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SYNODALE VERGADERING, 
GEHOUDEN TE 

Grand Rapids, Mich., 15 Juni, E. V. D., 1892 

\ (Aj)AT Ds. L. J. Hulst, prroses del' vorige vergadel'ing, ill: het 
~ \t aangekoodigde blduur den avond dIe aan de Synode vooraf

ging, was VOOl'gegaan en sprak naar aanleiding Van Efeze 6:10, 
laat hij aan den morg~n_ van dezen dag zingen Ps; 84:,3, 6, en-spreekt in 
hoofdzaak aldus, 

,,'De taak die ous hier samenbrengt is belangrijk, oak moeielijk. 
Vertroostend echter, dat daar waal' God eischen doet oak beloften gege
ven ZlJB. Wij w8nschen onze taak n'aal' behooren te vervullen. Daar
voor zijn wij gezonden en verantwoordelijk voor God. De wijze waarop 
deze taak vervuld,moet worden 18 ni8t gemakhelijk. Zoo wij door d~n 
Geest des ,Heeren geleid worden, dan is zij uitvoerbaar, maar dikwijls is 
het hart met vele andere dingen vervuld ." 

N.aar aanleiding van Hooglied 4 : 8 spreekt de -Prmses nu ~en kart 
woord, er op wijzende, dat, zoo wij dit beoef~nen,' wij ~p de rechte ~aan 
zijn: 

"Hiel' toch wordt gesproken van vier bergen; Libanon, 'Amana, 
Seuir en Hermon. Deze allen lagen buiten Immanuels-land, Zij 
plaatsen ODS in de ongewijde Heidenwereld. Vijanden worden ons hier 
genoemd, en weI van een gevaarlijken aard, leeuwinnen 'en Juipaarden, I 
en woningen del' leeuwinnen, zeer gevaadijk; want m'en hoort den lui
paard niet t,otdat men overvallen is. D,aarom hebben wij te zol'gen om 

. met "buiten die plaats, dat land te gaan, waal' Christu8 woont. 
Men meene niet, dat men daarom aIleen in den hemel,moet zijn., 

Hij woont met Zijnen Geest oak op aarde in de kerk, waal' Zijn woord 
wordt el~ken 1; hieruit wol'dt de raeping openbaar; het verban'd wijst 
'het ons aan. Op bergen werd geofiel'd, met andere woorden, daa~'4was 



toewijding. aan God. Zoo is de roeping van ,elken geloovige dat hij den 
Heere toegewijd zij~, Ook is dat voor ons ' noodig. In ouze toewijdiI;tg 
aan God ligt ODze kracht. De bel6fte: ,;Ik ben met u," is aan d\'lzulken 
gegeven. Hierop wijz~n we elkandei·., Wij vei·trouwen dat de afge
vaardigcten dit gevoelen. Bidd~nde hebben wij die hulp'te zoeken en 

, daaro'lll laa,t er ons om vragen. Waarop de Prreses OUS v()ol'gaat in 

GEBED. 

ARTIKEL 1. 

De lastbrieven opgevraagd.zijnde, blijkt dat als afgevaardigden te
, genwoordig zijn van de gemeenten: 

CLAS.SIS GRAND RAPIDS. 

AlIendiLle, ........................................ Ouderling C. Post 
Cleveland, oost zijde~ Ds. T. M. Van ,den Bosch en Oud:' C. Goudzwaard 
Cleveland, west zijde, ......... ' .... ' ...................... Ds. H. Tempel 
Eastman~ille,. ...... ' ............................... Oud. H. Sietsema 
-Grand Rapid~, Alpine Ave., ........ Ds. P. Ekster en bud. A. Van Bree 

" ,. Coldbrook, ....... Ds. L. J. Hulst en 'Oud. S. 8. Postma 
" "Crosby St., ...... Ds. G. Bl:oelle en Oud. H., Van del' Ark 
" "East St., ...... Ds. S. B. Sevensma en Oud. T. DOQzema 
" "Fifth Ave., ........ Ds.,\V.-R. Smidt en Oud. B. Kuiper 
". " Grandville Ave., .................. Oud. K. J. Brouwer, 
" ., Lagrave St., Ds. S. T. Van der Beek en Oud. C. VErburg, 
" "Oakdale Park, .. Ds. G. A. DeHaan en Oud. P. Feenstra 
" 'U Spri~g ,St.; ........... Ds. J. H. Vos en Oud. A. Pleuoe 

JennisoDville, .............. j ••••••••••••••••••••••••• •• Oud. T. Kort 
Kalamazoo, ... .' ......................... Ds. J. Post en Oud. W. Hoek 
Kellogsville,. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . ................... Oud. A Schram 
Lamorit, ....................... " ................ ' .Oud. H. Handlogten 

CLASSISHACKENSACK. 

Hackensack •.................. Ds. J. C. Voorhis en Oud. J. Brinkerhoff 
Monsey, ................................. , ......... DB. C. D. DeMolt 
New York,.,., ............................ -............. Ds. H. Iser,man 
Paramus, ................. ' ....... : , ............. Ds. J. A., '¥esterV'elt-
Paterson, ..................... Ds. A. Van Houten en Qud. J. Yearance ' 
Itam!3ey~ .... ',.: f; r" ••••••••••• , ~::: ." ::: " ••• _ ••• Ds. J. N. Trompen 
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CLASSIS HOLLAND. 

Beaverdam,_ ....... ' .... ' ... Ds.H. H. D. Langereis en Oud. IVr. Scheele 
Borcu1o, ... ·~ .... ' .... ,_ ................. _ ... 0.' ••••••••• Ds. \V. Greve 
Collendool'll, ..................... Ds. A. Kejll,er en Oud. H. H; Dobben 

'Dl'enthe, ........................... Ds. E. Broene en.Oud. D. ~oelof8 
Gl'aafschap, ..................... DS.,·J. Keizer en Ond. F. Schuul'man' 
Hal'derwijk, ...................................... Verontschuldiging 
Holland, Market. St.., ...... DB. E. Van del' Vries en Ond. G. W. Mokrna 

" NinHl St., .... ~ .............. ' .Us. B. Bos en Qud.,T. Keppel 
Jamestown,' ............. ' ....... ' .... Ds. P. Schut en Oud. P. Karsten 
Niekerk, ...... " .. ' ...... ~ ....... _ ....... Ds. F. 'Vilandt en A. De]'rel 
Noordeloos, ............... , " ................... , ... Oud. P. Heyboer 
'Oakland, ...... ,' ....... '~ ........ Ds. G. Hoeksl~IUa en Qnd. J. Mijaard 
Overisel ...................... " .................. Ond. lVI. Timmerman 
f:o:lonth Olive, ........................... Ds. J. Manni en Oud. J. Taleu \ 
Vl'iesland, ..... : ....... ,., .. " ................. :-.... Oud. F. Stl'emler 

'Zeeland, EerRto,G8meente, ....... Ds. J. Groen en Oud. J. M. ,Vagenaal' 
" North St., .............. Ds. J. Riemersma en H. Van Noorden 

CLil.SSIS HUDSON. 

Olymer, .... , ....................... " ........ , ''',' Oud. J. ,V. Einink 
Lodi, .................................................. DB. O. Vorst 

'Passaic,", .. , ..... , .................. ,. ",' ....... Qud. W. Jan'Bakker 
, Paterson, 1st,e ............ Ds. P. Van Vlaallderen en Oud. H. Beeuwkes 

" 2de .... , ........... ' ........... , ........... Ds. R. Drukker 
Hochest.er,. , ..... ' . , .... " . '," , .. ' ............. " .. Ds. J. ,M. Itemeija 

. t?ayvi1le1 •• , ••••••• : •• " ................. ' ••••••••••• ! ... ,Ds. J. DeVries 
V\T ol'tendyke, ...................... ,Ds. E. R. Haem en Oud. O. 'Leenas' 

CLASSIS ILLINOIS. 

Alto, ............ , ............. ",' ............... Ds. J. 0: Groeneveld 
Baldwin, ' 
Ohicago,. '" ',' .. , ....... ' ... ', ... Ds. H. Douwstra en Oud. A, Buining 
Oincinnatl, ' . , .............. ~ .... Ds., lVI. Van Vessum en Oud. J. Raidt 
Englewood, .... , .. , ............. Ds. J. Van del'.'Verp en Oud. J. Ham 
Fulton .... ,.,' .~., ... : ............... " ............ , . Ds., H. Huisingh 
Lafayette,. , ..... "", ~ .... ' ........................ DB. M. J.l\iarcusse 

, Lansing, 
.oostburg, .......... ~, ............................ Ds.- J. ,Vijngaal'den 
Roseland;: ....... , ...... Ds. H. Van del' ,Verp eu Oud . .0. L. Olonsing 
Sheboygan, ~ 
Sout.h Holland, ..................................... DB. R. T. KUiper 

. , 
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CLASSIS IOWA. 

Ackley" ................................ , ............... DB. O. Bode 
. BUll de, .. : ................................. Oud. W. D. Ammel'mann 
}'riesland en Ovel'ij6el, .................. , , ........... Oud. W. K. DiJk 

.Firth, ............................ Ds. E. Breen en Oud. G. Van Engen 
Harrison,.: ....... ' ......... DtI. \\i. Heijns en Oud. T. B. Van del' Hoek' 
Hull, 
L'emal's, 
Lincoln Centre, .... : .......... '-........... : .......... Ds. J." Plesscher 

'Luctar; , 
New RoHand, ................ ,:" ... Ds. A. W. Meijer en Oud. M. Portier 
Orange Oity, ......... ,. ','" .Ds. E.,Vn.ll den Bel'ge en Oud. J. A. Brink" 
Oost Friesland, ............. ' .......................... Ds. J. Gnelkel' 
Palh, ................... ','" ........... ,., ............ Oud. S. Stouwie 
Pipestone, 
PriDf~burg, 

Ridott, ...................... Ds. H. Potgieter en ,Oud.: E. Ammermann 
Rotterdam, ......... Ds. A. J. Van den Heuvel en Oud. H. Van de Riet 
Wellsburg,.: ........................ 'D6. H. Bode en Oud. H. Bening. 
Avon, 
Sioux Centre, 
Emden, 
Meservey ..... ~ ....... " .................. -........ Verontschllldiging 
Parkersburg, 
Rock Valley, ................................... Oud. S. Van Ottedoo 
Wright. 

CLASSIS lIIUSKEGON. 

Fremont, ..............•......................... Oud. K. Oosterhuis 
Grand'Haven, lste.; ............... : .. D§. K. Kuiper en Oud. A. Stap 
Grand Haven. 2de ....... Ds. G .. D. De Jong on Oud. J. O. Van der Ven 
Montague, ............................................ Oud. D. Haan--
Muskegon, Ist.e ...................... DB. J. 1. Fles en Oud. J. Tempel 
Muskegon, 2de ..... ,' ........... Ds. J. B. Hoekstra en Oud. A. Boelkens, 
~iuskegoD. 3de ................... Ds. P. Kosten en,Oud. vVm. Korfke,r 
New Era, ...................................... ' .. Verontschuldigng 
Richland, .................... Ds. P. Van Vliet en Oud. J. Van Tuinen 
Sheridan, ........................................ Vel'ontschuldiging 
Spring Lake, ................. Ds .. '\T. I-l. Frieli 'g en Oud. B. Mersmari 
Vogel Centre, ...................... Ds. J. Schepers en Oud. G. Meijer 

De Synode verleent aan de Docenten en den Zendeling Leeraar zit-
ting met ad viseerende stem. ' 
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ARTIKEL 2. 

Mflll gaat o-ver tot het kiezen VOOl' een President en Vice-President; 
'als zoodanig wOl'den gekozen Ds. A. Keizer en Ds. J. H. Vos'. Nu ,gaat 
me'n over tot het verkiezen van SCl'iba en Ad,-Scriba, hiel·toe worden ge
koz~n Ds. J. Riemersma 811 G. D. De Jong. 

AR'.rIKEL 3. 

De Prreses del' vorige v91'gadering .. treedt uu at en legt het:pr:;es~
dium (in de hand van den ni'euw benoemdt~. Ds. Keizer neemt den stoel, 
spreekt sen kort woard, waaina hij e1' aan herinnert, dat de Heere nie'
mand'der predika'uten door den doad wegnam en tevens verwelkomt hij 

/ de leel'aren K. KUIper, J. Remeijn en E. R. Haan, die nit Nederland tot 
ons oV81'kwameu; Ds.' C. Vbrst, die oak overkwam en de leeraren A.,: J 
Vau den Heu\'"el~ J. vVijngaal'den, J. De Vries, J. Groen_ en G. A. IDe 
Haan, die sedert de vorige "Synods in den wijngaal'd c1~s Heeren zijn'uif .. 
gestooten. Ook werden de afgevaardigden uit <Ie Ol. Hackensack :Iver_ 
welkomd, zijnde voor de eerste maal op de Synode tegenwoordig. ..fHel::' 
opvraagt de Pr::eses den Heere om een zegen over de vergadering., 

ARTIKEL4 . 

. D~arna wordt de openlijke verklal'ing van instemming met de belij
, denisschriften door den Prooses vO€H·gelezen. Deze verklaring wOl'dt 
door allen met "ja" beantwoord. 

ARTIKEL5. 

De tijd del' zittingeu wordt bepaald van's morgens 8-11: 45; en' 
's namiddags van.2-6 nul' .. 

ARTIKEL B. 

In zake rapporteurs van Nieuwsbladen besluit men hen toe te lat-en 
t0t de verg. en, vl'ijheid te geven tot publicatie del' behandelde; zaken, 
illits zij zich van persoonlijkhedel1 onthouden. 1 

ARTIKEL 7. 

-De illorgenzitting wordt gesloten door Ds. J. H. Vos. 

NAMIDDACZITTINC - 15"JUNI. 

ARTIKEL 8. 

De namiddagzitting wordt geopend door Ds. W. H. Frieling met 
het zingen van Ps. 147:1 en gebed. 
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ARTIKEL 9. 

Voorgesteld en aangenomen. dut elk voorst.el ,vertaald -worde i~ het 
Engelsch ten behoeve voor de Broeders del- Classis' Hackensack. ,Als 
zoodanig benoemt de Pl'ooses Ds. Van.v essnm. , 

AHTIKEL 10. 

Het volgende voorstel komt tel' tafel en wordt aangenomen: De 
Pl'OOS6S benoeme Z6S leden nit 'Yerschillende class,eu, die oogenblikkelijk 
in Comite vergadel'en en voor het einde van dezen dag voQr de rubrie~ 
ken in de Agenda uitgedrukt, cornmissien" aanwijzen voor -uiet mindel' 
dan 3 en van niet meer dap 5 leden, l'ekening hbudende met de herkomst 
van de zaak op de Agenda en met opgaye van den tijd ongeveel' wanneer 
deze- commissies aan de Synode hebben te rapporteeren. Deze commis
sies bieden del' Hynode gemotiveerde voorstellen aan omtrent de zaken 
vool'komende in hare rubl'iekeu. Ben<;lemd: de Brs. Van del' Vries; Kos
ten;'Potgeterj yan Vlaanderen; Trolllpe~ en G. ~roene. 

AHTIKEL 11. 

Benoeming van twee commlSSles: a. Tot nazien del' uotulen: 
Dss.' 'Schut en l\iarcllsse. b.' Voor- ingekomen "bl'ieven: Dss; Irles, 

, 'Vap den Bosch en Hoeksema. 

ARTIKEL 12. 

, De ingekomen iristrnctien van de gemeente BOl'culo, Grand Hapids 
(Coldbrobk) worden gEllegd in han0.eri del' commissie, bedoeld in Art. 10, 
om ze eene plaats te 'geven onder een del' punten van de Agenqa. 

ARTIKEL 13. 

De Secretaris del' Trustees. doet v9l'slag over den staat del' verschil
, lende fondsen, zooals die met goedkeuriElg bevonden waren op deq alge
meeneIi rekendag. , 

a \V achterfonds: 

Ontvangen., ................... $2.277 74 
Uitgaven, , .................... 2,073 26 

Aan 'kas, ..................... $ 204 48 

b Kas van den Algemeenen Penningmeester: \ 

Ontvangen, ........ " ......... $ 
Uitgaven, .................... . 

88 60 
152 76 

Aan kaB, ...................... $ 64 16 te kort 
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c . Kas,der 1?irinenIandscb~ Zending: 

. (Jntvangen, ... : ................ $2,510 60 
Uitgaven ............. ." ........ : 1,8~2 92 

Aan kas ....................... $ 687 68 

d Va het Dollarfonds, 
Ontvangen, ................... $1,153 79 
Uitgaven, ... ':' ..... '," ~....... 034 

Aan 'kas, ..................... _. $1,153 45 

e . ·Van de, Kas vonr de Zending' onder de Heidenen: 

Ontvangen, ................... $6,865 37 
Uitgaven,. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 620 50 

Ann kas,. . . . . . . . .. . . . . .. . .... $6,244 87 

,f Van de Emeritus-Kas: 
Ontvangen, ...... : ............ $1.,102 55 
Uitgaven,. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 950 00 

Aan Kas, ..................... $ 162 55. 

g Van de Theologische School: . ' 

Ontvangen, .: ................. $6,026 34 
Uit.gaven,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,236 23 

, ----
Aan kas ...................... $1,790 11 

h Van de Algemeene Studenten":Kas: 

Ontvangen, ................... $ 426 02 
Uitgaven, .. . . . .. .. . .. . .. .. . 417 00 

$ 9 02 

ARTIKEL 14. 

De comm. benoetr.id o~ inzage fa nernen van ingekomen brieven 
(Art. lla) brengt rapport uit, waal'uit blijk,t, dnt een schrijven is ontvan'.. 

'geo van: 
a. .I?e ChI'. Geref. in Nederland. A1s kennis,geving aangenomen 

(zie bijlagen). . 
b. De Ond Geref. Kerk ir::. Graafscbap Bentheirq., ook als "kennisge

vi,ng, aangenomen (zie bijlagen). 
c. De. H. II. DieperiRk Langereis, verwezen naar het Oollege van' 

Trustees. 
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d. 'De Olassis l\iuskegon, ~erwezen Daal' de, Comm._ del' Binn. p~nding. 
Ds. ~. Ooelingh, verwezen nam' de Comm. Vall het Emeritus-fouds. 
Dr .. J. C. Qalkoep, zijnde een bezwaal'schl'ift tegen de handeling 

Ol.' Hudson, deze zaak wordt door de Syno¢le besproken. 

ARTIKEL 15. 

De Comm. bedoeld Art. 101'apporteert. ,Haal' voorstel wordt aan
en goedgekeurd. De verschillende Camm. van, rapport zijn 

Binn. Zending. Revs. H. Bode, L. J. Hulst, E., Breen, J. NcoI'
d"Wler en Oud. H. Beeu~kes, rap. tegen Vl'ijdag~orgen. 

Buiienl. Ze.nding. Revs. H. Potgetel', J. Keizer, P. Schut, E. 
Broene en P. Van Vlaanderen, rap. tegell Vrijdagmorgen. 

c. Zending onder ISTael. Revs. 1,V. Heijns, J. I, Fles en Oud. S. 
Postma. 
d. [{as E. B. PubliCis. Revs. V. D. Vries, J. B. Hoekstra en Ond. 
Van Bree, rap. tegen Vl'ijdagmorgen. 

e~ Tucht Zaken. Revs. H. Drukker: P. EJrster en J. Van del' Werp, 
ondd. RadkeI' en P: Karsten, rap. tegen Vrijdagmorgen. 

Theol. School. 'Revs. R. T. Kuiper, H; Van del' Werp, J. NOOl'de
J. H. Vos en Oud.'g., S. Postma:, rap. tegen'Maandag. 

Ghristelijk OndeTwijs. Hevs. K. Kuiper, 'J. Remein en W. R. 
rap. tegen Donderdagmol'gen. 

EmeTiti I~as. Rev~s. Hoeksema, Van. del' Bosch, J. I. Fles, rap. 
Vrijdagmorgen. 

i. Afvaardiging t~r Synode. Revs. J. 0; Voor1;ds, Van den Berge 
J .. J;>ost. rap. tegen Donderdagmorgen. 

Unions. Dr. G. Vos, en Revs. P. Kosten, H. ,Douwstra, G. Broe
en Oud. rr. Keppel, ~ap. tegen Vrijdagmorgen. 

Ve1'eeniging met aTtde1'e kerken enz. Revs. G. Hemkes" G. Van 
TEotlten, en J. B. Hgekstra, rap. tegen Dondel'¢laglllorgen. 

Km'kenordening enz. Revs. G. E. Boer, P. Van Vlaanderen en J. 
G,·oeneveld,'rap. tegen Donderdagmorgen. 

111, •. E'en en ande1' als: Revs. C. VOl'st, 'V. H. Frieling, J. Schepers, 
Groen en.Oud. W. :Ammerman, rap. tegen Donderdag~orgen. 

n. Tentoorlstelling te Chicago. Revs. M. Van Vessem, H. Iserman 
Oud. G. ,W. Moknia tegen Dondel'dagmol'gen. 

Daze zitting wordt gesloten door Ds. R. T. Kuiper met het zlllgen 
PB. 84: 6 ell dankzel>ging. 
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DONDERDAC 16 JUNI. 

ARTIKEL 17. 

De Vergadel'ing wOl'dt geopend door Ds.'J. B. Hoekstra met te zin-' 
gen van Ps. 86: 6 en gebed. 

ARTIKEL 18. 

, De Gem. van CI'osby Str" Grand Rapids; h,erlcht, dat die gemeente 
om a,en auderen dag den pl'imu9 en secundus ouderliug af'yaardigt 

ARTIKEL 19. 

De notulen van de Vergadering van 15 Juni worden gelezeu, aau
genomen en goedg~keurd. 

ARTIKEL 20. 

De PrIEs. benoemd Dss .. J. Noordewieren E. Van del' Vdes om de' 
reiskosten te regelen, (zie de Bijlagen). 

AR'rIKEL 21. 

De disenssie aangaande Dr. Oalkoen (zie Art. 14), wonlt voortgezet. 
Na' het lezen van den bezwaarbrief van Ds. Oalkoen, besluit de synode 
eene commissie ts banoemen van zes personen, die over deze zaak 001'':' 

deelen om later te l'apporte~ren;_ als zood~nig benoemd: Dss. J. Keizer, 
J. H. Vos, P. Kost:enj Oudd. J. M. vVagenaar, 'Verburg, Van del' Ven~ 

AG. PUNT lII.-ZENDING ONDER ISRAEL. 

De Synode verzoeke de Gemeenten de Zending onder ISl:aeI te be~ 
hartigen. CLAssrs MUSKEGON. 

ARTIKEL 22. 

De Comm. voor de Zending-ond, l' Israel doet verslag. Dit- 'vel'slag 
. wordt aangenomen. De Synode besluit hieromtrent: 

a. De gemeenten op te wekken om, voor Israel te collecteeren. 
b. Eene commissie te benaemen om gelden te'ontvangen; als zooda-

nig benoemd: DSR Fles, -Heijns en Oud. S. S. ,Postma. ' 
c. Deze Cqmm: te machtigen om de gelden -te besteden, waar ziJ 

zulks het noodigst oOl;deelt. -

AG. PUNT VIII.-CHRlSTELIJK ONDERWIJS. 

a. Wat kcil'l: er van wege de Synode gedaan worden, 'om o-veraI in de 
Holl. Christ. Geref. gelQeen'ten--, in Amerika de belangstelling in het 
christeliJk onderwijs op te wekken? 

CLASSIS HUDSON, 

, 
, 
, 



~12-

'De Synods bepale 1e gemeenten (bijzonder de groote en gegoede) 
r kei'k bij -de noodzakelijkheid van de oprichting van Hollandsche 

Chl'ist;eli,jke SchoJen. 
DE JrnRKEJlAAD T~' ROSELAND. 

ARTIKEL 23. 

De COll1ID. aangaande het Christelijk Onderwijs brengt I'apport nit. 
Dit l'apport wordt aangenomen. Ret volgende :wordt besloten: 

De Synod~ drukt het allen leeraars en 'opzieners OJ? het hart om 
de g!;tveO:' en krachten, die zij hebhen, de oprichting en, bloei del' 
Scholen "te Bteunon. 
De Synode SPOOl't aan tot de oprichting BeneI' vereeniging tot be

vord,erimr van ,Chl'istelijk GSl'efol'meerd Onderwijs. ' 
c. Komt zoodanige Vereeniging tot stand dan geeft zij deze haren 

zedelijh.:en stauD.. ,_, 
Deze Vel'eeniging is opgel'icht onder den- naam: Vereeniging tot 

bevorderillg van ChI', Onderwijs op Gereformeerden grondslag. 

AG. PUNT IX.-AFVAARDIGING. 

De',Synode verandere de vel'tegenwoordiging van kerkel'aden op ha
l'e vergadering in eene vertegenwoordiging van t:lasses. 

DE CLASSIS HACKENSACK. 

Tel' onzer Synode brenge men het-getal afgevaardigden,op min
de helft van het tegenwoordige,' 
De Synode benoeme. een tweetal afgevaardigden, nia oDze Kerk 

vertegen';voordigen op de eerstvolgende Synode' del' Vereenigde Ge
reformeerde (Christelijk Gerefoi'meerde en Doleerende) Kerken in Ne
derland. 

DE KERKERAAD TE ROSELAND. 

ARTIKEL 24. 

De Comniissie aangaande de afvaardiging brengt rapport uit. Dit 
rapport wordt aangenomen, De Synode besluit het volgende: 

a. De afvaardiging zal vocirtaan classikaal gescnieden in diervoege, 
dat de Classis de heHt afvaardige van het aantal, waai'toe, andel'S de 
01assi8 gerechtigd zon zijn met gemeentelijke afvaardiging. De afvaar-, ' 
diging _geschiede op deze wijze, dat de helft leeraars' en de heHt -oudel'
lingen -zijn, indien mogelijk. 

b. De Synods benoeme €len afgevaardigde" naal' de eel'st komende 
Vel'gadel'ing del' VSl'eenigde Gel'ef9rmeel'ue Kel'ken in Nederland Ala, 
, benoemt de Synode Ds. J, H. Vos, sec. Ds."A. Keizel': 
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c. Naar de e. k. Gem. Ass. del' U. P.Ohurch· af Ie vaardigefl Dr. G. 
V 08 en Oud. T. Keppel. 

AHTIKEL 25. 

De morgenzitting wOl'dt gesloten door,Oud. C. Verburg. 

NAMIDDACZiTTINC. 

AHTIKEL 26. 

De namiddagzitting wordt geopend door ,Ds.' E. Bo~ met he~ zingen 
vau.P •. 119: 3 en gebed. . 

AHTIKEL 27. 

De commissie in zake Oalko6n rapporteer~. Dit ~~apport wordt aan~ 
'genomen en goedgekeurd. Het Inidt: De Synode ,het app~l van Dr. 
C. J. Calkoenoverwegende" oordeelt., dat hij, lidmaat ODzer Kerk zi.jnde, 
het recht heeft zich op de Classis, waarondel' hij 1'6SS01'teert te vervoegen 
en van ziju verlangen, om Ieeraar onzer Kel'k te worden ts doen blijken, 
terwijI de Olassis dan kan oOl'deelen of ze' daal'op kan ingaao om zijne 

_ begeerte in ts willigen of niet: 
Hat volgende protest is inged,ieud: 

PHOTEST. 
De ondergeteeke'nden, allen afgevaardigden dei· Classis Hudson, ge

voelen zich gedrongen prote'st in te dienen tegen het besluit del' Synods 
in d~ zaak van Dr, J". C. Calkoen, om de volgende redenen: 

a. De meesten hunner ko.nden bif de eindbehandeling niet' tegen
wool'dig zijn, nit oorzake zij zitting hadden in·(~ommissien. 

b. Daar de Synode, niettegenstaande de. vraag om hel'ziening van he.t " i 
genomen besluit, daarop Ifiet. heeft willen ingaan. 

(Was geteekend,) P. Van Vlaanderen, 
H. Beeuwkes, 
J. M. Rerneijn, 
R. Dru~ker, 
C. Vorst., 
J. De Vries, 
J. Bakker. 

AG. PUNT XI.-VEHEENIGING MET,' OF OVERKOMST 
UIT ANDEHE KEHKEN 'fOT DE HOLL. ORlUST. 

GEHEF. KEHK.· 
a. O~ze Kerk trede nu in fedel'Rtieve verbintenis met de Vereenigde 

Pl'esbyterische Kel'k in Amerika. 
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b. Onze Kerk sluite niet de deur -VOOl' bekwame al'beidel's fn Gods 
Koningrijk,-'di~ van elders komen. 

w. R. SMIDT. 

ARTIKEL 28. 

I De COillJI!.issie in zake' Vereeniging met of _ overkomst nit andere 
Kerk~n l'apporteert. Dit rapport 18 aangenOlilen. 

a. AangaaJfde punt a, besluit dB Synoda, dat men voorclat men in 
federatieve verbintenis met die" Ke1'k zQn Imnnen heelen, eerst nog 'na~ 
del' ondel'zoeke. De bestaande commissie wordt gacontinneel'd: nam. 
Dr. G. Vas, Ds. J. Y. De Ba11n en Oud. T. Keppel. 

. b. In betrekking tot punt b besluit de Synode dat de Kerk biijve bij 
de:AIgenieene Bepalingen,' Al't.t. 81 en 82 .. 

AG.PUNT XII.-KEHKENORDENING, ENZ, 

a. De Synode herzie het kerkelijk hauqboekje en gave het opnieuw nit. 
CLASSIS HUDSON. 

b. De Synode vestige haren aandacht op het proctocoJ dat als wet . 
.geldt, bij de incol'P!?ratie ollzer gemeenten in Micl,ligan, en onderzoeke 
of het in goede orde is. 

CLASSIS GRAND RAPIDS. 

AHTIKEL 29. 
De commissie in zake Kerkenol'de~ing, "enz., rapporteert; welk rap

port wordt aangenO:Q1en. 
a. De Synode besluit, dat de Prooses sene commissie benoeme, be-

, staande -uit vijf personen, welke commissie "in last wOl'dt"gegeYeh, om 
van, de algemet;'lue bepalit;lgen een verbeterde uitgave te bezorgeu, met 
inachtneming van de algemeene bepallugen sedert. de uitgave van de 
thans in druk zijlll~e 'Algemeene Bepaliugen; met dien _vel'stande, dut 
men de Dordtsche Kerkenord'ening met groot~n letter gedruld v-oorop 
plaatse en met, k~eillen letter daaronder de desbetreffende Rl'tt.;, en dat 
de commissie kennis neme van wat q.e Gereformeercle Kerken:in Neder
land doen. Als zoodanig benoerot de Prooses 1)ss. J. H. Vos, J. Noor
dewier, P. Schut, J., B. Hoekstra, S. T. Van del' Beek. 

b. Dewijl deze kwestie in llauw verband staat met punt a, besluit de 
Synode om deze ,zaak te leggen in handen dei' commissie. alda,ar ge~oemd: 

AG. PUNT XIIL-EEN EN ANDER 

a. De S'ynocle'geve in drnk eene -brochure' wjJ;arin kort en duidelljk 
w@rclt voorgestel4l aangaande de Holl. Christ. Geref. Kerk in Amerika, 

'ham." ontstaan en rec"ht van bestaau. 
CLASSI£ IOWA. 
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b: De Synode zOl'ge vaal' de tlitgave of hat vel'krijgen van pl'eeken, al
k<?llstig van onz~ eigene leeraar~, om die in vacC),nte gemeentente kun
nen lezen. 

DE KERKERAAD VAN EASTMANVILLE. 

c. De Synods geve bescheid, of een kerkeraad verplicht is, attest af 
te geven, wanneer men daal'mede naal' een gemeente wil vel'ti:~kken die 
verdeI' verwijdel'd is dan die waartoe,meIi behoort~ 

DE KERRl",RAAD TE FRIESLAND, MICH. 

d. De Synods spreke haar,oordeel nit of de d09P, door De. Kreulen 
bedielld, als wettig moet 81'kend worden. ' . 

e, Ookgeve ze '<tall hoe te bandelen met laden, die ,bankro~t, geg-aan 
zijn, en nn 'handel drijven op m~aU1 de~ vronw. . 

f. Tevens verzoekt ~ij dat de Synods een afkeul'snd oordesl nitspi'eke 
over _ gezegden vau sornmige personen op de Synode van 1890, \vaarduor' 
de pJaatsen Holland en Zeeland in een kwaad daglicht zijn gesteld; 

CLASSIS HOLLAND~ 

g: De, Synode zegge of de formule aangaande het wezen des geloofs l 

in 'vraag Em antwoord 19 van het Kort Beg-rip, Bijbelsch i~. 

DE KEltKEHAAD 'I'E ENGI.JEWOOD, 

ABTIKEL 30. 

Ret rapport in zake Punt XIII d'er agenda wOI:dt gelezen en aan
'genomen. 

a, In zake de uitgave eener brochure ov€'r onze Kerk, besluit de'Sy
node: De Synode geeft g'een last tot het schI'ijven eener Apologie, waar
,voor zij zich verantwool'delijk-stelt, Toch ziet zij gaarne, dat. het. ont
staan" het recht van bestaau en de roeping ouzel' Kerk met aHe beschei
denheid naar waarheid worde voorgesteld. 

b. In zake as uitgave van preeken, beslult de Rynode: 10. Niet' op 
. zich te nemen om. preeken--uit te geven, maar baveelt het boeknitgevers 

a,RD. 20.. De leel'aars te vel'zoeken OP-l deze perso.nen te-n dienste te 'zijn 
in het lev81'on van pl'eeken. 

c. In zake de g'l'enslijnen der gemeenten, besluit de Sy-node het vol
gende: pe,Synode keul't het ernstig af wanneer iemand naar eene g~
_meeilte wi! vel'Q:ekken die verdeI' veI'wijderd is dan diE:), waartoe men be

. hood. 

d. Aangaande de geldigheid. van den Doop duoi' .Ds. Kreulen be
diend, antwool'dt de Synode, dat -ze weI betreul't de .omstalldigheden, 
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onder welke dez,e ,doop gescihiedt; zij v~rklaart dezen doop echter niet 
voor ongeldig. 

e, Aangaande bankroetiers antwDordt de Synods, dat daal'YQor geen 
algemeenen regel to geven is. leder geval van dien aard moet" bizonder 
behande14 worden. 

f.. D~ Synode besluit hierop niet in te gaan, omdat men doze zaak op . 
de vorige vergadering had mooten behandolen. Zie AI't. 34, Dordtsche 
Kerkenordening. Dit bedoelt echter niet, dat de Synode deze uitdruk., 
kingen goedkeurt.· . ' 

'g. De Synode besluit op doze vraag njet to mogen ingaan., 

AG. PUNT XIV.-WERELDTENTOONSTELLING . 
TE CHICAGO, 1893. 

a. De Synode werke mede· dat de wereldtentoollsielling in 1893, te 
honden to Ohicago, 01> den dag des Heeren gesloten worde .. 

CIJASSIS HUDSON. 

b. 1)8 Synode richte een verzoek aan de ,commissie der tento0llstel-, 
ling te' Chicago, dat deze op ZQudag gesl9t.en blijve. 

DE KE1;tKERA.AD TE FRIESLAND, MICH. 

ARTIKEL 3.l. 

Ret rapport del' Com. aangaande de sl-uiting del' W,ereldtentooDstel
ling te Chicago 1893. Dit rapport wordt aangenomem. De Synode be-
8lui~ dat onze Ker~, een schrijven zal richten a,an de commissie del' 
TentoonsteUing. Dit wordt opgeJragen aan den Proos. en den Scriba 
derSynode. 

ARTIKEL 32. 

Komt tel' tafel een schrijven van D . .::. C. V~rst, welk schrijven als 
,k~nni8gl?ving wordt. aangenomen. 

ARTIKEL 33. 

Komt ter tafel sen Bchrijven van de Synode del' Presbyteriaansche. 
Kerk, zijnde een antwool'd op een schrijven, hetwelk door de vorige Sy
node was opgedragen aan het Moderam€m-, in zake de herziening van de 
Wetminstersche geloofsbelijdenis; zie Bijl~ge X., Syn. Acta 1890. Dit 
Bchrijven wordt als kennisgeving aangenomen. Zie Bijlagen. 

ARTIKEL 34. 

De vergadering wordt geslotpll dqQt Qu_d. B, Mersman. 
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VRIJDACMORCEN, 17 JUNI. 

ARTIKEL 35. 

De vergadering wordt geopend door Ds. E. Van der Vries met het 
zingen van I>s .. 68 ~ 14 en gebed. . 

ARTIKEL 36. 

De notulen der vorige vergadel'ing worden ,gele~zen, aangenomen 
en goedgekeUl'd. 

AG. PUNT L-BINNENLANDSCHE ZENDING. 

a. De Synode beperke de hijdragen voor kerkenbouw en pre'diksnts
traktementen, of opene daaJ.'Yoor sene afzonde1'lijke kas. 

b. Zij gave de ZendilJgscommissie -macht, om de"- zendelingen op sen 
bepaald punt te plaatssn, vanwaar zij de na8ste omgeying, door de coru
missie geregeld; bearbeiden. 

c. Zij geve onbepaalde vrijheid om zoo veel zendelingen in het veld 
t~ v81'deelen, als de beurs-kas-toelaat, vQoral het westen bovenaan ge
steld. 

d. Zij hanoems, of late benosmen door de Classis· Iowa, eene Com
misBie voor Correspondentie, die de hoofdcommissie op de ·hoogte VRQ. 

zaken houdt. 
e, Zij gelieve in overweging te nemen, O,ffi een jong mensch· bepaald\ 

':001' de Binnenlandsche Zen ding op te leiden, gelijk zich hiervoor reeds 
, 'iemand bij haar he'eft aangeboden. 

f. Zij geve de vrijheid om het traktement van een zendeling met $200 
te verhoogen,_ en dat alzoo op $800 te brengen: " 

N amens de ZendingscQmmissie, 
L. J. HULST. 

g. De Synode adviseere, dat door de Classes_ Grand Rapids en,Hol
land twee predikanten, en door de Ulassis Muskegon een pl'edikant, elke 
drie maanden, gedurende vijf achtel'eenvolgende weken naar het westen 
gezonden warde, onder bepaling als in.de Cla88is Holland geschied is, " 
(zie 'Wachter, Feb. 24, '92) met dien verstande dat: 

Deze bepaling geldt tot.de volgende Synode; en 
Indien 'de verhouding tusschen predikanten en, -vacante gep:1eenten 

i,n genoemde Classes zoo ongeveer cilezelfde blijft als die thans is. 
GE1fIEENTEN COLLENDOO~N EN OVERIJSEL. 

a. Elke C1.assis hebbe naar _de :t>ehoeIten eeri ()f meer Z_endeling
l.eeraars. 
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h. Daze worden,' in ove..rleg met _ de -hoofdcommissie del' Biunenland
sebe Zending, cloor' de Clas~es benoemd. 

c. Naar omstandigheden en behoefte wordt dezeR leeraars een be
paald RaDtal gemeenten (indien mogelijk -Diet,boven de vijf), als ,wel'k
kridg aange'wezen. -' , , _ ' 

do Een vasts woning 'worde dezen leeraars bezorgd, )Vaarmee het 
traldement in Qvereenstemming, worde gebracht. . 

e. Elk dier gemeenten bl'enge naar stoffelijke kracht tot het trakte
'J;llent bij voor clep Zendeling·leeraar. Het teko~tkomende worde uit de 
Ims ?-er Binnenlandsche Zending aangevuld. 

f. Oak kOI.Jden gebeel onvermogende gemeenten zich,tot de kas weu
. den om onders~eu'ning. 

g. De Synods verzoeke ooze' Eerw. Docenten vl'iendelijk of ze hun 
'vacantietijd niet zouden willen doorbl'engen in de Westersche gemeen
ten, teneinde Gaardoor een weinig in de aldaar groote behoeften te-
gemost te komeu. ' . 

CI,A~SIS MUSKEGON. 

'h. De Synode vestige hare aandacht op de Bjnnenlandsche,Zen~ing., 
CLAssrs GRAND RAPIDS. / --

i., De Synode roepe eeri fOJ:,lds in 't levell, waaruit zwakke en aanko
mende gemeenten kUllnen worden geholpen, ell wijze door beroeping 
een .Ieeraar aan am deze te diellen of te helpen formeeren. 

DE KERKERAAD TE IWSELAND. 

}. Friesland, Mich., vel'zoekt met aUen ernst am eeD ondersteuning 
van $100 tot het traktement van eeli t,e bel'oepen leeraar. 

DE KERKERAAD ALDAAR. 

k. De Synode w.ijze aan ieder BinnenlandschZendeling'een bepaald 
gedeelte del' V. S. als zijn arbeidsveld aan. 

CLASSIS HUDSON, 

l. Er warde zoo spo,?dig mogelijk een Zendeling-Ieeraar geplaatst in 
,N. W. Iowa, onder aanneembare voorwaarden. 

w. R. SMIDT. 

m: De 01as8i8 vl'aagt, wegens de dringende behoefte aan Evangelie:
arbeid, om een Classikalen Zendeling; indien mogelijk, men geve haar 
twee. 

n De Synode 'zorge, zoo veel mogelijk, dat voor den Binnenland
, .:schen Zendeliug ouzel' Kerk een station ten zijrien gebruike worde aan~' 

CLASSIS IOWA. 
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ARTIKEL37. 

De commissie VOOI' ,de zaken aangaande de Bi,nnenlandsche,ZendiIig 
l'apporteert. Dit rapport wOl'dt aangenoIllen. Rierna brengt de Hoofd

. comm. verslag nit bij mondtt van Ds. Hoekstra (zie bijlagen). De Syno
de besluit het volgende: 

a;, Dat. de Binnenlan'dsche Zendingscommissie als hoofdcommissie 
en de verschill€lnde Olassikale commissien op dezelfde wijze worden 
saamgesteld als vroeger, met dien verstimde, dat de classikale commjs
sien niet aIleen in uaam bestaan, maar verschuldigd zijn haar eigen ter
rein na-te speureu; hare behoeften aan Zendingsarbeid te beool'deelen 
en daarover met de hoofdcommissie t8 correspondeereB en te handelen 
over de behoefte aan een of meer Zendelingsn. 

!J. Dat e1' een f9uds wordt opgericht tel' hijdl'age tot Kerkenbouweri 
Predikantstraktementen, bekend onder den naam van . "Kerkhulp"~ 

-De Synode wijst Ds. J. Noordewieraan, wien gelden voor dit doel kun
nen gezond_en wOI'den. Tot aan de volgende Synode kunnen zulke gel-, 

, den door de Biilll. Zendingscomm. gebruikt worden en men zie of dit 
fonds later zelfstandig kan optreden. 

c" Dat de Binnenlandsche 'Zendingscomm. volmacht zal hebben Om 
de Zendelingen op een 'bepaald punt te vestigen eli zooveel .zendeJingen 
in het w~ld te hebben als mogelijk is, vooral het Westen _bovenaange
steld. 

d. Om niet in te gaan op het v00rstel der commissie qm iemand voor 
rekening van de Kas te laten opleiden. ' " 

e. Dat het traktement voor den Zendeling op 800 doll. worde ge
bracht, met deze bepaling, dat de Zendeling zichzelven'van woning voor
ziej de plaats del' woning wordt in overleg met de Comm. bepaald. 

f. Het ,ad vies del' Comnl:. aan te nemen, luidende:· De Synode geeft 
vrijheid aan de Hoofdcomm. om op een bepaald veld met eene" zwa:kke 
gemeente, die bijv. een predikant half kan bezoldigenj 'zulk eene ge

'meente met de Comm. iemand kan beroepen die gedeeltelijk voo!' de 
Ge~eerite en gedeeltelijk voor de Binn. Zending arbeide in de omge
ving van zulk eene gemeente. Zulke gemeenten 'op deze wijze door de 
Zending te bearbeiden doen wat ze kunnen voor de bezoldiging van de'n . 
zendeling. Ook zal gezorgd worden, zoo vel' dit kan voor een DuHsch 
(en Engelsch) sprekend Zendeling, waar dit bHjkt noodig te zijn. 

g. Het adviee del' Comm. aangaande het voorstel del' gemeenten
Overisel en Collendoorn aan te nemen, luidende: de Comm. heeft Diets 
'bizonders hieromtrent, 'maar ontraadt de Synode niet het adviseeren. 

h. Om de andere zaken del' Agenda; zooals van, de Gem. Friesland in 
. de handen del' Bi~n. Zendingscomm. te.-plaatsen. 
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ARTIKEL 38. 

De v81'schil1€1ude classes vergaderen un in Comm" ter beliloemiIlg 
. del' classikale Zendingscomm., waaruit blijkt, dat de 'Hoofdcomm. be,
staat nit de Dss. L. J. Hulst, J. Riemersma,'J. B. Hoekstra, J. Marcus
se, C" Bode, A. Van Hanten en P. Van Vlaa~deren. 

ARTIKEL 39 . 

. De Synode beBiuit om de mi(ldagzitting te Biuiten 4:30. 

ARTIKEL 40. 

Daze vergadel'ing wordt gesloten door Ds. J. C. Voorhis. 

NAMIDDACZITTINC. 

ARTIKEL 41. 

Namiddagzitting geopend met het zingen van Ps. 25:2 en gebed 
door Rev. J. A. W 8stel'Velt. ' 

AG. PUNT II.-ZENDING ONDER DE HEIDENEN. 

a. De Synode bespreke bet' Rl'beids'veld voor de zending onder de 
,Heidenen en wekke op tot v81'eenigde krachtsinspanning VOOI' dit wel'k. 

CLASSIS GRAND ,RAPIDS .. 

a. De Synode verklare, -d.at wij, wat het zendingsveld betreft, moeten 
blijven bij het in 1888, Art. 6, vastgestelde, en onzen,arbeid derhalve bij 
voorkeul' moeten bepalen tot de Indianen in ons eigen hind. . 

b. Spreke de' Synode zich nit, of men nog zal voortgaan met 
het beroepen van Zendelingen liit onze Leeraal'S, dari of men, gedachtig 
aan de v8rschillende vl'uchtelooze pogingen.; zal waehten - tenzij zieh 
bijzonder gunstige gelegenheden mochten voordoen - tot onze kwee
kelingen gereed zijn. 

c: Doe de Synode'van hare meening blijken, of de kweekelingen, bij 
de,gewone kundigheden, aan de 'rheol. School te verkrijgen, ook eenige 
practische bekwaamheden, van het gewone openbare en buiselijke leven. 
z'icl1 moet.en eigen. maken. -

DE COMMISSIE DER ZENDING ONDER DE -HEIDENEN . 

. b. De Bynode besluite om een del' zendelingen op Soemba finantieel 
I,,~oor hare rekening te nemen, in ~ereeniging lllet en onder t06zicht .van 
de Ohr. Gere£. 'Kerk in Nededand; of indien de Synode bet betel' 001'

deelt, genoemde Kerk in haar zendingswerk te,steunen. 
c. De Synode h'erzie Art. 65 del· Syn,odale handelingen'van !l888. 

CLASSIS HOLLAND. 



-21-'. 

d. aDZe Kerk begimie zending in ve~'eelliging met de ,Vereenigde . 
Presbyterische Kerk, vooreel'st in EgYP,te. '. " 

W. R. SMIDT. 

ARTIKEL 42. 

Het rapport van de Corom. van de Zending onder de ::aeidenen wordt 
gel~zen en goedgekeurd, zie Bijlagen. 

ARTIKEL 43. 

Het rapport van de Comm. voor de z~ken betrekking hebbende op 
de Zending onder de Heidenen, wordt ge1pz8n en aangenomen. De 
Synode besluit: 

a. Dat het Zendingsveld del' Kerk Amerika is. 

b. Er voorloopig ~iet op)n ts gaan met andere ReI'ken zamen ts 
w81'ken, maar blijft eene"'eigene Zending .. honden. 

c. ,Te waebten Illet het uitzenden, totdat de Zendeling-kweekelingen 
gerBed zijn, tenzij zich bizondel' gunstige gelegenheden mochten voor
doen. Tot zoolang wijde de Kerk hare krachten bizonder aan de BinD.. 
Zen ding door middel ",an collecten en 'niet door leening van gelden uit 
de Kas del' Heidenzending. 

ARTIKEL 44. 

Nog wal'en de zaken dezer Zending niet afgehandeld toen het, ver
dagings-uur aanbrak. Oudel'ling y. D. Hoek sloat met dankzegging, de 
Vel'gadering. 

MAAN.[)ACMIDDAC ZITTINC 20 JUNI. 

Geopend 'met zingen -van Ps. 119:17 en gebed door Rev. C. Bode. ,I j 

ARTIKEL 45. 

De presentielijst word afgeroepen, waaruit blijkt, dat de v-olgende 
'Seculldi hllDne Primi hadden vervangen., Van de Classis Grand Rapids 

,als zoodanig tegenwoordig: 

Oud. D. Mohr, .......................•............... Allendale, Mich. 
" K~ Zwartwold; ......... ''<'' ••••• Fifth Ave., GI'and Rapids, Mich. 
" P. Petersen, ....... '- ..... _ ....... Crosby Rtr., Granq Hapids" Uich~ 
'" J. Visser, ........ ' ......... ' ....... East Str., Grand Rapids, Mich.1 

" H. Kooistra, ...............................••......... Lamont. 
,j 
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'OL. HOLLAN'D. 

Brink ........................ ~,' ... " ...... '. ", ... -dollendool'll. 
Lanning,'. : ........................................ Dl'enthe~ 

., B. ~aInp8! ........•............... ', .... -, ........... Gl'aafschap .. 

.. H. Kracht, ............................. Holland, Market Street. 

.. B. Van den Hoop, ............. , ....................... Oakland. 
" H. Gal'velink., .. ; .............................. ' .. ; South Olive. 
,. R. Meijering, .......... , ......................... ;. ,:-Vriesland. 
" C.))e leoeter, ..... ~ .............. " ................ " . Zeeland 1., 

CL. MUSKEGON. 

Oud. B. Heetderks, ................... ': .................... Fremont. 
" P. Dirkse1 •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• Grand Haven I, 
.. C. Van Zanten, ........................... ,; ... ' . Grand 'Haven II. 
'f, S. Langeland, ............ ' ......................... Muskegon 1. 
" G. Jonker, ............ , ........................... lVluskegon II. 
" R. Hijma, ....................................... Muskegon III. 
" H. ICuiper, ... -.......................... , . " ....... Spring Lake. 
VOOl,'LS een brief, van lVlesei'vey,-, Iowa. Als ken:nisgeving aar:genomen. 

ARTIKEL 46. 

De bespl'sking van de zaak del' Heiden Zendillg wOl'dt vool'tgezet. 
Aangenomen wordt nag: 

~ & Den kweekelingen geve men, zulk eene opleiding als de Zendings 
Camm. meeAt voordeelig oordeelt, waartoe wij meelleD dat eenige kennis 
del' niedicij'nen wel, wenschelijk zon zijn. 

PROTEST. 

Dewijl de Synode het besluit nam om met de Zending onder de' 
Heidenen binnen de gl'enzen van Amel'ika t.e blijven en bij voorkeur on
'd'er de Indianen te w'el'Kfm"pi;otesteert onderget.eekende op de pavolgen· 
de gronden: 

a. Daar het beproefd is door Rev. T. M. v,' d., Bosch en. volgens ZEw. 
getuigenis niet weI uitv08rbaar is. 
:-b. 'D_aar dit besluit in 1888 alreede genomen en wederom in 1892 her- ~ 

haald is, hetwelk den Zendingsgeest gaat doogen, daar het bewijs ,voor
handen is, dat het geven mindel' wordt. 

c. Dat gelden voor de Zending gegeven op luterest worden gezet 
,enz., .bij velen afkeuring wegdraagt. Daarorri' kan de ondergeteekende 
zich daarmede'niet vereenigen. (W'as geteekend), rr. KEPPEL. , . 

ARTIKEL 47. 

Het rapport van de Oomill. VOOl' de 'Emeritus-kas wo:r;dt gelezen en 
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\ aangenomen. Zie Bijlagen.' Hierop rapport,eert de Oon:1111 .. voor Je ZR-: '1 
ken op de Agenda. Aangenomen wOl'dt dat de Comm. vocr ,de Emer~ti-
kas lllet de Camm. van Rapporteurs samen vergaderen om sen en :ander 
te bespreken om later te rap:porteeren. ' 

Punt V. del' Agenda zal daarbij worden opgenomen. 

V.-EMERITI-KAS. 
De Synode verhooge deondersteuning voor Ds. W. Coelingh uit de 

.Emeriti-kas. 
W. R. SMIDT. 

AG. PUNT VI.--TUCHTZAKEN. 
a. Hebhen gecensureerde lidmaten het recht, om hunn'e stem nit te 

br€mgeu, bij het verkiezen van kerkel'aadsleden. enz? , 
b. 'Vat te doen met auders. die hunne kinderen maanden lang, of 

zonder eerriga redenen, of om gemoedsbezwaren niet te~,_ doop aan
bieden. 

c. j Hoe te handelen met getrouwde doopleden, die niet aan Art. 61, 
, Algero. :Bep., voldoen en toch met hunoe kinderen ten doop komen ~ 

d. Zon het niet ,geweJtBcht zijn, dat d'3 Synode poging-en -aanwende 
oat geheel de ,Ker4: Art. 57 del' D. K. in toepassing brenge aangaande~ 
,de ten doop hefting van kinderen. 

CLASSIS HUDSON. 

e. De Synode waarsc4uwe nadrukkelij'k tegeu aUe' verkeerde ban de
lingen waaraan Gemeenten en LeeraarB zich kunnen schul dig maken 'in 'c 

het beroepen: bet uitlokken van beroepen; en het gerekte in de- beBlis~ "
f.·jng aaugaaude de outvangeoe beroepen. 

CLASSIS ,]RAND RAPIDS. 

f. De Synode dringe sterk aan tot algemeeue handhaving van Art. 
61 en 62 der Alg. Bep. 

g. Ook spl'eke zij zich bes1ist nit of 'bet broeibakwerk op Z0udag tot~ 
de wel'ken del' noodzakelijkheid behoort. 

DE KERKF.RAAD 'l'E E~GLEWOOD. 

h. De Synode brenge wijziging in Art. 60 en 61, del' Algero. Bep. 
CLAS8IS MUSKEGBN. 

ARTIKEL 48. 

'" Het rapport in zaIre tucht zaken gelezen en aangenomen. 
a. In iake punt a geeH de ::!ynode een ontkennen{f ant~oord. 
b. Punt b wurdt verwezen Daal' Art. 56, Dordtsche Ke,rkol'de. 
c. AangenomeIJ. wordt: 'Vel doopen en men handele met de ouders 

op grond van het slot van Art .. 62, Algelll. Bep . 

.. _. ---~-- . -_ ... ~'. _._._ .. ' 
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d. Op, punt d besluit _de Synode niet in £B gad~. 
e. Op punt e besluit de Synode eveneeus niet' in te gaall, omdat er 

geen concreet geval voor' de Synode gebracht werd. 
f. Op de algemeene handljaving van Art,. 61 ea 62 algem. bepalingen 

de 'Synode "erustig aan. 
g. In zake het broeibakw81'k op Zondag wijst de Synode naal' Art. 76 

Algero. Bep. en laat het voorts aan de wijsheid del' kerkel'aden over. 
h. In Art. 60 en 61 Algem. Bep. besluit de Synode geene, wijzigingen ' 

te brel'gen. (Zie punt.f.) • 

ARTIKEL 49. 

'Komt tel' tafel van den kerkeraad Coldbrook, Grand Rapids, sene 
instl'uctie van den volgenden inhoud: "Of men iemand. die onder de 
t:ucht del' onthouding staat, al dan niet zal toelaten tot getuige hij den 
doop van zijn kind.'" De Synode oOl'deelt dat zoodanig iemand Diet op 

vragen, gebruikelijk bij het fOl'IDulisl', mag antwoorden . 

. ARTIKEL 50. 

Tel' kerinis wordt gebracht dat de 'Vestern Michigan College een 
brief aan de leden del' Bynode l'icht welks inhoud is: eene vl'iendelijke 
'uitn"o,ii,:ing om bij de sluiting dezer zitting genoemde College flen be
zoek te bremgen. De Synode deze llitnoodiging waal'deerende, besluit 
echtel' daal'VRIl, geen gebruik te maken, wegens gebrek aan tijd, en 
dl'aagt den Prces8s en Scriba op dit te antwoorden., 

ARTIKEL 51. 

Na het zingen van Fs. 134: 3 sluit Prof. G. E. Boer deze zitting met 
dankzegging. 

DINSDAC MORCEN, 21 JUNI. 

De ve1'gadeI'ing wordt geopend met het zingen van Fs. 68: 10, en 
gebed door Rev. J. I. Fles. ~ 

ARTIKEL 52. 

De notulen van-}Iaandag, 20 Juni, 'worden gelezen, aangenorilen en 
goedgekeurd. 

AG. PUNT IV.~KAS ];)X BONIS PUBLICIS. 

De Synode dringe e1' op aan, dat de vel'schillende Classen eenzelfde 
l'egleme,nt aannel~:18ll voor hare respectieve studentenkassen. 

OLASSIS HOLLAND, 
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ARTIKEL 53. 

Op €len, aangenomen vool'stel benoemt- de ,Prres8s de, versehmend~," 
prres. del' classikale kassell E. B. P. om €len l'eglement te ontwerpen~ het- ' 
welk naar,de onderscheidene Stated Olerks gezonden zal worden, opdat 
iedere class8 het b~8preke. ' 

ARTIKEL 54. 

Het'rapport dei' comm., in zaire de Emeritus-Kas, komt tel' tafer(zie 
Art. 47). Dit rappo:1't wordt gelezen en aangenomen. Op voorstel dezer 
com~. besillit.de Synode: . 

a. Dat de Wed. Stuit verweze.o. worde uaal' het reglement VOOI' de 
Em. KaB. 

b. Dat DB. 'J. Stadt het voortdurend emeritaat warde toegestaan. 
c. Dat DB. VY. Coelingh verwezen warde Dqar het Regl"ement veor de 

Em. Kas. 
d. Dat Ds. J~ Guelker tot de volgende Synode 'eene toelage zal on~

vangen van 250 doll. per jaaI; zij maakt eehter geene bepaling aangaan-
de ?ijne werkzaamh:eden. -

ARTIKEL 55. 

Een brief ingekomen van D. 1\'Iokma en J. Lemmen, behelsende vijf 
Vl"agen. Aang,enomen wordt hierop niet in to gaan omdat er geene min
klaeht is en voorts hen to verwijzen uaal' den ~erkeraad te CollendoOl:n .... 

, waar de zaak behool't en nog niet afgehandeld is. 
Ingekomen een brief. van H. Flinkers, van West Side, Cleveland, 

. Ohio, Aangenomen wOl'dt: dat eene Com. te Clevel.and met- de beide 
kerl{eraden aldaar v81'gadere over_ de zaak in genoemdcn brief voorko
mende. Benoe,md: Dss. Ekstel'. K. Kuiper en Oud. 1\Keppel. 

ARTIKEL 56. 

Rapport in zake de Duitsche vertaling ODzer litul'giscbe formQ.lie:-
,ron. Dit rapport wordt aangenomen en in de Bijlagen opgenomen, -

VlI.-THEOLOGISCHE SCHOOL. 

a. De Synode'drukke haar lngeDomenheid nit met het besluit 
Dr, 8;. Vos in zake zijner roeping Daar Pl~incetoD. 

b. 'De Synode besluite tot het benbemen van eon vierden Docent. 
DB KERKERAAD DER GEMEENTE T-E ROSELAND. 

van 

I 
i 
I 

c. De Synod~ overwege, wat te- doen om het onderwijs aan de Theol. _) 
School op beteren voet te krijgen. - _ 

d. De Synode Lenoeme een anderen Redadenr voor "De Wachtel''', " 
opdat G. E.'Boer al zijne krachten aan het onderwijs wijde. - '/ J 
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e. De Synode neme in,zags'van tw'ee door bet. Curatorium ontworpen 
concept 'reglementen. 

f. De Synode spreke het nit of het admissie examen oak "afgenomen 
moet worden van classicale kas "studenten. 

HET CURATORIU:M:. 

_g. De Synode bepale hoe te handelen is, met studenten, die aanzoek 
doen, om tijdelijk verschoond te blijven, van College geld te betaIen. 

CLASSIS GRAND RAPIDS. 

ARTIKBL 5.7. 

Rapport in zake de Theal. Schoo1. Aao.genowen werdt: 
a. Dat. de Synode hare ingellomenheid nitdrukk~ met het besluit 

'van Dr. G. Vos, inzake ·zijner roeping na,aI' Princeton. Op besluit del' 
Synoqe wordt'zulks door den Preeses in warms be~oordingen' gedaan, 
waal'op Dr. G. Vos de Synode dank betnig-t. 

Naar aanleiding van deze bedanking wordt door Rev. J. C. Voorhis 
volgende voorstel ingediend en'door de Synode aangenomen, om 

gelden voor een "Library-fonds" bijeen te brengen. Als commissie van 
ontva'ngst benoernd: Dss. J. C. Voorhis, V. d. Vries en Oud. van Bree. 
De keuze van Boeken opgedragen aan de Docenten. 

b. ,Met eenparige stemmen besluit de Synode tot het benoemen van 
een vierden Docent. De Prms. benoeint nu eelle commissie _om eelle 
no'mina,tie te vO~llien, welke Comm. bestaat nit B. B. Vos, N'oordewier en 
Potgeter, met de Professoren en Curatoren. Deze Comm. moet gereed 

tegen den volgenden morgen. In handen dezer Com. wordt ook 
gelegd de instructie del' 'Gemeente Hidott. 
. c. De SCl'iba van het Curatorium leest nu een cOllcept-reglement 
voor, de Theol. School; dit reglement wordt aangenomen en na eenige 

'wijziging goedgekeurd. Zie Bijlage. 

ARTIKEL 58. 

'De morgenzitting wordt gesloten door DS.,A. Van Houten. 

NAMtDDACZITTINC. 

De vergadering wordt geopend door Oud. S. Postma met het _zingen 
van .ps. 84: 6 en gebed. 

ARTIKEL 59. 

e. De Scriba van het Curatorium leest vervolgens het, andere concept 
Reglement, nam. voor het Curatorium. Ook "dit Reglement is door de 
Synode aangenomen., zie Bijlagen. 
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c. De Synode oordeelt' op pnnt,c v~ldoend beschei4 g~'gev~u te heb- :' 
ben door-het besluit"om een vim'den Docent'te benoemen. . 

d. Aangezien een vierde Docent aan de Schqol benoemd za:l wordeu) 
besJuit de Synode, dat Prof. Boer Redactenr van "De Wachtel''' blijve, 

f. Met, betrekking tot het adIhissie-examen, besluit de Synode: 'dat 
oOlr classikale Kasstudenten admissie-examen moet€m ~-fleggen, wat aaU_7 
gaat -de wetenschappelijke ontwikkelillg. ' 

g. De Synode geeft het Curatorium geen vrijheid om studenten van 
,de betaling van het College-geld tijdelijk vrij te laten. 

ARTIKEL 60. 

De Synod.e besluit" dat de Alg. Penningmeester de reiskosten heeft 
te restitueeren aan de Gorum. naar Cleveland (zie Art. 55); aan de afge
vaardigden ,naar de U, P. Church (zie Art. 24) en aan den afgevaanligde 
naar de Synode in Nederland (zie Art. 24). 

AG. PUNT X.-UNIONS. 

a. De Synode vestige bij vernieuwing hare aandacht op de verschil
lende unions in deze _gewesten, dewijl zU volgens 'haren aard en strek
king, bij eEme consequente doorwerldng barer beginselen, niet aileen de 
geheele oinkeering del' tegenwoordige maat.schappelijke orde~ en 'de ve~'~ 
nietiging del' kerk, zOlJden tengevolge ,~ehbenl maar ook tot schade vap 
het grootste deel harer tegenwoordige voorstanders, zouden· uitloppen. 

CLASSIS .GRAND RAPIDS. 

b. De .synode wijze de Vereelligingen aan, welker lidmaatschap zij 
onvereenigbaar acht met het lidmaatschap del' Kerk., Of weI, zij bapale ' 
hoe verde kerkeIijke tucht m0et gaan over hen, die tot sommige ,min o~ 
meer berispelijke vereenigingen behooren. Zooals de zaken un staan, 
worden zij illl. sommige gemeenten gednld, of oak weI als lidmaten aange-' 
nomen, die in andere gemeent.en noch aangenomen noch geduld wor
den. 

DE KERKERAAD TE ROSELAND. 

ARTIKEL 61. 

Rapport in zake Unions. Aangenomen wordt: 
1. 1\iet betl.'ekking tot punt a, dat volgens het oordeel del' Synode -

over elke bepaalde union geoordeeld moet worden volgens de bfficieele 
statuten del' union en het doel, dat zij zichzelf dam'in voorstelt. I 

2. Dat, indienlaQgs dezen weg het doel del' union blijkt te strijden 
tegen Gods Woord eu de grondslagen del' maatschappelijke orde, alsdan 
kerkelijke v9rmaning en behandeling niet kan uitblijven. ' 

, i 
, 

. , 

j 
--



Met betrekking tot'punt b,' 
1. Geeft de Synods geene verd'ere aanwijzing van bepaalde,unions 'of 

genootschappen, behalve wat Vl'oeger reeds gegeven is. 

2. 'Vekt de Synode de kel'keraden ~p, te handelen volgeuB de bo~en 
riitgesprokEm beginselen. ' 

3. ~ij verschil van behandeling door de verschillende kerkeraden 
brenge IDell de concrete gevallen op de cIassis. 

AR'rIKEL 62. 

Rapport van de Synodale Camm. Dit wordt aangenomen .en in de 
bijlagen opgenomen. 

ARTIKEL 63. 

Wijl Oud. C. Van Zariten de Syuode der Chr. Gerel. Kerk verleden . 
jaar ,had bijgewooud, wordt die broeder vel'zocht om mededeelingen te 
d08n,_waaraan hjj beantwoordt. 1)e Prooses bedankt dien broeder VOOl' 

zijn verslag. 
ARTIKEL 64. 

Ds. L. J. Hulst,' als lid del' Synodale Comm. aftl'edende, wordt, door 
d~e .syno~e bij accla~atie herbenoemd. 

ARTIKEL 65. ' 

Rapport van de Binn. Zendingscomm. (zie,Art.38) aang-aande de 
ver,zoeken van gemeent,~n om ondersteuning in het, roepen van l~erareD. 
of waar men reeds een Ieeraar heeft. 'Aangenomen wordt dat toegestaan 
wOl'fle aan de v,olgende gemeenten, het onderstaand be~rag. 

Vriesland en Overijsel, S. n ......... , .......... ' ..... -" .. $150 
Prin'sburg, Minn., ... , ..... ' ............. , . . . . . . . . . . . . . .. 150 
Rotterdam, ........................................... ,. 100 
Ridott, .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. ... 100 
Bunde t Aan die gemeente te geven die het 1 
Emden, . . . . . . eerst een learaar heeft. ... ',' . 100 
Firth, .................................................. 100 
Luctor ................................................ 100 
Parkersburg.. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .... . . .. .. ... 100 
Hull .................................................. 100 
Mesal'vey en 'Wright Cu., saulI'n .... ' , ......... _ ....... ' ... 100 

"Cleveland, "\Vest Y.;ijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Lansing. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. 100 
Fulton ............................................ ,.... 100 
.Alto .................................................. 100 
Spring Lake ........................................... 200 
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Richland, ....................................... ~ .... . 
Vriesland.:" .......... ' .. ~ .......... ',' .................. . 
Beaverdam ........ _ .............. ' .. ' ................... . 
Sayville, .......•...................................... 
Baldwiu, ....... " ................ , ........... ' ......... . 

1\R 'l'IKEL 66. , 

200 
100 
100 
50 

200 

Hackensack vraagt hoe un te handeleu lllet hunnen' Cl.~Zendeling. 
Aangenomen wordt: 'die zaak te leggen in de handen der Hoofd COhl-: 
missie. 

ARTIKEL 67. 

Met dankzegging door Rev. J. Trompe~ gesloten. 

WOENSDAC MORCEN ZITTINC. 

ARTIKEL 68. 

Deze zitting werd geopend met het zingen van Pe. 25 : 2, en geb~d 
door J. M. Remeijn. 

ARTIKEL 69. 

Notulen gelezen, aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 70. 

De Comm. om eene ~o~in'atie van Professoren der Synode'vDor te 
stallen ,(zie Art. 57b) doet nn iTerslag; zij stolt de vergad_ering het vol
gende vijfta~ voor: Prof. Rev. N. M. Steffens, D. D., van Honand; 

,Prof. Rev. D. K. Wielinga, van Kampen; Prof. Rev. Joh. J'aeger, te 
Emden (Duitschland); Hev. G. D. DeJong, van Grand Haven, en Rev,. 
H. Potgeter, van Ridott, Ill. Deze nominatie wordt door de~ 'SyuQde 
aangenomen. 

ARTIKEL 71. 

De Synode v6rgadert nn in comite en bespreekt het bovengenoemde 
'vijftal; nadat men overeengekomen is dat de stemming zal geschieden, 
met twes-del'de meei'derheid: gaat DB. J. H. Vos voor in het gebed. '_ 
Door de stemming bleek, dat Dr. N. M. Steffens. van Holland, met bijna 
aIle stemmen was benoemd tot Professor. Bij acclamatie benoemt de 
Synode Prof. D. K. ,Wieleriga als secundus. En indien oak laatstge
noemde voor de benoeming bedankt. machtigt de Synoda het Curatorium 
om een hulp-docent te benoemen tegell September. 

ARTIKEL 72. 

'De Synode bflS.luit, dat Prof. Steffens tarstond pel' t,elegram ~et 
I ' 

, 

, .j 
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zijne benoeming in kenuis :zal worden gest'eld. Zulks gescliiedt:door 
het - Moderamen, dat tevellS - 'opdracht -.ontvangt den beroepshrief ,te 
schl'ijven. 

ARTIKEL 73. 

De Synode geelt de Comm. del' Binnenlandsche Zending vrijheid de 
Gem. van Oost-Friesland sene toelage te geven van $200 voor ~leer-
aars-'tJ.'aktement. ' ' 

Tav8nB bavaelt de Synode sene collects aan voor de gemeenten 
Meservey, Lemars en Rock Valley. Deze eene collects is op te ,.zenden 
aan Ds. H. Bode, Wellsburg, Iowa, ilie het bedrag gelijkelijk over d • 

. gemeenten moet v81;deelen. 

ARTIKEL 74. 

De Com. van de Zending onder Israel (zie Art. 22b) bericht, dat zij 
als penningmeester heeft benoemd: Rev. J. I. Fles te Muskegon. aan 
wien de g,elden gezonden mosten worden. . 

Dit wordt als kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 75. 

Een brief van DB. K. K1'8ulen ingekomen (zie Art. aOd). Aangeno
men wordt: hem naar de Classis Grand Rapids met zijn verzoek te Vl3r-
wijzen. 

ARTIKEL 76. 

Ds. Diepering Langereis vraagt vrijheid de vergadel'ing te vel'1a.ten 
wegeus ongesteldheid. Dit wordt gegeven. 

ARTIKEL 77. 

De Synode acht het noodzakelijk, aat Bene Comm. de zaak vall Dr. 
J. C. Calkoen in loco onderzoeke. Ais zoodanig worden beno.emd: Dss. 
P. Kosten en J. Riemersma. 

ARTIKEL 78. 

Aan de orde komt "De Wachter" zaak: 
Aangenomen wordt: 

'a. pat de'Zondagschool-lessen iri'"De Wachter" zullen blijven. AlB 
zoodanig te behandelen de Internationale lesse~. 

ARTIKEL 79. , 
Rev. E. V. d. VI'ies vl'aagt wegsuB ongsBteldheid naar huis te roo

gen gaan. Toegestaan. 

ARTIKEL 80. 

Middag zijnde ,word! deze zitting door Qud.H. Kracht geBlo!en. 
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N'AMIDDAC ZITTINC. 

De Verg.'·wordt geopend met het zingen van Pi:!. 25: 6 'en gebed door 
Rev. H. Bode, 

ARTIKEL 81. 

Rapport in-.iake ,IDe ""Vachter" wordt ,voortgezet: 
Aangenomen wordt nog: 

b; Dat uan Prof. Boer de redactie del' Zondagschool-Iessen in "De 
vy achter'" worde"opgedrageri; 

c. In zake medewerkers vaor "De Wachter" besluit de Synode de 
medewerkers in Art 38, vorige Synode genoemd, te behouden. In 
plaats van de Brs. HeijuB_en Potgeter die verschoond' worden, benoemt 
,de Synode DBS'. K. Kuiper en J. Remeijll. 

d. De C9ID. van advies in hetzelfde Art. genoemd, doet verslag en 
wordt door de Synode hel'benoemd. 

e. Aan den Redakteur in overleg met de Comm. van adviee wordt 
opgedrage~ de plaatsl'uimte VOOl' adV81'tentien in "De 'Wachter" te be
palen. 

f. Ala administrateur tot de volgende Synode wordt gekozen ·W. 
Brink, in functie te tredell a. 6. September. 

ARTIKEL 82, 

Komt aan de orde de verkiezing van "Trustees, enz. 

a. Trustee. De aftredende leden zijn Dss. R. T. Kuiper, J. H. Vos, 
J. Post en Oud. A. Van Bree .. Deze worden herkozeu; de seeundi zijn 
Oudd. Postma, Keppel, Dss. Smidt en, Voorhis. -, 

b. Ais Penningmeester der Theol. School en Algemeene Studenten
kaB wordt S. S. Postma herbenoemd. 

c. Ala leden voor de Comm. van de Zending onder de Heidenen wor
den herbenoemd Ds. Vos en Oud. Garvelink. 

d. Ais leden voor de Emeritus-kas worden herbenoemd: Oudd. Van 
Bree, Keppel, Postma. 

e. Ala Penningmeester voor het Dollarfonds wordt· herbenoemd Ds. 
J. Riemersma. 

f. Als Penningmeester voor het fonds "Bijbelverspreiding" 'wordt 
herbenoemd DB. P. Schut. 

g. Als Controleur der verschillende fondaen wordt herbenoemd Oud. 
l? Heijboer. 

h. Als Algemeene Penningmeester wordt herbenoe'rod Ds J. ,Noorde
wie~. 

! 
1 

! 

\ 

r 

I 
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ARTlKEL 83. 

Verslag.van OllS Duib;ch maandschrift. Aangenomen wordt hier~ 
omtrent:' ' " 

a. Dat dit blad voort"aan twe,emaal in. de maand, zander pl'ijsverhoo-
, ging, worde uitgegeven. VOOl'ts, dat de redakteur het eerste jaaI" $25, 

en het t·weede jaar $50 zal habben en dat de Kerk oak nn weer de uit- , 
gave enz. voor €ligen riBico neemt. 

b." Dat genoemde 25 dollars van het aerste jaar ell-het voo1'8chot van 
de Classia Iowa, groat $100, gerestitueerd worde nit het "\Vachter-fonds'. 

'C. Dat de administrateur van "Monatschl'ift" zich tot den admin
istrateur van "De Wachter" heeft te wenden, indien hij geldelijken 

, stann behoeft. 

ARTIKEL 84. 

~.... "De ~ynode besluit iemand ts banoemen om VOOl' de afgevaal'digden 
tel' 'Synode tickets te bespreken voor verminderden prijs. Als zoodanig 
wordt benoemd Rev.' H. Iserlllan .van New York, wien tevens vl'ijheid 
wordt gegeveu geschikte "blanks for appli~ation" te lawn dlllkken. 

ARTIKEL 85. 

Besloten wOl'dt: om yoor de komeude Synode duizend agenda's te 
Iaten drnkken. 

ARTIKEL 86. 

Besloten: om de komende Synode te honden in de Theol. School te 
Grand Rapids, ,te openen de eerste-week na Piuksteren, 1894. 

ARTIKEL 87. 

Komt tel' tafel: een voorstel Om het woord "Hollandsche" van den 
naam der kerken af te laten, wijl er ook Engelsche en ·Duitsche gemeen
ten zi'jn. De vergadering besluit dit voor9tel tel' tafel te leggen tot de 
'e. k. Synode. 

Het drukken van Classikale en Synodale lastbrieven wordt ook uit
geBteld tot dan. 

ARTIKEL 88. 

Besloten w0rdt: am geen protest in te diellen dan tijdens d,e zitting 
der .synode. 

ARTIKEL 89. 

De rooster voor de Theal. wal'dt gelezell; ~angenomen wordt, Vaal' 
, de clRssis: 
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Grand Rapids, ................................................ $1300 
Holland.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ....................... 1250 
Illinois ....................................................... 550 
Hudson ...................................................... 300 
Hackensack .................................................. 200 
Muskegon .................................................... 650 
Iowa ......................................................... 450 

$4750 
ARTIKEL 90. 

Besloten: om de Broeders en Zustel's te Grand Rapids te bedanken 
VOGI' het onthaal en de gastvrijheid den leden del' Synode verleend. Aan 
de pl'edikaRten del' verschiIlende gemeenten opgedragen zlllks aanstaan
den Zondag te doen. 

ARTIKEL 91. 

Aau het einde gekomen van de werkzaamhedell, neemt de Pl'oos. het 
woard. Zijn slotwoord luidde ongeveer aldus: 

Mannen Broeders! De taak, die wij hier in 0nze bl'eedste vergade
ring hadden te verrichten, is beeindigd .. Sommige zaken, die' op 
het Agendum voorkwamen en waaromtrent wij ODze besluiten genome~ 
hebben, zijn ingl'ijpend in ODS kel'kelijk leven. Het getal ODzer kerken 
is weI niet groot in vergelijking van 'sommige kerkelijke lichamen in ODS 

land, maar daarom hebben wij niet minder behoefte, dat van achteren 
blijke, dat wij werkzaam waren in's Heeren gunst en onder Zijnen 
zegen. 

Wij zijn van Gereformeerden huize. Dat wij het dankbaar erken
nen, dat het den Calvinist vergund is den diepsten blik te werpen in de 
Bouvereiniteit Goits, maar ook bedenken, dat juist daardoor te meer de 
verplichting op ons rust daaryan overal te getuigen. . 

In naam der Synode zij de dank gebracht aan de rapporteurs van 
verschillende epdracht, aan de Comm. die staande de Synode hebben 
gearbeid; aan de H. H. Docenten V00r hunne gewaardeerde adviezen; 
aan den Vice-prres. voor zijne hulp; aan de ::lcriba's voor de opteekening 
van het beslotene; maar bovenal ~ank aan den Heere, die ons samen
bracht. Terwijl wij Hem bidden om verzoening van hetgeen niet was 
naar de reinheid van zijn heiligdom, mogen wij den Heere teveus dan
ken, dat Hij ons, bewaarde voor w"at niet welluidt. 

En nu, wij gaan naar huis. Broeders! inzonderheid die ver moeten 
reizen, God brenge U in veiligheid bij de Uwen en de kudde aan uwe 
zorge toevertrouwd, en doe ze U in welstand ontmoeten. In twee jaar 
kan er veel gebeuren, echter de Heere gunne het ons, dat bij de volgen-
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de synodale vergadel'ing niet Mn dianaar des Woords door den dood ge
mist worde, gelijk wij bij den aanvang dezer vergadering nieIiuind had
den te betreuren. Evenwel, de geloovigen zien elkander nooit voor het 
laatat; eeumaal zullen wij elkander tach wederzien voor den troon des 
Lams, mede uitmakende de gemeente zonder vlek of rimpel met allen 
die de v81'schijning van auzan Heer8 Jezu8 Christus liefhebben in Oll
verderfelijkheid. Ik heb gezegd. 

Hierop neemt de Vice-Pl'oos. het waord, die den Prees. dank zegt 
voor de getrouwe wltal'neming van den zwaarwichtigen arbeid, hem op
gedl'agen. 

Met dankzegging aan dell Heere, sluit de Prrea. nu de Synods na 
het zingen van den Avondzan'g VB. 7. 

Hat Moderamen, 
A. KEIZER, Syn. Prees. 
J. H. Ves, Pnes. Assessor. 
J. RIEMERSMA, Iss 'b 
G.D.DEJONG,) yn. en 00. 
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BIJLAGE I. 

AAN DE SYNODE DER HOLL. CHRIST. GEREF. KERK IN N. AMERIKA: 

Hoog-Eerwa'wtde Broeders! 

Uwe zeer vereerende uitn00diging aan onze kerk,'om afgevaardig
den te zenden op uwe Synods, die 15 Juni en volg. dagen, hare zittin
gan te, Grand Rapids houdt, is door Ds. J. Van Andel ontv3ngen en claar 
hem met een begeleidend schrijven aan ondergeteekende toegezonden. 
In dit schrijven wijst Ds. J. Van Andel op het ver&chijussl, dat deSyno
dale Commissie ODZel' kerk, tengevolge van bet wegvallen van het Reg
lement van 1869, eigenlijk buiten fUTIetie is, dus niet meer bestaat. Ze-' 
ker is dit waal', met betrekking tot alles wat op de Begeering betrekhing 
heeft; of het ook waal' is van hetgeen op het terrein del' kerk zelve be~ 
hoort, b. v. cOl'respondentie met buitenlandsche kerken, is eene vraag, 
die door den een ontlrenneud, door den auder bevestigend beantwoord 
wOl'dt. Een feit is het, dat de Synodale CommiRsie reeds lang voor het 
ont,staan vall het nu weggevaUen Reglement het 'aanzijn had en dat zij 
haar mandaat heeft van de Synode, die het haar oak aUeen weer ontne· 
men kan. 

Maar hoe oak, op nw vriendelijk Bchrijven mag geen antwoord uit
blijven, en de Synodale Commiseie, hetzij dan in of buiten,functie,komt 
hiervoor misschien het naast in aanmerking. 

Wat uwe uitnoodiging tot het zenden van deputaten uaal' uwe Sy
node betreft, hieraan kan geen gevolg worden gegeven, daar onze jong
ete Synode geene deputaten benoemd heeft en de Synodale Commissie, 
gesteld dat zij nag in functie is, geene deputaten kan benoemen. Ons 
blijft dus aIleen over, u langs dezen schriftelijken weg de hartelijke 
groete onzer kel'k over te brengen. 'Vij doen dit met zeer veel genoe
gen en wenschen 11 tijdens uwe zittingen tel' Synode en uwe kerk in 
haar geheel aIles goeds toe. Met u 0p hetzelfde fondament staande. 
hetzelfde gel oaf bezitt.end en denzelfden strijd voerende, gevoelt onze 
kerk een band tot u, die onder den nedel'igen titel vall jongen zuster u 
aandient. De groote Oceaan ligt tU8schen ons, maar ala over dien Oc~
aan heen, rei ken wij u de hand en vereenigen. wij ons voor den troon van 
Hem, die de waterEiln in Zijne vuist heeft besloten en eena den tijd doet 
aanb1:'eken, waarin het heeten zaI: "En de zee was niet meel'''. Zij de 
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Koning der Kerk in uw midden met Zijnen H. Geest en leide fiij u in 
al u we beraadslagingell. 

Binnen karten tijd vergadert oak ooze kerk in Synods te Amster
dam, specifiek met het DOg op de vereeniging, die ten vorigen jare ge
troffen is in beginsel tU8schen ooze kerk en de Ned~rd. Geref. kerken. 
Zeer belangrijk belooft de Synode te worden. Hoe w6uschelijl,r zeu het 
ziju dat oak in Amerika eene vereeniging tot stand kwam tusBchen ker
ken, die dezelfde belijdenis hebben en oaar dezelfde beginselen levell. 

Wij hebben aUe hoop, dat de beide graepen van kel'ken ten onzent 
zu11en ineensmelten, al zal het zonder horten en stooten niet geschieden. 
Groote dingen heeft God aanvankelijk hier gedaao; wij vertrouwen dat 
Hij oak verdeI' alles welmaken zal. Ook in uw land wordt het goede 
des Heeren gezien; Hij zal verdeI' aan u gedenken. 

U Gode en den woorde zijner genade bevelende, blijven. wij met wa.
re hoogachting en broeJerzin, de nwen in 'onze,n Heere Jezus Christus. 

ZWOLLE, 5 Mei, 1892. 

Namens voornoerode kerk, 
J. HESSELS, 

Secretaris del' Synod. Comm . 

.!.AN DE HOLL. CHRIST. GEREF. KERK, OP 15 tTUNI E. K. VERGADERENDE TE 

GRAND RAPIDS, MICH., U. S. OF N. AMF.RIOA. 

Eerwaarde Hem'en en Broeders in den He-ere Jezus Christus! 
Genade en V rede! 

Door een schrijven van Rev. J. H. Vos, Se'cretaris del' Synode Com., 
uitgenoodigd en vriendelijk vel'zocht een afgevaardigde op uwe aan
staande Synodale Vergadering te roogen zenden, deelen wij als antwoord 
op uwen brief aan de Broeders mede, dat ODS dit schrijven tot groote blijd
Bchap strekte. Deze goede tijding was ook ons als kond water v~~r een 

. vermoeide zie1. 't Is waar, wij zijp. verre van elkaar verwijderd; even
weI gevoelen wij ons een, en stellen ook veel belang in de wegen en lot
gevallen van J ezus kerk in dat land. Daarom honden wij ook zooveel 
mogelijk de gangen van haal' in het oog. De tijding van den gestadi
gen wasdom uwer kerk stemde ons dankbaar jegeus God, Jie dezen W3S

dom schenkL Biddenu wenschen wij u verder toe, dat uwe kerk naar 
binnen moge groeieu en blof:lien in het godzalige leven door de' werking 
des Heiligen Geestes. en naar buiten mog@ toenemen in vele levendige 
ledematen en gemeenten ill aIle Staten! 

Ons aangaande kUIlneil wij U ook het goade berichten. In 't alge
meen zijn ODze toestaDden nog gelijk als voor twee jaren aan die Eetw. 
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Synode bericht is. Deze verandering is er, dat er door het vertl'ekken 
,van DB. Joh. Jager van Jhrhove Daar Emden-Nesl'moor en sedert te 
Emden en N aermoor geregelde dienst des woards is. 

En van ooze Theol. Sahaol kunnen wij melden, dat aDze beide 
Theal. Studenten Kolthoff en -Brunger in den Wijngaard des Heeren 
mochten uitgezonden worden. De andere heiden mochten het voorreeht 
genieten tot de Theol. atudieen bevotderd te worden. En daar 6r een 
andere Broeder nit Breslau tot ODS overkwam em aan anze school te stu
deeren, bezitten wij thana drie Theol. Studenten, maar niet een in de let
teren. 

/ Voorts, geliefde Broeders, is ooze finantie~le kracht nog altijd klein. 
Hadden wij meer geld - misschien beter gezegd: meer vertrouwend ge
loof op God - dan was er nog wat met gevolg aan te prijzen. 'Vant 
hoog tijd is het, dRt wij sen broeder als binnenlandsche-zendeling nit
zonden, maar ooze krachten rijken thans nog niet zooverre. Uit dien 
hoofde nn dat wij nauw met het geld rekenen moeten is het dan ook de
ze maal weer, dat de Classis niemand tot de Synode ten uwent ,afzoud, 
maar het den- ondergeteekenden opdroeg aen brief aan haar' nameus_ de 
Classis te schrijven. Gewilligheid was er bij dezen en genen broeder 
weI, om in uw midden te komen, maar de kosten wierden te veel be
schouwd. Derhalve moeten deze letteren de plaats del' afgevaardigden 
vervullen en het gelieve de Geachte Verg~deriug ze als zoodanig te ont
vangen! 

Eindelijk, Broeders. vaart weI! De Heere en Koning vall Zijn kerk 
zij met u en zegene U; make u het werk gemakkelijk; geve u tot aIleB'de 
noodige wijsheid; doe aIle werkznamheden in. uw midden Hem tot eel' 
en Sion tot heil nitloo}!)en; brenge een iegelijken Broeder na afloop del' 
Vergadering met dank aan den Heere tot de zijnen en zijn arbeidsveld 
terug. 

Dat de broederlijke liefde blijve, en wij ons elkander blijven gedan
ken in de gebeden en dankzeggingen tot God! "En Hij geve ons samen 
geoade om getrouw te zijn tot in den dood, opdat niemand ooze kroon 
roove! 

Met heilwensch en broedergroeten altijd uwer gedachtig in Jazus 
Christus onzen Heere. 

Namens de Classis del' Oud Gel'e!. K~kin het Graafschap Benthaim 
en het V orstendom Oost~ Friesland. 

F. O. VAN DORP, P..,es. 
J. H. tlOHULTZ, tlcriba . 

. UELZEN, den 11 Mei, 1892, GRAAFSCHAP BIlINTHEIM. 
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To THE GENE~AL SYN:OD O~~ T~E HOLLAND CHRISTIAN REFORMED,ORUROH: 

Fathers' and Brethern-! 

Your fratem,al solicitude, liS conveyed in yOUl,' letter to our General 
Assembly, concerning our maiIitenance 6f the Westminster Confession, 
is J'ecognized and appreciated. ' 

v\re call your attention to the ,fact that 'our Oommittee on Revision 
weI'B instrncted by the last Assembly that they should -'not propose any 
alterations or amendments that would in any way impair the integrity 
of the Reformed or Calvinistic system of doctrine taught in 'the Confes
sion of Faith." 

rrheir work is still in hand,' subject to Buggestions and amendments 
by our Presbyteries. but we believe 'that yourselves and all other relig
ious bodies interested in the maintenance of the RefOl'med Confessions, 
may be assured that our bra,Dch of the Presbyterian Ohurch wili con-' 
tinue "earnestly to contend feir the faith onoe for all delivered unto the 
saints," while at the same time'it will seek to comprehend more fully in 
its ouf,}ook the great work of the world's evangelization.· 

With this al!!SUl'ance we heartily reciprocate your kind interest, pray
ing that we may together hold fa~t the profession of our falth without 
wavering, and may consider one another to provoke unto love and to 

. good works. . Heb. X : 23-24. ' 
In behalf of the Gene"al Assembly, 

A true copy; W. H. ROBERTS, S. O. 

W. HENRY GREEN. Moderalor. 
WM. H. ROBERTS, Stated Olerk. 

Zie Bijlage X, pag. 49 der Synode van 1890. L. J. HULST. 

VERSLAG DER SYNODALE OOMMISSIE. 

De Synodale Comm. hee£t het genoegen een kart verslag te geven 
aangaande haren arbeid en ontrooetingen Bedert de Synode 1890. 

Het eerBte dat de Carom. voorkwam was een verzoek del' gemeeute 
New Holland, Dakota, om een collecte door al de gemeenten ouzer Kerk 
voor haar aan te bevelen-. Die gemeente verkeerde in finantieelen nood 
en liep gevaar daaronder te bezwijken. Daar de Cl. Iowa dit verzoek 
ondersteunde en tevens bleek, dat zij ook reeds naar vermogeu had ge
holpen, vond de Comm. ,vrijmoedigheid het aan te bevelen. 

Daarna ontving de Comm. een schrijven van Ds. G. DeJ oug, te 
Grl:lnd Haven, inhoudende het ve~zoek om Br. Van Zan ten, ouderling 
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der gemeent~ aldaar, af te vaardigen of hem eene br€lederlijke groete 
mede te geven van ODze Kerk Ball de Chr. Geref. Kerk in N edarland, die 
in AUg~BtU8 '91 te Leeuwarden bare Synode zan houden. Daar de 
Comm. het recht van afvaardiging niet had, is Br. Van Zanten ter ken
nis gebracht dlit wij door zijne hand de groete ouzer Kerk ginds zouden 
bezorgen. Evenwel kon dat schrijven d~zen broeder v66r zijn vertrek 
naar Nederland niet in handen gesteld worden, dewijl Ollze groete zich 
diende aan te sluiten bij de uitnoodiging der Nederlaridsche Kerk, en 
deze op zich liet wachten tot den 23sten Juni. Toen is ons Bchrijven 
dan ook opgezonden aan het opgegeven adres, Ds. J. Van Andel, met 
begeleidend schrijven om het Br. Van Zanten tel' hand te stellell. 

Ook ontvingen wij een officieel bericht, namens de Synode del' Ger. 
kerk in Zuid-Afrika, gedateerd Mei, 1891. Dit hield in: 

a. KennisgeviIlg, dat in plaats van den overleden broeliler, Ds. D. 
Postma, tot corresponient dier kerk benoemd was; M. P. A. Coetse.e, 
pred. te Burgersdorp, Kaapkoionie, Zuid-Afrika. 

b. Dat- M. Postma, zoon van D. -Postma, door de SY.node dezer kerk 
benoemd was tot Professor in de Theologie, in de .plaats van zijn vader. 

C. Eindelijk dat zij .de correspondentie, als zusterkerk, met onze 
kerk weuschte te onderhouden. 

Nog ontvingen wij een schrijven van den kerkeraad del' Gem. Wer
t.endijke. Deze gem. wenschte den heer C. J. Calkoen tot Leeraar te 
hebbsn, doch de Classis Hudson had niet kunnen besluiten hem tot een 
onderzoek toe te laten. Dezen broeders is echter bericht, dat de 8yn. 
Comm. niet in last ontving, Oil). in zulke aangelegendheden iets te doen. 
Indien zij mesnden, verongelijkt te zijn, dat zij zich dan op de Synods 
konden vervoegen. 

Ten laatste geschiedde een uitnoodiging, om op deze Synode te . de-
puteeren aan de: 

Christelijke Geref. kerk in Nederland. 
De Oud Geref. kerk in Bentheim en Oost-Friesland. 
De Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika, en 
De Gereformeerde kerken (Doleerende) in Nederland. 
AIleen van beide eerstgenoemden is een waardeerend antwoord in-

gekomen. Namens de Comm. 
J. H. vas, Sec. 
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BIJLAGE II. 

RAPPORT DER ZENDINGS-COMMISSIE, 
sedert de Synode van 1890. 

Eerw. Broeders! 

Moge het yolgende verslag omtrent den Zendingsarbeid onder ons 
, yolk in dit land bevredigend zijn: 

In Juni 1890 was in het administl'atieboek eene w8arde aan notes 
van $1160. 
Batig saldo van het vorige boekjaar, 1889, ......•.....•.•..... $ 8806 
Nog tijdens de Synode ingekomem, ....... ',' .. .. . .. . .. . .. .. ... 16026 
Van Juni 1890 tot June '91 was de totale ontvangst, ........... 182281 

Samen ........................ $207113 

De wijze van ontvangst was aldna: 
Aau rente van uHataande gelden, .. , ............. .......... ... $ 1725 
Van bijzondere pel'soneu, vereenigingen, eDZ. ruim.~ .... " ~. ... 40000 
Van gemeenten, aan collecten, ruim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1360 00 

Van deze inkomsten werrilen een negentaJ gemeenten gesteuDd, als: 
Lafayette, Harrison, Ridott, Alto, Richland, Fulton, Borcu1o, Beaver
dam, en Cleveland, W. S.; twee zendeling-leeraars bezoldigd; de reis
kosten en eeriige vergoeding verstrekt Ran een drietal studenten voor hun 
arbeid in het westen; ben8veus enkele Ioopende k0sten bestreden, alles 
ten bedrage van $1853.33. 

De inko.msten, met deze uitgaven vern:tinderd, liet in kas de Born 
van $217.80. 

De administratie van dit jaar werd nagezien en goedgekeurd. 

Staat der Kas van Juni '91 tot 14 Juni '92. 

Waarile Ran notes, $1160. 
In kas van het vorige jaar ................................... $ 21780 
Geheele ontv.ngst vall J uni '91 tot 14 J uni '92. . . . . . . . . . . . . . .. 2292 70 

Totaal, ....................... $2510 50 
Deze 80m ontvangen als voIgt: 

Uitbetaling van eene note, en een rentelooB voorBchot, ........ . $ 200 00 
Interest van gen~emde note,................................ 19 00 
Van bijzondere perBonell, vereenigingen, enz. ruim. . . . . . . . . . .. 970 00 
Van gemeenten, aan collecten, ruim ....... ......... ........... 128000 
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,Van daze galnen wernen wedel'om n~gen gflmeent.en gesteund. de 
zendeling-leel'aal's hezoJdlgd; vier studentf'll VOOl' hUllne rejs lIaal' het 
Westen vergofld; en loopench> kosten b(~stredE'll. alIes tml bedrage van 
$1822.92. Deze uitgaven van de iHkomsten afgerekend, laat in kas de 
Born van $687.58. 

Gedul'ende de twes V81']OOp'flll jaren trad Ds. Douwstra nit de com
missie door zijn ~el't.rek naRr Chicago, en wEIrd, door de Olassis Holland, 
Ds. E. Broens van D1'8lltbe, tijdelijk in zijne plaats gesteld. Oak DB. J. 
Noordewier, penningm. del' kas, trad nit wegens zijn arbeid als Binnenl. 
Zendeling en collectant voor bet Theal. schoolgebouw. De 01a88i8 Mus
kegon benoemde in zijn plaats Ds. J. B. Hosksta tot aan de Synods. 

De Zendingsarbeid leed in den laatsten tijd, wegens gebrek aan 
Zendeling-Ieeraars. Ds. E. Breen trad nit dit werk uit in 't laatst van '90, 
door eene roeping aan te nemen naar de gemeente Firth, Nebr. Ook 
Ds. T. Van den Bosch verliet dit veld door de aanneming del' roeping 
van de gem. Cleveland, E. S. Gaarne had de commissie deze broeders 
in het Zendiugsveld gehouden, daar hun arbeid gewaardeerd werd en 
vruchten droeg. WeI werd Ds. NOOl'dewier plaat6vervanger, doch hij 
kon zich niet ten volle aan dit werk wijden, wegens de school, die mede 
zijne toewijding vroeg. ZEe~·w. toch werd beroApen door de Trustees 
del' Hchoo! en de Binnenl. Zendingscommissie, om gelden voor de school 
te verzamelen, en aan de Zen ding te werken, op e€m salaris, berekend 
n~aL' $900 's jaars, durende tot de 'Synods, die heden vergadert. Van 
dit salarif? zon twee derde Yom' rekening van de Trustees en een derde 
yoor de Kas del' Binnen1. Zending, terwijl ieder de heHt del' reiskoBten 
zon dl"agen. 

Herhaalde loepingen, uitgebracht om nog een Zendeling-leeraar te 
verkrijgen, troffen geen doel, en zoo is het thans met de werkkracht in 
dit andel'S belangrijk deel del' Kerk, sober gesteld. 

De behoefte is groot, de vraag' am hnlp dringend. Teneinde hipr
aan een weinig te gemoet. te komen, zullen dan ook wederom een viertal 
sttldenten naar het Westen, en zal er een naar het Oosten gaan, om daar 
gedureI;l.de de vacantie te arbeiden. 

Moge de Binnenl. Zen ding, rijkelijk op de Agenda vertegenwo0r
digd, ernstig dpor de Synode worden behartigd, opdat er belangrijke en 
profijtelijke, wijzigingen aangebracht worden is de wensch en begeerte 

U wer Commissie, 
L. J.HULST, 
E.BROENE, 
J. B. HOEKSTRA. 
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BIJLAGE III. 

ZENDING ONDER DE HEIDENEN. 

AAN DE SYNODE ONZER RERK, ZITTING HOUDENDE DEN 15nEN 

JUNI, 1892, EN VOLGENDE DAGEN: 

Waarde Broeders! 
Bij het inbrengen van ODS verslag aangaande de Zending onder de 

Heidenen, zweeft ODS voor den geest: Naarmate eene zaak belangrijk 
is, vordert hare totstandhl'enging meer zorg, ernst en iuspanning; zoo 
is het menigmaal gebleken op stoffelijk en maatschappelijk terrain; 
maar nog meer wordt dit waal'genomen op godsdienstig gabied. Zal 
men daar ieis tot stand hrengen, ,dan moet gearbeid, gestreden en gele
den worden. En. dan nog beleeft men dikwijis tegenspoeden, niet te 
overzien en teleurstellingen, -die doen vreezen, dat eindelijk al aDze ar.
bejd te vergeefs zal blijken. 

Doch misschien wordt dat nergens meer ondervonden, dan in de 
Zending onder de Heidenen., De Heidenwereld is' wellicht t.e vergelij
ken met een dicht begroeid woud1 waarin het laag gewas met doornstrui
ken is samengegroeid en in welks binnenste gedeelten het roofgedier"te 
u verschrikt en de giftige slangen uw leven bedreigen. De zendings
vrienden willen ze in een vruchtbaar veld, in een korenhof herscheppen, 

-"-----:-w-aari-n-bloemen-gxoeien,-v-an--wel-ke--men--kroonen--kan-vlechteu-"-voor--"-derr
Koning del' eere. Dit emhter laat zich gemakkelijker denken dan tot 
stand brengen. Ongedachte zwarigheden, arbeid waartoe men kracht 
noch bekwaamheid heeft, klimmen' v@or den geest op. En vooral is 
zulks het geval, als men op 't zendingsgebied een nieuweling is, op Oll

gebaande wegen geraakt, en misstappen doet, en als gevoIg dam'van, te-
leurstelling ondervindt. . 

Zoo ging het ook de Comm. tot dien arbeid geroepen. Reeds lang 
zou haar de moed zijn ontzonken, en zouden haar de hand en in den 
schoot. zijn gevallen, had ze geen steun gevouden in verschijnselen van 
gelijken aard elders, waarop, volgens de geschiedenis, toch '.' gezegende 
uitkomsten zijn gevolgd. Zij dacht aall de geschiedenis del' zending 
dezer eeuw. Bijna geene zending kwam zonder tegeDstand, langen en 
schijnbaar onvruchtbaren arbeid, met bange teleurstel,ling tot haar doel. 
Deze zijn dikwijls, vooral op de eerste hladzijden harer geschiedenis, 
schering en inslag geweest. Zij dacht aan de geschiedenis del' zending, 



door de gewijde oorkonden OilS ter kennis gebracht. Dacht ~ aan de ge
durige tochten del' Apostelen en Evangelisten, in de eerste' christen
eeuw. Deze hebben gewerkt, geworsteld en geleden, dag en nacht, ja
ren lang. En eindelijk was veler loon, de kroon des martelaarsschap. 
Evenwel dit is begrijpelijk, want oak Hij had voor hen gel eden, en was 
am hunnentwil aan het kruis gegaan. Dit echter ,ook tenwi1le van an
deren, van Joden en Heidenen, die toen nag vijanden waren en geene 
volgelingen van den oversten Leidsman konden worden, dan door hunne 
bemoeiing, hunnen arbeid en prediking. Wijl zij dit gevoelden, was 
het dan ook dikwijls in hun hal't: de Hefde van ChristuB dringt ons. 

Daarom sloegen zij, de hand aan den ploeg, gingen voort en zagen 
niet am. Zij hielden vol en van tijd tot tijd werden vruchten gezien en 
overwinningen behaald. 

De tegenstand der Heidenen echter, die anderen ondervonden en 
wij - maar altijd nog slechts op eenigen afstand - zagen, is niet 
vreemd. Zie men maar het tafereel, dat Paulus, Rom. 1: 28·32, .van de 
Heidenen, die taen leefden, ontrolt. Wij vinden daar reeds alles,- zoo 
miet woordelijk, dan toch zakelijk, wat ouder de Heidenen van onzeD 
tijd, onder de Indianen dezer gewesten, aanwezig is. Vergunne de ver
gadering mij, het haar voor te lezen. ,.En gelijk het hun niet goed ge
Qacht heeft God in \ erkentenis te honden, zoo heeft God hen ovel'gege
ven in eenen verkeerden zin, am te doen dingen, die niet betamen. Ver
vnld zijnde met aIle ongerechtigheid, hoercrij, boosheid, gierigheid, 
kwaadheid, vol van nijdigheid, mom'd, twist, bedl'og. kwaadaardigheid. 
Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smadel's, hoovaardigel1, laat
dunkenden, vinders van kwade dingen, den onderen oogehool'zaam, on
vcrstuodigen, vel'bondbl'ekers, zonder natuul'lijke liefde~ onvel'zoenlijken, 
onbarmhartigen. Dewelke daar zij het recht Gods wet.en, (namelijk, dat 
degenen~ die zulke dingen doen des doods waardig zijn) niet aHeen de
zelve do"en, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze 
doen." 

Een v01k, waar zulke dingen dagelijks u voor oogen treden,. zan u 
kunnen afschrikken. Doch de Zendings-Camm. dacht aan het bevel des 
Heeren: "Predikt het Evangelie allen creaturen" en zag geen kans met 
dat woord e.n den wil van Hem, die het ons naliet, in het reine te ka
men, dan op den weg, ook door onze kerk haar voorgeschreven, voort ts 
gaan. Hoe ze dat deed ~ Ooze geschiedenis, sedel't 1890 mage daarop 
het antwoord geven. 

"Teleurste11ingen" zouden wij er boven kunnen schrijveu - teleur
stellingen voor u en weI niet mindel' vaal' ODS. 

Vooreerst: de Zendings Leeraar Ds. T. M. v. d. Bosch moest ontsla
gen worden. ZEw. deed al spoedig na de zitting del' Synode '90, bij 
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herhaling blijken, dat zijne terugroeping bern noodzakelijk scheen en 
niet onaangenaam z0Et zijn. De Comm. raadpleegde echter de Classen, 
Grand Rapids en Holland; die dicht achter elkandel' zitting hadden. 
Zij nam de adviezen dier vergadering in: ovel'weging en trok de indruk
ken, die zij reeds een tijdlang olltvangen had, samen. Dit een en andsr 
bracht haar tot de overtuiging, dat ze den broeder Zendeling-Leeraar, 
die den 23sten Oct. 1889 zijne betrekking had aanvaal'd, m08st ontslaan. 
En zij deed dat, op den 4den September 1890, 

Eene tweede paging, die de Camm. deed, Om een Zendings-Leeraar 
t.e verkl'ijgen, had mede niet de geweuschte nitkoillst. De. P. Schut, 
die vroegel', zoo men meeude, meermalen vool'liefde, omtrent de Hei
den Zending had doen blijken, werd bsroepen. Doch deze broeder dmf
de het hem aangeboden werk niet aanvaarden. Na kort maar. ernstig 

, beraad, sloeg hij dat af; het mag gezegd worden, tot droefheid del' COIll
missie. 

Daal'na is_ meel'malen ovel'wogen, wat gedaan moest worden. 'Vij 
baden t,e 'samen en wekten ons onderling op, om de Zending on del' de 
Heidenen t.e behartigen, voor God en bij de menschen. ~ien· zag nit 
Ilaar aIle zijden, of iemand te vinden en te v_erkrijgen mocht zijn. Ge
"¥oIg was dat Illen in- cOl'respondentie traa met de broedsren. Daal:uit 
,vIo.eide het ook voort, dat, nog maar kort geleden, broed81' H. Potgeter 
te Ridott beroepen werd. Het bleek ons dat hij sympathie bezat voor 
dezen arbeid. Reeds jaren voelde hij neiging, den Heel'e onder de Hei

_denen te dienen. Dit moedigde aan, en wij waagden bij de oogenblik
ken te hoopen, dat wij van hem zouden hooren: "zie hier ben ik, zendt, 
mij heen". Maar ook liU werd de uitkoIDSt andel's. Het speet ons, 
maar wij poogden Gode te zwjjgen. En ziet! zoo staan tot nog toe de 
zaken del' Zending onder de Heidenen. De Zendelil!g-kweekelingen 
houden zich goed, genieten thans eene fli-';lke gezandheid, studeeren vlij
tig en maken goede vOl·dering. Dl'ukker is in het vierJe en Fi'ijling in 
't derde studiejaar. De eerBte hoopt dan auk weldra zijn litterarisch 
examen te kllnnen doen. Eenige aangelegendheden, aangaande hen, 
'wenscht de Comm. bij de behandeling del' Agenda nader toe te lichten 
en aan uwe beoordeeling te onderwerpen. 

Nog moet gezegd worden, dat zich IDoeielijkheden opgedaan heb
ben, -aangaande een gedeelte del' gelden, die van tijd tot tijd inkwamen, 
en door den Pen. jaal'lijks verantwoord wArden. De zaak is deze: Reeds 
gel'uimen -tijd geleden, vaal' wij eigen Zending begonu"en, was geld uit
geleend, zander dat men daarvoor genoegzame securiteit verkregen had. 
ThantS echter is deze zaak, zooveel mo,gelijk, in orde gebracht. 

God de Heere schenke ons om de genade vall onzen Heere J ezus 
Christus en in de gemeenschap des Hailigen Geestes, helderheid aau-
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gaande onze raeping om den ,Heiflenen het Evangelie te brengen. Hij 
doe ous V81'staan, gelijk wij oak voordezen beseften, dat, waar wij het liM 
chamelijke derIndianen maaiden, wij schuldig zijn, hun in de eerste 
plaats en vooral. het geestelijke te zaaien. Hij doe ons~ onder dit. yolk 
andermaal €lene geopende deur vinden. om daze Heidenen te leiden, tot 
de kennis en aanbidding van Hem, voor Wien zich aUe koieen moeten 
buigen. 

De Commissie voor de Zending onder de Heidensn, 
J. H. VOS, Sec. 

BIJLAGE IV. 

AAN DE SYNODE DEB HOLL. ORR. GER. KERR, ZITTING HOUDENDE~TE GRAND 

RAPIDS, 15 J UNI, EN VOLGENDE DAGEN, 1892. 

lVaarde Broeders! 
De Comm. del' Kas voal' Emeriti Predikanten als oak Predikants

VV €ldn Well en "\Veezen, heeft het genoegen een kort verslag te gaven, 
a.angaaude hare verrichtingen sedert de Synode van 1890. 

Op de eerste bijeenkomst werden de functie's geregeld en aangewe
zen wat ieder te verri'chten had. 

Ook toen werd reeds ge,voeld, dat bij de vermeerdering del' uitga
ven, de Ras spoedig machteloos zon zijn,' om aan de eischen te voldoen 
Daarom dl'oeg lllen den Secretaris op,' bij de aankoudiging van den na
jaars-Dankdag, de kerkeraden te verzoeken, vooral tach deze Ras te ge
denken. Dit is dan oak geschied en wel'kte gunstig. 

Slecht.s sene klachte, over te schrale toelageu, kwam tel' Orlzer ken
nis. Zij geschiedde door een broeder, die eenige maauden, voor de laat
.ste Synode, t0t de helft van zijue toelage vermindel'd was, en verzocht 
nu, om voortaau het vroegere bedrag weer te mogen ontvangen. 

Hem is bericht, dat dergelijke aanvragen, volgens het Reglement 
,dienden te geschieden, langs den weg van zijn Kel'keraad '"en den 0lassi
kalen Correspondent, Op dat schrijven ontving de C?illill. geen ant
wOOl'd, en vernam niets meer hier van. 

Van den staat del' Kas zal de Penn., zoodra het u gelHgen komt, ver
slag geven. 

De Heere, die wH, dat wij Zijne dienaars verzorgel1, die een Vader 
del' Weezen en een Rechter der \Veduwen is, geve de Synode licbt en 
het Vel'llogen, hunne zaken te behartigen. 

Namens de Cumm. 
J. H. VOS, Secret,ria. 
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BIJLAGE V. 

REGLEMENT VOOR DE THEOL. SCHOOL DEn HOLL. CHRIS. GEREF. 

KERR IN N DORn AMEHIKA. 

ARTIKEL 1. 

De Theal. School del' Holl. Christ. Geref. Kerk in: Amsl'ika, is be
sternd VOOI' de opleiding van toekomstigfl bedienaren des "\V Dords voor 
bov8ngenoemde Kel'k, en tel' opleiding van z'endelingen onder de hei
d~llen. 

ARTIKEL2. 

Die School is gevestigd te Grand H.apidE? tenzij de Synode del' 
KSl'k, ten aanzien del' plaats, andel's bepalen mocht. 

ARTIKEL 3. 

Deze School staat onder opzicht en bestuul' van het Curatol'iuITl, 
door de Classes verkozen. welk Cnratorium zich daarbij gedl'aagt URal' 

een afzollderlijk reglement daarvoor bestaande. 

ARTIKEL 4. 

Aan die- School zal het onderwijs dienstbaar gemaakt worden aan 
het doel, dat in Al'ti kel Mn hier boven staat uitgedrukt, bepaaldelijk in 
de volgende vakken: 

LITERARISCH GEDEELTE. 

I. Met twee jaar st.ndie: Aardrijkskunde, Rom. en Grieksehe Ond
heden. Mythologie. 

II. Met dria jaar studie: Rhetorika, Am61'ikaansche Geschiedenis, 
N ederlandsche Geschiedeni's. 

III. Met vier jaar studie: Nederlandsehe, Engelsehe en Hoog
Dnitsche taaI; _Latijnsehe, Grieksche en Hebreenwsehe taaI; Algemee
ne Geschiedenis, Geschiedenis del' Wijsbegeerte, Logiea, Empirische 

'-. Psychologie. 
'rHEOLOGISCH GEDEELTE. 

I. Met een jaar studie: BijbBlsche Geschiedenis, Bijbelsche Aar
drijkskunde, Natuurlijke Godgeleel'dheid, Joodsche Oudheden, Her
meueutiek. 

II. Met tw~e jaar studie! Inleiding op de Dogmatiek. Tekst Critiek, 
Symb91~_ek, Idololatsie, Dogmengeschiedenis. 
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III. Met drie jaar studie: Isagogiek,· Dogmatisk, Exegeseproef, 
Homiletiek, Kel'kgeschiedenis. 

IV. In het laatste studiejaar moet ook onderwijs gegeven worden in 
de volgende vakken: ChI'. Zedekunde, Katechetiek, Liturgisk, Poime
niek, Geschiede.uis van de Formulieren van Eenigheid. 

ARTIKEL 5. 

Het ondel'wijs worde gegeven door DOc811ten, en,. des noodig en mo
gelijk, door de vereischte adsistantell, naar onderling goedvinden van 
het Curatorium met de Docenten. 

AltTIKEL 6. 

In den regel mogen geen 'studenten van het ondel'wijs gebruik ma
ken dan die door het Ouratorium zijn toegelaten, volgens de bepalingen 
van het Reglement van het Curatorium. 

ARTIKEL 7. 

De studentell aan de Theal. School toegelaten zullen zich gedragen 
zaoals het hun als Christenen en vooral als toekomstige Evangeliedie
naren beta~mt, ook op ,elkander acht geven, tot opscherping del' lieide 
en del' goede werken; en wanneer een student zich in den wandel te bui
ten gaat, of onbijbelsche leering-en openbaart, zullen de Docenten -hem 
daarover ondsrhouden en als dit niet baat zullen de dccenten met het 
Curatorium hem daarover behandelen en zoo hij naar geen vermuning 
luistert zal hij van de School worden verwijderd. In' geval van zeer er
gerlijke zonde zal hij oogenblikkelijk niet goedkeuring van het Curato
rium worden weggezonden. 

ARTIKEL 8. 

De studenten zijn verplicht tot ijverige studie, de lessen hunner elae 
getrouw merle bij te WOllen en am zieh naar de bepalingen, oak in ,dit 
reglement te gedragen. 

ARTIKEL 9. 

Het leergeld aan de school bedraagt $26 in het jaar. te betalen in 
t,wee termijneD; het eerste dadelijk bij de opening del' Jessen in Septem
ber en het tweede terstond na de paasch vacantie, tel kens $13, aan den 
algemeenen penningmeester, 

ARTIKEL 10. 

De bevordering tot eene haogere clas zal plaats hebben na vooraf
gaand onderzoek, op den in het reglement vom' het Curato'rium bepaal
den tijd, nR beoordeeling en met goedvinden van het Curatorium ia 
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over]eg met de Docenten. In den rege] zal iedere student blijven in de 
clas waal'in hij behqort, zoodat hij geene clas zal mogen overspl'ingen; 
aordeelt hij echter dat hij een jaar eerdflr zich tot hBt exalQ.Bn zau kun
nen aanbieden zoo zal hem daartoe vrijheid gegeven worden. 

ARTIKEL 1I. 

Geen student in de letteren zal in het openbaar in de gemeente ruo
gen pl;'ediken; doch na voldoende afgelegdB exam ina in de letteren en 
na een jaar Atudie in de theologie, wanneer hij vooraf eeBe welgeslaagde 
proef heeft geleverd voor de Docenten zal hem vrijheid gegeven worden 
am in de gemeente voor te gaan of te prediken, doch niet meer dan een 
Zondag in de maand. Dit artikel heeft niet betrekking op de vacantiE:'. 

ARTIKEL12. 

Na goed afgelegde examina in de letteren of in de theologische vak
ken wordt als bewijs daarvoor door het. UuratOl'ium, een diploma VBI'

strekt, voorzien van het zegel der Kerk aan dB desbetreffenae personeD. 

ARTIKEL 13 .. 

Wanneer een student met goed gevolg exam~n in ae' lettf'ren heeft 
gedaan zal hij $5 moeten betalen ten bate der School, en de theologeJ1 
in dat geva! $10. 

ARTIKEL 14. 

In gewone gevallen zullen de studiejaren voor de literarische vak
ken viel:', en voar de theologische drie jaren zjjn. 

ARTIKEL 15. 

De maauden J uli en Augustus zijn bestemd voor de. zomer vacantie 
en de laatste week VRn hetoude en de eersts week van het. nieuwe jaal' 
voor de winter vacantie, terwijl ook in de Paasch week geen Ies ge'geven 
wordt. 

ARTIKEL 16. 

Ten einde de docenten zich zooveel mogelijk kunnen toeleggen op 
het onderwijs in de vakken hen opgedntgen, zuUen' zij zich onthonden 
van ge.meentelijken arbeid en slechts €len Zondag' in de maand mogen 
uitgaan te prediken. Dit artikel heeft niet betrekking op de vacantie. 

ARTIKEL 17. 

Zoolang ge lessen aan de School in gang zijn, zal iedera week een 
samenkomst van Docenten en de studenten gehouden worden tot oefe
nin? in mondelinge voordracht, enz_, en tot gezellig onderhouo . 
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ARTIKEL 18. 

Elke dria maanden wordt eene vergadering gehouden door Docen
ten met de studenten, waarin de Docenten een onderzoek iustellsp. aau
gaande hUll persoo1'llijk leven en de lectuur del' studenten. 

AHTIKEL 19. 

Dit reglement blijft van kracht, totdat de Synode andel'S mocht be
palen. 

Aldus ontworpen door het collegie van Ouratoren en goedgekeurd 
door de Synode van 1892. 

H~t Model'aroen;~ 

A. KEIZEH, Pro Syn. 
J. H. vas, Vice-Pro Syn. 
J. HIEMEHSMA, Scr. Syu_ 
G, D. DE JONG, Adj.-Sor. 

BIJLAGE VI. 

REGLE:M:ENT VOOR HE'!.' CURATORIUM VAN DE THEOL. SCHOOL DER HOLL. 

ORR. GEREF. KERK IN N. AMERIKA. 

AHTIKEL 1. 

Het Curatol'ium van de Ths<?logische School del' Holl. 'ChI'. Geref. 
Kerk in N. Amerika, gevestigd te Grand Rapids, Mich., bestaat uit tien 
led en, tenzij de Synods dit getal vermeerdere of v61'mindere. 

ARTIKEL 2. 

De leden van het Curatorimll worden verkozen door de verschillen
de Ulasssn del' Kerk, in dien verstande, dut de 01: Grand Rapids. Hol
land en Muskegon ieder twee en de 01. Illinois, Hudson, Iowa en Hack
ensack ieder sen curator benoemen, en van een Iastbrief voorzien tel' 
v81'gadering zuBen zenden. 

Het Ouratorium verkiest nit zijp. midden een President, een Vice
Presi~ent en sen Secretaris voor sen jaar. 

AHTIKEL 3. 

Aau dit CuratoriUlll is opgedragen te zorgen VOOl' de belang-en del' 
Theal. School, toezicht -te houden over de opleiding van lee1'aa1'8 VOOl' de~' 

Holl. Oh1'. Ger. Kerk en due op de Docenten) Studenten, het ondel'wijs 
en al wat met de opleiding van toekomstige Evangeliedienaren in V61'

band staat. 
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ARTIKEL 4. 

Tot Docent aan de Theal. School kunnen aIleen benoemd worden 
parsonen van Gereformeerde belijilenis; bij aanvaarding Behter van de 
benoeming zal de benoemde, indien hij zulks niet is, lid del' Holl. Cbr. 
Gere£. Kerk mosten worden. 

ARTIKEL 5. 

Het Curatorium zorge, dat het onderwijs gegeven worde in a1. die 
-vakken, wellte vereischt worden tot eene degelijke kweeking van toekom
stlge bedjenaren des Waords; Art. 4 van het Reglement del' School 

, geeft nadere bepaling dienaangaande. 

ARTIKEL 6. 

Het Curatorium zorge, dat het onderwijs in derrheologi'sche vak
ken gegeven worde in volkomen overeenstemming met de erk€1ude be
lijdenisschriften van de aloude Geref. Knken in Nederland, teweten: 
den Heidelbsl'gschen Cateohismus, de Nederlandsche Geloofsbelijdenis 
of XXXVII Art. en de Leerregels vastgesteld in de Nat. Syn. van Dor
drecht in 1618·'19. 

ARTIKEL 7. 

Ook op den gang van het Onderwijs zal het Curatorium dienen t.e 
letten, dat het regelmatig plaats hebbe op eene doelmatige wiJ'ze om 
degelijke bedienaren des W oords te vormen. 

ARTIKEL 8. 

Het Curatorium z'orge, dat III den drie-jarigen Theologischen cur
sus de geheele Dogmatiek en aanvel"wante vakken, liefst i,eder jaar, maar 
t~~ minste eenmaal in de drie jaar doorgeloopen worde. 

ARTIKEL 9. 

De'verd€!eling del' vakken onder de Docenten, of waarin elk hunner 
doceeren zal, en de regeling del' lessen, zal geschieden door het Curato
rium in overleg met de Docenten.' 

ARTIKEL 10. 

In de opname van studenten aan de Theol. School zal bet Curato
rium met voorzichtigheid en getrouwheid handeleu: Niemand zal als 
student worden ingeschreven dan na een voldoend admissie-examen. 

ARTIKEL 11. 

Het admissie-examen zal gehouden worden daags voor de opening 
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der School of hel'vatting del' lessen, in de eerate helft van de maand 
September. 

ARTIKEL 12. 

Die zich VOOI' het admissie-examen willen aanbieden, mosten VOOl'

zien zijn van een bawijs van lidmaatschap ouzel' Kerk en van ,eene aau
beveling van den kel'kel'aad hunner wDonplaats, of van Christelijke 
vrienden voor hen, die geen leden ouzel' Kerk zijn, waarOV8r het Cura
tOl'ium eehter zal oOl'deelen. 

ARTIKEL 13. 

Het adlllissie-examen zal bestaan in een onderzoek del' adspiranten, 
of zij: 

a. Voldoend lager ouderwijs op de district school of elders hebben 
ganoteD; 

b. Een goeden aanleg voor de studie bezit,teu; 
c. Blijken geven van persoonlijke godsvl'ucht. 

ARTIKEL 14. 

Het Curatol'ium zal tweemaal in het jaar gewone vek'gadering 
houd,en: 

a. In de maand.J uni om de Examilla af t,e nemen en hij welgeslaag
de Examens vau de lagere tot de hoogere studi6n te bevorderen; of ook 
om in de prreparatoire examens voor de heilige Bediening beroepbaar te 
stellen. 

b. In de maand September, bij gelegenheid van de opening .der 
School of hervatting der lessen tot het afnemen van admissie-examen en 
de behandeling van voorkomende zaken. 

De tijd van beide vergaderillgen zal in "De vVachte!'" tweemaal 
worden aangekondigd. 

ARTIKEL 15. 

Dit Reglement bJijft van kracht, totdat de Synode andel's mocht be
palen. 

Aldus ontwol'pen door het College van CUl'atoren en goedgekeurd 
door de Synode van 1892. 

Het Moderameu; 
A. KEIZER; Prms. Syn. 
J. H. VOS, Vice-Prffis. Syn. 
J. RIEMERSMA, ScritiaSyn 
G. D.DE JONG,AGj. Scriba. 
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BIJLAGE VII. 

AAN DE SYNODE. 

Wam'de President en geachte leden: 

De vOl'ige $ynode h(~eft een C0mmissie gekozen tot het nazien van, 
de onderscheidene kerkelijke formulicl'cn, die in de Duitsche gemeenten 
ODZel' Kerk werden gebl'nikt, om ze geheel in overeenstemming te bl'cn
gell met die, w~lke sinds de Reformatie in de GerefOl'llleerde Kel'k ge
bruikt zijn. 

Genoemde Commissie geeft bij dezen aan uwe geachte v61'gadering 
te kennen: 

1e. Dat zij bedaelde Duitsche fOl'Dlulieren, (nl. de formulieren vaor 
het heilig Avondmaal en den Doop van Kinderen en Volwassenen; de 
formulieren van Afsnijding en wederneming van leden in de'gemeente, 
alsmede die van bevestiging del' Dienaren des goddelijken \\T Dords ell 
bev6stiging van Ouderlingen en Diakenen en het Hnwelijks formulier) 
nanwkeurig met de beste Hollandsche nitgaven heeft vergeleken - nn 
e1' eens wat heeU uitgelicht, dan wederom e1' wat bijgevoegd, soms 

_ - Daal' zij meent - hier en daar vel'anderd en verbeterd, en ten slotte 
die formulieren, waarin de rneeste veranderingen waren aangebl'Rcht, 
tot duidelijkheid geheel ovel'g8schreven en aan Ds. J. Plesscher gezon
dan heoft. 

-2e. Dat u we Commissie daarbij aan dien broeder den raad h8eft ge
geven, omdat elk zijn eigen geschrift voor de gemeente het ge
makkelijkst lazen kan, alIes voor eigen kerkelijk gebruik over te Bchrij
yen, om dan later - als de Duitsche gemeenten ve1'menigvuldigell al 
die fOl'mnlieren VOOl' kerkelijk gebruik jn die gemeenten te laten 
drukken, 

Dankbaar voor het vertrouwen del' SYflode in haar gesteld: 
De Commissie voorn. 

G. VQS, 
G.HEMKES. 
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BIJLAGE VIII. 

Berekening van de Afvaardigingskosten der SynodaJe 
Vergadering van 1890 . 

. 

GEMEEN1'EN AUn!!lag Rels- Bijdra- Rosti-
-------===::-c=-cc:-------I---' ~ ~ ~ 

EERS'.rE KLAS. 
Pat.erson, 1st.e gem., -
Grand Rapids, Spring St., 

" "Alpine Ave" 
" "Coldbrook, 

" East St.,' 
Holland, Market St .• 
Roseland; 
Muskegon. late, 

.. 2de, 
Chicago, -
Graafschap, 
Collendo-orn, 

Kalamazoo, 
Orange City, 

TWEEDE KLAS. 

Gmnd Rapids, Fifth A va .. 
DERDE KLAS. 

Holland, Ninth St., 
Drenthe. 
Zee1and, late. 
Hackensack, -
Jamestown, 

VIERDE KLAS. 
Grand Rapids, Lagrave St., -
Oakland, -
Zeeland, North St., 
Pella, 
Passaic, 
Fremont, 
Muskegon, Bde, 
Grand Haven. late, 

4, •• 2de, 
Wellsburg, 
Cincinnati, 

Lafayette, 
Allendale, 

VIJFDE KLAS. 

Grand Rapids, Orosby St., 

$32 00 $59 50 ...... $27 50 
3200 ...... 3200 .... .. 
3200 ...... 3200 .... .. 
32001003100 .... .. 
3200200!2800 .... .. 
32005002700 ..... . 
32 00 16 10 15 90 .... .. 
3200 8002400 .... .. 
3200 8002400 .... .. 
32 00 18 00 14 00 ..... . 
32003652835 .... .. 
3200 6002600 .... .. 

3000 
30 00 
30 00 

2800 
28 00 
2800 
28 00 
2",00 

7802220 ...... 
6000 ...... 3000 

3000 ..... . 

4502350 .... .. 
3402460 .... .. 
3602440 .... .. 

44 00 ...... 1600 
280 2220 ...... 

2200 2200 ..... . 
22 00 3 00 19 00 .... .. 
22 00 2 40 19 60 ..... . 
22003060 740 
22 00 00 30 7 70 
22 00 8 00 14 00 .... .. 
22 00 8 00 14 00 .... .. 
22 00 6 00 16 00 .... .. 
22 00 6 00 16 00 .... .. 
2200 4700 ...... 2500 
22002900 700 

1800 
18 00 
18 00 

1200600 .... .. 
200 1600 .... .. 
1 20 1680 .... .. 
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GE~E}~NTEN Aanslag Rcis- Bijdra- Resti-. 
koston ~ tutie . 

Oakdale Park, $18 00 $ .. '" n500 $ ..... 
Kelloggsville, 18 00 2 00 16 00 
Niekerk, 1800 4 90 13 10 
Englewood, ·1800 12 25 5 75 
South Holland, 1800 9 00 ? 7 00 
Vogle Centsr, 18 00 9 25 8 75 
Overieel, 18 00 3 30 14 70 
Patel'son and Passaic, 1800 44 00 26 00 

ZESDE KLAS. 

South Olive, - 16 00 3 65 12 35 
Cleveland, O. Z., 1600 28 50 12 50 
Patel'son, 2de, 16 00 23 00 7.00 
Rochester, 1600 19 00 300 
Ackley, 16 00 17 20 1 20 
Wortendyke, 16 00 54 40 3840 
New York, 14 00 23 50 950 
Ramsey, - 14 00 22 00 800 

I 
ZEVENDE KLAS. 

Cleveland, W. Z., - . 1200 12,00 
Eastmanville, 12 00 2 00 .. '? .. 
Paramns, 12 00 2200 10 00 
L'odi, 12 00 27 60 .- .... 1560 
Sayville, 12 00 27 00 11500 
Alto, 12 00 13 70 170 

'Fulton, 1200 1200 
Oostburg, - 12 00 7 60 4 40 
Firth. - 12 00 63.50 5150 
Harrison, - 12 00 67 00 5500 
Lincoln Center, 1200 1830 630 
Rotterdam, 1200 65 00 5300 
::;pring Lake, 112 00 8 00 4 00 

. Ridott, 

" 
12 00 31 00 1900 

Richland, 12 00 9 00 3 00 
I" New Holland, 12 00 69 15 57 15 
[ Beaverdam, 1200 4 00 ! 6 00 
I BarcnIa, - 1200 1 20 ! 8 80 

Vri.sland~ Mich., 12 00 2 00 10 00 
Grand Rapids, Grandville Ave., - 1200 12 00 

ACH'l'STE KLAS. 

Lama'nt, 8 00 2 00 6 00 
Monrey, 8 00 22 50 14 50 
Vriesland, 1:'3. Dak., - . 8 00 '44 15 36 15 
Clymer. 8 00 2400 16 00 
Montague, 8 00 3 00 5 00 
Bunde, 8 00 42 00 3400 
Oost-friesland, Neb., 800 2890 ...... 20 90 
Rock Valley, 8004035\ ...... 32 35 

-- ----
147900 140295,740.40 664 35 
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De aanslag del' gemeenten bedroeg 
Aan reiskosten opgegeveu, -

Hiel'van bleef dus over 

$1479 00 
1402 95 

$ 7605 

Of aan bijdragen ontvangell, 
Gerestitueerd, 

Een tekort aan 't boek van 

Batig sal do, 

$64 16 
A<1ll den badiende b~taald, .-
VOOl' 550 agenda en posten van papier, J. H. Vos, 
Reiskosten en post., A. Keizer, 
COl'respondentie €lllZ •• J. Hiemel~~ma, 
Telegram .naal' Dr. N. M. Steffens, -

Zamen 
Batig saldo,. 

Dne tekort, 

500 
2363 
250 
3 15 
100 

$99 49 
76 05· 

$23 M 

$740 40. 
664 35 

$ 7605 

. Om (lit tekort te dekken en DOg te maken kost.en te betalen, bepaal-
de de Synode dat in de kas del' Algero. Penn. zan gestort worden: . 

Door de Olassis Grand Rapids, $50 00 
" "Holland, 50 00 
H ., Muskegon, 30 00 
" H IJIinois,' 25 00 

"Iowa, 20 00 

" "Hudson, 15 00 
" "Hackensack, 10 00 

-- Zamen $200 00 

Aan de Olassikale C0rrespondenten wordt opgedl'agen dit bedrag 
te bezorgen aan den Algem. Penllingmeestel'. 

J. NOORDEWIER, 
42 William St., Grand Rapids, Mich. 

De Classis Muskegon betaalde dit door Rev. G. D. DeJong ts 
Grand Haven. 'J. NOORDEWIER 

• 
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