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L-BINNENLANDSCHE ZENDING. 

Er wordt met allen mogelijken drang J<erzocht dat 
de Synode vooral in het Westen, zoo het haar doenlijk.is, " 
meer hulp verleene door de Binnenlandsche Zending. . 

"DE KERKERAAD DER GEMEENTE HARRISON. 

De Synode besluite dat, wie zich als zendeting-Ieeraar 
in onze kerk beroepbaar stelt, zander gezonde r~denen, q 
binnen den tijd van drie jaren geen beroep als gevestigd 
leeraar zal mogen aannemeo. 

CLASSJS HUDSON. 

De Synode overwege of de Binnenlandsche Zen. ') 
dings,Commissie de vrijheid kan gegeven worden, om, 
bij verlies def zendings-leeraars in hun bezit, door brand, 

.' spoorwegongeluk, enz., gedeeltelijke ofgehecle_vergoe-
ding te verleenen. 

BINNENLANDSCHE ZENDINGS-COMMISSIE. 

Ook wordt der Synode in overweging gegeven of 
het niet beter en billijker is de reiskosten voor de vrouwen 
der zendings-Ieeraars te vergoeden. <, 

BINNENLANDSCHE ZENDINGS COMMISSIE. 

II.-THEOLOGISCHE SCHOOL. 

De Synode besluite dat de Theologische School niet I.: 
verplaatst warde, maar blijve waar ze is. 

fi!J.l 
CLASSIS GRAND RAPIDS, ,,,' 

De Synode besluit.e om de Theologische School mIff 
Zeeland te verplaatsen. 

CLASSIS HOLLAND. 
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De Synode neme in ernstige overweging,dat de The~ 
ologische School, verplaatst"worde, 

CLAssrs HUDSON. " 

De Synode leide het daar heen dat ook uit het Oosten 
een Curator in hE.!t C.uratorium def KelZ,k zittjng mage
nemeo, aangezien de vertegenwoordiging clef ke'rk ·.in dat 
gedeelte van Amerika belangrijk is. 

CLASSIS HUpSON. 
Zie Art. 28 der Algemeene Bepalil1gen. 

III.-cZENDING ONDER DE HEIDEN EN. 

De Synode overwege of het den zendelingen onzer" 
kerk die in ons eigen land onder de heidenen arbeiden, 
niet maet vergund worden ODze Synodale vergaderingen", 
bij te wonen, en of hun daartoe, 9mh: 1 l"@Jl"1in, de 
reiskosten niet maeten vergoed worge~. 

DE COMMISSH'?DER ZENDING ONDER DE HElpENEN. 

IV.~TUCHTZAKEN. 

ordt gevraagd herziening van Art. 65, der AI
·ngen. 

HOLLAND. 

ordt gevraag~;;"of een lid- ti 
maat def gemeente, onder cens _ zijnde, {to (als dan) 
zijn lidmaatschap opzeggend':daargoo ,uiten het bereik 
del' kerkelijke behandeling korM? Het antw Inidt: '1:le 
kerk kan aan zulke te beklagen personeq niets m doeri' 
offidat ze zich buiten het bereik der kerk gesteld heb 

CLASSIS HOLLAND. 
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V.~EMERITI KAS. 

Herziening van de~ln~riti, Ka~. 
CLASSIS HOLLAND . 

. ; De cla~sis st':elt vaal' 4athet benoo\iigde vaal' de kai; 
vad' Emeriti"",predikanten, 'weduwen en weezeo, gehe'ven 
warde op dezelfde wijze als de traktementen van de 
docenten. ~ 

CLASSIS ILLINOIS. 

VI.-KAS EX BONIS PU13LICIS. 

De Synode verdeele. nu de classes die nag vereenigd 
zijn in betrekkipg tot de kas "ex bonis publicis.'" Zij vel~!' 
deele alsdan ooK •. de studenten, die nag ".oar rekening van 
_die~" kas zijn" 'ondel'~noemde classes, eni: verdeele tevenB 
hei- geld in"de· kas aanwezig, on.oer haar. '1i~t geld dat 
dan nog terug betaald wordt aan de sch.opl'w?rde dan 
verdeeld onder al de classes del' kerk, om te vloeijen in 
hare kassen vaal' ditzelfde doel. 

, 
-:.f 

H'et te veel of te weinig voor de nu nog door de ver
eenigde classen op te leiden studenten warde oak met.", 
laatstgenoemd geld vereffend. 
DE KERKERAAD DER GEl\tIEENTE FIFTH AVE. GRAND RAPIDS 

Herziening,yan het besluit del' Synode aangaande de 
opname"\ran studenten. .r) 

Er'wordt gedcield op Art. 66, Synode 88, luidende 
aldus: . Een commissie voor deze (kas) raepe uit hareo 
kring jongelingen op, make uit hen eeoe keuze en zende 
die voor het adlllissie examen naur Grand Rapids. 

. CLASSIS IovVA. .,; 
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VII.-WACHTER ZAKEN. 

,.; 

De classiszaggaai-ne de Wachter in 64nzelfden Bij'
belschen gereformeerden .geest gesield"';'Bijwaardeeriqg 
van het vele goede dat sommige schrijvers leveFen, valt l'::.·~r 
toch niet te ontkennen clat meermalen de noodige eenheid 

._.iV' gemist wordt, zoo zelfs, dat sommige schrijvers princi-pi.,.· 
eel verschillen. # 

Daar Schrift en Belijdems een zeker geluid geven, " 
zoo zag de classis van de Wachter gaame hetzelfde. 

CLASSIS ILLINOIS. 

'1-$. 

De Synode beslisse. aimgaand(Zbndagscqool-lessen" 
in de Wachl:.::r : .,.. ...-

,,* a.' ,Of'J, red.~ur der Vi achter deze, 'o~n ~l in dGO 
tcffiJ:'iIW-aarin- ze~nu verschijnen, 3"llJili,iven be'Z'orgeri\; ~ 

b. Tevens beoordeele de Synode of het wenschelijk 
is dat deze lessen door anderen nagedrukt (!o verspreid 
worden, en zoo niet, dan berame ze hoe zulks kan worden 
tegengegaan. 

DE SYNOD ALE COMMISSIE. 

VIU.--"SYNODALE VERTEGENWOORDIGING. 
',~, ",,+. "" ~;" ,i!§ 

D~ Synode·overwege dewenschelijkheidvan eene 
.anMilehertegE~,w~igmg of,afvaardiging ter Synode. 

De classis'%!ineent dat de oj) deSynode voorkomende 
zaken_.)et~f .• en spoedig~¢: 'ofroud€n kUl1nen\behande!d wor
dei\~"inaierihet allilta! lederl 'der Synbdeto een-derde werCl 
vermiqper,d. 

• 
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-De' classis zou daarom" wil!:~n voorsteIle"p ,: Een leer:" 
aar en een ouderling af te vaafdigen van elke drie ge-'" 
meeq,ten. 

C'LASSIS ILLINOIS. 

Art, 46, Syno'de I882~"en Art. 33" Synode I,~83. 

De Synode rigte de afvaardigirig hi','er "',ergadering 
op meer voordeelige wijze in. 

CLASSIS" ,MUSKEGON. 

IX.-ZAKEN VAN ALGEMEEN BELANG. 

a, Mag een man van :wien de vrou w zich wettig liet 
• schdden omdat hij overs pel bedreef, ingeval hij bij het • 

leven zijner eerste vrouw weer in het huwelijk treedt, lid 
der' gemeente zijn ? "' ",' 

CLASSIS HOLLAND. 
'\ _~1'. " . 

b. m:oge~ ';Pat1:~ns of Industry" leden, onzer kerk 
zijn? 

CLASSIS IIOLLAND. 

De Synode spreke haar oordee! uit of het bestaan, 
inrichting en openbaiing van de "unions'~ of werkmans
vereenigingen, zooals die hier in ons land als een magt 
tegen de werkgevers bestaan" niet in strijd zijn met onze 
be1ijdenisschriften, met name den Heidelbergschen Cate
chif;U1uS, zondags-afdeelin gen 39 eq 42, met de Christe
lijke liefde, en alzoo met het Woord Gods. 

IVlpgen leden van zulke vereenigingen, indien ze nog 
als leden der kerk kunneri geduld worden, kerkeraadsle- ., 
den zijn ? 

REV. H. TEMPEL. "j.' 



{l 

Mogen "Patrons >6f Ind;'stry'; leden der geri:teente" 
zijn ? 

;/ii' DE KERKERAAD DER - GEMEENTE TE VOGEL CENTER. _. "'0 
De Synode gelieve de aandacht te vestigen op de 

"Farmers' Alliance", en te beslissen of die vereeniging 
ook tot de geheime g'enootschappen behoort. 

cL CLASSIS GEAND RAPIDS. 

De Synode lette op de beweging in de Presbyterische 
kerk inzake het veranderen van geloofsbelijdenis. 

Jl CLASSIS HOLLAND. 

De ondergeteekende zou wenschen dat op de Synode ~ 
de vragen bij de bevestiging van lidmaten, (zie Art. 69 der 
Algem. Bep.), meer in overeenstemming met het slot van 4<01 

het Kort Begrip werden gebragt. Hij zou de voorkeur 
geveh aan -: \ . 4"~ 

a. De tweede vraag van het doopsformulier als eer-
ste vra9.g te stellen. >\i 

b. Als tweede vraag te stellen: Of gij voorgeno
men hebt door Gods genade, bij deze leer te blijven, alle 
ketteri-jen, daartegen s,tcijdende,. te verwerpen,. ~g in ,een 
nieuw godzalig leven > te, w"mdeken. 

c. Als derde vraag te plaiitseri; Of gij u de kerke
lijke .regeering, en, ,mdien gij u kwaamt te misgaan;ook 
aap de .iik:ljke t~cht :;~lt onde~ven. 

'<i .!ir > >' REV"''l." ].UDEST. 

,>De tegenwoonl,jge yragen>ip Art.(5!tlurp,~nald!l~:; + 
"r. Verklaarterr erkelt!' girdat'de'i"~1';Sb~er kel'k, 

zooverre gij dezelve gehoord, geleerd e~ beleden hebt, .. 
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houdt vaar de ware en zaligmakende leer, overeenkom--~ 
stil; de Heilil;e Schrift ; 

2. Belooft gij dat gij door God's genade in de belij,? 
denis van die zaligmakende leer standvastig zult blirven 
wandelen, eo' daarin lev-en en sterven ;' 

3. Belooft gij dat gij volgens die leer uw leven al
tijd door Cbristus hulp en genade godzalig en onbestraf
fijk zult aanstellen, en uwe belijdenis met uwen wandel 
zult versieren ; 

4. Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen aan de 
de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucbt, bij
aldien-hetgeen de Heere genadiglijk verhoede-gij u .. 
kwaamt te misgaan. 

De Synode stelle dezelfde orde op de terugbetaling 
der reiskosten vaar de leeraars die uit het Oasten of Wes
ten ove)'komen, zooals dat regelis met de leeraars uit het 
buitenland. e,ce 

CLASSIS HOLLAND. 

Zie Art. 52, Synode 1884_ 

De Synode spreke haar oordeel uit of e,en jongelinl;s
vereeniging Dozer kerk, zoo weI in hare oprigting of orga~ 
nizeering als in haar bestaan en werkzaamheden, onder 
toezigt van den kerkeraad maet staan of niet. 

REV. H .. TEMPEL. 

De class!s vraagt inliichtinl; of Art 
niet in strijd is met I Cor. 7: IS. 

CLASSIS MUSK;EGON. 

" 67, Alg. Bep.;, 
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Het artikelluidt: Er wordt gevraagd of een ,man, J, -

getrouwd met eene andere vrouw, claar zijne eers,te vrOllW 1 
hem v~. daten heeft, lidmaat of doop-lidm. aat de. ~". meente'di 
mag ZIJO l ._ fl...L- ~ >foJ, 

. Antwoord: Neen,~:JiI4Ii.O ~~ ... 
Verder: Of een'man,getrouwd 'met eene vrouw die 

voor me-er dan twintig jaren door haar man verlaten is, 
. schoon er geeo, bewijzen zijn dat haar eerste man overle
den is, nu bij de gemeente mag we zen ? 

An(woord: Neen. 
En in T Cor. 7: 15' staat geschreven: "Maar iadien 

de ongeloovige scheidt. dat hij scheide. De broeder of .. 
zllster wordt in zoodanige gevallen niet c1ienstbaar ge
rna'akt; maar God heeh ons tot vrede geroepen." _. ~ 

De-vt"i·'talin'g der formhHeren ~.i3:n Eepl~e'id>,_~'n:der p.-ort
sche kerkorde in het Dui(sch, wordt . zeer wenschelijk 
geacht, en claarorri van0-de Synq,de: ver:zocht door de" 

CLASSIE:; IOWA. 

De Synode verbiede aan onze gemeenten een leeraar 
te beroepen uit de "Reformed Churcht tenzij die leeraar 
zich in het openbaarof per brief heeft bero~phaargesteld. 

CLASSIS HUDSON. 

Zie Artikel 82. Algemeerie Bepalingen. 

De Synode bepale dat Art. 58 onzer Algemeene Be
palingen worde herzien, opdat dit artileel beter belij~d 
zij, en de verantwoordelijkheid nietop den kerkeraad, 
maar op het besluit cler Synode ruste. . .~ 

CLASSIS HUDSON. 

Zie Synodaal Verslag, 1882. Artikel 51. 
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