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L-BINN.ENLANDSCH.E Z~NDING. 
/ 

. a. De Synode beperke de/bijdragen voor 
kerkenbonw en predikan~tfactementen, of 
opene daarvoor eeJ::l.e afzon,derlijke kas. 

b. Zij gev.ed'e Zeng.ingscommissie macbt, 
om de zeJ::ldetingen o;f €len bepaald punt te 
plaatseJy,'vanwaar'zij/de naaste omgeving, door 

}~;;-·!d.~c6r;;mis.sie gere,~ld, bearbei~e~ .. 
.::iI:':'" c. Z,] ge:yonbepaalde VJ'l]b81d om zoo 
. ~ veel zendeIing~!n bet veld te verdeelen, als 

. de beurs-.kta. s,-toelaat, vooral het westen bo-
ven. aangsst d. . 

d. Zi' enoeme, of late benoemen door de 
Classis I a, eene Commis8ie voor Correspon
dentie, . ie dehoofdeomrnissie op de hoogte 

en houdt. • 
Zij gelieve in overwegingte. nemen, 

om en jong mensch bepaald voor de Binnen
l~dische Zending op te leiden, gelijk zicb bier
,.6o-r reeds iemand bij haar beeft aangeboden. 

f. Zij geve de vrijheid om bet tractement 
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v~-en zendeling met $200 te verhoogen,' en 
. d:~ 'S:~o op $800 te brengen. ' ~ 

. .' N amens de Zendingscommissi . . 
.. L. J. LST . 

. g. De S:x.node adviseere, dat or de Clas" 
sen Grand Rap~ds en Holland ee predikan
ten, en door de. Ol'a~sis Muske n een predikallt, 
elke drie maandel};\!\edur de vijf aohtereen-

J, volgende wekeU" naa)\ et westen gezonden 
, wordil, oud~r)6epalin at~n de Classis Holland 

geschieqAs, (zie achter\,Febr. 24, 92,) met 
diEjJvv'erstande d '\,,, 

)J,i : ,-/ Dez<3' bep ing geldt tot de--,volgende Sy-
'*-/ d' ~ -........,f'".", no ~, en ,,"-

. Indie de verhouding. tusschen p-~dikan-
ten en v cante gemeenten in genoemde:, Clas
sen z ongeveer dezelfde blijft als die thah~ is. 

GEMEENTEN COLLENDOORN EN OVERlJSEL. 

a.. Elke Classis hebbe naar de behoeften . 
een of meer Zandeling-leeraars. 

, b. Deze worden, in overleg met de hoofd
commissie del' Binnenlandsohe Zending, door 
de Classen benoemd. 

c. N aar omstandigheden en behoefte wordt 

______ dez~~~eer~:~s __ e_e_n __ b_e_p_a_a_ld __ a_a_n_ta_l---,.g~e_m_e.::.~_n_-~J 
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~(indien mogelijk niet boven de/;]f) als 
weI kring aangewezen. ./' 

\ Eel! vaste woning worde d~zo~n leeraars 
bezorg~ waarmee het tractemenVin overeen-
stewmmg worde gebraeht'. /, . 

", .", . 
.. e. El\ dier gemeenten 9lenge,. naar stof-

fel1]ke kracli't tot hyt traetement blJ voor den 
Zendeling-Ie~,aar;/ Het t'l,j{ortkomende worde 
uit de kas del' B\innenlanifilehe Zending aange-
vuld. //J' "\" . ,,/,4< 

f. Ook kondilll geheel onvermogende ge-
"', m>-!luten zoich ~ tot.fiI:;-' kas ,wenden am onder-

'/%"; ,.s'teunmg/ ./ \. _ .. ),?? q. ~~ SY~lde vih;zoeke onze Eer:v. ~o-
Ii \1 c, ,en ten vnende~rlk of ze\h,un. vaeantletl]d met viJ zouden willen.ldoorbrengi:\n m deWes,tersehe 

gemeenten,pln einde daar("~or een weinig in de 
alda>tr growe behoeften, tege't{loet te komen. 

" " /'1 DE CLASSIS l\IUSKE(,'ZN. ' 
~/ l ,. \ 
h.IDe Synode vestige hal~. aandaeht op 

de BTHlnlandsehe Zending. \ 
/- CLASSIS GRAND RAPIDS. 
/. \ Ii .. De Synodfl roepe een fonds in"'t",leven, 

waarmt zwakke en aankomende gemeenten 
lmnnen worden geholpen, en wijze door bhoe-
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pin, ,~l,""u .. , ,~ ,,'" \, di,,," ;;,,1 
helpen fot,meeren. , 

D~, KERKERAAD TE ROSELAND. 

j. Frie~iand, Mich., verzoilkt met alIen 
ernst orneen Ondersteuning van $100 tot het 
tractement van ~en te beroepen leeraar. 

DE Ipll)KERAAD,ALDAAR. 

1;. De S:v;ode'wijze aan ieder Binnen
landsch Zebdeling eel1, bepaald gedeelte der 
U. S.)t[S zijn arbeids.veldaan. 
// ' OLABSIS HUDSON. 

-',. //r/ 

j2/ l. Er worjIe ZOO spoedig mogelijk , een 
Zendeling-Ieeraar geplaatst in N. W. Iowa, Oll' 
der aanneembare voorwaarden. 

W. R;SMIDT. 

m.De Olassis vraagt, wegens" de . drin
gende pehoefte aan Evarigeliearbeid, om een. 
Olassic'alen Zendeling; indien mogelijk;. men 
geve/haar twes. . ". '. 

In. De Synode zorge, zoo/yeel mogellj)l:, 
d,it voor' den Binnenlandschen Zeri~eli!lgonzer . 

irerk een station ten zijnen gebruike wordtll1 
aangewezen. . ~ 

i . ............ , J 
OLASSIS IOWA. 
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II-ZENDING OND~R DE RElDENJM'~ 
a. De Synode bespreke hilt arbeid{~eld I 

v i· de zending onder de Heidenen e!;yff wekke I 
op ot vereenigde krachtsinspannin,g'! voor dit II 

wMk. / II ...•.. 
CLASSIS GRAND RAPIDS': 

cf 
/' -";/. 

a. fi{l Syn9de verklare, ;dat wij, wat het 
zendingsve1dpetreft, moet~fi blijven bij het in 
1888, Art.,6Ki,astgestelde./en_onzen arbeid der' 
halv~.biivoor~l1r mo~p1inbepalen tot de In-
j,u\;rien III ons 8lg,en l'}rfd. . 

/ b. tlpreke d~fnode zich nit, of er. nog 
zal worden voort!iJ'!N!:an, met. het beroepen van 
Zendelingen uiVonz\ Leeraars', dan of men, 
gedachtig aan/de verschillende vrucbtelooze 
pogingen, zal/'wachten ~tenzij zich bijzondere 
gnnstige ge'Jegenheden lb~chte:, voordoen
tot onze l¥~eekelmgen gereed ZlJn.. '. 

e. })oe de Synode van h"rere meening blij
ken, qide kweekelingen, bij de ~~wone knndig' 
hedytti, aan de Theol. School te ve~krijgen, OQk 
ee.Iiigllpractische bekwaamheden, v''l:n hetge
/one 9penbare en hniselijke leven zic-q moeten '1 

/eigen maken. '\\' • 
/" DE QOMMISSIE DER ZENDI~G ONDER DE HEIDE·NEN. 

~. 
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\.b. De Synode beslnitW'om eender zende" ! 

.ling~n. op 8oemb'aJinantie~I voor h!\re rekenihg I 
te rierh.en, in verireniging met en onde,tYtoe- . . !I 

zicht v~l! de OhI'o G'~ref. Kerk in N ede'rland; ., 
of indien \de Synod.e {het beter 6or}l~elt, ge
noemde Kark in/haar \zendingswetk te sten-

, ", f \ /' - . 

I 
n,en. \, ~/ 

c. De Synode herzie a1:t.fJ5 del' Synodale 
.-' '. J - '\ ;/ 

bandeling .van 1888: if.. . 

otASSIS HOJ;,iANiJ, 
>/"" \ ;/ '\ 

4.-:-i5~ze Kerk\~egiitne zendiqg invereeC 

ni.glng metdeVel'@enigde Presbyterf~che Kerk, 
,.,/ ,-" .' • I : 

,,/ vooreerst III Egypye.'.. 
,w. R, SMIDT. 

/ 

III.--':'ZE~ DINGo.N'DEHISRAED. 
'_;./"''',>.1. "I.,e,-,.·;~·"'" . - .s,,,\,-,,··,,-,-- ''''','J.'>' \ 

. :q.eSYJloife Ve~)30eK~d..e H~m~enten\ de 
Zend~oiid~!::JBfael tf)beha~tigen. . 

{ . CLASBIS MUSKEGON: . 

I 

I 

" L /I~.-KAS EX BONIS PUB~IOIS. 
5;-ct.. .. / De Synode dringe er op aan; d'aJ de vet

.-V sbbillende Olasstm.eeJ;lzelfde "eglement aanne
tuen voor harB respectieve stndentenkas~en. 

CLABSIS HOLLAND. 
. '\ 
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• ',1'1€\, ~ V.-EME",R1~I KA '. ,-<1'" /,' 
" "~ . ,'De Synod a ve)liooge de on?~rsteuning , 

voor Ds., W. OOe~gh Ult de mentl kas.~9U)-_8'i. 

'. 

, ./ ' . R. SMIDT , ;7/ 

, Vl-TUOHT~AKEN .• .;/ 

a. 'Hepben geceni~reerdeflid'~aten het, 
reoht, om/bunne steo:),l,.lit te Q£1ingen, bij het 
verkieze£van ~~lke aadsle~, enz. , 

b:jWat/te d en meYouders, die hunne 

ki,n,de,ill?,maande 1~', ng", 6f ZO,nder, eenige,rede
n'?Il~', of om ge o~s e~waren met ten doop , 
/"an leden. ,S1:' 'y,!. 

" . Hoe e han elen met getrouwde doop-

o 

leden, dien'et aan Art. 61, Algem. Bep., vol
doen en t h met hunne kinderen tendoop ko-
men? ~~_ 

on het niet gewenscht zijn, dat de Sy
node ogingen aanwende dat geheel de Kerk 
Art. 7 'er D. K. in toepassing brenge aaIl
ga!j,[lde d ten doop heiling van kinderen. r.~_ 
v , OLASSIS HUDSON. ~,~'f 

e. De Syn de waarschuwe midrukkelijk 
tegen aIle verkeer e handelingen waaraan Ge
meenten en Leeraar zich kurmen schuldig ma-
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ken in het bera en; het uitlakken J!fh berae
pen; en het rekte in de beslissi9g aangaande 
de antva ene beraepe9-",f1~4~o/~·eu< 'I" 

CLASSIS ~R1ND ~At>IDS.1/~t''7'J. 
; , / / . . 

.,.t ... ¥.~. f. De Synad'driqge sterk aan tot alge- , 
meene handh'awfug V~l{ Art. 61 en 62 del' :"'l~. . .: 
Bep. h.~I4~?-'/;ino.w. "/~. M..ft~=:->:.e-t , 

;""d8, 9,. O!l: sprejril zij zich beslist nit af bet~.:1., 
. broeiba ~i\~" P, r'i Zo., ndag tot de werk,pn de~l 

.. 

o 

noad llJk'l(illd bebaort. I}J';)o. "'z:,.. We. Ch-.t<.bl'''7'· .\ 
DIt:;I\~,~RAAD TE ENGLEWoaD. ',' i 
i\ Ii , J ~6u.Y"" '7" ! 

/ h.De ywd~e brenge wijziging intArt. 60 . • i 
en 61,.der Pl. gefn. $ep. " 7~· P).. 0<1. j 

~}"'r' CLASSIS MUSKEGON. 

VIL-'l'HEOLOGISCHE SCHOOL . . 
a. De Synode drukke baar ingenarnenileid 

. uitmet het beslnit van Dr. G. Vosin zakezij
. ller raeping naar Princeton. 

, b .. De Synode besluite tot h\lt b(lnoemen 
vaneen vierden Dacent. 

DE, KERKERAAD DER GEMEENTE ROSELAND. 

c. De Synode overwege, wat te doen om 

; 
..... __ ._ .. _~, ___ J 
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het onderwijs aan de Theo!. Schoolop beteren 
voet te krijgen. 

d. De Synode benoeme een anderen Re
dacteur VOOl' De Wachter, opdat G.,E. Boer al 
zijne krachten aan het onderwijs wijde. 

e.' De Synode neme inzage van twee door 
, het Ouratorillm ontworpen concept reglemen

ten. 
De Synode spreke het uit of het admissie 

exam en ook afgenomen moet worden van clas
sicale kas studenten. tvJltn.Fop-.·ro, 

~ '.' . HET CURATORI.UM. t/~X 

f. De Synode bepalehoe te handelen is, 
,', met stud'enten, die aanzoek doen, om tijdelijk . , 

verschoond te blijven, van College geld te be-
talen.J' it, :- .wI;lr.-4. "",. ' 
• GLASSI~jGRAND RAPIDS· 

VIIl.-OHRtwrELIJK ONDERWIJS 

, a. "Y,f(1f)fj1i er van wege de Synode ge
daan wq;fi{eil/om overal in de Holl. Ohrist. 
GerefA;lfjl~:)/{n iil Amerika de belangsteIling, in 

. het.~~r;{stelijk onderwijs op te wekken'~l"Al!!.r • 
• _. GLASElIS HUDSON. a...-t 'It'. ~ 19', 

"~ ~/·7·'··~ 
b. De Synode bepale de- g leenten '"(tij-' .n 

o..t:".~m' tWf,'{-fi?,.N70' 
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zonder de grooteet gegoede) on~er kerk bij de 
Il.Oodzakelijkheid van de oprichting van Hal" . 

. landsche OhristeIijke ·Sch6J~n. 
J .. ', 

DE KERKERAAD/TE ROSELAND. 

IX.-AFV A,ARDIGING; 
De Synods veratidere de" vel't~gen woordi

ging evan kerkerad(jri OP hare vergadering in 
eene vertegenwo9t;<liging van Classen: ...tty.;;,.. !" 

DE CLASSIS HACKENSAOK. , I"J.Q~. 

a;. Ter 9pi~r Synods brenge men het ge
. I afgevaal'dj:~den opilliristens de helft van het. 

• ,/,_0 ,'- - -, " 

"o'enwoor~lge . ....x::S'q. JI"..'1,-o',,;&t. 
. b.I);.synode benoeme een tweetal afge

vaardig~;{n, die.6nzeKerk vertegenwoordigen' 
op deff~i'~tvolgende Synode d~r Vereeiligde 
Gerefoffueetde (Ohristelijk Gereforllleerde en 
Do16e'rend,e) Kerken in Nederland. <Wt't&."" .,; .• ~s, 

"DE KERKERAAD TE ROSELAND: 8~ - " "0« 

X.-UNWNS. 
a. De 'Synode vestige by veroieu wing 

hill'e aandaeht op de verschillende unions in 
deze gewesten, dewijl zij vo]gens haren aard en ' 
strekking" bij eene. consequente dOOl'werking 
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harer beginselen, niet aIleen de geheele omkee
ri.ng del' tegenwoordige maatsehappelijke orde, 
en de vernietiging del' kerk, z0tiden tengevolge 
hebben, maar ook tot schade van het gl'Ootste 
deel harer tegenwoordige voorstand@rs, zouden 
uitloopen . .",t h.. f)..'1(0- aNt1o.i}--·tL wt:;-¥.l}.. 1;0. 

, OLASSIS GRAND RAPIDS. 

b. ,De Synode wijze'de Vereenigingen aan, 
welker lidmaatshapzij onvereenigbaar acht 
met he, lidmaatsehap del' Kerk. Of weI. zij 
bepale hoe ver dil kerkelijke tueht moet, gaan 
over hen, die tot ROmrnige min of meer berispe-

kevereenigingen, behooren. Zooars de zaken 
.",.1 staan, worden in sommige gsmeenten ge: 
duld, of ook weI al, Iidmaten aangenomen, die 
in andere gemeenten noeh aangenomen noeh 
geduld worden: oAS-q. ~'I!IJ. 

DE KERKERAAD TE ROSELAND. 

XI.-VERE&NIGING ME'r, OF OVER· 
KOMST UIT, ANDERE KERKEN 

TO'r DE HOLL.CHRIS'r. 
I/! GEREF. KERR. 

1'-; ~ , . 

o a. O!~ife' Kerktrede ~ in federatieve ver
bint,enist;!jet de Vereenigde Presbytel"isehe 
Kerk in/~merika. rvvt""f"""10' 

i/J k f 
j' 
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b. Onze.Ei~~k sluite niet de deur vo6r be" .. / 

kw;ame.a.rb ...... ~i.~~~S.i.n Gods.K. OUing.rij.k;,; .d~ie v .. ani 
ei~rs kOJ1;l!3n. b..;t..»A-.' r-¥.' ~":""'1J-' fkv.~ .... , 

, "'---'": \;?', ·W.B. SMIDT. '7~' ";-. ·ro .. / 
J 

/,', . 

XII.~:KERK, ORDE, ENZ, ", - . 

a. De.,~Ynode herzi~ het kedHllijk hand· 
boekje enge've het opnien w uit . .:vtJ.· .,..1f. 

t· / • ,/1 • <IN., ;f i CLASSISHUDSO])[; 
/;'7 'J i 

b. De 8y,iii)de vestig\lharenaandacht op 
hAt. protocoll~1i als wet.geldt, bij de iucorpo' 

·ieonzerg$.i:neenteniil Michigan, en onder-
"c<lk~ of ~~)i1n goed~.<)rde is.. .. 

lCLASBIS)JRAND RAPIDS~',_ , 

XIII. /EEN EN ANDER. 
• ..oJ, '. 

0. De Sy)idde geve in drnk eene brochure 
waarin kortJ~J~;a.uidelijk wortH voorgesteld aan
gaande deill.91L Uhr. Geref. Kerk in Amedka, 
h~ar ont~ti~ail en recht van bestaan. <WI-6 •. ""' .... 
, _,J" /'/ /CLASSIS IOWA. . 

0/' . j' .'. 
l,.. De S~ode zorge voor de uitgave of 

veEkrijging ~~n preeken, afkolIlstig van onzeei- ". 
Pi 
; l.-

I I 
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gene leeraars, om die in vacan~e" gemeenten te "/ 
kllnnen lezbn. "./ 

DE KERKEd~ VAN ~AIlTMANSVILLE'/i// 

e. De SYo/tde ge,ve bescheid, of e,en kerke- . 
raad verplicI;J:V{s, attest af te gave!];' wamlser 

.,. J i ,~ ,-' 

men daanri!;ll1e naat een gemeent~/wil vertrek-
ken die y{;:der verwijderd is d.an die waartoe 
men b'fV60rt. ~ --1'8r'f'.r..;:~j. 

FnE KE.RKERAAD ,:r,E FRlF]SLAND, MICH. 

(" ... --_{1<>/ ,y)Y . 

De SynodiJ i~v~bkehaar oordeel uit of de 
"Jop,.door Ds!AKreulen bediend, als wettig 

Jet erkend. ;.Y'~de!1:~."" ~o.I%e".t .. ". ~ H .. 
~ Ook gev¢;'ze a.,an hoe te handelen met le

den, die ballkroeJ{ gegaan zijn, en uu handel 
i' l' , 

drijven opi4'a.agi der vrouw. 
: TeveiM fJli,zoekt zij dat de Synode een af

keurendidordeel uitspreke over gezegdens van 
sommig~lpersonen op de Synode van 1890, 

I" waardoq~;ae plaatsen Holland en Zeeland in 
een kwlad daglicht zijn gesteld. 
" it CLA S'SIS HOLLAND. 

o be Synode ;~~ige of de formule aangaande 
het ~ezen desg~loofs, in vraag en antwo01'd 

,//;" 
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~, ~ 1~~ 7.J. II/.rr- '., 

~8q. . 14/'" . 
",.flU. /dJ. f 
• 19, van bet Kort Begrhl}1,1Jjbelscb is.~. 

DE KERKEllAAI)/T) ENGLEWOOD.I 
/'/je! 

XIV.-WERE1D'.l:'imTOONS:!'"ELLIN G 
, "TE Ol3:lCAGO, 18~g: 

:"',' .j . 
a. DeSyno(lewerke ffiEl%e dat de wereld-

tentoonstellingjil1893, telj6nden te Obicago, 
op de~dag d~s' Heeren :Eilloten worde. 

')"~'// _._ir / CLASSI_~1 DSON. 

( b.])'il Synode r'chte een verzoek aan de 
'commi~;e d(jrten on stelling te Obicago, dat 
deze ~p!IZo,ndag esloten blijve. 

/'PEJl:ERKERAAD TE FRIESLAND, M;ICH. 
/' i ,/ 
f J/ 
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