEV. J. J-I. Vos, SECRETAHIS DEB SYN. C03L VAN DE HOLL. CRR. 

GEREl<', KERE: IN NOORD AJ.IERIKA. 

Wau1'de Bmeder in den HeeTcI 
Uwe missive, d,d. 4 Maart, 1890 heb ik deri 190 dezel' ontvangen. 
De uitnoodiging van een deputaatscbap ODzer kerk tot uwe Synode 

4 J uni e. k. kan eerst officieel in overweging genomen worden door onze 
Synode, die bepaald is op -den de1'den Maandag jn de maarid Mei, 1891, te 
Rustenburg, ~. A. l{,epubliek. Ik breng echter de ontvangene missive 
terstond ter kennis van al onze gemeenten door die te plaatsen in de 
ffIaandbode, ons kerkelijk maandblad. ' 

Ik vertrouw evenw~l, dat gij in uwe Synode, 20 Juni, e. k. bet 
schrijven van orize laatst gehoudene Synode zult vernemen. 

0, hoe gaarl1e zoude ik zelf 'awe Kerk in N. Arnerika eens een be
zoek brengen, en dan zeer waarschjjDlijk ook nog eenige oude bekenden 
ontmoeten; maar mijn leeftijd zal mij welligt buiten die gelegenheid 
laten. 
, Ik ben 10 J anuari n. reeds 72 jaren geweest. 

In Oct. 1888 overviel mij eene doodelijke krankheid, maar ben daar
van, hoewel langzaam, genadiglijk geheel genezen, zoo dat ik mij 
weer gehce!. frisch t:m sterk gevoel.even als v66r die krankheid. Mijne 
lessen aan de Theol. School heb ik sedert Februari 1889 altoos al weer 
waargeDomen, en sedert Januari ll.-preek ik ook weer bij wijJen. 

Als ik niet te familiaa.r word, zoude ik u vriendelijk verzoeken-aan 
de. broederen tel' Synode ITlijDe hartelijke groetenis te doen, en hUll te 
zeggen, dat ik slechts weet dat ik zoo Dud ben, maar het in geen opzicht 
gevoel, ook Diet in oog Doeh 001'. 

Gods genade is groot over mij, Zijnen oDwaardigen dienstknecht. 
Met de bede, dat Gods H. Geest ulieden in aHe waarheid leide. 

U w broeder in den Heere, 
D. PosT~rA, Algem. Carr. 



BIJLAGE IV. 

Rcglelnent voor -de Synod ale 'C;ommissie,cder' Hon~ -Chris.'; 
Geref. Ji.crk in N. Amerika. '" 

ART.L 

De Synbdale Com:tnissie' del' Hollandsche Chr~stelijke Hereformeer
de kerk iri-Noord Amerika, bestaat nit' drie ledet;!. 

ART. 2. 
De leden dezer comm. worden op-iedere Synode uit de leeraars del' 

kerk bij gewone stemming verkozen. Om, <;Ie twee jaqm treedt naar 
volgorde een lid "af, die echte.r her~ie8baar is. 

ART. 3. 

De camm. zelve kiest een uit haar midden tot President een auler 
tot' secretaris, .terwijl de derde a.ls pe.nningmeester kan dieneu. 

ART. 4. 

Aan deze comm. wordt opgeurageu, alIes nit te vaeren wat haardoor 
"bepaalde lastgeving door de _Synode w6rdt aanbevolen. 

ART. 5. 

De comm. voert correspondentie met zusterkerken uit het buiten .. 
land; ontvangt de s'tukken die van andere kerken aan de Hall. Christ. 
Geref. kerk in Amerika gericht worden, brengt die ter algemeene ken_ 
nis waar zulksbehoort en "beantwoordt dezelve, zooals hare gevel's dit 
zullen bevelen. 

ART: 6. 

Indien eenige Classis dit mocht vorlangen, is bet del' comm. toege
laten, am in gewichtige zaken ha"ar met go eden mad te diellen of advies 
te geven, 'doch nimmer am eenige kerkeUjke vergadering in hare hande
lingen te belemmere.n. 

Ali,'r. 7. 

Wanneer door eeniga Classi~ een besluit rnocht ziju genom en, dat 
tot algemeene kennis dient gebracht te worden of waartoe de medewer
king van al de gemeenten wordt vereischt en waarvan de uitvoering be

,zwaarlijk kan uitgeste:d worden tot de volgende Synode, dan zal de Sy
nodale Comm. verzocht mogen worden, dit zoo zij het uuttig acht, met 
hare adhaesie te ondersteuuen. 

ART. 8. 

Van aIle gewichtige corr€spondentien of halldelingen door do comm. 
S 
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verricht, die_spoedige,bekendD;lalring veraiscben, zal de comm. kennis 
geven door ODS kerkelijk-~:eekblad De Wachte'J', 

ART. 9. 

Op iedere Synodale'Vergadering 'geeft de ·comm. schriftelijk ver
slag van a1 hare wex:kza~~heden. aan de :~ynode, sedert de vodge -Syn,o-
de verricht. " 

ART.10. 

Om' de noodzakelijke uitgaven te bestrijdeu, zal 'de comm. den 8y
n'odalen penDingmeest~r mogen verzoekeu, om tegen kwitantien van de 
leden der comm. dezelve te restitueeren .. 

ART. U. 

Elke nalatigheid of mJsgreep -teg'en de bepalingen van dlt Regle
mant, makeD de handelingen van de comm. met betrekking tot dekerk, 

. krachteloos. 

ART. 12. 

Dit reglement ontworpen op last van de Synode van 1888 en vastge
steld op die van 1890 blijft van kracht totdat een andere bynode betzel
ve mocht hebhen gewijzigd. 

Aldus gedaan in de SYllOdale Vergadering der Holl. Chr., Geref,' 
k~rk in N. Amerika, gehoudl;u den 3 Juni 1890 e. v. d. 

N amens dazel ve, 
L., J. HULST, Praeses. 
J. H. Vos, Scriba. 
R. T. KUYPER, Assessoi'. 

BIJLAGE V. 

VERSLAG 

\TAN DE COlllIlHSSIE Y AN DE KAS VOOR EII'lERITI PREDIKAN'l'EN EN . 
PUEDIKANTS WEDU,YEN EN WEEZEN, AAN DE SYNODE DER 

HOJ~L. CRR. GEREl<\ KERR IN N. A:)IERIKA, GEHOUDEN 
TE GR:AND RAPIDS DEN 4 JUNI E. V. D. 1890. 

Eerwaanle Yergaderi11g! 
Met een gemengd gevoel van weemoed en smart, doch tevens van 

ootmoedigen dank, geven wij verslag van onze werkzaamheden, in zake 
de kas van Emeriti predikanten en predikants weduwen en weezen. 
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1. Van ,weemoed en smart om meer dan,eene reden .. a.. Eerst' om .. 
{lat ODze waardige' peoningmeester, br. ,Jan Gelockj: die zoo, vele jaren, 
de Kerk, oak in de'zorg voor behoeftige rustende.le~raars- ,en Ieeraars
weduwen en weezen- gediend bad, haar zoo 9Dverwacht ;door den dood ' 
{)otrukt werd, den ,24 'Oct. 1889; b. en ten ,auderen,' 'omdat' wij in ODS 

werk niet altijd die ondersteuning hebben'genoten, die ,wij. weI 'badden , 
noo'dig gehad, en daarom, noch aan bet verlangen van hen ,die onder.', 

_!Stand begeerden, noch aan dat van_ a1 de ,ondersteunende gemeenten 
voldoen kondeD, en van beide zijden 80ms afkeuri.ng on4ervopden. 

2. Toch mogen wij.ook nog dankba~r zijn·: a. omdat ·de plaats van 
<Ollzen overleden penningmeester zoo spoedig door onzen geachten br. A. 
Van Bree is vervuld geworden, en b. ten tweede, omdat"wij thans niet 
over zoo'n groot te kort behoeven te klagen: als op de vorige Synode, om~ 
,oat aan de toen gedane opwekking door zoo vele gemeenten is voldaan 
en de collecten zijn vermeerderd. 

Doch wij zuBen in eenige bijzonderheden, de handelingen der com~. 
missie mededeeIeB, dan zal een en ander duidelijker worden. Wij doen 
dat ook mede, omdat door veel, misschien weI te veel en' onderscheiden 
schrijvers, over de zaken des kas, in het publiek, is gebleken, dat de re~ 
geling der kas weI eene herziening noodig heeft, gelijk _ook volgens de 
agenda, door twae classes del' kerk verlangd wordt. Een duidelijk, of 

_ eenigzins nauwkeurig verslag van onze werkzaamheden en ervaringen 
.en van den staat der kas kan wellicht tot voorlichting dienen. 

Bleek uit net verslag del' commissie aan de Synode van voor twefl: 
jaar, in '8$, dat e1 toen een tekort in kas was van $433, en werd toen be~ 
:sloten: 

"Om de gemeenten ernstig te verzoeken dat tekort aan te zuiveren, 
betalende iedere gemeente de helft'van wat de synodale onkosten be
,droegen en om de kas bij voordnring aan te bevelen (zie art. 52.)," wij 
roogen de Synode mededeelen dat er tamelijk weI aan die opwekking 
voldaan is. Bleven eemge gemeenten in g'ebreke, dit zal uit het ver
':5lag van den penningmeester kunnen blijken, en kan dan nog bersteld 
worden. 

'Verder was de Commissie opgedragen: "Om een reglement te ont~ 
werpen en dit ter I!ader approbatie aan het curatorium, trustees en aan 
.oe synodalecommissiete onderwerpen" (zie art. 94), ook hieraan is door 
·de commissie, zoo ver zij kon, voldaan, 266, dat de verstrooide synod ale 
bepalingen uit de verslagen zijn verzameld en voor 't overige regelingen 
-zijn g;emaakt zooals wij voor 't vfl'volg noodig oordeelden. Het ontwerp 
is aan eenige aangewezen broeders ter beoordeeeling voorge\egd en 
wordt nu, zaoals bet ook door ben na e~nige wijziging IS goedgekeurd, 
·de Synode aangeboden om beoordeeld en 'vastgesteld te worden. 

Had de Kerk tijdens de laatste Synode aan vier :rustende predikau-
ten onderstand te geven, sedert zijn twee leeraren, toen beide nog op de 
.synode tegenwoordig, overleden, die ieder een weduwe en te g,amen tien 
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kindereD' nalaten.; 'die oak .'onderstand' :bebheuiontVangellj "'waardoor. de 
uitga veri' del' -kas' v~rriiel3rderderi,. . " . 

Immers :niet la:~g'n'a onz{;_:vorige-Syno'de, verspreiddeozich"de trenri'· '. 
ge tij"ding; (lat·'oDze 'jeugdi"B' m'edearbeider, Rev .. "U.' -Stuit VaD -Ciridn-· 
nati; plotseliilg"was Dverled'en. Ofscboon tUe kIeine'.gemeente van'Oin-: 
citlnati 'op-voorbeeldige'~wjjze .in:de: eerste' behoefteu- d'er 'Dagelatene \=ve~ 
-dtlw~, en ,h~re kfnderen vooriag.'"eii haar~ bij ,haar'vertrek; 'de aail'zienlij
ke 86m van .$400.00, 'vo'or'-baar verzameld".-ter- ·hand-' stelde; 'zoo -beeft-- de 
commissie,. pa -vJ)otaig.aande .kennisneming : vail, haar ,toesiand: en be
hoefte, geoordeeld-haar te moeten ondersteunen. 'De-:Cdmmissie heeft 
zoover zij meendete roogen en.te-illoetenj'met:het DOg 'op'deolllstandig-' 
heden,-'eene geregelde' vierende'eljaarsche toelage 'bepaald; 'in een'bijzon
der gev'alook nog' eene gratiflcatie,' aan' haar,verstrekt .. Het kan zi.jn 

, dat die ondersteuning,. zooals een onzer' kerkeraden opmerkte, te -karig . 
is geweest, doch in dat geval kan de Synod'e' het te min bedeelde aanvuI
len. De' penningmeester zal verslag kunnen geven van' wat zij ontvau
gen heeft. 

Daar' den: 6den Augustus j. 1.,1889, ook 'onze waarde'medebrQeder in 
de bediening, Rev. L. Rietdijk te ,Muskegon 'overleden was, ontvingen. 
wij van den kerkeraac1 dier gemeente den 2den September een b1'ief, 'in-' 
houc1ende kennis'geving van den uitslag eener gehouden gemeenteverga-: 
dering van den 26sten Augustus,-dat zij de nagelaten'weduwe met'hiue' 
kinderen nog-tot den 25sten September het bepaalde'tr'aktement zouden 
uitbetalerr,'en haar vergunnen in de pastorie te' blijv'en vmnen tot de, 
komst van een ander leeraar, terwijl zij voorts aau de zorg van de com-' 
missie van de kas werd overgedragen. Toen nu eenigen tijd later, na. 

. veel geschrijf in De Wachtcy, door andereD, ook cie wednwe zelve de· 
commissie te kennen gaf, dat zij met hare zeven kinderen, onderstcu-' 
ning 'behoefde en begeerde, heeft de commissie, na ingcwonnen inlich
ting aangaande hare finantieele zaken, ook haar eene bepaalcle, toelage 
toegekend en sedert laten genieten. Ook over onze handelingen in dit 
geval zouden wij gaarne het oordeel van de Synode willen Yernemen. 

uwe commissie is tweemaal als commissie'vergaderd geweest. 
Eens den 20sten Aug. ~89 te South Holland, bij gelcgenheid dat' on

ze vorigen, nu wijlen, penningmeester Mr.J. Gelockop familie- en vrien· 
den-bezoek -in Illinois was, waarbij wij weI de zaken ons opgedragen 
hebben besproken, maar waarvan geene notulen aanwezig zijn, en 

Ee,ns den 16 October, '89, waa,rbij oak de leden del' Synodale com
missie waren uitgenoodigd en mede tegenwoordig waren, n1. Dss. ,J. H. 
Vos en L. J. Hulst. 

Op -deze vel'gadering is ,een door de commissie ontworpen Con
cept Reglement voorgelegd eD,'na vLloi'afgaande bcoordeeling en wjjzi~ 
ging, voo.rloopig goedgckeunl, am op de Synode vastgesteld te worden, 
aId 't kan. 

Doch zij was vool'namelijk lJelegd om eens te spreken met de emiri-
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,-ti-predikanten. Rev. S. Baron vat;t East Holland, en· ,Rev. :K; Van den 
Bosch van Grand Ilaven, die- beide d,aartoe ook ontbQden ,'w~rep., De 

, :reden. waar~m deze beide broedels waren. uitgeno.Q,digd ware,n de'zj;l,: ,dat 
nit' meer dan Belle 'gemeente stemm en tot ODS gekomen waren, q.at eigen.~ 
lijk geeu,van beiden ondersteuriing dienden ,te:ontvangen, dat daarom 
sQmmige gemeenten onwillig waren·om yoar de-kas_ te ,collecteeren en in 
andeI'en oorzaak was van: geringe bijdragen. 

Ds .. S. Baron was, uit hoafde zijner booge jaren en ,zwakheid des li4 
'cbaams niet tegenwDordlg" 'doch ha,q. een-brief'gezonden in antwoord op 
·een schrijven van mizen penningmeester, ,waariu' hij hem verzooht ha,d 
Dm,wegens den onvoldoenden toestand dl';ll',kas en'w~gens.de vermeel'o~r
de uitgaven voal' twee weduwen, van -zijne gewone; toelage van $200.(30 
de helft te laten vallen. ,ZEw. ber.ichtte, dat hij ten bate .van Kerk en 
kas, bij wijze van ,vrijwillige,gift, aan dit verzoek -wellsch,te te voldoen. 
De, commissie, met blijdschap dit, besluit vernemende1 bes100t;' hero vOQr 
deze gift vrienclelijk te bedanken. Maar, bij gerucht gehomd hebbende, 
dat het z.ijnen kinderen.niet aangenaam was, dat hun vader on,derstand 
nit de kas van behoeftige predikanten en predikantsweduwen en weezen 
,ontving, besloot tevells hem te verzoekeu, als dit zoo mocht zijn,ook 
vool' de overige $100.00 te bedankell. Dit besluit is door onzen secreta
iris uitgeYgerd, maar,ot> het verzoek is een ,weigerend antwoQrd ontvau
gen. Later vernaip. men uit doe, bladen, dat. de bejaarde bl'oedel" in 

, goeden ollderdom in den Heel"e WaS ontslapen en !lee.ft onze penning. 
meestel;--'OI) cen bepaalden tijd met de uitkeeriJ;lg opgehouden. 

Ds. K. Van den Bosch was persoonlijk tegenwoordig. Daar oak be
'Zwaren tegen zijne bedeeling waren ingekomen eI;l van die-bezwaren 're
den werden opgegeven, die ons noopten hem eens te hooren, werden de
.zelve met hem besproken. TQt ons leedwez~n ,.viel het moeieUjk de zaak 
in der minne te schikken, daar hij beweerde verongelijkt te wordeD. 
Nadat hij vertrokken was en de zaken hem betreffende~ zoo ver 't op 
onzen weg lag ernstig overwogen waren, besloot de vergadering, me~ 
de met het oog op den zwakken staat der kas, ZEw,. voortaan, te begin- ' 
nen ,met een volgend kwartaal,niet meer toe te staan dan 150 dollars, in 
plaats van 300. 

De secretaris heeft d-it besluit ter zijner kenms gebracht en de pen
ningmeester heeft zich aan deze bepalmg gehouden. Sedert ontving Ds. 
Van den Bosch dus de belft van wat hij vroeger, bij 't leven zijner eer
ste vrou~, genoot. ZEw. was over deze beschikking zeer ontevreden en 
heeft in ·meer dan een brief daarover geklaagd. De commissie is echter 
ibij haar besluit gebleven en verzQekt ,nu der Synode Dill de zaak, b .. etrek
kelijk'Ds. Van den Bosch n,auwkeurig ~e, on.derzoek.enj de handelingen 
d,er com,missie getrouw te beoordeelen en, als ze fout heef~ begaan, ten 
nadeele van Ds. Van den Bosch, hem dit te vergoeden en dan -VOOI" het p 

vervolg D,laatregelen te' nemen, die billijke kritiek ~an dQ,Qrstaan en 
_ ·'W_aara,ande commissie ,zich houden kan. 
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Met de Qverige broeders 'emeriti-predikanten! Dss. W. Coeling en 
J. Stadt bebben niets dan de gewone correspondentien van. den pen
ningmeester plaats gehad, zoodat de commissie· bun aangaande niets 
kan rapporteeren. .. 

Daar nu wegens de vermeerderiu'g der uitgaven,' uit de bekende 
Dorzaken ontstaan, de staat der kas ni,et toeliet, allen altijd op den be
paalden tijd te betalen, heeft men op eene vergadering van curatoreIl,. 
trustees en" synodale commissie;' in Oct. 1889, advies gevraagd: hoe ODze 

. penningmeester in dat geval aan geld moet .zien te komen? en den raad 
en de machtiging ontvangeD, dan eene leening te mogen doen 'ten laste 
der geheele Kerk, maar dan liefst nit een of ander' fonds der Kerk zel
ve, 'a1s er in eenig fonds in kas was. 

De kas_ heeft nu ten haren laste:- a; de rustende broeders emeritus
. predikanten, Ds. ·K . . Van den Bosch, .Ds. W. Coeling, en Ds .. J. Stad 
respectievelijk met $]50, $]00 en $200, ....... ' .................... 1450.00' 

b. De predikants weduwen van wijlenDs. '0. Stuitmet 
, drie kiuderen -te Holland $208.00, Ds. L. Rietdijk met zeven 
k~.nderen, te Muskegon: $200.00 .................. ; ................ 408.00' 

'l'e zamen $858.00 

Volgens 't Synodaal ve1'slag van 1888 bestond e1' toen een tekort in 
kas @ $433.83, dit is vrij weI verminderd zooals reeds is medegedeeld, 
zoodat bij gelegenheid van de overdracht der boeken aan onzen tegen
woordigen penningmeester, den 18n Oct. '89 het tekort nog slechts be-

, droeg .. " ................................................ ' ....... $]61.69' 
En TIU bleekoDs gisteren dat e1' nog was ingekomen, ........... 91.63 

Zoodat 'de schuld gedelgd werd tot .......................... $70.06 
Van JUDi '88-'89 ingekomen ........................ $889.71 
UitgegeveD, ... ,. ...................... , ............. 763.83. 

$125.88 

Van Juni '89-'90 ingekomen ....................... $1332.14-
Uitgegeven, .......................................... 600.16 

$731.98 

Thans in kas, .............................. . .', . ,$410.23 

Uit ODS verslag is alzoo gebleken-: dat dB kasvoor emeritus ·pl;edi
kanten, predika.nten wed'uwen en weezen eene bijzobdere aanda'cht'-ver
dient en vooral op middelen dient gepeinsd hoe de noodige gelden tot 
dekking del' hoognoodige uitgaven te verkrijgen. ~ 

De regel in 't reglement bepaald is zeker weI de beste, dat in iedere· 
gemeente twee maal in't jaar e1' voor gecollecteerd· werd eli als dan 
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ieder naarplicht en vermogen bijdroeg zau het aan de .fondsen, niet ont~ 
breken. 

Doch liit veel en allerlei schrijven in 'OD'S kerkelijk weekbla'd is ODS 

gebleken, dat dit besluit in de nitYoering geene algemeene goedkenring 
vindt en er weI andere maatregelen zullen moeten genomen wo'rdeu.: 
Uwe commissie is1·zoo vrij om ongevraag~ te advieseeren: als meri tach 
verandering wil, dat dan gelet:worde op het voorstel van'de Classis Illi
nois:' De Synode bepale-dat de noodige gelden zullen verkregen worden 
door eene evenredige aanslag naar de finantieele kra,chten van de ge
meenten en overeenkomstig met de bestaande behoeften, telkens door 
de Synod€', als zij vergadert", te regeleD, evenals nn oak met de tracte
manten door docenten geschiedt. Dan kon telkens naar de behoefte de 
aanslag bepaald, dan kon ieder naar vermogen geschat, aan de kerkera~ 
den worden overgelaten hde zij de gelden wilden verzamelen en zau het 
tekart niet meer behoeven te bestaan. 

DE CO~:I]\JISSIE YOORNOEMD. 

Grand Rapids, 4 Juni, 1890. \. 

RAPPORT V AN DE COMMISSIE DOOR nET TRUSTEE DER TIIEOL. SCHOOL 

EN HET CURATORIUl\I AANGESTELD, Ol\LDE REGELING DER 

ADl\IINISTRATIE VAN WIJLEN JAN GELOCK 

TE BE-EINDIGEN. 

Deze 'commissie, bestaande uit Ds. J.H. Vas, Ds.L. J. Hulst en Mr. 
Garvelink hebhen de administratie van den overleden administrator 
Jan Gelock zbo nauwkeurig mogelijk onderzoch,t. en na alles voorbereid 
te hebben, is zij den 13den Februari '90 vergaderd ten huize van Ds. J. 
H. Vas met Mr. Heijboer als contioleur en Mr. de Jonge, die de erven 
van wijlen Mr. Gelock vertcgenwoordigde. 

Na opening met gebed door den prroses werd alles van· voren. aan 
onderzocht, voorgelicht door de gegevens die men had, en er werd toen 
met alIer toestemming bevonden: 

Dat Mr. J. Gelock van de st'tldenten kas ten bate, eene schuld vOOr 
zijne erven had nagelaten van $1,114.70i dat er voor de, emeritus-kas 
een nadeeUg slot van $69.94 bestand, dat als erediet ten bate van de er~ 
ven Gelack komt; en dat er vaor de Theal. School e,ell!;) schuld bestand, 
ten nadeele d~r erven van Gelock, ten bedrage van $2,175.13. Dat zou 
dus een gezamenlijke sam zijn van $3,289.82. 

Van de7e sam maE'st echter bet crediet van de erven bij de emeritus 
kas worden afgetrokken, groat $69.94. 

N a nu aUe notes als crediet vaor de erven Gelock verrekend, en al 
vroeger $850.00 en thans $655.77 van haar ontvangen te hebben, kan de 
cammissie de" rekening met den administrateur der erven Gelack als 
vereffend sluiten. 

:nIl'. A. Van Bree nam de administratie del' emeritus kas, en S. S 

-- -- --- -~- -'"' 
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Postma, als secundus van J. Gelock, die -d,er School -en. _der stndenten 
nit handeD. van 'T~ustee en Curatorium over . 

. Dit'verslag moet men nietals,een· ,geheeI,. maar als een algemeen 
Dverzicht,-van ,het,geheeLb~schoU\yeD, omdat -het ,gl3heel. veel· te om~ 
slaqhtig; zan zijn. 

Gave de ,H:eere voorspoed :aan de nie:lwe _administrateurs en zegen 
over zijne erve! 

L J. HULS'l',.Scriba,der Commissie. 

BlJLAGEVl. 

Ont,vcl'I) .. Reglement. 

VOOR DE COM].\HSSIE DER KAS TOT ONDERSTEUNING YAN EloIIRITI-PRE~ 
DIKANrl'E~t PREDIKANTS WEDUWEN EN WEElIEN YAN DE' 

.t1. C. G. KERI:\. IN NOORD-Al\lERIKA. 

ART. I. 

De H. C. G. Kerk in N.-Amerika wenscht zich te gedragen naar de 
bepaliog van art. 13 del' Dordsche !{erkorde van 1618 en, 19, dat dUB 
Iuidt: . 

Zoo bet geschiedt dat,eenige Dienaar door ouderdom, ziekte of ~ll
derszins onbekwaam wordt tot iJitoefening van hUnnen dienst, zullen 
zij nochtans des niettemin de'eer en de naaru ef'llS Dienaars behouden, 
en van de Kerken die zij gedie'nd hebben, eerlijk in hunnen nooddruft 
(gelijk ook de Weduwen en 'Veezen del' 'dienaren in It algelleen) ver
zorgd worden. 

ART .. 2. 

Opdat aan deze bepaling op ol;delijke wijze worde voldaan, zal men 
zich gedragen naal' de vOlgende bepaling, ontwol'pen naal' bet besluit 
art. 93 van de Synode der H. C. G. Kerk, gehoudeu'te Gl'and Rapids den 
13 Juni 1888, '8. v. d. 

ART. 3. 

Het bestuur dezel' zaak is opgedragen aan een Commissie van vijf 
leden, twee leeraren en drie ouderlingen van wie ee,n als Praeses, Min 
als Penningmeester fungeert. leder lid der,Commissie behoort zijn Se~ 
c'undus te hebben. 

ART. 4. 

In iedere Classis zal een Correspondent zijn, met ,wien de Com mis-
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sie-over zaken, de persoon of de personeD, die ondersteuning aanvra· 
gen of ontvangen, betreffende, kan raadplegen. 

ART. 5. 

Ret' bestuur wardt door de Synode verkozeu, zoodat op elke. Synoda
Ie Vergadering verkiezing van-Ieden .plaats heeft, waar.bij echter de le
den, die in functie ziju, kUllneu herkozen worden. De Camm. zelf vel'
kiest uit haar midden Praes. Secr. en Penn. 

ART. 6. 

De.Correspondenten der'Classis' worden door de Glassis verkozen, en 
dezen rollen niet aIleen bij .voorkomend,e plaatselijke ',aangelegenheden, 
in ove"rleg met de respectieve kerkeraden en cODsulenten, de noodige in
lichtingen geven, maar ook letten op bet geregeld houden Ifer:collecteu, 
zooals bepaald' wordt, ell' dat de gelden tijdig aan den Penningmeester 
worden toegezonden. '"", , 

ART. 7. 

Op geeD aanvragen om ondersteuning zal ingegaan worden dan die 
yanwege den betrokken kerkeraad en de Classis, door den Correspon
dent tel' 'kennis van de'Commissie komt. 

ART. 8. 

De ondersteuning van Emeriti·Predikanten; Predikants Weduwen 
en Weezen zal geschieden naar behoefte. Het Bestuur zal Yoorloopig, 
de Synode voor vast het bedrag hepalen, na op de meest bescheiden wij
z-ekennis genomen tehebben van'den finantieelen toestand en de krach~ 
ten van hen;die'ondersteuning vragen. En alles na overleg lUet den 

1>··"''',(1Ia,",. Correspondent, voorgelicht door den respectieven Kerkeraad en 

ART. 9. 

Wanneer een Predikant uit hoofde van ziekte of zwakheid Emeri
tus verklaard wordt en onderl3teuning geniet, doch later, zij het ook in 
kleiner kring, een gemeente kan dienen, zal hij 'verplicht ziju zich be
roepbaar of ter beschikking te stellen del' Kerk om naar zijn krachten 
toe laten, in de gemeenten 'te arbeiden. In geval eenige door bem ,be
diende gemeente hem behoorlijk bezoldigen kan of' wiIi zal de onder
stand nit de kas vervallen. 

ART. 10. 

Bijaldien hij ter,oorzake :van leer Q.f leven bniten de ,gemeenscbap 
"der Kerk wordt gesloten of indien hij nit elgen bewegi,ng uit de gemeen
schap uittreedt, houdt van d~t oogenblik de ondersteuning op: ook 
heeft hij geen aanspraak op onderstand, al treedt hij later terug tenzij 
.de,Synode anders mocht .oordeelen. 
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. ART. 11. 

Wanneer een Emeritus predikant, weduwnaar zijnde, weer trollwt, 
heeft hij geen aan-spraak op verhooging van toelage; en als hij sterft 
ziju weduw geen aanspraak op ondersteuning nit de Kaf',' tenzij deze 
weduwe vaor haar.laatste huwelijk predikantsweduwa was en onder
stand geDcot. 

ART. 12. 

Wanneer een.predikantsweduwe wedel' in 't huwelijk treedt, of oak 
wanneer zij door de wettige besturen buiteu'de Kerk wordt geslaten, of 
zelve uittreedt, wordt de onders~eunin,g ingetrokken. 

ART.13. 

De Weezen van Predikanten genieten ondersteuning totdat hun op
.-- voeding voor Ben maatschappelijke betrekking zoover voltooid is~ dat zij 

geacht worden fn eigen beboefte _ te kunnen vooIzieD, mits zij zich ge
dragen gelijk kinderen der Gemeente betaamt. 

ART.14. 

Om de nooqigeondersteuning te kunnen verstrekken, zulle n de ge'" 
meenten verzocht worden minstens tweemaal ieder jaar VOOl' de kas te 
collecteereIi. Particuliere giften en erflatingen zullen met dank~aar~ 
heid aanvaard en vermeld worden. 

ART.15. 

In geval van verschU over- de bedeeling tusschen. de commissie ,en 
betrokken personen of besturen beslist de Synode. 'Thcb zal ex voor ge· 
zorgd worden dat de hulp ontvangende door de oneenigheid aer-bestu· 
reI). geen gebrek lijde. Ret door de Synode geoordeelde te weinig of'te 
veel zal met, den belanghebbende vereffend worden. . 

ART. IG. 

JaarHjks geeft het bestuur versiag van zijn werkzaamheden, ont~ 

vangst, uitgaaf en staat del' Kas, op den algemeenen rekendag 'aan de 
Synod ale Comrnissie, en andere besturen daarbij tegenwoordig en boven~ 
dien ieder 8ynodaal-jaar aan de Synode', .terwijl jaarlijks een afschrfft 
van dat verslag in De Wachtel' zal geplaatst worden. 

ART. 17. 

Ingeval van overlijden van een ,rustand predikant of een predikants
weduwe o;f V\;ees, in het begin van eer:. kwartaal, zal het volle bedrag 
van de toegekende ondersteuning voor dat loopende kwartaal, aan de 
wettige erfgenamen of voogden uitbetaald worden. -

ART. 18. 

Dit R.eglernent kan en mag door de Synode-, telkens als--dit noodig 
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geacbt wordt, vermeerderd, verminderd of gewijzigd worden. 
Aldus gedaan, volgens opdracht der Synode, gehouden teo Grand .Rap~ 

ids den l3den Juni, e. v. d.-18SS. ' 
DE OO}:lMISSIE DOOR DIE SYNODE HENOEMD. 

BIJLAGE VII. 

Rapport der Classis' Hudson 

· AAN DE EERW. SYNODE DER HOLL. CHRIST. GER. KERK IN NOORD 
AMEHIKA. VERGADERD TE GRAND RAPIDS, MICH. DEN 

4DEN JUNI 1890 EN VOLGENDE DAGEN. 

,Paterson, N. J. 30 April, 1890. 
WelEerw. en Waal'ae B~'oeders! Heil en Vrede! . 

De Classis Hudson vergaderde den 16 April j.l. te Paterson, N. J., 
gelet bebbende op Art. 48 (2e Alinea) uwer Synodale Handelingen van 
1888, luidende als voIgt: "om aan de Classis Hudson op te a'ragen zoo 
mogelijk met de Classis Hackensack (der True .Ref. Prot. Church,) de 
voltrekking der Kerkelijke Vereeniging tot stand te brengen," heeft de 
eel' het navolgende tel' uwer kennisse te brengen. 

Eene Commissie, door onze Classis benoemd, bestaande nit, Rev. J. 
Riemersma en de ouderlingen H. Heeuwkes en D.-Koek, iseen en ander-

o maal met eene dergelijke Commissie der Classis Hackensack, met het 
oogop bovengenoemd doel, vergaderd geweest. Het eindbesluit dier 
Vergaderingenleidde tot de-gewenschte overeenkomst, dat de Classis 
Hackensack een of-meer afgevaardigden op de eers~komende Vergade-

· ring der Classis Hudson zou zenden, am verder de Vereeniging te be
spreken en zoo mogelijk "definitief" vast te stellen~ Dientengevolge 

· verscheen l~ev. 8. T. Van del' Beek tel' onzerClassikale Vergaderingvan 
16 April j.l. 

Hev. J.-Riemersma deelde aan de Classis mede,dat de door de Clas-
o sis ben oem de Commissie, met eene dergelijke Commissie del' Classis 

Hackensack, breedvoerig de gronden besproken had, waarop naar Gods 
,"Voord, de Formulieren van Eenheid en de Dordsche Kerkorde de ge
,yenschte vereeniging kon getroffen worden; dat 'bij die besprekingen 
duidehjk was gebleken, dat men het van weerszijden volkomen Bens 

, was met de Fundamenteele Stukken des Geloofs, doell dat er eenig ver
schil bestond: 

a. -In de huishoudelijke regeling van bet Kerkbestuur; (internal 
· government;) 

b. In de benaming der'Kerk~ 
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c. In de nitoefening der Eeredienst. 
Na het ~anbo::>r'~n van .dit ,verslag, 'wBrd, onder dan~betuigjng,' pO'or 

d8.Classis staande'het besluit genomen, om met den~ geachten AJge R 

vaardigde Rev. S. 'l'.Van der Beek de punten vau"verschil iB bespreken . 
. Aangaande het eerste punt (huishoudelijke regeling van het Kerk

bestuur,) betreffeude de benoeming van Duderlingen en diak~nen,:was 
men het spoedig met elkander eellS, en oordeelde men dat zulks geen 
·bezwaar behoefde nit te maken. 

Aangaande het tweede punt rees evenmin bezwaar. Rev. S. T. Van 
.(ler Beek wees er op, dat men toch bezwaarlijk de "Engelsch" spreken
de kerk eene "Hollandsche" kon noemeD, en wenschte namens zijne 
,Classis, den naarn aan te nemen van "Christelijke Gereformeerde Kerk." 
Kon de HHoIlandsch" sorekende Kerk er toe beslulten ook van hare be
naming het adjectief "Holiandsch" weg te laten, dan was men ook wat 

~ ,den naam betreft, geheel in overeenstemming met de Christelijke Gere
formeerde Kerk in Nederland. 

Doeh nil kwam het groote bezwaar, vervat in letter c., zijn opzieht 
,hebbendeop de uitoefening derEeredienst. Rev. S. T. Van der Beek 
·deelde mede, dat men blj hen 52 gezangen had,die m~n wilde bebouden. 
ZEerw~ toonde aan, of traehtte aan te toonen, dat die gezangen slechts 
·eene uitbl'eiding wari3n van die. welke in Art., 69 del' -Dordsche Kerkor
de zijn genoem€l; en ~alzoQ van de Tien, Geboden-, het Onze Vader, de 12 
Artikelen des Geloofs, de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon; 

,<lat men door die 52 Gezangen te zingen, niet bandelde in strijd met den 
geest.van dat Artikel. al was bet ook dat men zulks naar den 'letter 
schetln te doen; waarom dus ZEerw. boapte, dat het dOor hen behouden 

, . dier gezangen, geene aanleiding zau gevj3u, dat de Vereeuiging niet kon 
getroifen worden. Na:zeer breedvoerige besprekingen werd eindelijk, 
en terecht gewezen op den lastbrief v:an elken afgevaardigde ter Classi
kale of tel' Synodale Vel'gadering welke lastbrief nadrukkelij,k inboudt 

· 'Hlast en macht" te geven 'om aIle wettig voorl{omende zaken te behan-
· .ctelen naar Gods Woord; de Forrnuliereu'- van Eenheld en, de Dordsche 
Kerkorde. Zou men zijl,1e bevoegdbeid dus niet "te buiten gaan, dan 

· bleef geene andere keuz!3; (hoe goed die bovengenoemde gezangen ook 
zijn machten) dan deze: 

a. 6£ de True Ref. ,Prot. :Church schaffe die gezangen af, 6f 
b. de Vereeniging worde uitgesteld tot tijd en wijle, dat in eene 

wettige Synod ale Vergadering Art. 69 del' Dordsche' Kerkorde .in dien 
zinwo,fde,gewijzigd, dat'de,in dat Artikel genoemd.e gez~ngen mogen 
werden uitgebreid, en, n,a kerkelijk,geedgekeur,d te'zijn, des-verkiezende 
mogen worden ingevoerd. 

Het eerste punt a kon door Rev. 'S. T. Van der: Beek, namens -de 
Classis Hackensack, niet worden aangenomeuj en bet tweede punt b la~ 

,natuurlijk gebeel bui-ten onze bevoegdheid, zoodat, boezeer wij ,ook de 
Vereeniging hadden begeerd en tot stand gebracht, deze z60 zeer ge· 
wenschte zaak tot heden niet heeft m,?gen ,gelukken. 
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Da'llkbaar"vo~t, h:et "ve~iotiweri: ()~S, ~es,~hOn~~ii;';b~'~dtm',\\ri'j' der", Sy
node licn~'en 'wijs~eid t.oe,:"o,~ de' za.l~~ri·:: di~'wfj 'uiet kondett r~g~ler1,' en, 
de zwarighed~n; die-_~ij ~,let i~"sta:at ware,n:ui{ deti.;~eg: ,'13e r'uim~~, .'te, " 
mogen"iri ord'e' br¢nge~ 'tot-e'er-van :Gpd en- zegen 'df3r' kerk! .En' bil3rme. 
de,heiIbiddeng,; , . -;':N:a'tileri~: d~',Cl,i'ssis, l;l~dsori,' " , .. 

. J. I~IEMERS~iA, Pr~eses'. 
H':H; DIEPJi:IUNK tANh-EREIS: 'Sciil)a~' 

,.. .,.,,,. " i 

BIJLAGE VIII. 

Ral)port van de Comlnissie-In zake de Vcreeni&in;r met de 
T. R. P. I). Church.' 

Aan de Synodale Vergadering in Zitting te Grand Rapids, Mich;, 4 
Juni '90 en volgende dagen. ' 
Geliefcle B1'oedel's! 

Uwe Commissie in betrekkingtot'de Vereeniging met de T. R. P. 
D. Church van N oord Amerika heeft de eel' het volgende rapport u aan 
te bieden. 

Uit het rapport der Classe Hudson" welke door ,-de Synode, van '88 was 
aangewezen .om de vereeniging met die Kerk "zoo niogelijk te sluiten, ", 
is Qns gebleken dat deze Olasse tot geen eind-beslissing ken geraken. 

Zij vonden geene IPoeielijkheid,in het inwendig bestuur dier Kerk; 
ook niet'in den naam dien men vOOTstelde aan te nemen, maar de vraag 
is gerezen of de wijze van openbaren eeredienst weI in overeenstemming 
is' met de·Dordsche Kerkellorde Art. 69; want zij- gebruiken sedert 
lal?gen tijd 529:ezangen .pij .de'pl'eqiking v~n d~n Catechismus. 

Uwe' Commissie heeft deze llloeielijkheid van aIle iijden bezien en 
is "an oordeel dat aangezien het sedert jaren onder ons bekend was dat 
de T. R. P.:D. Church.52 Gezang'en had eri"qIt geen b:i:ndel'paal was del' 
Classe Hudson op te dragen dfl Vereenigi'ng" te, v'oltl'ekken, aangezien 
een oDzer eigene gem,eenten aan LaG-rave Stl'., Grarid'Rapids, de zelfde' 
wijze van eeredienst heeft, deze zaak geen struikeIb~ok mag' 'zijn voor 
de aansluiting OUZel' Kerk met de T. H. P. D. Church. Bov~ndien heeft 
niet elke gemeente onder' ODS dezeIfde vorm van eeredienst noeh denz9lf~ 
den ilaam voor de overheid en da'al'om roeetien wij dat de G_eza~Jer:zaak: 

ct. . Meer een kwestie van vorm dan van wezen is; 
b. dat wij zelf in strijd zijn met Art. 69 derDordsehe Kerkoi·dening. 

Immers ook in onze Psalmboeken worden eenige gezangeri' g:yo::J.deiJ; 
c. dat dIe geDoemde 52 Gez1ngen den toets van Gods Woord ku~~ 

nen doorstaan; 
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_ d. dat ,de geschied,~nis :van daze" Geza,nge,n grootgewicht, i,n de 
scbaallegt. Zij hebben hun,nep oor,sprong niet te danken aan"een_ge~. 
zangen geestj ,maar aaD noodzakelijke omstandigheden; 'de Paalmen : 
toch. bU 'h,en te di~r. tijde in gebruik,:steroden_Jli~tin alle_~ m_st denltekst 
overeen en hierdoor moest men o!Dzien·naar igespl1ikt' ·Kerk.ge,z3Tg. 

e.' -dat bierdoor de DQrdsche-Kerkeno-rde-zoo min a1s de '.H. Schrift 
geschonden is. 'Ook heeftde Synode van de T. R.P. D. Chllrch in 1829 
besloten oat geene,nieuwe·Gezangen 'roogen inge;y'o~~d" ~,9~qen. Ala
mede heeft de Synode sedert jaren verklaard en getoorid diit:\yfj in leer, 
tucht en" praktijk eeD zijn met hen en vurig begeerde orgaiiisch met bE:m 
verbonden te worden. 

Dit alIes over~egende,meenen en adviseeren wij dat er geetie wetti
ge binderpalen op den weg zijn en de tijd tot organische vereeniging . 
onder Gods Voorzienigheid rijp is. Het zal de Commissie z.eer verblij
den, wanneer dit verslag mag worden aangenomen, f:,evolgd door het 
zingen van Ps. ·133:1. 

De Commissie, 
. REVS. H. VAN DER WERP, Prea-ses. 

H J. NOORDEWIER, Scriba. 
" R. DRUKKER. 

Oud. T. KEPPEL. 

~, P. KARSTEN. 

BIJLAGE IX. 

Rapport van de commissle in zake de handelin;-en met de 
U. P. Church. 

Uwe comm. beeft zich onmiddelijk na de slmting der vorige Synode 
gebaast de baar gegeven opdracllt l.iit te voeren. Haartoe schreef zij 
aan Rev. R. Turnbull, Detrolt, Mich., wiens adres baar bekend was,op 
volgende wijze: 

"De ondergeteekende werd benoemd als chairman eener commissie 
van drieen, teneinde met eene comm. van uwe zijde te onderhandelen 
aangaande de mogelijkbeid eeDer vereeniging tusschen de U. P. church 
en H. C. GeT. kerk. Tot het vergemakkelijken van verdere.stappen Zou
den wij willen vragen of een plaats van samenkomst door u bepaald is, 
toen eene comm. benoemd werd. Indien niet, wat plaats men zou kun
nen verkiezeu, die yoor de led en der wederzijdscbe comm. bet gemak
kelijltst te lJereiken ware. 
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. " Hopende hierop spoedig een antwoord.te ontvange,n, b,Uj£. ik uw brA 
in 'Christus. . ' , 

G.Yos.." 

Deze brief werd.den 2den Juli.yerzonden ... W~ken lang zagen wij 
echter te veigel3fs Daar cen antwoord uit. Eina:eHjk onder datum van 
den 30sten Aug. berichtte oDs'Rev. Turnbull bet volgeIide:' 

"U we letteren werden- ontvangen en ik bad u. eer mo~ten antwo'or
den.' Mijne zomervacantie·en' andere ding-en tra~den echter tusschen 
beide. Aanstaande week zal ik' den chairman van on'ze comm. spreken 
'en u daarop onmiddelijk oader bescheid doen toekomen. Intusschen 
hoop ik dat gij dit uitstel zult verontschuldigen. 

RICHARD TURNBULL •. 

Ook deze belofte dat wij btnnen een goede week bescbeid zouden 
ontvangen. werd niet vervuld, zoodat de- onderhandelingen andermaal 
waren. gestaakt,en wij een afwachtende houding moesten aannemen.' 
Intusschen had zich naar wif hoorden het Presbytery van Detroit voor 
bet grootste gedeelte van de U. P. Church afgescbeiden eri was tot.P. 
Church of the U. S. &vergegaan. Wij vermoedden dat het stilzwijgen 
van Rev. Turnbull daarmee in verband stol1d. Om zekerheid in dezen 
te krijgen, bebben wij toen met Dr. Meloy, van Chicago, die op de VOOT

gaande Synode in ons midden was, gecorrespondeerd. Hij antwoordde 
ons in dezer voege: 

"Ik beb uwe letteren ontvangen en haast mij te ~n,twoorden. Tot 
mijne diepe smart moet ik u meedeelen dat Rev. 'l'urnbull eene VOOT

name rol beeft gespeeld in de afscbeiding dier enkele kerken van ons 
lichaam. ·Onze Assembly had het v'olgende besluit genomen; "Dat een 
comm. bestaande uit Revs. J. Sherman, Richd. Turnbull, J. M. French, 
J. C. Wilson en D. H. Goodville ben6emd werd om te onderhandelen 
met een dergelijke comm. van de Holl. Chr. Geref. kerk, ten einde in 
engere kerkelijke betrekking met elkaar te treden. 

Vervolgens dat Rev; W. T. Meloy benoemd werd om onze Chr. 
broedergroete over te brengen aan de Synode van de Holl. Chr. Geref. 
'Kerk, zitting hebbende te Grand -Rapids, Mich.' 

Nu pebben Revs. Turnbull, Goodville en-Sherman zich aan deze 
- COl:nrn. onttrokken. Vergun mij .intusschen op te merken, dat ODze 

kerk door dIe afscheiding niet zeer veel zwakker geworden is. 
Ik weet niet ",at raad u te geven is .. Mijns bedunkens kunnen de 

beide kerken na eenigen tijd weI vereenigd ,,",orden. Voor het geval dat 
gij iemand mocht benoemd hetben om uwe groete tot ons over te bren
gell, zou ik u willen herinneren, dat onze Synode samenkomt te Spring
fleIg, Ohio,op den 22sten Mei dezes jaars. Indien uwafgevaardigde 
derwaarts gaat, behoeft hij niet voor Dinsdag van de volgende week te 
Springfield te zijn. Indien geen afgevaardigde komt zou bet goed zijn, 
dat gij schriftelijk een verzoek tot onze Assembly richtet, opdat zij een 
nieuwe comm. beno,eme1 die met uwe cOIflm. kunne onderhand ,len .. 

• 
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De o~'derh~rideliJ]g iran wellichftijdens ,d'e zitii'ng' nwer' :SyiIOd~ pI.aats 
. grijpen, z~odat DOg op diezelfde Synode een rapport kan worden- uitge:. 
bracht. Indien gij het,goedkeurt wi! ik gaarne iedere mededeeling die 
gij wBnscht te ~doen,. aan onz8!Synode overbrengen.' ' 

W.-T. MELOY.'" 

Hierop hee£t uwe:-comm;.bestaande nit'Rev. 'De BauD, Rev. L. Uiet .. 
dijk'en mijo persoon -vergaderd" en zich afgevraagd wat haar te doen 
stond·,'· Eenstemmig~waren wij van Dordeel, dat aDze opdracht ons.niet 
veroorloofde'de Assembly der U. p;' Church te ,verzoeken ,een nie'uw 
comm; te'benoemen; maar dat wij'w.el; indien niettemin-zulk een comm~ 
benoemd ,werd, met die komlen onderhandelen. Wij zonden, daal'om 
het volgende-schrijven aan Dr. Meloy: 

"Sedert wij ,uw _vriendelijk antwoord _ontving~n is onze comm. ver
gaderd 'geweest en wij _hebben n'a eenige overweging _ besloten _den, vol-

, geDden weg in te slaan. ' , ' 
1. Door uwe tusschenkomst wenschen wij aan de SyilOde uwer 

.Kerk onze christelijke groete te doen toekomen met betuiging van leed
wezen, datwij geen opdracht hebben ontvaI)gen persoonlijk deze groete 
over te ):)1·engen. , 

2. Dankbaar zouden v.'ij gebruik willen maken van uw aanpod,om 
mededeelingen van onze zijde. aan uwe Synode over te brengen, maar 
wij voelen geen vrij heid om officieele stappen in dezen te doen .. 

3. Bet'zal o,ns genoegen- doen indien gij nochtans uwe Synode e1' 
toe-bewegen kunt op eigen initiatief eene niellwe commis~je te benoe
men ell' wij verklaren 'ons gaarne bereid indien zulks gesc-hieden mocht_, 
met zulk een 'comm-issie te consulte'eren, ten einde onze wederzijdsche 
kerken nader met 'elkaar mogen bekend -worden.: Gij zult begrijpen dat 
aDze opdracht ons slechts veroorlaoft met deze zaak vooxt te gaan, wan
neer van uwe zijde aen comrn. gereed is met ons in onderhandeling tc 
treden, enz., enz." 

Hierop nn is tot on zen' spijt geen offioieel "antwoord van Dr., Meloy" 
of van de Assembly der U. P. Church gevolgd, zoodat wij nu ten del'
"den male genoodzaakt werden eene afwachtende houdingaan tenemen. 
WeI hebben wij van tel' zijde van Dr. Meloy gehoord dat een misver
stand dit vetnieuwd stilzwijgen veroorzaakt heeft en dat hoogstwaar
SChijDlijk een deputaat van de~U. P. 011. op oDze Synode zou verschij
nen, maar daar Wlj dit eerst kort voor de zitting van uwe vergadering 
vernamen, meenden wij dat het best was de zaak te laten rusten en, 
haar voorts aan uwe wijsheid over te laten. 

Overigens is uwe comm. gaarne hereid om hare gevoelens aangaan~ 
de hetgeen verd~r in dezen gedaan moet worden mee te declen, bijal

. dien zulks door u verlangd werd. 

• 

Namens de Cammissie, 
JOHNY. DEBAUN, 

G. Vas, Chairman . 
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BIJLAGE X. 

To the Gene.'al AS!iiClllbly of the Pl'esh)'terian Chnr('h of 
the U. S. 

Grand Rapids, Mich" June 12, '90. 
Hercrena Fathers and B)'cthcl'cn: 

The General Assembly of the Holland Christian Ueformed Church l 

convened at Grand Rapids, Mich., June 4th 1890 and following days, 
took cognizance of the present "1'er.ision mot~ement" in your Ohurch. 

As fellow-laborers in the great cause of our Lord Jezus Christ We 
felt ourselves under obligations to adopt the following resolutions: 

Rcsolvea:-That we, as al'epresentative body of H,eforroed principles 
express our hearty sympathy with that part of the Presbyterian Church 
which so earnestly advocates the maintenance of the \Vestminster Con~ 
fession, which we belIeve to be a bulwark against the anti-Calvinistic, 
un biblical tendencies, which mal\:e themselves felt in the Presbyterian 
Church_ 

vVe hone apd pray that yon may be abundantly enclowed with the 
Spirit of Christ, continuing in His strength your spiritual warfare 
agairist all. error, and at last triumphing over all your and our spirjtual 
enemies. 

In name of the Holland Christian Reformed Church: 
1 ... J. HULST, President, 
R. T. KUIPER, Vice cpresident, 
A. KEIZER, 1st Clerk, 
J. RImUERS}IA, 2nd Clerk. 

BIJLAGE XI. 

RaJ'llO)'. "an, den Seriba del' COl1unissie \'001' de Zcndin" 
onder de Heidcllcn. 

Aan de Synode del' Holl. Christ. Geref. Kerk in N. A. 
, lVaro·de Bl·ocr1g1·'<:;: 

De comm. Vaal' de zending onder de heidenen door de Synode van 
'88 benoemd, heeft het genoegen een kort verslag van ]laren arbeic1 u aan 
te biecien. 
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Spoedig na de Synode gcsclleiden vms poogde zij haren arbeid aan 
t~ va.tten. Het was een geheel onbekend terrein en men wist nauwe~ 
lijks 110e en waul' hot eerst te beginnen. 'Twee aangelegenheden zag ze 
eehter -weldra voor zich. Het was de keuze van @n g'eschikt arbeids
veld en de verkrijging van mannen gewillig en bekwaam om dat ,werk 
op zicn te nemen. Men deed eene oproeping am jongelingen te verkrij
geu

l 
die aan de,school hunne opvoecling kondell genieten. In Sept. '88 

slaagde ze dan oak; zij kon met vrijmoedigheid den jeugdigen broeder 
Douwe Dl'ukker als kweekeling opuemen. Deze broeder is un bijna 2 
jaren aan de school en de commissie heeft geeD berOllW gevoeld hem te 
hebben opgenomen. 

Een jaar Jater werd een tweede kweek.eling opgenomen nl. II. 
Frcyline:. Ook deze geeft geen redenen van Idagen.-Daar ~chter na 

; rijp beraad werd vastgesteld, dat deze broeders in al de vakken del' we
lells~happen, wa,arin de andere studenten onderwijs ontvangen, zoudcn 
ouderwezen worden, begreep men dat er nog vrij wat tijd moest verloo
IJC1). eel' zij tot den / arbeid zouden ingaan. 

Langs een anderen weg moest men dlls hulp verkrijgeu, tAmeer 
werd men daartoe genoodzaakt, wijl er van onderscheiden zijde op 
YQortw'erkcn werd aangedrongen. . 

Ueeds had men zich met den jeugdigen br. Kruidenier in 
bctrekking gesteld, maar bij hem vond men twee bezwaren. Hij wenseh
te zijne st"udien te Xenia nog een jaar voort te zetten en dan ook k.on . 
hij \31' niet toe besluiten, onder de Indianen te 'tverken; op .Egypte"had 
hij zijn hart gez~t. 

Daarna poogde men een paar studenten, van wie men meende to 
weten dat ze sympathie voor de Heidenzending hadden, voor dit werk 
te winnen, maar ook daarin slaagde men niet. 

Nu viel het oog op stUd. Breen, dIe eerlang exallen zen doen; hem 
werd bet beroep toegezonden Febr. '89, doeh ook hij bedankte. ,Vat-nn 

, te doen r De aandaeht viel op onzen binnenlandsehen zendeling M. van 
Vessem, tweemaal werd hij beroepen en beide reizen moest hij berieh
ten: Ik kan deze roeping niet aannemen. 

Eindelijk werd eene uitnoodiging aan de leeral'en ouzer Kerk ge
richt met het dringend verzoek, zoo zieh iemand opgewekt voeide den 
Heere onder de Heidenen te dienen, 'daarvan aan de comm. te will~n 
doen blijken. Men vergaderde om te weten of zich iemand ZOll hebben 
aangeboden. Maar ook dat seheen zonder gevolg. Toen echter gar de 
secI'. Ds. T. M. Van den Bosell te kennen, dat hij dikwijls over dien ar
beidskring had gedacht, maar gehoopt ook dat een ander er zou he.en
gaao. Dual' dit eehter niet was gesehied moest bij de comm. verklaren, 
ais hem de roeping gezonde moeht worden, llij ze in ernstige overweging 
wunemen. 

Men ging in beraad en besloot 11em te beroepen. Op staanden voet 
geschi.edde zulks en na eeuige weken bidc1end beraad gaf hij beseheid: 
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,1 
Ik ben berehl naar de beidenen te g'H.H.U, ziet bier ben jk, zendt mij heen! 
- Daar breekt Oct. 23 '89 aan en men is.te Grand Hapids te zamen. 
TIr. Van den Bosch zon op den avond van dien in de kerk aan Spring st. 
zijne zendjng ontvangen. De comm. bad de Docenten en Synodale 
'comm. verzocl1t, jeder een uit bun midden, aan dien arbeid te doen me
dewerken. De brs. Doc. Boer en Ds. Hulst waren daartoe beuop.md. 
De werkzaamheden werden zoo verdeeld, dat ieder er. iets toe bijdroeg. 
Een aanzienlijke schare was in het bedehuis en allen waren scliijnbaar 
vervuld met den ernst del' zaak.-Men sprak en bad en hoopte op de 
hulp des Heeren. 

Huim een balf jaar is onze, broeder in het 1and, waar Heidenen wo
nen, maar bij het opmaken van dit verslag heeft hij nag geene bepaaJde 
plaats om tl; arbeiden. God geve, dat bij de vOOl'dracht er kan bijge
voegd worden: Daar is hij, onder dien stam heeft bij zijn arbeid begon-· 
neu. 

Het arbeillsveld is echter eene zaak die maar niet van zelve tot 
stand wil komen. Er zijn nag beidenen genoeg, ~aar de Synode had 
gezegd: Hbij voorkeur onder heiden en die nag niet door anderen zijn be
arbeid." Vestigt zieh uu een kerkgenootscbap ergens, dan slaat het zij
ne vleugelen zoo wijd mogelijk, uit, gaat in den omtrek van versebeide
ne mijIen, zoo hier en ,daar eeDS te preeken of zoo ietr;; doen en men 
kan zich daar niet vestigen. '1'e meer niet, dewijl een dubbele verguD
uiug moet verkregen worden, van de Indianan zelven, oneler wie men 
zich wenRcht neer te zetten, en van het Gouvernement. Vooral is oak 
met den agent te rekenen, die 1.1, al heeft hit nog zoo weinig godsdienst, 
toch blliten den kring zoekt te honden door zijn eigen kerkgenootseha-p 
of vrienden ingenomen. 

Twee ledeg van de comm. waren da-aram belast gewanlen, am aUe 
mogelijke inlichtingen te verklijgen,~op twee gelegen heden echter viel 
de aandacht.,.......Dakota en Indianen '1'err. Ds. Van den Bosch werd de 
keuze gelaten en men dacht samen op de laatstgenoemde streek. Doch 

'ter elfder ure, ontving men van daar zoo vele bezwarende berichten, dat 
men er van meende te moe ten afzien. 

Dakota wenl taen voor goed bepaald. Te Greenwood ZOn anze zen
deling zich neerzetten 'en daar den winter doorhrengen, om de India<Ln
sehe taal te bestudeeren en bij Hev. Willi<LmsoD, die erreeds langwerk
te, bet cen en ander tot zijne bekwaming te mogen ontvangen. Doch 
dit ging Diet. Er kon geene woning worden verkregen en ook was daar, 
zoo men beweerde, geen open veld meer. Al de 1800 werden bearbeid. 
N u was onze broeder genoodzaakt maar spoedig weer westwaarts zieh 
te wenden. Eindelijk komt hij in 't zuiden van DakotCL in 't agency 
Uosebud. 

Daar zijn echter beide de Episcopalen en de Roornscben zeor sterk. 
Zij bebben bet meeste en mogelijk oak het beste terrein bezet. Noeh
t,~n.s e;r zijn meer dan eene afdeeling, waaronder nag ttiemand werkte. 

I 



52 

Doell nu wordt onze broeder verhinclerd, wijl men het agency denkt te 
verp1a:atsen. Geschiedt dit, dan verhuizen ook de Indianen en was er 
dan e,ene kerk en pastorie gevestigd, dan oak I!loest deze weer worden 
afgebJ'oken. 

. God regeert en op zijne gunstige besturing blijve Qnze hoop geves
tigd. Ook moest de comm. bepalingen maken aangaande het salads 
van den zendeling leeraar. Men steIde onderzoek in bij andere genoot-. 

'schappell of kerken, die onder de Indianen arheiden. lIet resultaat \yas 
'c1at men niet beneden $1000 kon blijven. Daarbij komt riog clat er Vaal' 
kel'k en vi'oonhuis moet ,gezorgd worden. ' Oak is toegestaan aan den 
:r,endeling,- zieh een paal'd en buggy aan te sehaffen en_ clat lllen het. be
drag zou restitueeren. 

JLangaande den staat onzer kas zal de 'l'hesauriel\ zaadra hem gele
geulleid mag verguncl worden verslag ,uitbrengen, tel'wijl wij djenaan
gaaude oak nag \vel het een en ander te vragen zouden hebben-. 

EmdeIijk ben ik genoodzaakt om te wijzen op het personeel dor 
comm. rrwee dorgenen, die in '88 benoemd werden,zijn er niet meerin. 
De zendingleel'aal' moest a18lid del' comm. natnurlijk aftrcden, tel'wijl 
hi] (lan oak door zijnen secllndus J. U. Vas vervangen wercl, die meteen 
opgelegd· werd bet sccretariaat op zieh te nemen. Een ander, broeder 
untviel haar door den dood. Bij de uitzending- was broeder J. Geloek 
nog tegenwoordig en nam met hartelijke instemming deel in deze zaa.k 
en ziet, den volgenden dag wordt hij plotseUng, 'terwijl l1ij een brief 011-

del' handen IlCeft oak juist over deze zonding, ongesteld en sterft mig 
dienzelfden avond. Hij is heengega'an in de ruste, die overblijft voor 
bet volk Gods en zijne nagedacbtenis zij in zegening. %ijn, secundus 
br. J. C. Van del' Ven is voar hem ingetreClen. 

Terwijl wij nag op.merkzaam maken dat a del' 5 ('.ommissieleden 
moeten aftrecten, wenschen wij van llltlte, dat oJ)fjer uwe leiding, deze 
al'beitl zoo door God gezegend' warde, dat mell weldra, is het niet in ons 
leven, dan tach spaedigna ons, zeggeillmn: dett de ·IJl'iuue Heiden, wel-

"eel' vall God gesGheidClll Dq zijn heil erken. 
De Corum Issie voornoemd, 

E. Bos, Pra;ses, 
J. H Vos, Scriba, 
H. '1\ l{urr1!lB., 'Assessor. 
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BCI'ckclliil;' dcr Af'\raal'(li;;lllg~ U.O!!ltCIi "\'001' dc SYllodalc 
Vcrgaderin~ van IS90. 

GEJHEEN'l'EN ISTE KLASSE SOHAT- HElS- .IBIJDRA-I I. {K'STI-
.J:. • TING. KOSTEN. GEN. 'l'U'I'm. 

Paterson, lste Gem .. , ......... ', ........ '-. $27 00 $535.0.: ..... $2650 
Grand Rapids, Spring str .......... , . . . . . . 27 00 . . . . . .. $27 0.0 .. ; ... . 

. , " East stl' ..... _............. 2700 200 25 00 ...... . 
H " Ooldbrook. .. . .. ".' . . . . . . . . 27 00 1 0.0. 26 00.'. '- ... . 
a " Alpine ave ............. '... 2700 50 26.50 ...... . 

]'I.·luskegou, lste ....... , '........ ...... ..... 27 .00 7 3D H) 70 . 
Hoseland,. . . . . . . . . . . .. ........ 27 001 15 20 11 8U .... o. .. 

20E KLASSE. 'I I 
Kalamazoo,.............. . ........... , 2B 00 .5 501 ]7 GUi ...... . 
Grand Hapids, 5th ave ................... : 23'00 ""';'0',')1 28 UO ..... . 
GraafSchap,... ..... . ... . .................. 23 00" 20 '00 .... . 
Holland, Market str .. ·.................... ::'.3 00 5 50! 17 50 ....... . 
Collendoorn, ..... ,. ..... ................ 23 00 4 151 18 85 
:Muskegoll. 2de,.'. .. ... . ~. ...... ..... 23 00, GOO! 17 00

1 
•••••• 

HOJl~':~'i~~ssst~:.... .............. 23 00 4 60118401'" 

ZenIand,.lste...... .. .............. j 1700i 330 1 187°1 ..... .. 
.Jamestown, ................ " . . . . . . . 17 001 2 00 15 001 .. . 
Drenthe,......... ............... ......... 17 00 3 00 14 00 .... . 
Oakland,... ..... . . .. .......... ....... 17 00 3 00 14 00 .. 
Gr~~ld H~~enl J::;.t~........................ 1700 2 00 1500! ., ... . 

"de., ............ ,......... 1700 3 95. 13 05· ..... .. 
Spring Lake" ........ , .... ' '" ........... 116

7 
0, 00', 6 00 10 00 ..... .. 

,Fremont,.. . . . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . 9 55 7 4-.5 . 
Vagle Centre,,, .............. 17 001 11 50 550 
Chicago •. ' .... ..... ... ... ........ .. .. . . 17 00

1 

7 00 10 00 ...... . 
Pella, .............. ,................. 17"tlO 54 001 ....... 3700 
Orange City,................. 17001 (j4 50[ ....... 1 4750 
Passaic,...... ................. 17 OOi 12 001 5 00 .... ",. 

4DE KLASSE. I 

KeI1ogsville, .. " ....... . . 13 00 4 001, ~) 00 .... " 
Allenrlale,.. . . .. ... . .. . .... ..... 18 00' 5 OOi 8 O() ..... . 
Grand Hapids, I:.lagrave stl. ..... ......... 13 00. . I 13 001 .... . 
~lel{erk, ............ ,. .,. .... ..... 1H 00 5 40 7 60 ... '. .. 
Zeeland, 2de,.. 13 00'1 ;~ GO 9 4°

1

,,, .. 

Cincinnati, ............................ ,., 13 00 ]8 20....... i5 20 
New 1-lo11aoo,......... .,,,...... 1300 29 00 . 16 00 
Muskegon, (Ide,. , ... " ...... " ......... " 13 001 7 20 5 80 

W cllSb~~~~ iL'~~~~,"""" .. .. 1 13 00

1

' 49 oOi ...... ·1 36 00 

Paterson, 2de., ...... , ..... , ....... , .. ," ~) 00 53 501' ... ' . . . 44 50 
Grand Hapids, Crosby ::;tr .. ' ", 9 00, 1 20 7 80l , .. , ... 
Vriesland, ... , ...... , .... ,' .......... " .. , iJ O()'I 2 00,' 7 001· .. · .. · 
Overisel" . , .. , , ....... , .. , . , ... , . , 9 00 4 001 5 00 ...... , 
J30rculo, ... , .... ,.,.,', ..... , ... ,... n 00 2 40. 7 GO,.' ... ,. 
South Olive, ..... , ' ......... , '. ,. ,., .. ," . n 00 4 50! 4 501,. , .. ,. 
Hichland, , . , .. ' ....... " " .... , ....... " . 9 00 9 OOi

l 

...... 

New Era, ........................... "... \} 00 a 50 5 50 .. , .. . 
Lafayette., ... , ' , . , , ........... , .'. . . . . . . . . 8 00 26 35 ..... , 17 8,5 
South Holland, .. , .. , ..... , ..... , ... ' ..... , 8 00 7 65i 3)-3 ...... . 
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GE]IEENTEN oDE KLASSE. :-;UHA'.c~ HEllS HIUmA. HESTl-=--, ____ ------------I--'T"'N"'G<>'-. K_O_'_·T_E_N. _G_E_'_'. __ T_UT_'_,)<l:.. 

Englewood, ......... , ................. ".'" 9 00 5 40 4 60 .. " ... . 
Harrison, ... .............. ............ ... 8 00 29 00 ....... ' 21 00 
Ackley, ... .............................. 10 00 17 00 . . 7 OU 

GDE KLASSE. 

Sayville, ... ~ ......... ,'.. ..' ...... . 
(jlymer, ........................ ; . , ...... . 
Cleveland o. z." ......................... . 

•• w. z.,~ ........................ . 
]~astmanville, ........................... . 
J1eaverdarn, .......... ,' ................ ', .. 
JAiDsing, ..... : ........................... . 
)\..lto, .. '" ............................... . 
,sheboygaD, ..... , ........................ . 
Itidott, ........................ ' .......... -. 
Oostfdesland,....... . ................ . 
Hotterdam, . '. . . . . ................... . 

() 00 
(; 00 
6 00 
600 
(; 00 
500 
5 00 
5 00 

(; OU 
(; 00 
5 00 

4000 .. 3100 
2,> 00 ....... IU 00 
17.00....... 1l UO 
1100 ..... " 500 
220 3S0""" .. 
1 OU 4 UO ....... 

11 00 .... , .. (i 00 
1090....... 5 UO 
900 ....... uoo 

2850 ....... 2250 
3700 ....... 31UO 
1330 .... , .. 83U 

.=c====c~~====,~~8(;3 00 $78335 $4ljljjJO.$42025 
-De aanslag del' Gemeenten beuroeg, .................... -.$863 00 
Aan reiskosten ingediend, ............................. 783 35 

lIiervan blljft dus oveL, ......... , ..... $79 65 

Of aan biJdragcn ontvangen, ........ ,''. ......................... $499 no _ 
Gerestitueerd, .. '... .. ............ . ......... . .............. 420 25 

$79 05 
Van de voorgaande Synode een te kort van. . . . . . . .. . ..... $7 31 
Aan den bediende betaald...... . '. . . . . . . . . . . .. . ... 5 00 
Aan den Scriba van 18S8. . . . . . . . . . . . . ...... 3 00 
Ook nog eene uitgave voor het dTukken van Agenda 'S~ 

De 17 Gemeenten die niet vertegenwoorqlgd waren kwamen bij de
ze rekenit.1g niet in aanmerking. Met de Gemeenten J ennisollville, La
mont en Noordeloos nog niet afgerekend. 

HEY. J. NOOU.DEWIEH, Alge'm. Penn. 
El'emont, Mich. 
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tnbouti van dc Voornaamste Zal{cn. 

AltTIKEL, IJAGINA. 

Aanvaarding van het Prresidium,., ........... _ .......... 3 ...... _ ........ 5 
Af~evaardigden naar de Synode .............. 1, 32 en 47 ........ 3,11, 14 
Afvaardiging II.. H •••• " •••••••••..••• 59 .............. 21 
Agendum, •... " ..................................... .. 7Gb ... , .......... 24 
Algemeene Penningmeester, ........................ .43 ............ " .13 
Artikel6S, Algemeel1c Bepalingen, ................... 2~ ............ " .. 9 

'" 67" " .................... 65 .............. 24 
"58 41 " .................... 72 .............. 25 
II 66 Vorige Synode. . . ..................... .41. ............. t:l 

Atte&taties voor Doopleden ........ " ................ 76a ............. . 2G 
Beroepen van"Leeraars uit de nef. Churcb, ........... 71.; ............ 25 
Brieven aan de Synode, ............... 14, 57, 67, 70 en 78; 7,21,24,25, 2G 

COJ\nnSSIEN VOOH VEItSCrrILT~ENDE ZAKEN: 

a Emeritikas, ........................ " ........... 39 .............. 12 
b BinnenlandscheZending, ............ " ....... -., ... 53 .~ ............. 17 
c Zending onder de Heidenen, .. : ...... " ......... 69 .......... " ... 25 
(~ Synodale Commissie .. " ........................ 74 .............. 2G 
e Voor cOlrespondentie met de P. eh. of the U. b.60b .............. 16 

COl\UnSSIEN, STAANDE DE_SYNODE: 
a Notulen van 1888 in te zien, .. " ......... _ ........ 7 ....... " ...... f-) 
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c Emeriti-kas, .................................... 22 ......... " ...... R 
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g In zake P. of 1. enz., ......................... " .. 58 .... , ........ 21 
h Synodale onkosten, ............................. 51 .............. ]7 

'Cont-roleur, .... ' ......... , .. , .......................... 74 ..... , ... ' ..... 2G 
Curatorium, ....... , ............... , .................. 17 .... , .......... 7 
Dollarfonds, .......................... , ......... 21 en 74 ........ , , .. 8, 2G 
Ex Bonis Publicis,........ . ..... , ............ 25 en 40 ............ 9,1.8 
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J ongelings-vereenigingen , .................. , ....... ".64 ............. ,23 
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Moderamen, .................. , ..... , .. i .••..•.•.• , •. ,.2 ............... 5 
P. of 1. enz., ............. ', ......... , .. , ......... 58 en 5B .• , ....... . 21, 1H 
Predikanten, overleden en voor 't eerst op'de Synode, 6 ... , ... , ....... 5 

RAPPORTEN VAN BES'l'AANDE C03DIlSSIEN: 
a Binnenlandsche Zen ding, . , .... : .... , .......... 11 .. , ............ (j 
b Zeudingsleeraren, ... ,.,.,' ..................... 12 ..... , ......... G 
c Bijbelverspreiding, ....... ",', ... ,', .. " .... , .13 ..... , ......... 7 
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