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ACT A DER SYNODE 

.. VAN DE .. 

Ghrist6liJK6 fi6r6fOrm66r06 KerK' 
IN AM ERIKA. 

GEHOUDEN TE GRAND RAPIDS, MICH., 

Juni 17 tot 31, 1896. 

EERSTE ZITTING. 

Woensdagmorgen, 17 Juni, 1896. 

ARTIKEL 1. 

In de aangekon<tigde nre des gebeds op den avond v6ar de 

,Synode, ging de v~l'ige Pl'33SeS, Ds. K. Kuiper, voor, die sprak 

over Philipp. 2: 21, en den zegen des Heeren over de te houden 

vergadering illl'iep. Den volgenden morgen vet:gaderden de on

derseheiden Afgevaardigden in het Theo!. Schoolgebouw, waar 

ZEw. de samenkomst opent met te laten zingen' Ps. 133: 1, 3 'en 

voor te gaan in gebed. Dam'na leest hij 1 Cor. 13, en spreekt 

de vergadering, als voIgt, een hartelijk welkom toe: 
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lTTelEerw. Broeders-Leeraren en Eerw. Broeders Owierlingen, 

Afgevac(rdigdim naG.r deze 8,ynode; Zeergel. Heeren, 
IIooqleeraren aan onze Theal. Bel,aol, Ptae-adm:seu'rs 
op onze verg(idering: 

Hot is mij cono aangename-taak u het welkom to mogen too-
roepen aanden mOl'gen van dezen dag. Met blijdsehap en dank " 
aan God, zie ik zoovele aangezichten van hen, die lIlot mij VOOl' 

ongeveer twee j'al'on oak bier in 'SYllode vOl'gaderdon, met enkele 
broeders, die thans de plaats van anderen innemoll. 

Tach is de Llijdschap lliet o,nvermengd, als we ons herinne~ 
l'(;'l1l -de namen van onderscheidene brooders, die de vorige Synode 
met ons vergaderden, maRl' thans niet moor zijn. In de twee 
jaren~ die sedol't OllZO laatste Synode verloopell zijn, heeft de 
Heol'o meer dan eene schem'c gescheul'd onder 'ons. Niet slechts 
zijn er van' onz~ oude strijders gevallen, ook ~ van anze jongm:e 
broeders zijlLel' afgelost; wij zonden zeggen: te vroeg ontrllkt . 

. lIlaar neen, wij willen aanbidden e.n zwijgen. Wij weten, dut de 
Koning Zijner kerk regeert, en Hij vergist zieh niet. 

Toch noemen we met weemoed de namen van onze bedaagde 
broeders R. T. l~u£per en J. 1": De Baun; ook die van onzen 
jeugdigen Br .. O. A. :De Ilaan - allen leden onzer laatste Sy
node. Maar oak onze bejaarde Br. A. Van I10uten, onze jonge
re Br. P. Bakhw1', medebedienaren des Evangelies; en onze 
veelbelovende IkO. Berklwf, door onze Synode benoemd als. 
leemar aan OIlze Thea!. Sehool, zijn ons ontvallen gednrende die 
twee jaren. 

Een zestal namen, die bij ons in gezegend aandenken blij ven, 
maar die ons met weemoed, doch ook met verbubbelden ernst on
ze'taak doen aanvaarden in deze nre. 

Bij dit getal voegen zieh nog denamen onzer Em. Predikan· 
ten w: Ooeling en L J. :De Bann. Waarlijk een groat getal 
uit OllZen betrekkelijk kleinen kring. Als uit hunne graven 
klinkt een stem ons tegen: weest stand vastig, onbewegelijk, altijd 
overvloedig in het werle des Heerenl 

Mijne broeders!' Vangen we onzen arbeid aan, en zetten we 
die voort in het gezieht van dood en graf, in het lieht van het 
W oord onzes Gods en van de eeuwigheid. 

Ik las, tel' opening ouzel' vel'gadering, u het schoone woard 
van ,PauluE VOOl' nit zijn brief aan de Corinthen, dat wij kunnen 
noemen: een Lofzang op de Liefde. Vele en versehillende ga
ven schonk God door Zijn Geest aan en in de gemeente, zoo 
leerde Panlus. Gaven van wijsheid, van kennis, van profetie, 
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van kl'ac4ten, 'van geloor, van velel'lei talen ..... '. Al die gaycn 
en krachten, hoe uitnemend oak, mooten eohter', door de Herde 
gewijd en geheiligd worden. Zander die liefde ZOIl men met die 
gaven nag niet meer dan een klinke~d metaal en .Juidehde scliel 
zijn. De liefde moet aile deze wijde!l, heiligen,aan hunne be· 
stemming d,oen beantwQol'den .. Al da'gct;v:,~n: e,n kl'achten, vroe~ 
gel' gClloten, z;ijn ten deele en zullen t.e:n=iet gedaan worden. De 
liefde echter vergaat nimmermeel'. En. UtI' is het wpl waal' ook 
geloof enhoopblijvcn, maal" zeffs ondel" de heilige b'its van de 
di"ie Ohristelijke.dengden die blijven, is de liefde de meeste. Zij 
toch ishet,'meest onbaatzuchtig. Zij zoekt zichzelven niet. Zij 
maakt ons)let meest aan God gelijk; in haar schittert weer .het 
beeld van Nod in ons. Geloof en hoop zoeld ge te vel"geels in 
God; maar"liefde is niet slechts in God, maar God i8, Liefde; 

, 
In den geest del' lielde worde dan oak OllZen mbeid aange

vangen, vQot"tgezet en voleindigd. Wijden wij onze gaVCI1 \ran 
kennis, van wijsheid en welspl"ekendheid aan de zaak des Hee
ren, - maar in den geest del' liefde. 

Dan zulleri wij elkander verstnan en verdragen; want de lief
de is lankmoedig en goedertieren. Dan zullen wij elbnder niet 
benijden; want de liefde is niet afgunstig. Dan ZlllIen wij zelf 
nederig en billijk zijn in ODze ,yoorstellouj want de liefde 'is niet 
opgeblazen, en zij handelt· niet ongesehiktelijk. Dan zullen wij. 
niet in toorn ontsteken, noch andere bl'oedel's van kwade hedoe. 
lingen verdenkeu; want de liefde wordt niet vel-bitterd en denkt 
geon kwaad. Dan zullon we ons niet schuldig maken aan hot 
kwaad waartegen wij gisteravond waarsebnwden; want de lielde 
zoekt zichzelf niet. Dan zal 0118 samenziju ons tot verkwikking 
en zaligheid zijn, en dan zullen we op Gods llabijheid mogen re
kenen. Want het is good dat broeders ook samenwonou, en waal' 
liefde woont, . daar gebiedt de Heere den zegen, ~n het leven tot 
in eenwigheid. 

Liefde eehter laat zieh niet gehieden. Liefde knllnen we 
maar niet onszelf geven. Zij is CellE' gave van God. God zel£ 
moet door Zijne liefde de lielde wekken in onze harten. Daarom 
vereenigen we ons in gebed tot Hem.-GEBED. 

ARTIKEL 2. 

De lastbrieven worden ingediend en afgelezen. Er blijkt nit, 
dat afgevaardigd zijn de volgende Bl"oederen: 
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Door de ,Classis GRAND RAPIDS. 
PRIM!. 

DB. L. J. Hulst, 
Ds. J. 11. VOB, 
DB. J. Post, 
Ds P. Ekster, 
DB. J N oOl'dewier, 
Oud. W. Brink, 
Oud. S. S. Postma, 
Oud.' B. DeGraaf,. 
Oud. A. Van Bree, 

SECUNDI. 

DB. E. Van del' Vries" 
Ds. S, 1. Van del' Beck, 
Ds. W. R. Smidt, 
Ds. G. Broene, 
Ds. E. Broene, 
Oud. T. Kart, 
Oud. J. Bolt, 
Oud. E. Hekman, 
Oud. O. J anker. 

Door de Classis HACKENSACK. 
PRIMI. 

Ds. J. O. VOQl'his, 
DB. J. N. Trompen, 
DB. J. A. Westerveld, 

, Ond. J. S. Westerveld, 
Ond. S. 1. Verdon. 

SECUNDI. 

Ds. H. Ism'man, 
Ds. G. A. Harring,' 
Ds. E. Van den Berge, 
Oud. H. J. Demol·cBt. 
Oud. A. D. Westm·veld. 

Door de Classis HOLLAND. 
PRIM!, 

Ds .. K. ,ran Goal', 
. Ds. J. Groen, 

DB. H. Van Hoogen, 
DB. A. Keizer, 
Oud. J. W. Garveling, 
Ond. D. W. Mokma, 
Oud. A. Lannink. 

.SECUNDI. 

Ds. A. Wieland, 
DB. G. Hoekscma, 
Ds. G. G. Haan, 
Ds. P. Schut, 
Oud. O. Dc Koster, 
Oud. G. Dc Witt, 
Ond. J. Timmerman 

Door de Classis IOWA. 
PRIMI. 

DB. H. Bode, 
Ds. E. Breen, 
Ds .. J. Gulker, 
DB. W. HeynB, 
Ds. J. Manni, 

SECUNDI. 

DB. O. Bode, 
DB. J. Plesscher, 
Ds. E. Bas, 
DB. G. Hofker, 
Ds. J. H. Schultz, 
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Ds. H. Potgeter, 
Ds. J. Wijng~arden, 
Oud. E. Ammerman, 
Oud. A. Bliek, 
Oud. J. Van del' Haak, 
Oud. A. Heinen, 
Oud. T. B. Van del' Hoek, 
Oud. L. Overberge, 

Ds. S. Broelcstl'll; 
DB. H. Beets, 
Oud. H. Benning, 
Oud. L. DeVries, 
Oud. D. Hessing. 
Oud. B. DeJager, 
Oud. A. Kleinhuizen, 
Oud. C. Frericks. 

Door de' Classis MUSKEGON. 
PRIMI. 

Ds. J. B. Hoekstra, 
Ds. J. 1. Fles, 
Ds. H. Van del' Werp, 
Oud. F. Kniphuizen, 
Oud. W. Korfker, 
Oud. G. Vlasma, 

SECUNDI. 

DB. G. D. DeJong, 
Ds. H. Walkotten, 
Ds. J. Van del' Werp, 
Ond. C. Van Zanten, 
Ond. M. Trap, 
Oud, M. Van den Bosch. 

Door de Classis HUDSON. 
> PRIMI. 

Ds. E. R. Haan, 
Ds. P. Kosten, 
Oud. D. Hoek, 
Oud. A. Van den Est. 

SECUNDI. 

DB. R. Drukker, 
Ds. P . Van VlaandereIl, 
Oud. A. Struik, 
Oud. A. Kievit. 

Door de Classis ILLINOIS • 
. PRIMI. 

Ds. K. Kuiper, 
Ds. L. Van Dollen, 
Ds. M. J. Marcusse, 
Oud. J. H. Boswiukel, 
Oud. P. Schoon, 
Oud. C. L. Clousing. 

SECUNDI. 

Ds. P. Van Vliet, 
Ds. J. Hiemersma, 
Ds. J. Hobbert, 
Oud. S. Dekker, 
Oud. A. Buining, ' 
Oud. L. Bere. 

Al de Primi afgevaardigden zijn tegenwoordig. behalve 
D. W. Mokma, uit de Classis Holland; Ds. H. Potgeter, uit de 
Classis Iowa; J. H. Boswinkel en P. Schoon uit de Classis Illi-
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nois, vaal' wien respectievelijk in de plaats gekomenzijn: C. De 
Koster, Ds. C. Bode, S. Dekker en A. Bnining. 

De Lastbrieven worden aangenomen en goedgekeurd. Mede 
Zijll tegenwoordig als adviseerende led en, de H.H. Docenten d~r 

'Theo!' School: H. Beuker, G. E. Boer,en G. Hemkes. 

ARTIKEL 3. 

Verkiezing van een Moderamen. Benoemd worden: tot 
Praes. Ds. A. Keizer; tot Vice-Praes ... Ds, J. Manni; tot Scriba 
Ds. J. B. Hoekstra en tot Adjunct Scriba Ds. W. Heyns. 

De aftl'eden4e Prass. wenscht den niellwbenoemdell '8 Heeren 
hulpen zegen toe. 

ARTIKEL 4, 

Ds. K. Kuiper sluit deze zitting, na hetzingen van Ps. 81: 1, 
met dankgebed. 

TWEEDE ZITTlNG, 

W oensdagnamiddag. 

ARTIKEL,5. 

DePraos. opent deze zitting, na het zingen van Ps. 119.: 3, 
met gebed. Daarua haudt hij, als inleiding tot zijn arbeid, een 
korte toespraak tot de vergadering. Hij betnigt,het gewicht der 
taak hem opgelegd ten zeerste te gevoelen, en hoopt daarom, dat 
men hem die last zooveel mogelijk zal, vei'lichten, temeel' wegens 
de moeielijke zaken Waal'YOOr de Synode geplaatst wordt. Hij 
wijst er 01', de leiding des Heeren, noodig te hebben, en dat de 
onderlinge liefde betracht warde. 

Vervolgens leest hij de "Openbare V erklaring," , hetwelk 
door de vergadering staande aangehoord, en met een plechtig 
"ja" beantwoord wordt. 

ARTIKEL 6. 

De Praes. benoemt Ds. J. N. Trompen tot tolk voor de En
gelsch sprekende led en, en Ds. H. Van del' Werp alszoodanig ten 
boh,0011e der Afgevaardigden van de U. P. Church. 
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ARTIKEL,7. 

Bealoten WQl'dt, de zittingen te houden 's voormiddags van 
8-:11: 30; 's liarniddags van 2-6 UUl'j met een kwartiel' pau,ze in 
elke zitling. ' 

ARTIKEL 8. 

Vaal' het mtzien del' llotulen worden benoemd de Lem'a!'en 
P. ,Ekster en J. Wijngaarden. 

ARTIKEL 9. 

De Praes. leest een schrijven in betrekking tot Rev. J. W. 
Marcnsson, Superintendent der Chicago Hebrew Mission, die 
gaarne een oogenblik inhet belang dier Zen ding wenscht te spre· 
ken. 

Besloten wordt, dien broeder dam-toe gelegenheid te geven 
tegen het einde dezer zitting, 

ARTIKEL 10. 

Er wordt terkennis der vergadering gebracht, dat de broe-' 
ders afgevaardigden der U. P. ChUl'ch Vrijdag te verwachten zljn. 

Besloten wordt, om vooraf de zaak met genoemd~ kerk te 
bespreken, dat bepaald wordt op Donderdagmorgen. 

ARTIKEL 11. 

Besloten, om dezelfde wijze van werke)l te volgen ,als de 
vorige Synode (Acta '94, art. 10). Eene Commissie wordt daar
toe door .den Pl'aes. benoemd, om Oommission van Prae-advies 
aan te wijzen, voor de verschillende l'llhrieken van het Agendum, 
waarvoor nog geen vaste Commission bestaan. De vier leden de
zer Commissie zijn: Ds.-H. Bode, Gud. J. W. Garvelink, Ds .. 
J. Post en Ds. J. Marcusse. 

ARTIKEL 12. 

De Praes. stelt aan de orde het verzoek van Classis Iowa, 
Agendum, Rubr. XII, punt 1, luidende: 

De Classis verzoekt de Synode' kennis te nemen, van een 
Dnitsche berijmingder Lofzangen achtercde Psalmen, door een on
zer leeraars bewerkt, en indien ze hare goedkeuring kan wegdrageil, 

, to~,stemming te geven, dat ze in onze Duitsche gemeenten mogen 
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gezongen wordell, en de d.aartoe, door de Classis benoemde Com. 
de uitgave bezorge.-Olassis Iowa. 

Besloten, dit op te dragen' aan de Doeenten H. Benker en 
G. Hemkes, die daarover znllen rapporteeren. 

ARTIKEL i3. 

Komt in behandeling Rnb,·. XIII van het Agendum, lnidende: 

CLASSIE-SPLITSING. 
Of schoon de bezwareu, inzonderheid voor het 'Vesterscll-'Bin

nenlandsche.Zendillgsveld diep gevoelend, meant de Classis toch 
del' Synode een splitsing in twee Classen te moeten Yoorstellen, in 
dezer voege: ' 

a.' Een Classis welke den naam van Classis ACKLEY zau 
kunnen dragen, bestaande nit de gemeenten: 

Hidott Pease Lincoln 
Bunde 'VeUsburg Emdem 
Ackley Prinsburg Parkesburg 
A von Meservey George 
'Wright Baldwin, thans Ill. Friesland, Minn. 

b. Een Classis, die als Classis Iowa bekend blijye, be
staande nit de overige gemeenten. 

Dit verzoek wordt toegestaan, met dien verstande, dat de 
Gem. Baldwin, thans ressorteerende onder de Olassis Illinois, zal 
uitspreken, even als de 01assis Illinois, of ze in het-gemaakte ont
w.erp van Iowa genoegen nemen, Omtront d~ Gem. Prinsburg 
zal de Classis Iowa handelen. " 

ARTIKEL 14. 

Aan de mde wordt gesteld, Rubr. XII van het Agendum, 
punt 3, lllidende: 

De Synode spreke zich nit, wat te doen met znlke Candidaten, 
die meer dan eens, niet slaagden in hUll Classicale examen.-Olassis 
Grand Rapids, 

. Er wordt besloten hierop niet in te gaan. 

ARTIKEL 15. 

In behandeling komt Ru~r. X, luidende: 

EED TEGEN DE SIMONIE. 
De Synode schaffe den eed tege'n de Simonie af, en stelle er vaor 

in de plaats, <Ie plechtige belofte! q.at men :ljicQ. in Ziake "betoeping" 

___ _ i _ __________________ _ 
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dOOf"'Gods voorzienigheid zallaten leideu, en met heiligen ernst en 
n-auwgezetheid van geweten handelen.~Olas8is Muskegon. 

De eed tegen de Simonis worde opgeheven.-Classis Holland. 
De Synode schaffe den eed tegen de Sfmonie af, en stelle daar

voor in de plaats, de plechtig~ belofte, in zake de beroaping, zich 
door de'Voorzienigheid Gcids te ]aten leiden en met nauwgezetlleid 
en teederheid van geweten te handelen.-Olassis Illinois. 

Besloten, die Eed af te schaffen op gl'ond van onkerkelijken, 
oorsprong, en dat hij herinnert aan toestanden, die de aDze niet 

. zijn. 
ARTIKEL 16. 

Aan de cirde wordt gesteld, Rubriek XIV, luidende: 
HET KERKELIJK JAARBOEKJE. 

a. De Synode zorge voor een juiste bewerking' van het ' Jaar
boekje ouzer Kerk. 

b. Zij wekke de gemeenten ernstig op, om telken jars eene 
j uiste opgave te doen van het aantal harer huisgezinneu, enz. 

Besloten, dat de Synode de Gemeenten opwekke tot nauw· 
keurige opgave del' Statistiek, en de 00111ffni88ie van 7Jitgave tot 
nauwkeurige bewerking. 

ARTIKEL 17. 

Aan de orde wordt gesteld, Rubriek XII, bladz. 19, punt 3, 
luidende.: 

De Clasis stelt de Synode v6or, te laten drukken: Attestaties, 
Lastbrieven, Classicale Diplomas en ,"Blanks" voor Incorporatie 
van gemeenten.-Classis Iowa. 

Dit voorstel wordt niet aangenomen. Evenwel geeft dit 
voorstel aanleiding om te wijzen op het moeielijke om "permits" 

. te verkrijgen voor predikanten en studenten, vooral daaruit vloei
ende, dat er geen bepaald persoon is, die, namens de Rerk, offici- . 
eel met de "Railroad Companies" handelen kan. , 

Besloten wordt, daartoe Rev. Hiemersma, D. D. van Chicago 
. te .benoemen, deze eene schriftelijke, aanstelling te bezorgen;. en 
tel' vergoeding del' kosten jaarlijks $20 uit de algemeene kas te 
geven. 

ARTIKEL 18. 

De Commissie vool' Commissien van Prae-ad vies is gel'eed en 
rapporteert als voIgt: . 
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a. Voor Tuehtzaken: Ds. K. Van Goor, Oud. F, Knip
huizen, Ds. E. Breen en Ds. K. Kuiper. Voor Ds. Van Goor, 
afwezig zijnde,~ wordt Ds. H. Van Hoogen aangewezen. Te rap~ 
porteeren Vrijdagnamiddag. 

. b. Voor afvaardiging teT SYMde: Ds. J. O. Voorhis, Dud. 
,D., Koek, Ds. J. H. Vos, Ds. H. Van del' Werp, bs. W. Heyus. 
Maandagnamiddag. 
. o. Emigmtie-belangen: De Leeraren O. Bode, E. R. Haan 
en M. Marcusse. Dinsdagvoormiddag. 

d. ViP,ia (pag. 18): De Leeraren P. Kosten, J. Nom'dewier 
en J. Manni. Dinsdagnamiddag. 

e. Varia (pag. 19): Ds. Groen, Oud. S. S. Postma, Ds. J. 
N. Trompen en Ds. J. Gulker. Dinsdagnarniddag. 

f. Doopleden-aangelegenlteden: De leeraren H. Van Hoo· . , 
gen, L. Van Dellen, J. Post en J. 1. Fles. W oensdagvoor-
middag. 

g. Protesten: Ds. J. H. Vos, 'Ds. J. Wijngaarden, Oud. E. Am· 
merman, Ds. K. Van Goor, Ds.J. 1. Fles en Ds. W. Hoyns. 
W oensdagvoormiddag. 

in. 
a. 

ARTlKEL 19. 

De OOIDmissie VOOl' het' nazien del' Ilotulcn client haar r~ppol't 
De vergadering gaaftot de behandeling dier artikelen over: 

Art. 11. Besloten omtrent rapporteurs van nieuwsbladen 
niets te bepalen. 

b. Art. 47 verge!. met art. 60. Reiskosten der Afgevaardig
den. Op besluit der Synode benoemt de Praes. cen uit iedere 
Olassis, die de onkosten zijner Olassis aan den algemeenen Pen
ningmeester, J. Nool'dewier, opgeve. De benoemden" zijn: VOOl' 

Iowa, Ds. J. Wijngaarden; voor Grand Hapids, Oud. A. Van 
Bree; voor Hackensack, DB. J. N. Trompen; voor Muskegon, 
Oud. F. Kniphuizen; voor Illinois, Ds. M. Marcusse; voor Hud
son,. Ds. P. Kosten; voor Holland, DB. J. Groen. 

e. Aangaande Art. 119 spreekt de Oomm. daar genoemd uit, 
gereed te zijn en op morgen verslag van haar werk ie kllnnen 

. geven . 
. d. . Aangaande Art. 1~9-eigel1dommen van de kas der Hei-
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denzending-wordt gezegd, nog geene geleg~nheid tot verkoop 
daarvan gevonden te hebben. 

e. Omtrent Art. 150 wordt uitgesproken, dat die zaak getl'puw 
uitgevoerd is. 

ARTIKEL 20. 

Aan Rev. Marcusson wordt het woord gegeven, die ong~veer 
aldus spreekt: 

'Ilk betuig mijne blijdschap op deze vergadering te mogen 
spreken in het belang van Gods oude bondsvolk. Roeveel heeft 
bet niet geleden! Dan, vroeger in Spanje vervolgd bood Neder· 
land hun een toevluchtsOOl'd, en Amerika ojJende VOOr hetzelve 
Jrare poorten in de jongste vervolging van Rnsland. - In Chicago 
inzonderbeid vouden ze eene schuilplaats. Voor acbt jaren be
gonnen eenige vrienden onder de J aden in Chicag() het Evangelie 
te bl'engen. Er vormde zich eene Commissie, de "Ohicago 
Hebrew Mission" genoemd, die zieh ten doel stelt, zander eenige 
kel'kelijke kleur, d~n J oDd bekend te maken met Christus. Die 
Zending vraagt hulp en gebed van het volk Gods. Dat de Joden 
-bet Evangelie behoeven, verstaan we. Ik vraag geen l111lp voor 
mijzelf, maar voor den 'J ood, die Ohristus vel'wierp. De Cam
missie voor dat werk arbeidt zonder belooning te vragen. Zij 
tracht zoo zuinig mogelijk te werk te gaan, am alle onnoodige. 
uitgaven te besparen. Thans heeft ze een drietal "rbeiders. Te 
kleine hacht voor -een getal van ongeveor 60,000. J oden in 
Chicago. l'Ilijn hart bloedt als ik nag zooveel van bet oude volk 

. Gods verstoken zie van het Evangelie. Daarom roep ik de hlllp 
uwer kerk in, gelijk die beroid reeds van hare gaven daarvoor 
afstond. Oak vei'zoek ik de hulp ter verspreiding van een drie· 
maandelijks blad, "The Jews Era" genoemd. Israel toeh is op 
het n auwst verbonden aan de Cbristelijke kerk; immel'S "de za
ligheid is uit de J oden." Zij hebben Christns verworpen, maar 
zij zullen Hem toch eenmaal aanhidden: Men helpen dan mede 
den J opd tot· Christus te brongen." 

Hij eindigt met de erkentelijkheid voor de vergundo golegen
h"id tot spreken. 

ARTIKEL 21. 

"Ds. Voorhis spl'eekt Rev. Marcusson op- verzoek van den 
Pl'aes. een woord'van dank toe, Qetuigende o. a. dat gelloemde 
Zending ons hart en ons gebed heeft, dat, naar de Profetie, God 
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eens Zijne bel often /tan Israel vervnllen zal, en eindigt met den 
wensch, dat,de Heere dat w~rk ten zegen doe strekken. 

ARTIKEL 22. 

Docent G. E. Boer wordt benoemd om een kort verslag van' 
de werkzaamheden der Synode voor IJe Waelder in gereedheid te 
brengen. 

ARTIKEL 23. 

Op voorstel van Ds. J. C. V oOl'his worden een drietal oudere 
broeders bei:lOemd, teneinde eenige resolutien"samen te stell en in 

, betrekking tot de sinds de vorige Synode overleden Leeraren, en 
deze tel' gedachtenis op tenemen in de notulen. Dam·toe verko
zen: Ds. L. J .. Hulst, Ds. J. H. Vos en Ds. J. C. VOOl'11is. 

ARTIKEL 24. 

Oud. A. Buining sluit deze zitting; na het zingen van Ps. 
119: 83, met dankgebed. 

DERDE ZITTING. 

DOllderdagvoormiddag. 

ARTIKEL 25. 

Ds. J. :!IIan!)i opent deze zitting met te laten zingen Ps. 86: 
6 en voor te gaan in gebed. 

ARTIKEL 26. 

De notulen worden gelezen en na eenige verbeteringen goed
gekenrd. 

ARTIKEL 27. 
De Praes. stelt aan de orde de vereeniging met de U. P. 

Church. De daartoe door de vorige Synode benoemde Comm. 
(Acta '94" art. 140a) leest de hoofdzaken voor van het door haar 
ontworpen rapport, eerst in het Hollandsch, toen in het Engelsch. 
(Zie Bijlage I). Er wordt besloten het voorstel del' Comlllissie 
tot basis van 'bespreking te nemen. ~ a breed voerige ,discussie 
wordt bepaald de zaak tel' tafel te leggen tot eerst de Afgevaar
digden der U. P. Church zijn gehoord. ' 
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ARTIKEL 28. 

Het rapport der Binn. Zending wordt aan de orde ge.teld. 
(Zie Bijlage V). Na hetzelve gehoord en besproken te !tebben, 
wordt besloten de zaakter tafel te leggen, en eene Comm'. te be
noemen, van drie person en, die met de bestaande Oomm. VOOI' ge
noemde, ,Zending han dele, om de Synode in deze zaak met 
Prae-adyies te dienen. De Praes. benoemt de leemren: E. 
Breen, E. R. Haan en P. Ekster. 

ARTIKEL 29. 

De Praes. leest een schrijven van de Gemeente N oordeloos, 
inhoudende: 

, 

a. Vrijstelling van interest van onderscheidene'fondsen, waar
uit de Gem. geld geleend had, en ;van betaling aan de Theol. School, 
beide voor een jaar, om daal'door in staat te zijn de kerk te verwen· 

b. Aanzoek om $200 subsidie uit de Binn. Zendings Kas, om 
een leeraar te kunnen beroepen. . 

Besloten dit schrijven te .verwijzen naar de Classis, waaronder 
Noordeloos, ressorteert, dewijl deze zaken aldaar nog niet geweest 
zijo. 

.. ARTIKEL30: 

Er wordt gelezen een brief van de Wed. Bandringa van Chi
cago, verzoekende, dat de Synode een weg wijze waarop zij tot 
!tet Heilig Avondmaal kan toegelaten worden" hetwelk Imar ont
zegd is, wegens vel'lating van haa'r tweeden man, waartoe zij eeh
ter, recht meende te hebben. 

Besloten, hierop niet in te gaan, dewijl deze zaak niet is be
handeld op de Classis Illinois. 

'ARTIKEL 31. 

Oud. D. Koek sluit deze zitting met dankzegging. 

VIERDE' ZITTING. 

Donderdagnamiddag. 
ARTIKEL 32. 

Deze zitting wordt geopend door DB. J. B. Hoekstra, na het 
zingen van PB. 81 :' 12, met gebed . 

.. " .. ",.,,----,-----'----
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ARTIKEL 33. 

De Com. voor de Zen ding onder de J oden brengt bij monde 
van Ds. J. 1. Fles rapport nit, hetwelk, met dank voor d,en arbeid, 
wordt aangenomen en goedgekeurd, en bepaald het in de Bijlagen 
01' te nemen (zie Bijlage VII); terwijl de be~taande Comm. ge
,continueerd wordt. Ook wordt deze Comm. opgedragen, met het 
oog 01' hetgecn Rcv. Marcusson voor de Chicago Hebrew Mission 
van de Synode begeerde, genoemde Mission te berichten, dat onze 
Kerk meer met haal' al'beid ,Zou syrnpathiseeren, indien zij zich 
meer volgens kerkelijke lijnen bewoog. 

ARTIKEL 34. 

Aan de Comm. van Pl'ae-advies vdol' de BinneuL Zending 
wordt toegestaan de vergaderillg te verlaten, teneinde tijdig de 
Synode met haa!: rapport te dicnen. 

ARTIKEL 35. 

Aan de orde wordt gesteld Rubrick IX, luidende : 

KERKORDENING. 
De Comlllis-sie, benoemd om deze Synode een Concept van 

nieuwe uitgaaf del' 'Dortsche Kerkordening, met tusschen de arti
kelen gevoegde alg~meene bepalingen onzer Synod en, te bezorgen, 
is met h,uen arbeid gereed, en hoapt het de Rynode ;lan te.l)jf>Opn.
De G01n1nissie, en namens di~ J. H. Vas, Pres. 

De Comm. hicrvoor draagt hetresultaat van ba"en arbeid de 
·Synode over. Dewijl het manuscript van aanzienlijken omvang 
is, komt de vl'ung hoe men met het nazien te werk zal gaan. 

Besloten, dat de ComIn. ad hoc met het Mbderamen en de 
Docenten het ,yerk znllen nazien en daarna uitgeven. 

ARTIKEL 36. 

De Secretaris der Comm. tot vergrooting van De, WaeT.ter, 
Ds. A. Keizer, brengt rapport uit,. hetwelk wordt aangenomen en 
gocdgekeurd, luidende : 

"AAN DE SYNODE! 
Eerwaarae Brooders: 

Dc Comm., door de Synode benoemd tot het drukken van 
Do ft:'aeT.ter in vergrooten vorm, vergaderde den 268ten J uli, 
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1894, in het schoolgebouw. Ds. J. NOQl·dewier werd tot Pmes., 
Ds. A. Keizer tot Scdba 'aangewezen. Geopend wordt de ver· 
gadedng met het zingen van Ps. 25: 2en gebed door den Praeses. 

Bij de opening der brieijes, die ingeleverd waren, bleck, dat 
de zeven volgende personen op het werk hadden ingcschreven:. 

W. Benjaminse en H. Holkeboer van Holland, Mich. 
H. Verhaar, H. H. D. Langereis, J. B. Hulst, A. Nagelkerk 

en Hemkes, en H. Schuil; allen van Grand Rapids, Mich. 
Voor 2000 exempl. van de te vergrooten· TJTachte" wekelijks 

, te dl'ukken, en aan de inteekenaren te verzenden, was bet bod 
van: 

Op papier als 
"De Wachter" thana is: Als "De NederlandBr": 

W. Benjamins~ .. .- ........ $38 00 .......... $39 00 per week 
H. Bolkeboel' ............. 31 50 ....... '\" 30 75 " 
II. Verhaar .......... " . .. 34 00.. . . . . . . .. 36 00 " 
II. H. D. Lungel'eis ...... 34 50 .......... 36 00 " 
J. B. Hulst ............ '" 34 75 ......... 34 00 (I 

Nagelkerk & Hemkes ...... 33 50 ..... " .. .. 32 50 " 
H. Schuil ............... ; 39 00.......... " 
Terwijl voor elk exemp!. boven de 2000 door allen plm. 1 cent 
in rekening werd gebracht. 

Nadat deze personen en hun bod besproken waren, komt het 
voorstel tel' tafel om het den laagsten inschrijver te gunnen, het~ 
welk ondersteund en aangenomen wordt, terheer. daar er van hem 
uitnemende getuigschriften voorhanden waren als letterzetter en. 
als christen. V 661' dat men hem echter hiermee in kennis stelt, 
besluit de vergadering met hem enkele bepalingen te bespreken, 
die niet in d~ oproepirig waren uitgedrukt: 

a. De advertentien te plaatsen in de laatste kolommen van de 
3e en 4e bladz. Alle advertentien te plaatsen, die hem gezonden 
worden, tenzij van onzedelijken aard, of indien ze eenig persoon 
compromitteeren. 'Van de verschnldigde gelden der advertenti;;n 
van tijd tot tijd den administrateur kennis te geven, .epdat deze 
ze inne. 

b. De S. SchoolleBsen te drukken in Long Primer lettersoort. 
o. Indien zijn 'Yerk niet beva]t, dat de Oomm. zich het reoht 

voorbehoudt hem te eeniger tijd te ontslaan. 
a. Zoo vee] mogelijk te zorgon, dut de exemplaren ongeschon. 

den worden ontvangen. -
e. Bij de keuze van een nieuw kopstuk voor "De Wa~hter" 

zich te onderwerpen aan den Pmcs. en Scriba der vergadering. 
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Hiel'op wordt Mr. H. Holkeboer binnen geroepen, met hem 
deze zaken besproken, waarin hii zich weI kan laten vinden, en 
hem het dl'ukken en verzenden van "De Wachter" gegund, 
4 bladz. van 18x24 duim, wekelijks 2000 exemp!', op papier als 
waarin thans "De Nederlander" verschijnt, voor $30.75 per 
week. Voor elk exempL boven de 2000, 1 cent per week. Ook 
de verzonding uaal' Nederland is him'in begrepeu, mits het getal 
niet boven de 80 gaat; vOor elk exempL daarboven 1 cent per 
week VOOl' vCl'zendillg. Alles nnder en breeder omschl'oven in 
het contract, dat onaerteekend is door Mr. H. Holkeboer eener· 
zijds, en den Pl'aeses en Scriba diel' vCl'gadering andcl'zijds. 

N adat de vergadering den Praes. en Seriba last gegeven had, 
een kopstuk-vool' "De W,achter" to accepteeren, en het contract 
in gCl'cedheid te bl'cngen, en liit naam del' vergadcl'ing door wo
dOl'zijdsche onderteekening to bekl'achtigen, was 01' niets meer te 
ve"handelen, en werd de vergadering gesloten met danhegging 

I bij monde van Prof. Benker. 
J. NOORDEWIER, Praes. 
A. KEIZER, Seriba. 

Grand Rapids, Mich., 26 Juli, 1894." 

ARTIKEL 37. 

Dezelfde Comm., door het Curatorium tot' Comm. van toe
zic~t benoe,md, stelt voor: 

a. l)e Wadter niet te vergrooten. 
b. Te traehten 'meer ruimte te v'erkrijgen door (1) de Sabbat-

,sehoolles "part te drnkken, en daarvan een exemp1aar in elke 
'Waelder te voegen, met dien verstande, dat het eopiereeht eigen_ 
dam del' Kerk blijve; maar den drukker verlof gegeven worde 
het te exploiteeren. Vermits deze aparte uitgave $6.50 per week 
moet kosten en de drukker voor het privilege $4.00 per week 
daarvan aan de kerk tcruggeeft, zoo zijn de meerdel'e onkosten 
voor De Wachter daaraan vel'bonden $2.50 per week yom' 5000 
exemplaren del'S. S. 1es, en van elke 1000 meer 80 cent ten bate 
de .. Ims. (2) De eorrespondentiiin er uit te laten. (3) De vierde 
bladz. zeven kolommen druks te doen bevatton.' 

c. VerdeI' advisecl't de Oomm. om Ds. K. Kuiper als bowo1'
ker del'S. S. les aan te hand en en 131'. Holkeboer als drukker te 
bestendigen. 
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Een en ander ontlokt dmkke discussie. Eindelijk besloten 
dit voorstel ter tafel te leggen, tot bericht ingewonnen is van Br. 
Tanis te Paterson,op welke voorwaarden hij de S. S. les zou' 
willen .dmkken tot de a. s. Synode, en wekelijks 2300 exemplaren 
toe te 'zenden aan den nitgever van De Waohter, cn mede op wel
ke vool;waarden hij die les zon willen drukken in 't Engelsch. 

ARTIKEL 38. 

Den.Praes. wordtter hand gesteld cen schrijveu v·an een 
vrouw uit Englewood, Ill., dat.in handen derOomm. voor protes
ten gegeven wordt. 

ARTIKEL 39. 

De lastbrief der afgevaardigden van de U. P. Ohareh wordt 
ontvangen en gelezen, en bepaald, dat tegen het eindc dozer zit
ting deze I3roederen het woord zal gegeven worden. 

ARTIKEL 40. 

Aan de orde. wordt gestold Rubr. I, luidende: 

BINNENLANDSCHE ZENDING. 
De Classis overtuigd, dat de Holl. Chr. Gerer. Kerk, door de lei

ding der voorzienigheid Gods en het bestuur van den Koning der 
Kerk, een eigenaardige raeping heeft te vervullen jegens de 1'e1'
strooide en geestelijk 'verwaarloo'sde Nederlanders in dit groote 
land,oardeelt: 

a. Dat zij hare voornaamste krachten, na in eigen ollderholld, . 
behoorlijk te hebben vDorzien, te wijden heeft aan de Binneuland
sehe Zen ding. 

b. Dat zij, om aan deze hare dure en heilige rasping oak maar 
eenigszins te kunnen voldoen, zeker weI een vijftal Zendeling~ 

leeraars, verdeeld onder de respectieve Classen, in bet veld diende 
te hebben. ' 

~. Dat deze arbeid echter, niet van een zekere Commissie moet 
uitgaan, maar' door de Classen dient ter hand genorrien te worden 

d. Dat zij daarom de Kerk, in Synode saamgekomen, voorstelt: 
dezen arbeid nit de handen der bestaande Commissie, van Binnen
landscbe Zending, te nemen en over te dragen aan de Classen onder -
deze bepaling: 

1. Dat de Classen zorgen voor bet salatis der 900r haar beroe~ 
pene Zendeling~leeraars. 

2. Dat de noodlijdende Classen geholpen moeten worden, door 
die, welke geen - of geen voor haar voldoend aa.ntal - Zendeling
leeraars in het veld hebben. 
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'3. Dat het geld, uitlaatstgenoemde Classen gecollecteerd,Yoor 
" de Biullenlandsche Zending; na aftrek van het traktement barer 

eigen Zendeling-Ieeraars, opgezonden worde aan eene door de Syno
. de te banoemen Commissie van drie.personeu.-

4. Dat deze Commissie zich in verbinding stelle met de Clas
sieale Commissien om te weten hoe de gelden onder de noodlijden· 
de Classen behooren te worden verdeeld.-Classis Hudson. 

De Comm. van Prae·advies (zie Art. 28), brengt haar rap· 
port uit, luidende: 

Eerwaarde Broede~8: 
a. De Comm. beveelt het door de Board vervaardigde 

Reglement del' Synode aan, waardoor letter c. en d. en de daarbij 
gevoegde cijfers 1-4 van de Instructie del' Classis Hudson weg. 
vallen. 

b. De Board verzoekt volgens Art. 21 van genoemd Regle. 
ment, dat de Synode jaarlijks $4,500 toezegge aan de Binnen .. 
landsche Zen ding. 

c. De Synode besluite jaarlijks $50 toe te staan Ran den 
'Penningmeester VOOl' den arbeid en de ·correspondentie aall dat 
werk verbonden. 

a. De Synode geve de Board het recht zich te laten incor
poreer<m onder de Wet van Michigan. 

P. EKSTER, Rapp. 

N adat eerst het'Reglement gelezen en besproken is, wordt 
dit aangenomen en goedgekeul'd, en daarna het geheele Advies 
del' Commissie, punt voor punt, goedgekeurd. 

ARTIKEL 41. 

Nu wordt aan de Afgevaardigden del' U. P. Church gelegen
. heid tot spreken gegeven. Ds. H. Van del' Werp doet als tolk 

dienst. 
Dr. W. W. Babr neemt plaats op de "platform," deSynode 

staat op, en hij spreek! ongeveer alsvolgt de vergadering toe: 

"Johannes Calvijn groet Johannes Calvijn; de Synode van 
Westminster groet de Synode van'Dordt; de Westminster Ge
loofsbelijdenis groet de Nederlandsche Geloofsbelijdenis; de 34 
artikclen groeten de Canones van Dod!; de kleine Oatechismus 
groet de Heidelbergsche Catechismus; de Afgescheiden Kerk van 
Schotland groet de Mgesch eiden Kerk van Nederland, de Ver-
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eenigde Presbyterische Kerk in Amerika groet de Hollalldsc'he 
Christelijke Gel'ef(mneerde Kerk in Amerika. 

De geschiedcnis heeft lijnen getrokken, die de overeenkomst 
dier Kerken aanwijzen. Wat siJ'ijd voor de waarheid hebben 

. beide gevoerd! En hoewel een versehillelld volk,' sprekende een 
verschillende taal, heeft men toch denzelfdenBijbel, dezelfde 
leerstellingen, in hoofdzaak dezelfde geforilluleerde belijdenis, 
dezelfde gelnspireerde Bijbelsche Lofzangen. In dagen van be· 
proeving werd door beide Kerken in schruttaal gezongen: "God 
is een toevlucht voor de zijnen," en steeg bet Luthcrslied op: 
"Een vaste burcht is onze God." En ook als we gaan doO!' de 
valleie des'doods, zingen we samen': "Ikzalgeen kwaad vl'oezen, 
w'ant Gij zijt met mij." 

De Kerken, die'zooveel gemeen hebben, komen in dit uur 
samen, door de leiding del' Vool'zienigheid Gods. Zau het geen 
roeping wezen; dat deze Kerken in nader verband treden! Zullen 
ze niet samenwerken op velerlei gebied, om eindelijk BellO Kerk 
te vormen! Wijst de Heere dit niet kennelijk aan! Ik weet 
nauwelijks to zeggen, hoe meB or toe gekomen is, om over en 
weer elkanders Synodes te bezoeken. Dan, het gevolg daal'van 
is geweest, hot aanstellen van Commissien, om met elkandel' te 
spreken. 

In het laatst van 1894 kwamcn de beide Commissien te 
Xenia saam, en bevonden ze vOl'ceniging VOOl' dat oogenblik OD
uitvoerbaar te zijn, doch in hoofdzaak was er overeenstemming in 
bet plan van samenwel'king, ell werd zeUs de basis daal'toe, door 
ODze Synode voorgesohreve:n, door- uwe Commissie goedgekeurd. 

Reeds wordt sam en werking gezien in den persoon van 
Br. Kruidenier, die met eere op ons Zendmgsveld arbeidt Ook 
zondeu_onderscheidene Gemeenten nwer Kerk mild~;. gaven VOOI' 

dat werk, waarvoor ik in naam del' Kerk, die ikdie~ thans har
telijken dank betuig. 

Mocht het voorstel tel' vereeniging, waarin de Synode te 
Pittsburg zoo geredelijk toestemde, ook hier aangenomen worden, 
hoeveel te betel' zou men elkander leeren kennen, hoeveel te meer 
kUllnen arbeiden, en open baring geven als het lichaam van Chris
tllS. .Wij hopen dan ook, dat deze Synode haar amen uitspreke, 
op hetgeen onze Synode te Pittsburg 6mtrent de vereeniging te 
kennen gaf. 

Y 661' ik eindig, reilecteer ik op het in dezen morgen gelezen 
artikol voorkomcnde in een onzer kerkelijke bladen. Dat artikel 
wil zeggen, dat de U. P. Church niet getrouw is aan hare eigene 
begin"elen. Ik moet toestemmen, dat er gevallen zich kunnen 

-.~---,.~--.. -. ~ .. I 
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voordoen, waatop aanmerking gemaakt worden ka-n. 'Maar ik 
gevoe\ beboefte om te verklaren, dat dit op zichzelf staande ge
vallen zijn, die niet op rekcning del' ganscbe kerk geplaatst kun
nen worden. ' De· schl'ijver van dat stuk had zijn naam vergeten 
wat zeker niet nobel was. In uwe Rerk zouden gelijksoortige 
gevallen zicb kunnen voordoen, alleen maar om de Rerk verdueht 
te maken. U dankende voor de gelegenheid mij tot spreken ge
geven, wenscb ik de vergadering Gods bnlp en zegen toe, ook in 
de handbaving del' waarbeid." " 

Na hem neemt Dr. A. H." ObI' bet woord, die ongeveer als 
volgt de vergadering toespreekt: 

"Ik 'ben wegens mijn Kerk geroepen, de groete aan deze 
,Synode over te bl'engen, als broeders in Ohristns, die samen stl'ij
den." Een gemeenschappelijke strooming doet ons Mn zijn in het 
Christelijk leven. De zaak, die gij voorstaat, is de onze mede. 
Wij verbeugen ons ovel' uw vool'spoed en" bloei. Paulus wekte 
de gemeenten\ in Macedonie en Achaja o,P tot ijver en geloof in 
Chl'istus. De discipeleu van J ezus gingen en gaan van plaats tot 
plaats om Gods voll, vertroosting te bl'engen, en ben door den 
band des geloofs meer!te vereenigen. Geen vel'schil mag 61' tus'- . 
schen twee Kerken hestaan in leer zoo overeemitemmend. De 
stoffeli jke wereld maakt zich groot door twee zaken in praetijk te 

, l?rengen. nL, samenbinding en samenwel'king. De Heerevraagt, 
dat die zaken oak op geestelijk gebied zullen toegepast worden. 
"Trekt uw krachten s'aam," l'iep een gcnel'aal eens zijn ,strijders 
toe. Welnu, laton zoo de bacbten saamgetrokken worden dool'" 
de Kork des Heer~n, om tegon den gemeenschappelijken vijand 
ten stl'ijde te trekken. De kerkoll moesten staan, sehouder .an 
Schouder. Dan, helaas! men aanschouwt verbl'eking, die mach~ 
teloosheid werk!. Er is te veel verschi! tussehen de Kerk en de 
massa's. IIet vool'beeld van Jezus moet gevolgd, en, am de we~ 
reId te toonen wie we zijn, Zijn woord behal'tigd: "dat ze allen 
een zijn, gelijk wij een zijn." Dam'in ligt kracht in den strijd. 
En hoe getrouwer de kerk de leeT handhaaft, des te bevorderlijker 
zal zij voor het Godsrijk zijn. 

Laten allen, die de zaak des Heeren liefhebben, zich vereeni
gen vOOr den Iroon del' genade. En wanneer de' Kerk verheven 
zal worden tot hemelschen luister, dan zullen de straten van het 
nieuwe J el'uzalem van die eenheid V:olkbmen getuige zijn. 

Zij de Kerk op haul' hoede, daar de tijden ernstig zijn. De 
vijand zoekt Imar van alle zijden te bestoken, en op allerlei go-
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bied winste te bebalen. Dat roept ons toe om niet te vertragen, 
maar moedig te stl'ijden. Onze vaderen hadden l~1.fn werk, wij 
bebbim bet onze. De machten van het goedeen kwade worden 
verdnbbeld, zoodat vereenigde keacht in den strijd noodig is. 
Daai'om moet nieil band aan hand gaan, want daardoor zal het 
Koninkrijk Gods gebaat worden. ' 
, N u, uwe vCl'gadering js geliefd om '8 Heeren wil, geeerd om 

Ow zaak en kroon. Mage het ons gegeven zijn ll\VC vl'cngde. te 
deelen, en te verdubbelen. Laat ons het ~vallgelie, vall Ohdstns , 
prediken, z66, dat de vijalld getuigen moet: "Ziet, hoe lief ze 
elkander Iiebben." En dit zal de werdd tot het geloof brengen, 
en open baren, dat ~e discipelen van J ezus zijn. 

Ik heb nog een enkel wbord toe te voegen aan hetgeendoor 
Dr. Bahr gezegd is. Ik woon in llwcn Staat, en wel'k mede in 
den' wijngaard des Heeren. III 1889 had ill dezen Staat eelle 
belangdjke seheiding plaats in onze Kerk. Tal van leeraren en 
leden vedieten de kerk. Zij konde,ll zieh niet vereenigen met de 
beginselen omtrent de behalldeling van geheirite genootschappen. 
Men beeft sedert getraeht dit beginsel te blijven handhaven. En, 
al zijn we geringcl' in aantal gewordcll, wij zijn sterkel' in machC 

In naam dier Kerk wenseh ik deze Synode Gods 'besten 
zegen toe." ' 

-----
DePraeses' draagt aan Ds. Voorhis op, genoemde Broeders 

te bedanken voor hun hartelijk woard, en hen de g"oete onzer 
Kerk mede te geven, hetwelk door ZEw. uitgevoerd word't. 

ARTIKEL 42., 

Deze zitting wordt door Dr. W. W. Bahr gesloten met dank
gebed. 

'VIJFDE ZITTING. 

Vrijdagvoormiddag. 

ARTIKEL 43. 

Ds. W. Heyns opent deze zitting mot te laten zingen Ps. 
119: 17 en vaor te gaan in gebed. 

ARTIKEL 44. 
, . 

pe notulen worden gelezell, en met eukele verandel'iugeu, 
goedgekeurd. 
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ARTIKEL 45. 

De Comrnissie voor de uitgave der "Kerkelijke 'Ji!epalingen" 
vraagt hel'ziclling van art. 35, op grond him'van-~ dat verschillen-, 
de bepalingen door haar belangrijk gewijzigd zijn, en het dam'om 
Iloodig is, dat de Synode over het gewiehtigste deel van haren ar· 
beid, zelf oordeele en beslis,se. ' De Synode oordeelt dit eehter 
'eel' mindel' dan meer veilig, en wijst. het verzoek van de hand. 

ARTIKEL 46. 

'. ~r weH'dt gevraagd herziening yan art. 40a. Men mecllt, 
dat met de aanneming en goedkeuring van punt a van het rap
POl't del' Com,m. vau Pl'ae-advies, het ontwol'pen Reglement voor 
de BinIl. Zending nag niet goedgekeurd is. De Synode besluit 
echter niet tot hel'Z;Clling over te gaan, maar, v6ol' het, Reglement 
in werking trede, hetzelve tel' goedkellring de Olassen zul VOOl" 

gelegd worden, en het v66r dien tijd niet gedrukt warde. 

ARTIKEL 47 .. 

De Afgevaardigden der U. P. Chnreh, door die Kerk be· 
n~~)Cmd OIll met deze Synode ovBr vereen5girig to hrmdelen, zijn in 
de vergadering. N a lezing van hun last brief, stelt de Praes. de 
volgende orde van handelen voor, welke de Synode goedkeurt: 

a. De Deputaten eerst het woord te geve". b. Daarna te 
vi'agen omtrent welke punten de Synode inliehting verlangt. 
c. Zoo men over en weer niet meer te vragen heeft, een waard van 
afscheid tot hen to rich ten: d.. Daarna ouzo besluiten to nemen. 
e. Door de te continlleel'Cn Commissie hun dit beslnit namens de 
Synode te do en toekOIhen. 

AHTlKEL 48. 

De Deputaten de,. U. P. Church zouden gaarnc willen, dat 
de Synode zich uitspreke, of ze het voorstel hunner Kerk ter vel" 
eeniging kan aannemen of niet, teneinde zij, zoo dat lliet kan, de 
bezwal'en daartegen zdo mogelijk toelichten en opruimen. N adat 
genoemd voorstel nag eens is gelezcn, antwoordt de Synode een· 
stem mig, dat ze het niet aannemen kan. 
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ARTIKEL 49. 

Aan Dr. J. MeNaugher wordt nu het woord gegund. Hij 
spreekt als voIgt ongeveer: 

lrIr. Pre8ident, Vaders en Broederen! 

Als afgevaardigde van de General Assembly der U. P. 
Church breng ik de kerkelijke groete onzer Kerk over tot deze 
Synode. I En de ovcl'brenging diel' groote is iets meor dan eon 
bloote beleefdheidsvorffi. Zij is de uitdrukking van hartelijke 
toegenegenheid 'en liefde. El' is llauw Vel'balld tusschen ons. 
Hoewol van verscbillende nationaliteit zijn or onderlinge punten 
van waal'deel'ing, en hobben we beide eel'biedwaal'dige' voo,rva~ 
deren. Onze Kerk staat in dit land vooraan, niet wat ·het getal 
betl'cft, maar in beginselvastheid en ol'thodoxie. Ouze vadol'on 
waren een in geloof, ,een in Ohl'istns, een in gevoelen. Wij h~.b
ben eono gelijke geschiedenis, die ODS verbindt. Een in leer, 
regeering, vervolging; vooral in belijdenis .ijn we: Schotland 
had zijne afgevaardigden 01' de Syriode te Dordt, die uwe belij
denis onderteekenden. Voortreflelijke Schotsche leeraal"s zijn 01' , 
Nederlands scholen gevormd. Toen men in 1643 in Nedel"land 
sarnen was had men in 't DOg de. Calvinisten in Dllitschland, 
Frankl-ijk en N edel"land. Met betrekkillg tot de vorming van 
kolonien nit het moedorland in Amerika is er mede overeenkomst. 
Beide Kerken hebben dczelfde afkomst (wat hun om·sprong aan
gaat) door verkeerdheden in de leer. IT we Kerk maakte zielt los 
vall de bestaallde Staatskcrk in N edel"land om die ,·eden. Onze 
Kerk seheidde ziell af van de Presbytcrische !Cerk in Sehotland in 
de 17dc on 18dc eenw, wegens losheid ill leer, dienst en tucht. 

En wat is de, tegenwoordige verhoudillg der beide Kerken ! 
Is or ovcrcenkomst of ve\·schill Het antwoord kan gelllakkelijk 
gegevon. In onze symbolen is weinig verschil, in kerkregeering 
evenmin. \Vij houden ons aan de Westminster Belijdenis en 
OatechislUuS, waaraan de Kerk een der'tiental artikelen toe
vocgde, die door de Westminster Theologen niet zoo breed uitge· 
werkt waren. Deze artikelen zijn: 

(1) W oordelijkc inspiratie; 
(2) Het Eeuwige Zoonschap van Christus; 
(3) Het vel"bond der werken; 
(4) , s ,Menschen val en o'nmacht; 
(5) De natuUl" enuitgestrektheid der verzoening; 
(6) Toegerekende gel·echtigheid; 
(7) Het aan bod des Evangelies; 

, ! 
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(8) Zaligmakend geloof; 
(9) Evangelische Bekeering; 

(10) VerIossing van deW et a18 voorwaarde tot za!igheid; 
(11) Het werk des Heiligen Geestes; 
(12) Het Koningschap van Christas; 
(13), De suprematie van Gods Wet; 

Het overige in die artikelen heeft betrekking 01' slavernij, 
gehe.ime genootschappen 1 avondmaal, verbonden en psalmgezang. 
De symbolen onzer Kerk zijn: de Groote en Kleine Catechismns 
en de Westminster Belijdenis. De uwe: de Heidelbergsehe Cate
,chismus (zoo schoon, dat aogen, scherper dan de inijne, slechts 
fonten knnnen vinden), de Nederlandsehe Be!ijdenis ell de Cano
nes van Dordt. In alle dezen is zeer veel overeenkomst wat ba
treft de opvatting en uitdrnkking van de waarheid del' H. Schrif!. 
Inzonderheid komt de overeenstemmillg uit in de vijf hoofdpnn· 
ten van het Oalvanisme, n.l. de onvool'waal'delijke vCl'kiezing; de 
bijzondere verzoerling; geestelijke onmaph~; de Q1J.wedcl'stande· 
lijke genade; en de volbarding del' heiligen. AlB een bijzollder 
bewijs van peze. overeenkomst mag opgemcl'kt, dat, in een ouzel' 
tijdschriften, waarvan Dr. W. W. Bahr langen tijd redaeteur was, 
het motto is aangenomen: "Gewijd aan de Beginselen del' Refor 
matie, zooals die vool'gesteld werden door de Theologen van 
Westminster en Holland," Het mag dan gezegd, dat wij een 
zijn in leer, in avondmaalsbediening, en omtrent de behandeling 

·van geheime genootschappen, terwijl wij bei'de evenzocr ijvel'cn 
om aIleen psalmen in onzen openbaren eeredienst te gebl'uikell. 
In kleinigheden mag verschi! zijn, in hoofdzaak is eenheid. 't Is 
ons beide te doen om de beginselen der waarheid te handhaven, 
om de zan den in de Kerk te bestrijden. Zijn wij geen Broeders! 
Wie durft het outkennen! De U. P. Church· is dus ceDe echte 
navolgster van de Kerk in N ederlal1d. 01' grond dier overeen
stemming reiken wij u de broederhand toe, vertroll"ivende, dat die 
door 11 niet afgewez;en zal worden. . 

Doeh wij hebben heden nog een ander doel, dan algemeen
hedon uitspl'eken. Wij zijn samen om aan vereeniging be'vordel'~ 
!ijk te wezen. Voor ·acht jaren reeds werd naar meerdere bekend
heid getracht, ja, wij mogen vrij zeggen, gewenscht" en dat spoe. 
dig eene ol'ganische vereeniging mocht volgen. Ik ben afgevaarw 
digd om daat-toe Oi) ,te wekken en meele to· wel'ken, om degenen, 
die op twee gedachten hinken, tot bcslissing te bl'engen, en aUe· 
bezwal'en zoo mogelijk nit den weg te l'uilneu. Laten we heIdel' 
vel's.taan wat onze.christelijke roeping in dezeJ? is. Wat zou de 
Meester gebiede111 Ligt het niet in Zijn bede; "Vader, dat ze 
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allen een zijn, gelijk wij een zijnl" De waarheid eischt die vel'- . 
eeniging, opdat de Kerk, als het lichaam van Christns, zich daar
door te duidelijker openbare. De Rel'ken, die zich kunnen 
vereenigen, zijn daartoe geroepen, Inoeten daaTnaar streven. 
Dit is eisch. Dit wordt tegemoet gezien al vordert het arbeid. 
Maar de Kerken, die meenen afge£onderd te moeten leven, han-· 
delen tegen 's Heeren uitdrukkelijken wi!. Vaal' beida genoemde 
lCerkengroepen is vereeniging alzoo een geboden plicht. Mogen, 
kunnen we gescheiden blijven, zonder 011S aall de zonde van 
separatisme schuldig te maken! Hindernissen mogen genoemd, 
maar deze zijn zeker niet van onoverkomelijken aai-d, tenzij nati- ' 
onaal vool'oordeel aHe toenadering versperre. 

Van ouds zijn :we zoo nauw verbonden. Wij hebben de 
. Waarheid van o:p.zen Eenigen Koning ontvangen. Ik ken veel, 
_ dat de vereeniging aamnoedigt. Men zon elkander verstel'ken, 

voor de leer gezamentlijk strijden, emigranten tot de waarheid 
leiden, de jeugdigen meer bij de :wuarheid doen blijven; het zou 
on8 meer aanmoedigen VOOl' de waarheid te strijden, en u, - ik 
veroorloof mij dit te zeggen - van eene weI w~t afgeslotene, 
eene meer Amerikaansche Kerk doen worden, en dus uwen in-

"vloed -naar buiten vermeerderen. Wij vormen 'eene niet onbe
langrijke Kerk in Amerika. Wij tell en 950 leeraars en caudi
daten; ongeveer een even groat getal gerneenten; 120,000Ieden;· 
terwijl we het laatste jaar $1,500,000 voor kerkdienst gebruikten. 

De moeilijkheden zijn niet van overwegend bezwaar. Wij 
lmnden uwe Stand~ards, die we hoog eeren, als boeken van on
derwijs gebruiken, en gij, wederkeerig, de onze. Uwe fondsen 
werden or niet door verminderd; uwe Theol. School er niet door 
vernederd, daar doze geheel VOOl' reken~ng dozer bijzondere afdee
ling del' kerk blijven kan" gelijk al onze Inrichtingen voor onder
wijs onder het toezicbt der bijzondere Synoden staan. Door de 
vereeniging zon de vel' qinding met Nederland toenemen, de In
wendige Zending bevorderd worden, en de invloed op ·onze land
genooten in het algemeen verme,erderen. 

Verder moet ik ook nog wijzen op eenig verschil dat bestaat. 
net betreft het kerkgezung. N aar het voorbeeld del' vaderen be
perkt gij l' tot het gebruik del' Psalmen. De gezangen, die gij 
bezigt zijn, als een erfstnk tot 11 gekomell. Tach ·zou, bij -ver
oeniging, doze zaak ODze correctie vragen, daar onze Kerk er be
paalt oJ? staat; dat in den openbai'en eeredienst alleen zal gebruikt 
worden, wat bepaald door God is voorgeschl'even, rneenende, dat 
afwijking vau dit beginsel tot invoering van dwalingen leiden 
kan. W ij llloeten zoo na mogelijk bij Gods W oord blijven. 



-28 -

Vraag 96 'van uw Heidelb.' Oatechismus onderwijst dit mede, 
leercnde, "dat God op geenerlei andere wijze vereerd mag, 
dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft." Ook is er in het N. T. 
geheel geen bewijs, dut de Apostolische Kerk liederen gebrllikte. 
Voor ons is hoofdzaak in dezen, niet de Iuspieatie alBzoodanig, 
maar het voorschrift des Heeren. 

Deze zaak behoort weI in overweging genomen. Indien gij 
er toe kornen ill_oeht, om u met ons to vel'eenigen, dan is er geene 
zaak waal'op mij meer nadl'uk leggen. De kel'kregeering is ove
rigens aan uwe vrijheid gelaten. Toen beide commissien verga 
derd. -waren, hadt gij de, uwe gemachtigd eene coopel'atieve V01'

eeniging voor te stell en, , waarin beide Kerken gebeel onafhanke
lijk van elkander bleven bestaan, maar slechts in sommige zaken 
zouden samenwerken. Onze Oomm, hetreul'de het, dat er geen 
vaarstel tot geheele vereeniging was, dan ...... wij moesten uwe 
voorzichtigheid in dezen eerbiedigen. N a vele overwegingen en 
herhaalde correspondentie, die alle broederlijk waren, lweft onze 
Synode van 18~5 een voorstel van gecoo1'ereerde vereeniging aan
genom en, hetwelk uwe Synode tel' ·overweging voorgelegd wordt.' 
Het beeft inzonderbeid betrekking op: leden. del' Kerk, Avond
maalstafel en samenwerking in Zen ding. 

Nog wensoh ik de aalldacht te vestigen 01' de clansnle nit punt' 
d, "dat lidmaatsattesten over en weer zullen aangenomcn worde'n, 
met dien verstande, dat organische vereeniging dnidelijk in het 

, oog gehouden zal worden." Ik weet geene objecties hiertegen. 
Te eeniger tijd, bleek bet vOOl'gestelde plan onnitvoerbaar, kon 
men immel's terugtreden. Geen ked:: wordt daa-rdoDr gebonden. 

_ Waarom wij van onze zijde daarop dan zooveel llac1ruk leggen! 
Omdat onze Kerkorde geen leden van andere kerken tot .bet 
avondmaal toelaat, Em onze leeraarB dam'loe geen recht hebben. 
Wij willen eebter u die vrijheid verg"nnon, indien or spoedige 
organische eenheid volgen m'ag. Doch, wij kUllnen niet gebie-
den in dezeu, de zaak moet na rijp beraad aanvaard worden. ' 

Wij hopen en vertrollwen,' dat uwe Synode ons voors~el aan
'DenleD kan, en nauwkeurigcl' kennis van elkander, onder de lei
, ding del' Voorzienigheid Gods, tot grooterc samenwel'king mag 
leiden. ' 

En wat ook de nitslag moge wezeu, wij zlll1en OTIS ten allen 
tijde verheugen in uw weI vaart en bloei. :Moge het Roofd del' 
Kerk u in deze vergadering leiden, en u met Zijn Geest overscha
dnwen. 

U dankende voor uwe toegenegenheid, zien we met belang
stelling nit wat ge znlt doen, en zuBen met genoegen het besluit 
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dezer Synode, om met ons to vGl'eenigen, overbrengen aan ODze 
Rerk. J\lIogen we die vereeniging 'wachten ?" 

Hij eindigt met zieh bet'eid te verklaren op mogelijke vragen 
, to antwoorden~ 

ARTIKEL 50. 

Deze zitting wordt door Dr. J. MeN aug her met dankzegging 
gesloten. 

ZESDE ZITTING. 

Vrijdagnamiddag. 

ARTIKEL 51. 

Docent G. E. Boer opont dezo zitting, ~Hl het zing~n, van 
Ps. 84,: 5, met gebed. 

ARTIKEL 52. 

Tot Dr. MeN Rl1gher worden onderscheidene vragen gericbt, 
die alle, Of door hem, Of door Dr. Bahr met de grootstebereidwil
ligheid en dUidelijkheid beantwoord worden. 

Er wordt gevraagd : 
1. Of de geheime genootschappen kerkelijk wardennitge

sloten. 
Geantwoord wordt: Dat dit duidelijk omschreven is ill de 

acta hnnner laatste Syn?de, die Ulell echter'Diet bij zich hoeft. 
2. Hoe handelt de Kel'k in aanlleming van leden in betrek

king tot -geheime genootschappen 1 
Antwool'd: Hoewel men in dezen over de hand cling yan 

elke gemeente goon uitspraak lean doen, _ men verklaron kan,' dat· 
er van elken kel'kemad geeiseht wordt, dat deze bij de aanneming 
van led en onderzoek doe, of mOll ook tot een geheim ge:i:lOotschap 
behoort. Dr. MeNaughol' verbaalt, hoe in zijlle Classis,vijf of 
zes maandon geladan, in eene gemecnte eO,n tweetal vrijmetselaars 
gevonden werden. De kOl'kcraad behandelde die zaak, en zo de
den afstand van de lodge. Oak wijst hij or op, hoe leden del' 
Kerk, die vooJ'dcehge staatsambten konden bekleeden, dit weige
ron, omdat ze daal'dool' genoodzaaij:t zouden worden bij een of 
ander 'geheim gt!n'ootschap zich to woeten voegeu; en dat dus 
dam'uit . blijkt, hoe de geest del' Kerk tegen zulke veJ'eenigin
gen is. 



- 30-

3. Staat de Kerk pal bij de Westminstersche Belijdenis, ~n 
de vijf punten del' leer? 

Antwoord: Volkomen; die el' van afwijkt wordt kerkelijk 
. behandeld. 

4. Worden ook leden met Arrniniaansche beginselen aange-
Doment I 

Antwoord:. Aan hen, die tot de Kerk toetreden, . wordt ge
vraagd of ze de leer del' Kerk erkennen. Zoo neen, of ze ge
negen zij.n zulks te doen, en daarbij wenschen te blijven. 

5. Hoe is dit te rijmen met de gewoonte, die onder 11 heer
schende schijnt, om kansels te verwisselen met Methodistiscbe 
predikers? 

Antwoord: De afgevaal'digden. getuigen, dat ze daarvan 
nimmer gehoor'd hadden. Indien zulks· sums mocht geschiedon, 
was clat geheel afhankelijk van broedcrlijke betrekking. Doel of 
beginsel del' Kerk was het geenszins. 

6. Erkent de U. P. Ohureh geen hooge waardeering del' 
Reformed Ohurch ? 

Antwoord: Afgevaardigden worden naar de Synode dier 
Kerk gezonden. Di·_ Oampbell's woord, op hare Synode te Oats
kill gesproken, zal zeke]', als specialist in de U. S. Kerkgesehie
denis, gezinspeeld hebben op de wording dier Ke]'k in dit land. 
Geenszins mag bet als ee,ll officieel wQord ODZel' Kel'k aangemerkt 
worden. 

7. Hoe staat het met de eatechisatien onder u'l 
Antwool'd: Op de Sabbatechool wordt nu 20 minuten on

del'wijs in den "Kleinen Catechismus" gegeven, terwijl bij llUis~ 
bezoek op kennis del' waarheid wordt aangedrongen. 

8. Gcbl'uikt men ond.er U ook een vaste leiddraad tot pre
diking van leerstellige waarheid, gelijk wij in den Heidelb. Oate-
chismus bezitten ? '. 

Antwoord: Zoo iets bestant niel; Vele leeraars bezigen de 
waal'heden in den' 'lil. Cat." vervat, om aan de hand daarvan 
leerstellige waarheden te prediken. 

,9. Doen de jongelieden, op rijper leeftijd gekomen, allen 
belijdenis, of leven er ook velen als Doopleden vooet ? 

Antwoord: Regel is, dat allen belijclenis doen. Er zijn 
uitzonderingeu1, die betl'curd worden. Die belijdenis doen, moe
ten ook ten avondmaal gaan. Bij onthouding daaryan wordt ker
kelijk met hen gehandeld. 

10. In welke vel'houding staat de U. P. Ohurch tot de alge
meene vereeniging del' Geref. Kerken? , 



- 31-' 

Antwoord: De Kerk neemt daal'in geen deeL 

11. Welk standpullt neemt de Kerk in tegenover de 
"Ohl'istian Endeavor Societies?" 
, Antwoord: Zij plaatst zich daartegen, en houdt daarvoor 

,"Young People Ohristian Unions." 

12, Welke houding neemt de Kerk aan tegenover "Revival 
Meetings ~" 

Antwoord: Zij doet daal'in niet ,m,ede, Op aanvraag dOl' 
gemecmten worden echter wel Evangelisten van hUll cigen Kcrk 
gezondell, om over olldel'wol'pcn te handelen, die door den leeraar 
'mindel' gepast behandeld kunnen worden. 

13. Stelt de Kerk zich alleen tegenover Vrijmetselaars, of 
tegellover aIle inet eed vcrbonden gerl(iotschappell~ 

Antwoorcl: Dat laatste. 

ARTIKEL 53, 

Na. doze bl'ecde interrogatie wOl'dt hesloten, d~n bl'ocdel'en 
minzaam en vl'icndelijk te bedanken VOOl' hun gerekt gcduld en, 
heldere antwQol'den. Ds. J. C. Voorhis ,¥ol'dt daartoe aangewew 

zen, die ongeveCl' aldus het woord tot hen rieht: 

"In naam del' Synode breng ik n Ollzen hartelijken dank 
voor nwe welwillendheiden vriendelijkheid heden betoond. Nog 
altijd hengt mij, hoe ik, op nwe Synode te Pittsburg' \'ol'stelijk 
ontvangen en behandeld ben. Een diepen indmk hebben in dit 
namiddaguul', uvye antwoorden op de gedane vragen, mij gegeven. 
Zij getuigden van oprechtheid, en eerlijkheid, en dat het u am de 
eere Gods te doen is. De zaak del' vere,eniging is van het groot
ste gewicht. fret gaat. niet over' de Standaards zoozeer, maar 
over de praetijk inzonderheid.' Hiermede drnk ik zeker de ge
dachte del' Synode nit. Dat gaf aanleiding tot de vele vragen, 
waarmede men u lastig viel, en die zoo helderen duidelijk beant
woord, werden. 

Strekke alles tot eere Gods_ Moge ook onze Synode op de 
uwe, vel'tegenwoordigd worden." 

ARTIKEL 54. 

Het beslnit del' Synode, nitgedrnktin art. 27 dct· notulen, 
wOl'dt nu wederom opgenomen, n.l. om het voorstel del' Oomill. 
ad hoo tot basis van bespreking te nemen, lnidende: 
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"De Synode gehoord hebbende het rapport v:an hare deputatell 
ad hoc; 

Overwogen hebbends de adviezen der verschillende Classes op 
deze 8ynode-vertegenwoordigd; 

Gedachtig hoe onze Gereformeerde Vaderen (zie onder anderen 
de Synode van Emden, 11;71, art. n en III, en de Synode van 
DOl'drecht 1618 19 seS8ie 1()2 IV) zulk eene kerkelijke corresponden
tie habben beoefend; 

Is van oordeel: 
a . . Dat zij het voorstel, zooals het aan de Generale Synode del' 

Uuited Presbyterian Church ten vorigen jareIs ingedielld eil door 
daze is: aangenomen, niet weI kan accepteeren. 

b, Dat zij desniettemin Belle vereeniging met de U. P. C. in 
den zin vail "kerkelijke correspondentie" zooals dezehiervoren door 
Ollze deputaten (except 4, letter f) in hun voorstel omschreven is 
op grond van Ollze ollderliuge overeenstemming in belijdenis, kerk· 
regeering en practijk, van heeler harte begeert; ja dat zij zulk eene 
wederzijdsche erkenning en correspondentie van Gods ,vege plicht
matig acht; daargelatell of de beide kerken al dan niet goed vindell 
om ook 9P 't gebied van Zending sarnen te werken. 

c .• Dat zij zich de beslissing over het al dan niet samenwerkell 
inzalm de zen ding moet voorbehouden, totdat onze Kerk; hetzij op 
deze of op een latere Synode tot klaarheid' zal gekomen ziJn wat 
haar dezen aangaande staat te doen. 

d. Dat het ten zeerste te-hopen is, dat onze U. P. Zusterkerk 
deze "kerkelijke correspondentie" en wederzijdsch€l erkenning
welke toch door ollze gemeenschappelijke beginselen geboden is en 
vool' niemand eeldg b~zwaar Imn opleveren-op hare e. k. Generate 
Synode accepteeren ml, w;;tartoe wij imar lJij deze dringeud vel" 
zoeken. 

e. Dat de Synode bij deze den arlleid van hare deputaten ad 
hoc behoort te honoreeren, maar ze tevens continueert, om het antw 
woord van Ollze ZUtiterkerk in ontvallgst te llelllel1; om nadere in· 
liehting, waar deze mocht verlangcl worden, te verstrekken, en om 
andermaal van den uitslag dezer zaak op de e. v. Synode te rappor· 
teeren." 

a. Dit voorste'l wOl'dt punt VOOl' punt aangenOl:r:en, met 
doze wijziging, dat in punt b. achtel' het woord "practijk" ge· 
voegd zal wOl'den "in substantie:" -

b. Punt b vel'wijst naal' een andel' deel van het rapport, 
luidende : 

"De wederzijdscb-e CommissHin van ue U. P. Church en van de 
Hon. Christ. Geref. Kel'k in Amerika, samen vergaderd te Xenia, 
Ohio, op Donderdag, 27 Dec., 189-1, teneinde ingevolge de opdraeht 
harer Synode met _elkaftr te beraadsl,a.gen oyer eene eventueele yerw 
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eeniging'van beida bovengenoemde Kerken, hebben de eel' het na· 
voIgeude rapport altu de eerstkomende Synodale Yergaderingen 

, dezer Kerken ter overweging en goedkeuring aan te hieden : 
1. Daar deze beide Kerken, wat de leer en de regeering del' 

Kerk, alsmede wat de toepassing van deze beide betreft, in substan
\ tie overeenkomen, achteu wij, het plichtmatig en lluttig, dat zij 
. deze hare eenheid ook tegenover de wereld openbaren en elkander 
steunell. 

2. Dat de dusgenoemde cooporatieve samensmelting-bij wel
ke na de vereeniging maar 81311 lichaam, niat met een gelijkf}oortige, 
maar met ef-nzeljde belijdenis, eenzelfde kerkenorde, eenzelfde 
liturgie en met eenzelfden uaam zou overbtijven -ous om meer dan 
eene reden vooralsnog ongeraden schijllt. 

3. Dat echter eene cooperatieve vereeniging (door de Vaderen 
"kerkelijke correspondentie" ge"noemd), 'bij' welke iedere Rerk haar 

, eigen kerkverband, belijdenis, kerkenorde enz. behoudt, maar bij 
weBre tevens wederzijdsche erkenning en sam'enwerking, als van 
twee Gere'formeerde znsterkerken in 't leven treedt, door ons geza
menlijk ten zeerste wordt aanbevolen. 

4. D~t deze laaLstgenoemde vereeniging zich op de navolgende 
wijze moge belichamen: 

a. Dat de e. v. Generale Synode van ieder dezer ~erken de be
lijdenisschriften der andus Kerk, ten blijke dat ze deze als een'Ge
reformeerde zusterkerk erkent, door haar moderamen laten onder
teekenen. De aldus onderschreven exemplaren worden in het 
archief der respectieve Kerken gedeponeerd. 

b. Dat beide Kerken. zoover tijd en gelegenheid dit toelatell, 
naar elkanders Generale Synoden deputeeren, en aan zulk'e deputa· 
ten zitting verleenen, met adviseerende stem. 

c. ,Dat het, in voorkomende gevallen, aan de gemeenten van 
beide Kerken vrij zal staan om een leeraat of candidaat uit de ande
re ICerk te beroepen, die na aanneming van zutk een beroep, op de~ 
zelfde' wijze als de candidaten en leeraars der eigene Rerk worden 
bevestigd. 

d. Dat wederzijds de lidmaatsattesten van de kerkeraden der 
eene door die der andere Kerk ~orden geaccepteerd en alzoo de ker
kelijke tucht gerespecteerd blijve. 

e. Dat over en weer de kansels en-Avondmaalstafels oak VOOI 

leeraars en lidmaten der andere Kerk toegankelijk gesteld worden· 

Van dit gedeelte worden de getalleri 1, 2 en 30nveranderd 
aangenomen. Van getal '" wordt alles, b~halve letter d aange
nowen. 

ARTIKEL 55. 

Besloten te verdagen tot lIiaandagnamiddag .te 2 UUl'. Ouder
ling Lannink sluit de vergadering mot dankgeb~d. 

~~~ ---------- -
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ZEVENDE ZITTING. 

Maandagnamiddag, 22 Jnni, 1896. 

ARTIKEL 56. 

Deze zitting wordt door Ds. J. 1. Fles, . na het zingen van 
Ps. 68: 13, met gebed goopend. 

ARTIKEL 57. 

De notnlen worden gelezen en goedgekenrd. 

ARTIKEL 58. 

De presentielijst wordt gelezen. Er blijkt dat voor Ds. Van 
Goor, nit de Class is Holland, diens Sec., Ds. F. Wielandt in de 
plaats is. Uit de Classis Muskegon zijn voor Oud. F. Kniphuizen 
en W. Korfker diens Secuudi C. Van Zanten en M. Trap aan· 
wezig. 

ARTIKEL 59. 

De Comm. voor onderhandeling met de U. P. Church zegt, 
dat de Synode, naar het haar toeschijnt, het verworpen punt, her· 
vat in getal 4, letter d (zie Art. 54), niet weI begrepen heeft, en 
vraagt daarom verlof de redactie daarvan toe te Iichten, hetwelk 
toegestaan wOl'dt en hierop, neerkomt: 

"Hoewcl wij met afgeven ell aannemen van ~ttesten onder 
letter d van ODS voorstel , natuul'lijk niets auders konden boaog-en, 
dan het afgeven en aannemen van attesten aan ZOOd:luige lidma
ten, die vertrekkcl1 naal' eene plaats alwaar' geene gemeente van 
het eigen kerkverband bestaat, maar weI eene gemeente van de 
correspondoercnde zusterkerk wordt gevonden (zooals na besliste 
afwijzing van "organische vereeniging" in een kerkverband, aI
leen maar mogelijk bleef), zoo heeft men toch ons voorstel in teo 
genovcr gestelden zin uitgelegd, alsof wij de kerkeraden wilden 
verplichten, om, Inet miskenning van eigell kel'kverband en van 
eig~n gemeenten, ook attesten af te geven aan leden, die biunen 
den kring del' eigene gemeente blijven won en, of vertrekken naar 
plaatsen, waaf' wel eene gemeente -van het eigen kerkverbarid ge~ , 
vonden wordt. Eene Oorinthische misstand, die binnen het eigen 
kerkverband niet eens behoordc gevonden te worden, laat staan 
bij kerken met welke men allcen ll:\aar in zllsterlijke relatie staat. 
Daar gelaten, of onze,. misschien weI wat al te korte formnleering 
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tot deze misvatting heeft aanleiding gegev,m, zoo stellen wij eeh" 
ter de vergadering voor op dit punt terug te kamen, en het dan 
aId us te lezen: 

d. Dat de kerkeraden, des gevraagd, over en weer attesten 
afgeven en aal1nemen, aan en van lidmaten, die' vertrekken naar 
eene andere plaats, alwaar geene gemeente yan het eigen kel'k
verband bestaat, maar weI eene van de correspondeel'ende zllster~ 
kerk, zoodat oak in die gevalleu, deuitgeoefende kerkelijke tlleh! 
gerespecteerd blijve, en de voorrechten van het kerkelijkleven 
kunnen genoten worden. " ' 

Men besluit dit aan te nemen, als eene aanvulling der leem
te in letter d 'aanwezig. 

ARTIKEL 60. 

Er komt een voorstel ter tafel am het geheel in zake de be
trekking tot de U. P. Ohurch te herzien, aangezien in die zoak 
geene eenstemmigh.eid heerscht in de Synode. Genoemd voorstel 
Inidt aldns: 

a. Rerziening van het geheel in die zank. b. Ret voorstel 
del' Oomm. ad boc voorloopig onvel'anderd aan te nemen. c. Dat 
voorstel te verwijzen uaar de l'espectieve kel'kel'aden en' Olassen 
(overillits deze niet genocgzaam met betzelve bekend zijn)' opdat 
ze, na ernstige overweging, de volgende Synode met ad vies die
liell; en d. dat de volgende Synode zich dan daat'over nnder nit
spreke. 

Dit voorstel wordt door de Synode al1ngenomen. 

ARTIKEL .61. 

De Praes. stelt aan de orde de Binn. Zending, tweede ge
deelte van rubriek I, luidende: 

De Synode overwege in allen ernst het Binnenlandsch Zen-
dingswerk. ' 

Teneinde de Zending onder ous eigen Hollandsch volk te be
vordereu, leide de Synode het daarheen: ' 

a. Dat de 'Classicale Kas 8tudenten, bij hunne opname, zich 
verbinden, dat ze, na volbrachte studien, een eventueel beroep, voor 
de'~e zending op hen uitgebracht, te zuBen aannemen. 

b. Dat deze verbintenis zij, voor niet" minder dan een, en niet 
meer dan twee volle jaren. 

c. Dat ter tegemoetkoming in dezen maeilijken arbeid, hunne 
schuld, aan de Classical~ Kas, voar ieder voljaar, dat ze- deze zen
ding dieneu, met handerd dollars verminderd worde .. 
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d. -Dat dlt laatste echter geell invloed mag maken op de ge

wone inkomsten als Binnenlandsch Zendeling·leeraars.-Olassis 
Grand Rapids. 

Besloten op punt a niet in te gaan, aangezien Gelle vroegere 
Synode daal'over reeds afwijzend beslist heeft. De overigepun- ., 
ten vervallen hiermede. . 

ARTIKEL 62.' 

Aan de ol'de wmdt gesteld rubr. IV, luidende: 
TUCHTZAKEN. 

1 De' Classis vraagt aan de Synode of in de gemeenten een ambts-
drager kan en mag geduld worden, die gescheiden is van \ zijne 
vrouw, om redenen liggende buiten Art.l39 Syn. Verb. 1894.-0las" 
sis Hudson. 

2 De :Synode overwege de begeerte van een lidmaat der gemeente 
Cleveland, aallgaande de manier zijner ,\vederopaeming.-Olassis 
Grand Rapids. 

3 a. De Synode bepale dat onder de vrageu, die bij 9.6 Censuur 
. der Gemeente gedaan wordell, oak gevoegd worde, de vraag: Of de 

Cateehisaties geregeld gehouden worden. 
b. Mogan man en vrouw, waar de man, met de vrouw vall zijn 

overleden broede~ gehuwd is, als leden der gemeente worden aange
nomen, 

c. Geldt, en zal gelden in onze 'Kerk moedwillige verlating als 
wettige grond van echtscheiding 'I 

d. De Synode spreke zich uit, of een kerkeraad het advies van 
de Classis noodig heeft, am doopleden v;:,tn de gemeente te verwij
deren. 

e. De Synode besIisse, of leden van de orde der Macca been, als 
leden der Kerk mogen g~duld worden.-Classis Holland. 

4 a. Whether the suspension of Elder in active service ahvays 
carries with it a deposition from his otlice. 

d.L 
Of de schorsing van een Ouderling, in de bediening, mede~ 

brengt, dat hij van zijn ambt afgezet wordt.-Classis Haclcerisaclc. 

Bij monde van D~. Van Boogen brengt de Comm. van 
Prae-advies him'over rapport nit, luidende: 

1. De Comm. moet het gevraagde in punt 1 ontkennend 
beantwoorden, als daarvoor in Gods W oord geen grond vindende. 

2. De Comm., inlichting van Ds. Van den Beuvel en van 
DB. K. Knipej' (lid van de Comm. inzake de afsnijding van br. 
F., l,Jenoemd op de Syn. van' 92) ontvangen hebbende, l'aadt de 
Syn. om den kel'keraad te Cleveland te ad viseeren als voIgt: 
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Ovel'mit.'l de zonde, waa1'om \'1': F; van de gemeente afge
sneden is, 'van dien aard was, dat het fOl'U1U1i81" van wederopne
ming te veel zegt in dit geval, zoo adviseere de Synode, dieit 
broeder, na sehuldbelijdenis in de gemeente, zonder het gewone 
formulier wedel' op .te nemell. 

3a. Geene niellwe bepalingen worden in dezen gemaakt, 
maar de Synode wekke de Classen op, ernstig op de handhaving 
def Cateehisatien aan te dringen. 

3b. In het algemeen moeten zulke huwelijken, als .ongeoor
loofd volgens de H. S. ontraden; eehter ~ worden de verschillcnde 
gevallen aan den kerkeraad overgelaten. 

30. frierover een meerder- en minderheids-rapport. 

(1) Meerderheids-rappol·t. 
Hoewel de Comm. weet, dat op dit punt het gevoelen van 

beroemde mannen, en ook depractijk in de versehillende afdee
Iingen der Christelijke Kerk versehilt, oordeelt de Comm. dat on
ze Kerk blijve bij de practijk, die tot nog toe door ons gevolgd is, 
en moedwillige vcrluting geen grond vau echtseheiding kanzijn, 
dewi jl zij daarvoor geen gl"Onden kan vinden in de H. Sehrift. 

(2) De minderheid oordeelt: dat er geen andere grond ,van 
echtseheiding l)1ag gelden, dan die in 1 Cor. 7: 15 wordt aange
gev'en. 

3d. De Comm. oordeelt, dat men met volwassen leden del' 
gemeente, die nog geen belijdenis gedaan hebben, met lankmoe
digheid zal handelen, maar zoo men meent ze te moeten schl'ap
pen, dan vooraf het oOl·deel der Classis te vragen. 

3e. De Comm. oordeelt, dat de led en van de orde der Mae
cabeen in de Kerk niet kunnen geduld worden. 

4. De Oomm. meent, dat e1' vall schol'sing van Ouderlingen 
in de D. K. O.geen speake is, maar slecbts van afzetting (zie 
Art. 79 D. K. 0.), en adviseertdus op die zaak niet in te gaan. 

H. VAN HOOGEN, Rapp. 

Dit rapport wordt goedgekeurd, met dien verstande dat om
trent 3e het meerderheids-rapport wordt goedgekeurd, en, dewijl 
daarin geen conCl'eet geval uitgedl'ukt is, wOl'dt besloten in vel'
band daarmede de Instractie van Classis IIolland te behandelen . • 

ARTIKEL 63 .. 

Deze zitting wordt door Ouderling S. S. Postma met daIik
zegging geeindigd. ' 

----~.~~ .-~ 
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ACHTSTE ZITTING. 

Dhlsdagvoormiddag. 

ARTIKEL 64. 

Geopend door Ds. J. C. Voorhis, na het zingen van Ps. 
122: 3, met gebed. 

ARTIKEL 65. 

De 'notulen worden gelezen, en na eenige verbeteringen, 
goedgekeurd. 

, ARTIKEL 66. 

Men gaat over tot de behandeling van punt 3e (zie art. 62), 
en de Instructie van Classis Holland, luidende: 

Classis Holland, met Classis Iowa gecorrespondeerd hebben
de over de echtscheiding van Ds. E. Bas, en zieh over de nit
spraak van Classis Iowa bezwaard gevoelende, verzoekt de Syno
de in dezen uitspraak te doen. 

De. Comm. van Prae-advies me.rkt op dm"rov€l' geen defini
tier voorstel'te kunnen gevcn. Zij kan zeggen, dat de Olassis 
Iowa botwijfelt of de ClassisHolland recht had, die zaak tel' Sy
node te brengen, daar zij de correspond en tie met Iowa afbrak. 
De Comm. begeert toch,. dat deze zaak hier behandeld worde. 

N a eenige dlsenssie, waal'in ook Holland hare redenen aan
geoft voor bare handeling, besluit de Synode tot behandeling dier 
zaak over te gaan. De Synode vergadert daartoe in Comite 
Generaal. 

ARTIKEL 67. 

Oud. A. Van den Est sluit deze zitting met dankzegging. 

NEGENDE ZITTING. 

Dinsdagnamiddag. 

ARTIKEL 68. 

Door Ds. L. Van Dellen met gebed geopend, na het zingen 
·van Ps. 81: 12, en door Oud. G. Vlasma met dankzegging ge
slaten. 
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TIENDE ZITTING. 

Woensdagvoormiddag. 

ARTIKEL 69. 

Geopend door Ds. O. Bode met te laten zingen Ps. 119: 3, 
en gebed. 

ARTIKEL 70. 

De notulen worden gelezen en goedgekel1l'd. 

ARTIKEL 71. 

Alln de orde 'gesteld, l'llbr. VIII, luidende: 

AFVAARDIGING TER SYNODE. 
Whether au equal repr~sentation of aU the Classis is not 

preferable to the present system. 
d. i. 

Of eene gelijke 'afvaardiging van al de Classen niet te verkie
zen zau zijnboven het tegellwoordig systeem r-Clas8is Hacke1!sack. 

, De Synode kame terl1g op Art. 143, Ryn. '94-, en brenge de af
vaardiging uaar de Synode in overeenstemming met Art. 47-50 
D.)C. O~-Ola88i8 Hudson. 

Mocht de Synode (lpnieuw verandering van afvaardiging naar 
de Synode noodig achten, de Classis heeft er vrede mee indien 
slechts de D. K. O. gehau,dhaaft hlijft.-Classis Iowa. 

De Syuode bep'ale, dat -voortaan de afvaardiging ter Synode, 
om onre'gelmatigheid te vermijden, naar het zielental in iedere 
Classis geschiede.-Classis Muskegon. 

De afvaardiging tel' Synode ontvange andermaal een wijziging, 
en nu een zoodanige, dat iedere Classis het getal depntate'n - zoo 
mogelijk 'Leera,ars en Ouderlingen evenveel ~ bepale, naar bet ge
tal der belijdende leden.-Classis Grand Rapids. 

De SFllode, reg€!le de kerkelijke bijeenkomsten zoo, dat ze ioge
deeld worden in Particuliere en Algemeene Synoden -Olassis 
Grand Rapids. 

'De afvaardiging naar de Synode gescbiede voortaan naar het 
zielental der Classis.-Ola8sis Illinois. 

RAPPORT DER COMM. V AN PRAE·ADVIES. 

Eerw. Broeden,' 
De Comm. van l'l'ae-advies vool' de Rubriek "Afvaardiging 

naal' de Synode," heeft de eel' uwe vel'gadering het volgende voor 
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te leggen. VoJgens het Agendum hegeeren drie Classen, hetzij 
'zielental of het getal belijdende leden tot, basis van afvaardiging 
gesteld te hebben, en de 'drie andere verlangen M uitdrukkelijk 
geJijke afvaardiging, Of dringen eenvoudig aan op eene afvaardi. 
ging naar de D. K. 0, 

Uwe Oomm. besloot de Synode te adviseeren: 
1. Er zij voortaan geJijke afvaardiging van de verschillende 

Classen. 
2. Het getalvoor iedere Classis warde bepaald op 6, n.L 

drie Leeraars en drie Ondedingen. 
Zij doet dat op deze gronden: 
Alleen eene geJijke afvaardiging acht zij in overeenstemming 

met de beginselen v.an Gereformeerd Kerkrecht, want: 
a. Dit kerkl"echt is het niet eigen de individuen te tell en, 

maar met gemeenten of kCl'ken en kerkel'aden te rekenen. 
b. Dit kerkrecht wil geen heerschappij van den een 

over den allder; 'niet van groote gemecnten over kleinen, dUB ook 
nh~t van groote classen over kleincn. 

,c. Oak is het dat kerkrecht niet eigen rijkere en rlleer be, 
talende gemeentcn of classen voorrechten to geven boven armel'S 
en minder betalende. Het eischt gelijkheid. 

d. In Art: 50 del' D. K. O. is dan ook het beginsel van 
gelijke afvaardiging duideJijk uitgesproken. ~ 

Eene afvaardiging naal' zielental of getal. belijdonde leden 
eehter: 

a ~is met gClloemde zaken in stt'ijd; 
b heeft dan ook gcen vool'beeld in heel ons kerkelijk leven. 

Geon waarlijk GCl'cformecl'de KCl'k is or odit toe overgegaan. 
Wij zouden de eerste zijn. ' 

c Zou leiden tot cen meten met twee maten. l\fen zou 
kleine qemeenten het l'echt geven hetzelfde gctal tel' Glassis af te 
vaardigen als groote; maar niet kleine Classen l'echt geven 
even zoo te handelen bij afvaal'diging naar de Synode. 

Ten aanzien van hot gctal meende liwe Oomm. dat van zes 
te moeten noemen, omdat dall de Synode ongeveer dcnzelfden 
omvang behield als zij nn heeft, en dit haar raadzaam scheen. 

Dan bevat deze rubr. nog het voorstel omtl'ent verdeeling 
der kerkelijke bijeenkomsten in Partienliel'e en Algemeene Sy
noden. 

U we Oomm. meent, dat de omstandigheden dum:voor nog 
niet rijp zijn, en adviseert dit vool'stel tel' tafel te leggen, tot de 
volgende Synode. W. HEYNS, Rapp. 
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V 66r dit rap'port in bespre-king komt, wordt een minde"heids
rapport gelezen, dat zeer sterk aandringt op afvaardiging Daar 
zielental. Het wordt eerst behandeld, dach niet aangenomen. 

Het meerderheids-rapport wordt daarna goedgekeurd. 

ARTIKEL 72 . 

. Rubriek XI, Illidende: . 

EMIGRATIE BELANGEN. 
De Synode benoeme iemand, die, zoodra er weer emigratie van 

eenige be'teekenis mocht 'komen, de la~dverhuizers bij hun~e aan
kqmst i!I New York ~'ehu~pzaam te 'zijn.-Classis Muskego'n. 

De Synode benoeme een _geschikt persooll, die, bij meer tOl;lne
mende emigratie, de landverhuiz'ers bij hUIine aankomst behulp
zaam zij.-Classis Illinois. 

Prae-advies del' Oom., als voIgt:. 

Weleerw. Vaders: 
Uwe Comm. van Pl'ae-advies inzake "Emigl'atie" is van 

oordeel: 
a . . Dat de Synode deze zaak legge in de handen der Camm. 

vaar de Binn. Zending, die reeds in haar rapport er op wee~, dat 
zij, indien mogelijk, een Zendeling-leeraar plaatsen wil in New 
York City. 

b. Dat deze Commissie zich in contact stelle met de' Classi
kale Commissien van Hackensack en Hudson om te overleggen 
op welke wijze de belangen der Duitsche en Nederlandsche emi
granten, en de zending onder de vers.trooide Nederlanders, het 
beste kunnen worden behartigd. 

ENNO R. HAAN, Rapp. 
Dit rapport wordt goedgekeurd: 

ARTIKEL 73. 

Rubriek XIIa, bladz. 18, punten 2 en 4: 

De Synode geve, met het oog op de niet overal gelijke toepas
sing van Art. 38, D. K. 0., e~n duidelijk advies, hoe ze wenscht dat 
dit Art. worde opgevat.'-Ciassis Hudson. 

De Classis verzoekt de Synode de zaak van Kandidaat D. in be
handeling te nemen, en daarover uitspraak te doen.--Classis Iowa. 

De' Comm. van Prae-advies brengt rapport nit bij monde 
van Rev. J; J\ilanni, als voigt: 
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U we Comm. nam inzage van wat op bladz. 18 van het 
Agendum wordt, aangewezen; 

Aangezien het eerste punt over "de Lofzangen in het 
D'nitsch" l'Hed,s door de Synocle in hanclell eerier Oomm. is gege-

. ven, en punt 3 reeds door de Synode behandeld is, zoo heeft de 
ComIll. him'over niets te rappol'teeren. Dus blijvel1 haal' slechts 
twee pnnten over; n.1.: van Hudson over,Art; 38 D. K." 0., en 
van Iowa over Kandidaat Dapper. , , 

1. Het artil,e! van de Classis H ndson: 
Uwe Oomm. werd tel' kennis gebl'acht door Hudson's 'afge

vaardigde, dat de vraag alleen de laatste helft van het art. betreft, 
luidende:" "En waal' het getal van, de Onderlingen zeel' klein is, 
zullen de Diakenell mede tot den kerkeraad lllOgen genomen 
worden. " 

Of schoon het ambt del' Diakenen weI meer van stoffelijken 
aard is, adviseert uwe Oamm. toch, dut de Diakenen weI stern
recht in aIle zaken op ·de kerkeraac1s-vergadel'ingell kan gegeven 
worden, aangezien onze' kerkeraden gewoonlijk k 1 e in· zijn, en 
men ook met de practijk te rekenen heeft. . 

Dit wordt goedgekeurd. 

V 66r het volgende gedeelte V'~n het rapport betreffende Kan
didaat'Dapper gelezen en behandeld wordt, vergadert de Synode 
in Oomite Generaal. 

ARTIKEL 74. 

and. Vall del' Hoek sluit deze zitting met dankzegging. 

ELFDE ZITTING. 

W oensdagnamiddag. 

ARTIKEL 75. 

Docent H. Benker opent deze zitting, na het zingen van 
Ps. 25: 2, met gebed. 

ARTIKEL 76. 

In behandeling kornt Rubr. XIIb, bladz. 19, pnnteh 1, 2 en 
4, luiden[le: 

Er worde op aangedrongen door de Synode, dat de $6,000, die 
in 1890 door Grand Rapids zijn beloofd voor het Theol. Schoolge. 
bouw, wor~.eu betaald.-Olassis Ifolkmd. 
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De Synode herinnere er nog eens aau, dat de aangenomene 

naamsverandering, (Art. 26, Syn. Versl. '94), voortaan meer in acht 
dient genomen te worden in het kerkelijk spraalrgebruik, b. v. in 
"De Wachter," bet Synodaal verslag, de buishoudelijke "bepaling" 
enz.-Olassis Iowa. 

Do not the present needs of the Church in general require more 
atteIition to be given to English preaching? 

d.L 
Zouden de tegenwoordige behoeften van de Kerk niet eischen, 

dat de' aandacht meer ge'vestigd werd op de Engelsche prediking?
Olassis H ackerlSack. 

De Oomm. van Prae-advies, bij monde van DB. J. Groen, 
rapporteert als voIgt: . 

'I a. Aangaande de nog opeFstaande schuld, in 1890 door de 
stad Grand Rapids beloofd, aaviseert de Oomm.: 

1. Dat de Synode zich uitspreke, dat de perBonen, die 
zich tot borg stelden, meencnde, ·dat de stad Grand Rapids weI 
$6000 zon betalen, niet iets onbillijks verwachts van al die ge
meenteil. 

2. Indien echtel' de gemeenten in Grand Rapids niet aan 
die billijke verwachting wenschen te voldoen, moet de onbetaalde 
som van de borgen worden geeischt. 

3. Wanneer echter de betaling niet terstond kan geschie, 
den (hetzij door Grand -:Rapids of door'de borgen) dan verzoeke 
de Synode dat dan toch vanllU aan de Interest van die sam door 
de schuldenaars worde betaald, en doelmatige secllriteit worde 
gegeven. 

b. Aallgaande Art. 26 del' SyJlodale Acta van '94 adviseert 
de Oomm.: 

Dat de velerlei onnadenkende llalatigheid in dezen het noo
dig maakt, dat de Synode er op wijze, am nieer in overeenstem
ming met genoemd art. te handelen. 

c. ]\IIet het cog op de vraag van Classis Hackensack, advi
seert de Oomm.: 

De Synode wijze er op, dat er zeker op sommige plaatsen be
ho efte bestaat aan Engelsche prediking; dat er echter noq meer 
be hoefte bestaat om door velerlei bearding in de Engelsche taal, 
het jonge volk, dat den weg del' Amerikanisatie opgaat, voor Ge
reformeerde prediking in het Engelsch vatbaar te maken. 

J. GROEN, Rapp. 

In betl'ekking tot punt a wOl·dt opgemerkt, dat de bedoelde 
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borgenzijn: Ds. J. IT. Vos, L. Benjamins, Will. Brink,J. Smit
tel' en J. Ten Haaf. Ook herinnert de Comm. nog, dat hare be
doeling is: het onbetaald~ van de $6000 moet betaald worden. 

Dit rapport wordt in zijn geheel goedgekem-d, met dien ver
stande, dat aan punt 0 nog toegevoegd wordt: "In.dien in·gens 
Engelsch behoefte blijkt, handele de kerkeraad naar zijne wijs

,heid." 

ARTIKEL 77. 

De Comm. van Prea-advieB voor Rubr. V., "Theologische 
School," bestaat uit de volgende personen : DB. J. Noordewier, 
Ds. E. R. Haan, ·DB. E. Breen, Oud. J. W.Garvelink, DB. J. 
N .. Trompen, DB. H. Van der Werp, DB. L. Van Dellen. Te 
rapporteeren V rijdagmorgen, 26 Juni . 

• 
ARTIKEL 78. 

Qud. J. S. Westerveld sluit deze zitting met dankzegging .. 

TW AALFDE ZITTING. 

DOllderdagvoormiddag. 

ARTIKEL 79. 

Geopend door Ds. H. Van Hoogen, na het zingen van PB, 
95 : 1, metgebed. 

ARTIKEL 80. 

De notulen worden gelezen en goedge)murd. 

ARTIKEL 8l. 

Besloten om, als naar gewoont'e, . wat in Oomite is 'belutndeld 
niet op te nemen in de gedrukte handelingen. . 

.ARTIKEL 82. 

El' wordt een' vQorstel- aangenomen- van dezen 'inhoud: ",De 
Synode verklaart elk der vijf boi·gen aanBpl·akelijkvoor een vijfde 
gedeelte van het nog onbetaalde der $6600, indien de gemeenten 
der stad Grand Rapidszich geheel ontth\ll:kim.· 
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AETIKEL 83. 

Br. Dapper verzoekt de Synode, nadat deze o';",r zijn zaak in 
comite gehandeld had, eene vraag te roogen doen, hetwelk hem 
toegestaan wordt. Zij houdt in : 

1.' Hij wil gaarne, dat gelezen worde voor de Synode een 
schrijven vah de vereenigde kerkeraden te Vriesland en Overijsel, 
Dak., waarin over zijn persoon geoordeeld wordt. 

2. Hij verzoekteen afschrift te mogen 1l<!hben van hetgeen 
orritrerrt hem besloten is. 

3. Daar hij geene middelen heeft, en in de gemeenten waar 
hij al'beidt, van de geringe opbrengst ,del' col1ecten niet kan leven, 
verzoekt hij de Synodeom onderstenning. 

Besloten: Dat het eerste en tweede ,hem toegestaan wordt, 
en omtrent het derde (a) dat Br. Dapper zijne kosten voor de te
rugreis opgeve 'Ian den Algemeenen Penningmeester J. N oOl'de
wier; en (b) dat ondersteimingtoegekend worde aan Vriesland en 
"Overijsel, Dak" nit de Kas del' Binnen!. Zending, mits die ge- , 
'meentenzelve op redelijke wijze het hunne doen. 

AETIKEL 84. 

-De Comm. del' Binnen!. Zending wijst op de ~moeilijkheid 
waarin ze geraakt door het genomen besluit omtrent 'het Regle
ment (zie Art. 46). Gaarne zou ze zien, dat men het ten minste 
tot de volgende Synode in werking mocht geven, z66, dat elke 
Classis in dien tijd gelegenheid heefthare aanmerkingen te ma
ken, en die terSynode te brengen. 'Dit wordt goedgekeurd. 

ARTIKEL 85. 

Aan de orde wordt gesteld, Rubr. XV, luidende: 

DOOPLEDENAANGELEGENHEDEN, 
De Synode zette hare reformatie, omtreIit -v'olwassene doop

laden, 'verder 'door.~Olassi8 Grand Rapids. 
, , 

a. De Synode schrappe Art. 60 en 61 van'dealgemeenebepalin
gen. 

b. 'Zij wij~ige Art. 62 dier bepalingen aId us: 'Volwassene, die 
llP'g tot geeu' belijdenis' des galoofs komeu en weigeren bet onder

. wijs bij t'e wonen.-Olassis Illinois. 

De Comm. van' Praecadvies' rapporteert .lIs voigt: 

--"-'------ , ------ ----,------~--

---"I 
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De Comm.benoemd inzake' 'Doopleden-aangelegenheden," 
heeft het vOlgende te rapporteeren: 

a. Met het oog op het eerste oordeelt de Comm., dat de 
Synode niet verder kan gaan, dan de hepaling der Synode van 
'94, Art. 34. 

b. Omtrent het tweede adviseert de Comm., dut Art. 60 en 
61 van de Algem. Bep. geschrapt worden. 

c. In betrekking tot het derde - Art. 62, alinea 4 - oor
deelt uwe Comm. hetgoed, dut de gevraagde wijziging plaats 
vinde. H. VAN HOOGEN, Rapp. 

Het advies der Comm. omtrent punt a wordt goedgekeurd. 
De Synode beslnit het advies betreffende b en c ter tafel te leggen, 
Oln te zien welke verandering dienaangaande aangebl'ucht is in de 
nieuwe uitgave del' Kerkelijke Bepalingen. 

ARTIKEL 86. 

De Comm. van Pme-advies voor de Theol. School verzoekt 
bij de Instructie van Classis Hudson het protest van Docent 
G. E. Boer te mogen behandelen, zander hetwelk zij met geen 
voldoend advies der Synode kan dienen. 

Heslot~n: dat beide Oommissien over de betrokken zaak zul
len handelen. 

ARTIKEL 87. 

Rnbriek II, Inidende: 

EMERITI-PREDIKANTEN EN PREDIKANTS· 
WEDUWEN EN WEEZEN. 

Daar de tegenwoordige verzorging van Emeriti·Predikanten' en 
Predikants-1Veduwen en \Veezen, zoowel als de vroegere, blijkt ou

e> uitvoerbaar te zijn, warde ze meer in Qvereenstemming gebracht 
met de D. K. O. De Synode besluite derhalve, dat de verzorging 
za.l geschieden: 

I a. Door de gemeente die zij laatst dienden. 
b . . Die gemeente worde gesteund, door de gemeenteu) waar zij 

vroeger arbeidden. 
c. Indien deze echter niet bij machte mochten zijn, ten volle 

in hunne nooddruft te vooTzien, dan tredel'J. zij in overleg met den 
Correspondent der Classis j ' en door dezen mit de Hoofdcommissie. 
Deze bepalen wat van iedere gemeente en hoeveel ten laatste uit de 
algemeene kas dient' bijgedragen te wordtm. 



-47-

d. Bij versehil van opvatting beroept men zich op de Synocle. 
e. De Emeriti-Predikanten, als oO,k Predikants- '\-Veduwen en 

Weezen blijven wonen in de 'gemeente, waal' zij zicl1 bij de aanvraag 
van Emeritaat, of bij het overlijden, bevondeD, tenzij door gemeen
schappelijk overleg andel's mocht geoordeeld worden. 

f. De Hoofdcommissie wardt door de Synode verkozen en kan 
uit drie leden b~staan. 

g. Iadere gemeente is gehouden~ ~wee collecten per jaar, voor 
de algemeene kas te houden.-Olassis Grand Rapids. 

De Classis draagt Ds. 'Vorst, EmeriJJ-Pr~dikant ODzer Kerk, 
,voal', tot het ontvange:n van ondersteuning uit de daarvoor besteDl
de kas.-Olassis Hudson. 

1. Vooraf brengt de Scriba, Ds. J. H. Vos, rapport Vlm 

die kas nit, dat wordt aangenomen, en in de Bljlagen -zal \vorden 
geplaatst (zie Bijlage VIII). 

2. De Stated Clerk van Clas,sis Hudson brengt tel' kennis, ' 
dat het voorstel i Hudson beschouwd moet worden als niet op het 
agendum te staan. 

ARTIKEL 88. 

Ond. O. L. Clonsing sluit lllet dankzegging, lli1dat gezongen 
is het l"atste vcrs van de Wet des Heeren. 

DERTIENDE ZITTING. 

Donderdagnamiddag. 

ARTIKEL 89. 

Na het zing-an van Pd. 25 : 5 WJl'it d3Z3 zitting d:)Jl' D3.J. 
Wijngaarden met gebed geopend. 

ARTIKEL 90. 

V oortzetting van de behandeling over de Emeritus Kas. Be
paald wordt: 

a. Om de zaak dier' kas te latell zooals ze thaus is, iudien 
de Olassen zorgen, dat de aallgeslagen som e1' komt. 

b. Om de Classis Hackensack in deze kas op te nemen. 
c. Om zeveu pe1'sonen te benoemen, een nit ieclere Ohtssis, 

die een nieuwen rooster maken, en deze de Synode voorlegge. 
I 

I 
I 
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d. Wat in de kas, ter uitkeering, ontbreekt, ter regeling in 
handen dier Oomm. te leggen. 

e. Dat de $160 van S. S. Postma geleend, eveneens ter ro
geling in hare handen gelegd warde. 

ARTIKEL 91. 

De Resolutie, opgesteld door de daartoe benoemde Oomm., 
ter gedachtenis van de in de twee laatste' jaren, ons door den dood 
ontvallen Leeraars, wotdt gelezen en goe~gekeurd, en luidt : 

'IN MEMORIAM. 

De Synode gedacht : 
a. Aan de Leeraren R. T. Kuip81', J. Y. DeBaun, LJ. 

DeBalUl, A.Van Houten, P. Bakker, G. DeI-Iaan, benevens 
den Emeritus pl'edikant, W. Coelingh, en den benoernden Docent 
onzer Thea!. School, G. Berkhof, die na de laatst gehouden Syno
de aan de Kerk door den dood zijn ontvallen. 

b. Zij gedacht daaraan, eenerzijds met droefheid van wege 
het verlies,' dat de Kerk daardoorheeft geleden; doch ook ander
iijds met aangenaamheid, doordien zij hen kall nazien in de blijde 
verzekering, dat zij thans, den strijd volstreden hebbende, reeds 
het eeuwige leven genieten. 

De COlllmissie, 
(w. g.) L. J. HULST, 

J. H. Vas, 
J ORN O. V OORRIS. 

ARTIKEL 92. 

Het Rapport van de Trustees dei: Thea!. Schoof wordt gele
zen, goedgekeurd en besloten bijde Bijlagen op te nemen (Bijlage 
IX). Een drietal voorstellen, in dit rapport genoemd, worden in 
behandeling genomen. 

Eerste Voorste!. 
a. Den algemeellBll controleur te ontslaan. 
b. In de Reglementen der verschillende Oommissien een 

artikel te voegen, dat iederen- Secl'etaris verbindt, daarvan een 
contra-boek te houden. 

o. De Trustees te ontslaan van het nazien der boeken op 
den 'algemeenen rekendag. 

d. Op de Synode rekening en ve"antwoording te vragen 
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van de verschillende fondsen, door eene door de Synode te be
noenien Comm. 

Dit voorstel wordt goedgekeurd. 

Tweede Voorstel. 
a.. Prof. .Rooks definitief te benoemen, en Prof. School

land tot de volgende Synode.-Goedgekeurd. 
b.Door de Synod~ wordt hieraan toegevoegd: (1) Indien 

een der Professorsplaatsen mocht openvallen,. eene benoeming 
provisioneel door de Trustees geschiede. (2) Dat studenten, die 
uit gaan.prediken, teneinde "Permits" te kunnen krijgen,. noodig 
hebben, eene toestemmil1g of "license" del' Olassis waaronder zij 
ressorteeren. 

Besloten; dat de Docenten de namen dier studenten opgeve 
aan de Olassis Grand Rapids, en Cleze hun dan zoodanige ."li
cense ,', verstrekke. 

c. De Synode wordt verzocht zich nit te spreken op welke 
,wijze studenten, die de Theologische studie op een ander Seinina
rinm hebben voleindigd, beroepbaar kunnen gesteld worden in 
onze Kerk. 

Beslaten: Eenige Classis heeft het recht, om een kandidaat 
van eenig rechtzilluig Seminarie, te ontvangen, IUaal' in dubiense 
gevallen, zal men zoodanig persoon verwijzen uaal' het 'Ourato-
rium ouzel' Kerk. . " 

Derde voorstel. 
a. De kas voor Bijbelverspreiding onder de Heidenen worde 

opgeheven, en, b. die gelden worden gestort in de kas VOOl' 

Heidenzending.-Goedgekeurd. 

ARTIKEL 93. 

De 'onderscheidene personen, die als Curatoren en· Trustees 
door de Classen benoemd zijn; worden de Synode ter approbatie 
voorgesteld. 

a. Aangezien sommige Classen hierin nalatig bleven, wordt 
de wenk gegeven, bij de ophanden classikale verkiezin~en,zoo 
mogelijk dezelfde personen te benoemen, die thans in functie, 
door de Synode geapprobeerd worden, opdat men aile verwarring 
voorkome. 

b. De bedoelde personen zijn de volgende: 
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CLASSIS MUSKEGON. 

Primi-Ds. G. De Jong (voor 4 jaren); Ds. J. I. Fles (voor 
2 jarell). 

Secundi-Ds. J. B. Hoekstra (voor 4 jaren); Ds. H. V:an 
del' Werp (voor 2 jaren.) 

CLASSIS GRAND RAPIDS. , 
Primi-Ds. J. Post (voor 4 jaren); Ds. J.n. Vos (voor 2 

jaren. ) 
Secundi-Ds. L. J. Hulst (voor 4 jaren); Ds. P. Ekster (voor 

2 jaren). 
CLASSIS IOWA. 

Primi-Ds. E. Breen (voor 4 jaren); Ds. H. Bode (voor 2 
jaren). 

SeclU1cli-Ds. W. Heijns (voor 4jarell); Ds. H .. Potgeter 
(vaal' 2 jaren). 

CLASSIS HUDSON. 

Primi-Ds. E. R. Haan (':-001' 4 jaren); Ds. P. Van Vlaan
deren (voor2 jaren). 

Secundi-Ds. R.Drukker (voor 4 jaren); Ds. Jlf. Remeijn 
(voor 2 jaren). 

CLASSIS ILLINOIS. 

Primi--Ds. K. Kuiper (voor 4 jaren); Dr. J. Riemersma 
(voor 2 jaren). 

Seculldi-Ds. P. Van Vli~t (voor 4 jaren); Ds. JIll. Van Ves
sum (voor 2 jaren.) 

CLASSIS HOLLAND. 

Primi-Ds. K. Van Goor (voor 4 jaren); Ds. A. Keizer 
(voor 2 jaren.) 

Secundi-J. Groen (voor 4 jaren); Ds. P. Schut (voor 2 
jaren. ) 

CLASSIS HACKENSACK. 

Primi-Ds. J. N. Trompen (voor 4 jaren); Ds. E. Van den 
Berge (voor 2 jaren). 

Secnndi-Ds. J. O. Voorhis (voor 4 jarell); Ds. H. Ism'man 
(voor 2 jaren.) 



- 5.1~ 

. a. N og worM opgemerkt, dat, waar de Olassis Iowa zich 
strab in tweeen splitst, de Ouratoren, door de Ulassis Ackley te 
benoemen, kerkelijk kunnen worden ontvangen; maar "dat VOOl' de 
wet aIleen geldig zijn, deheden, op voordracht del' Olassen, door 
de Synode benoemde. . 

d. Verkozen worden als het tweetal personen, die boven de 
voordraclit del' Olassen, nog aan de Trustees zouden toegevoegd 
worden: 

Primi-J.W. Garvelink (voor 40 jaren); S. S. Postma (voor 
2 jaren). 

Secundi-Wm. Brink (voor 40 jaren); A. Van 13ree (voor 2 
jaren). 

ARTIKEL 94. 
, 

Ds. J. N oOl'dewier rapporteert als collectant voor het Theo
logisch schoolgebouw. Hij had in de laatste twee jaren nog daar
voor ontvangen: 15141.77; uitgegeven: $2.40; liet over: $139.37, 
dat overgedl'agen is aan S. S. Postma. 

Ds. J. N oOl'dewier wordt als collectant gecontinueerd. 

ARTIKEL 95. 

De Synodale Oommissie rapporteert bij monde van Ds. J. 'N. 
'Vas. Dit rapport wOl'dt aangenomen en goedgekeurd, en besIn 
ten het bij de 13ijlagen te voegen (zi<i Bijlage II). 

ARTIKEL 96. 

De Praes. leest: 
a. Een schrijven aan de Synode gericht van de Gerefor

meerde Kerken in N eder land, als antwool'd 01' het vel'zoek om op 
deze Synode een Afgevaardigde te zenden; 

b. eveneens een schrijven van de Oud-Gereformecrde Kerk 
in Bentheini en Oost-Friesland. 

Dit schl'ijven wOl'dt als ke'nnisgeving aangenomen en beslo
t.en in de Bijlagen te plaatsen (zie Bijlagen III, IV). 

ARTIKEL 97. 

Het vool'stel, mn een afgevaal'digde te zenden naal' de aau
staande Synode del' Gereformeerde Km·ken in Nederland, waartoe 
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hun schrijven uitnoodigde, wordt door de Synode niet aang~no
. men. 

ARTIKEL 98 .. 

Als Comm. van Prae-advies voor de nag restende zaken, de 
Emeritus Kas betreffende, (zie art: 900) worden aangewezen: De 
Ouderlingen A. Van Bree, C. Van Zanten,S. Dekker, D. Koek, 
C. De Koster, en de LeCI'm'en J. C. Voorhis en J. Wijngaarden. 

ARTIKEL 99. 

Oud. A. Bliek sluit deze zitting met dankzegging. 

VEERTIENDE ZITTING . 

. Vrijdagvoormiddag. 

ARTIKEL 100. 

Geopend door Ds. J. Groen met gebed, na het zingen van 
'Ps. 25: 2. 

ARTIKEL 101. 

De notulen worden gelezen en goedgekeill'd. 

ARTIKEL 102. 

Wordt gelezen het ontwerp del' Comm. ad hoc (Acta '94, 
Art. 119), betreffende 'de ontvangst, die onzen Afgevaardigde, 
Ds. J. H. Vos,gewerd op de Synode del' Gereformeerde Kerken 
in Nederland, in 1893. De vergadering spreekt hare tevreden
heid uit over het stuk, en besluit het in de Bijlagen op te nemen 
(zie Bijlage X). 

'. ARTIKEL 103. 

De Comm. del' Heidimzending brengt rapport uit bij monde 
van DB. J. II. Vas. Het wordt goedgekeUl'd en besloten als bij
lage op te nemen (zie Bijlage VI). 

ARTIKEL 104. 

De. Comm. del' Heidenzending brengt 'een vool'stel tel' tafel, 
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luidende: de Synode blijve bij het beslnit der Synode van 1888, 
am zending te drijven onder de Indianen in dit land. 

Besloten, dit v09rstel tot basis van bespreking over de Hei
denzending aan te 'nemen. 

Mede besloten, dat over den pm'soon van Izak Adams het 
eerst gesproken zal worden. 

V 66r de besprekingen over de Zending aanvangen; gaat de 
Pmes. va or in gebed, am den Hem'e te vragen, dat Zijn Geest de 

. ve.rgadering in deze zaak mage leiden en onderrichten. 

ARTIKELI05. 

Deze zitting door Oud. Will. Brink met dankz~gging geslo-
ten. 

VIJFTIENDE ZITTING. 

V rij dagnamiddag. 

ARTIKEL 106. 

Geopend door Ds. L. J. Hulst, na het zingen van Ps. 86: 6, 
met gebed. 

ARTIKEL 107. 

Besloten, den leel'aar del' gemeente te hOOl'en, waarvan Izak 
Adams lid is, am te vememen op welke gronden men hem als lid 
opnemen kon, en in welken stand hij tegenwoordig in de gemeen-
te besehouwd wordt. , . 

Versehillimde getuigenissen worden gelezen door Rev. S. I. 
Van der Beek, die in 't Hollandseh vertaald worden. Deze offi
eiiiele stukken gaven den kerkeraad van Lagrave straat vrijmoe
digheid om'I. A. als lid der kerk op te nemen. 

ARTIKEL 108. 

N a de vasts telling Om te verdagen tot },IIaandagnamiddag, 
2 uur, J uni 29, wordt deze zitting met dankzegging gesloten door 
.OruL C. Van.Zanten, 
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ZESTIENDE ZITTING. 

Maandagnamiddag, 29 Juni, '96. 

ARTIKEL 109. 

Geopend door, Ds.J. H. Vos met gebed. 

ARTIKEL 110., 

\ De notulen worden gelezel1 en goed'gekeurd. 

ARTIKEL 111. 

De presentielijst wordt gelezen. Uit de Classis Holland is 
'1'001' A. Lanninkdiens Sec. J. Timmerman in de plaats. Uit de 
Classis :Muskegon had Ds. H. Walkotten de plaats ingenomen van 
Ds. J. 1. Fles, en '1'001' Oud. C. Van Zanten is wederom F. Knip. 
huizen aanwezig. 

ARTIKEL 112. 

Er wordt bepaald, indien er zijn mogen, die iets aan 1. 
Adams te vragen hebben, hen daartoe gelegenheid wordt gegeven. 
Br. A. geeft opde vragen bereidwillig antwoord. Eindelijk geeft 
I. Adams op de vraag, of hij zelf ook iets aan de Synode te vra· 
gen heeft, ten antwoord, dat hij als kind der Kerk zieh aan de 
Synode overgeeft; dat hij wenseht te gaan, waar de Kerk hem 
zeIidt; Perzie zau, als zijn va;derland, de voorkeur genieten, doell 
hij wenseht ook elders te gaan, als hij Christus maar, prediken 
mag. 

Nu wordt besloten om de bespreking over I. Adams te eindi· 
gell, en cene commissie van vijf personen te benoemen, die met 
de bestaande Comm. voor de Heidenzending overlegge, om de 
Synode, zoo mogelijk, een weI 'gemotiveerd advies voor te leg. 
gen den volgenden morgen. 
• Him'mede wordt de zaak der Heidenzending voor heden ter 
tafel gelegd .• AI's Comm. wijst de Praes. aan: De Leeraren H. 
Walkotten, M. Mareusse, H. Bode, E. R. lIaan en J. C. Voorhis. 

ARTIKEL113. 

De Comm. van Prae·advies in zake de ErneI'. Kas (zie Art. 



, 

- 55-

98) brengt bij monde van Ds. J. Wijngaarden rapport nit, ,Ini
dende: 

Eerw Br'oeder8! 
a., Uwe Comm. kan mededeelen, dat er nit dit fonds nag 

onderstennd worden, de volgende vijf partijen: 
Wed. Stu it; met een jaarlijksche toelage van $250.00 
Wed. TempeJ, """",. $400.00 
Rev. Frieling, """",' $300.00 
Rev. Vanden Bosch, "" " " "$15'0.00 
Rev. Stadt, ,'"'''''' $200.00 

U we Comm. adviseert de Synodc bij genoemde uitgaven te 
blijven, met uitzondering van die aan Rev. FrielIng, wi~l1s huise
lijke omstandigheden, sedel't de vOl'ige Synode, zoozecl' veranderd 
zijn, d~t de toelage wellieht van $300 op $200 gebraeht kan wor
den. 

b. Verder kwam ter sprake een nienwe aanvraag am hulp, 
en weI van Classis Hudson voorRev. C. Vorst. Uwe Comm. 
weet niet of Br. Vorst gehcel onbemiddeld is, en zij vernam, dat 
ZEw. weI genegen, en misschien oak weI weer in staat zan zijn om 
een klein gemecntje te bedienen. Daarom,stelt llwe Comm. VOOl', 

dat de Synode twee pel'sonen benoeme, om naal' ~en en ander .te 
onderzoeken, am dan, alleen ingeval bet moeht blijken noodig te 
zijn, eene toelage van boogstens $150 toe te staan. 

o. Oak kwam nog cene aan vraag in van Wed. De Haan om 
onderstenning. De Comm. beveelt haar aan voor $:200. 

De geheele sam der toelagen wordt dan jaarlijks $1,550. 
,d. Om deze sam te verkrijgen heeft de Comm. een Rooster 

gemaakt, welke zeer nanwkellrig berekimd is, naar de getalsterkte 
der onderseheidene Classen. V olgens dezen rooster kom t voor 
rekening: 

Van Classis 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Hackensaek ............. $ 
Hudson ............... ' 
Illinois ................ . 
Muskegon ........ " .... . 
Iowa ......... , ....... . 
Holland., ....... , ...... , 
Grand Rapids ..... , .... . 

5600 
128 00 
190 00 
206 00 
207 00 
257 00 
390 00 

Samen ............ $ 1,434 00 
e. Verleden jaar was er een tekort van $448.25. Dit te 

kart zan kunnen aangevllid worden met 60 proeent van de sehnl
den der achterstallige Classen. De Oomill. adviseer! dit te doen. 
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f. De vraag, of de vrijegiften gerekend moeten worden bij 
de opbrengst del' Classen, waarnit die giften komen, beantwoorde de 
Synode aldus: Indien de gevers hunne gaven rechtstreeks opstu
ren aan den Penningmeester del' kas, zonder kennisgeving, dat ze 
bij de op brengst eener Classis gerekend moeton worden, dan tee
kene de Penningmeestel' ze afzonderIijk op, als vrije giften. 
. q. Ten slotte stelt uwe Comm. nog ~oor, dat de Synode be
pale, dat er voortaan op elke Synodale vergadel"ing rapport, en ad
vies 'aangaande de betrokken partijen inkomen moet van de Clas-
sen waal'onder die partijen ressorteeren. " 

J. WJJNGAARDEN, Rapp. 

Dit Rapport wordt punt VOor punt behandeld, en daaro,m
trent het volgende besloten: 

1. Omtrent a, b -cn 0, aangaande de pel'SOnCll, die onder
stenning ontvangen, of deze VOOl' lwt eerst aanvroegen, besluit de 
Synode: 

a. Deze zaak in handen del· bestaande Comm. te leggen; en 
b. indien er mt de Syllode aanvl'age mocht komen, en de Oomm. 
ondersteuning noodig oordeeIt, zij het reellt heeft, den Rooster 
del' Olassen voor dit fonds met zooveelprocent to verhoogcll, als 
de Imeer uit to keeren SOrn bedraagt, en daarvan aan de Olassen 
kennis zal gcvcn. J 

2. Verder wordt al het overige van het rapport goedge
kenrd. 

ARTIKEL 114. 

Wordt behandeld Rubr. V. (zie Art. 74), luidende: 

THEOLOGISCHE SCHOOL, Enz., Enz. 

De Synode make een oms lag over de nog op bet Thea!' School-
gebouw rustende schuld.-Olassis Grand Rapids. ' 

De Synode spreke nit de noodzakelijkheid tot het oprichten van 
een eigen College, en trachte wegen en middelen aan te wijzen. ter 
verkrijging daarvan.-Classis Muskegon. 

De Synode neme het initiatief, tot het vormen eener Vereeni
ging, voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, met bet 
doel, om in de toekomst, zoo de weg er toe open is, 'Ben Academie 
en College te vormen-Classis Iowa. 

De Synode bepale, dat aan at de Docenten, in de Tlieologie, aan' 
ouze School een gelijk hop.orarium worde gegeven;-Olassis Hudson. 
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De Synode spore bet Curatorium aan, zoo nu en dan weten

schappelijke mannen lezingen te lateri. bouden .aan ODze Theal. 
School.-Classis· Holland. 

De Synode herzie den Rooster van de Theal. School.-Classis 
Holland. 

De Synode spreke uit, de noodzakelijkheid van een eigen Col
lege, en trachta de wegeu en middeleu aan te wijzen, ter verkrijging· 
hiervan.::-Olassis Illinois. 

Het Prae-advies del' Oomm. hiervoor wordt gelezen door DB. 
E. R. Haan, en na aangebrachte veranderingen, aldus aangeno
men: 

a. Punt 1. -De $4,000 schuld op het Theo!. Schoolgebouw 
rustende, hoven hetgeen de stad Grand Rapids VOOl' hare l'ekening 
heeft, worde over de Olassen verdcold, om die 80m bij de aan
staande Synode, zoo mogelijk,' betaald te hebben, of, indie'n dat 
niet kan, de jaadijksche rente aan te vullen. .De gemaakte om
slag leest: Grand Rapids, $850; Holland, $800; Muskegon, $625; 
Illinois, $600; Iowa, $600; Hudson, MOO; Hackensack, $300. 

O. Punten 2, 3 en 7_-De. Synode spreke uit, dat het zeer 
wenschelijk is, da"t or -eene vereeniging voal' "HoogeI' Ollderwijs 
op Gereformeerden Grondslag" gevOl'md worde,' met het doelom 
in de tockOlllst, zoodra de weg daarvoor open is, emi Academic 
en Oollege te vormen. 

o. Punt 5.-Lezinqen Ao"aon.-De Synode bevele dit aan, 
en legge het in ,handen van het Curatol'ium. 

a. Punt 6.-Herzienin!J van acn Rooster aer TAeol. Belwol. 
-Dc nienwe Roostor wqrdt niet aangenomen, maar hesloton, den 
omslag naal' de 80m van hnisgezinnen, ledcn en zielcntal to no
men, als billijker en meer gelijkmatig, hetwelk opgedragen wordt 
aan de leeraren J. NOOl'dewier en J. O. Voorhis. 

e. Punt 4, van het rapport wordt tot morgen tel' tafel ge-
legd. 

ARTIKEL 115. 

Br. J. W. Garvelink merkt op, dat vijf personen als securi
teit staan voor die $4,000 schuld, en aeht hetnoodig, dat de Sy
node daal'in verandering brenge.-Besloten, de Tru~tees to ~ach-
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tigen zooveel geld tegen "bonds" 01' te nemen, als zij het noo
dig aehten. 

ARTIKEL 116. 

Aan de orde gesteld, eene Inslr. van de Classis :Muskegon, 
luidende: 

Dc" Synode adviseere tot het aannemen van een algemecnen 
regel in zake pel'sonen, die zieh schuldig maken aan overt~'eding 
van het 7de Gebod door vleesehelijke gemeensehap buiten het hu
welijk te oefenen. 

Besloten, him'op l1iet in to gaan. 

ARTIKEL 117. 

'Wordl gelezen eene Instr. vall Classis Hudson, luidende: 
Neemt onze Kerk attestell aan uit de Chr. Ger. Kerk in Ne

derland 1 
. Besloten, hi~l"Op lliet in te gaan. 

ARTIKEL 118. 

Voorstel del' Deputaten van Classis Grand Rapids, luidende: 
De volgende Synode worde te Roseland of elders gehouden, 

en ieclere Olassis betale voor hare eigcne Deputaten. 
Het tweede lid van dit voor~tel wordt afgestemd, en de bepa

ling. del' ph,als tel' tafel gelegd tot nader order. 

ARTIKEL 119. 

Oud. L. Overbergen sluit deze zitting met dankzegging. 

ZEVENTIENDE ZITTING. 

Dinsdagvoormiddag. 

ARTIKEL 120. 

Geqpend, na het zingen van Ps. 25 : 4, door Ds. P. Kosten 
met gebed. 

ARTIKEL 121. 

De notulen woxden gel~z.en, en na eenige verbeteringen, 
goedgekeu/·d. 
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ARTIKEL 122. 

Een voorstel tot hBl'ziening van Art. 114a, omtrent den om 
slag der schuld op het Theo!. Schoolgebouw" wordt aangenomen, 
en besloten daarvoor niets in de plaats te stell en. 

ARTIKEL 123. 

De Praes. leest een schrijvell van Zendeling Kruidenier, vel'
zoekende, om'tijdens zijn vel'blij£ in Amerika, in onze gemeenten 
te mogen prediken, en arbeid te doen, waartoe de kerkeraden hem 
roepen. 

Dit wordt toegestaan, en besloten Br. K. daarvan kennis te 
geven'. 

ARTIKEL 124. 

Voorgesteld word" dat een Dankdag-proclamatie voortaan 
door de Kerk worde uitgeschreven, waarin voorkomt wat in die 
van den Staat ontbreekt, nl. de el'kenning van Ohristus' Roning
schap. Opg"merkt wordt, dat zulks reeds vroeger aan Ds. J. H. 
Vas is opgedragen, en ZEw. van ja~r tot .jaar zich van die op
dracht kwijt.-Daarom besloten niet 01' het voorstel in te gaan. 

ARTIKEL 125. 

Aan de orde wordt gesteld Rubr. III. 

HEIDEN ·ZENDING. 

De zaak del' zending onder de heideneu, warde ernstig door de 
Synode aangevat.~Ola8sis Holland. 

De Synode herzie haar in 1888 genomen bes1uitJ aangaande het 
zendings-veld, en neme in ernstige overwegingJ of de, voorzienig
heid Gods ons niet heenwijst naar PerzieJ am aldaar te arbeiden.-
Classis Muskegon. ' 

Indien de bezwareh tegen 1. Adams v01doende opgelost kunnen 
worden, dan aanvaarde de Synode Perzie als buitenlandsch zen
dings-veld.-Olassis Iowa. 

De Bonds-Comm. dar Vereenigde Christelijk Gereformeerde 
Zendings·vereenigingen, wensc~tJ dat Perzie gekozen warde als ar
beids·veld vaor de bu~tenlandsche zending. Zij g'elooft $200 Rer 
jaar te roogen verrekenenJ ten bate van de zen ding. 

Op verzo~k dier COIDllL-Glassis Iowa . 

. _--- --,,---------,----- _ ... ---- --- --j 
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De Zending onder de Heidenen warde door de Synode: 
a. Ten aanzien van haar bestuur zoo gewijzigd dat: 
1. leder Classis een deputaat kieze. 
2. De Synode, van wie deze Zending blijve uitgaan, een Camill. 

van drie leden benoeme, ter uitvoering der besluiten. 
3. En aHeen datgeen wettig zal gehoudeu worden, wat in ver

eenigde vergadering is vastgesteld. 

b. De Zen ding onder de INDIANEN warde zoo spoedig mo
gelijk uitgevoerd. Redenen daarvoor Zijll: 

1. De Synode van 1888 besloot het, en wij meenan dat e1' geen 
genoegzame redenell zijn, om van dat besluit te yeranderen. 

2. Onder al de heidenen, die et mogen ziju, worden er geene 
gevondell aan wie wjj zooveel verplichting bebhen als aan de In
dianen. 

3. Bij aanvankelijk onderzoek bleek het, dat er nog geheele 
stammen of grootere en kleinere afdeelingen vall stammen zijn, die 
uiet bearbaid worden. 

4. Deze ,Zending is voor ~ns, die in ledental, stofiijk vermogen 
en geestes-krachten zwak Zijll, de meest, zao niet de eenig moge
lijke. 

5.' Beide, bij VOOf- en hij tegenspoed zal het voor ans het meest 
verkieselijke zijn, deze Zending te ondernemen. 

c. De Synode averwege ernstig de zaak van Rr. I. Adams.
Olassis Grand Rapids. 

a. Diep doordl'ongen van de heilige roeping onzer kerk, om 
naar het bevel des Heeren, den Koning Zijner Kerk, niet slechts 
aan de verstrooide gedooptell in dit land, maar ook aan de Heide
nen het Evangelie te brengen, oordeelt de Classis: 

1. Dat het de roeping is der Holi. Chr. Geref. Kerk, thans in 
Synode vergaderd, dezen arbeid t€lr hand te nemen. 

2. Dat de Kerk evenwel rekening moet houden met hare 
finantieele krachten en bet bevel des Heeren: "beginnende van Je
ruzalem af." 

3. Dat zij dit onder het oog baudenda, zich als van zelve ziet 
heeI!- gewezen naar de Indianen, die als de oorspronkelijke bewoners 
van dit land, ons door God zijn toebetrauwd, en niet door ons mo· 
gen worden verwaarloosd. 

4. Dat eerst dan wanneer kan worden aangetoond, dat onder 
deze Heidenen Of voldoende en voar de Kerk bevredigender wijze 
wordt gearbeid, of geen geopende deur lmn gevonden worden, het 
oog op Perzie mag gericht worden. 

b. De Classis oordeelt dat het noodig is, elke Classis te doen 
vert~genwoordig,en in de Comm. voor de Heiden Zending, en stelt 
daarom aan de Synode voor: 

1. 'Dat z ij biertoe besluitende, de Classen adviseere op hare 
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eerstkomende vergaderingen, een lid nit baar midden te benoemen 
als Deputaat'tot de Heiden Zending. 

2. Dat deze Deputaten, ieder jaar in de maand Juni, sameu 
komen, tot afdoening van aIle zaken, de Heiden-Zending betref
fende. 

3. Dat aan hen wordeopgedrageu, doormiddel van De Wachter, 
of een afzonderlijk blad, de kennis der Zending onder ODS' yolk te 
vermeerderen. 

4.. Dat hun opgedrage worde, hunne respectieve Classen, ;voor 
de Zending te bewerkeu, door het houden van redevoeringen, 0p
ricbten van plaatselijke zending-vereenigingen, anz. 

c. De Synode bepale dat de Zendellng-leeraars, voor de dienst 
des Woords onder de Heidenen, voortaan niet door de deputaten . 
geordend worden, maar door eene, door hen aangewezene Classis, 
bijgestaan door de deputaten. l 

d. De Synode neme beslissing in de zake van Mr. I. Ad,ams, en 
drage hem - zoo hij door de Curatoren bekwaam is geacht om uit~ 
gestooten te worden als dienaar des woords - over aan de depu~ 
taten tot de Heiden Zen ding, opdat deze lllet hem handelen en als 
geordend Zendeling-leeraar naar Perzie zenden moge.-Olassis 
Hudson. 

Het Rapport der Oomm. van Prae-advies, uitgebraeht door 
Ds. J. H. Vas, Inidt aldns: 

a. De KGl·k beginne de Zending onder de Indianen in de 
Westelijke Staten .. 

b. De broeders Drnkker e;, Frijling worden derwaarts ge
zondell. 

c. Het traktement der Zendelingen warde in handen gege
ven van de Oomm. voorHeidenzending. 

d. Izaak Adams, voor rekening derKerk, uit de kas der 
Heiden-Zending, aan de Theol. School te laten studeeren, den 
tijd zijner studie aan het Ouratorium overlatende; doeh de volgen
de Synode beslisse over hem. 

e. De Syn. besluite am punten 1, 2, 3 en 4 van het voor
stel Hudson en punt 2, van h~t vool"Stel der Classis Grand Rapids 
aan te nemen. J. II. vas, Rapp. 

ARTIKEL 126. 

Eene Oomill. van het "Holland Home" is in de vergadering. 
Bij monde van Rev. Kriekaard verzoekt· zij de Synode, om, als 
lichaam dat "Home" te. komeu bezichtigen. Dit verzoek wordt 
ingewilligd, en bepaald, dat zulks heden avond gesebieden zal. 
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Daarto~ zal m~n van half"twe~ tot vijf um vergaderen in den na
middag. 

ARTIKEL 127. 

"Bespreking van het Rapport der Heiden-zending. 

Puut a ontlokt breede discussie. Eindelijk wordt een VOOr
stel ingediend, om de Zending o';der de Heidenen ter tafel te'leg
gen tot de volgende Synode; KandidaatDrukker beroepbaar te stel
len; Kandidaat Frijling als zendeling-leeraar te doen dienen, in 
die staten, waar men het meest met de Indianen in aanraking 
komt; en Br. 1. Adams tot de volgende Synode aan onze School 
te" laten studeeren. 

N adat nag aan de Broeders Drukker en Fl~jling gelegenheid 
gegeven is, am hunne gedachten over het Zendingsveld, en 
hunne persoonlijke begeerte en stemming daaromtrent mede te 
deelen, wordt genoemd voorstel aangenomen. 

ARTIKEL 128. 

Ond. B. De Graaf sluit deze zitting met dankze'gging. 
" ' 

ACHTTIENDE ZITTING. 

Dinsdagnamiddag. 

ARTIKEL 129. 

Ds. H. Van der Werp opent deze zitting, na het zingen van 
Ps. 119 : 24, met gebed. 

ARTIKEL 130. 

Uit de Classis Illinois is voor Ds. M. Marcusse, diens Secun
dus," J. Robbert, aanwezig. 

ARTIKEL 131. 

W ordt gevraagd· herziening van het Besluit uitgedrukt in Art. 
12"7. Na vrij lange discussie over het al of niet wenschelijke 

,daarvan, wordt "herziening" aangenomen, en daarmede weder()lu 
het,voorstel der Comm. van Prae-advies aan de orde gesteld, nl. 



om de Zending te beginnen onder de Indianen in de Westei'sche 
Staten. 

, Dit voorstel wordt door de Synode aangenomen en goedge
kenrd. 

ARTIKEL 132. 

De pnnten b, e eIi d van het Prae-advies worden onveranderd 
aangenomen en goedgekeurd. 

Aangaande Punt e w()rdt besloten: 
1. De punten 1, 2,3 en 4, van het voo'rstel Hudson aan te 

nemen en goed te keuren, Inet dien verstande, dat de ui-tdruk
king in Punt 3 "of een afzonderlijk blad," worde weggelaten,; 

2. Om-geen Comm. van Toezicht nit drie personen bestaan
de, te benoemen, maar dat de Deputaten, die de Classen aanwij
zen, en die de Comm. voor de Heidenzending zullen vormen, uit 
hun midden het moderamen kieze. 

ARTIKEL 133. 

Opgemerkt wordt, dat het werk del' Zending zeker vertraging 
zal ondergaan met het oog op de verkiezing van Deputaten, daar 
so'mmige Classen zlrlks v60r October niet kunnen doen, deshalve 

. besloten wordt, dat de Deputaten del' Classen,op de Synode aan
wezig, voorloopig iemand uit hun midden aanwijze; die als lid del' 
Commissie optrede. 

ARTIKEL 134. 

Op de vraag hoe de Zendelingen in het ambt gesteld moe ten 
'worden, wordt gewezen op letter evan het voorstel Hudson, dat 
aangenomen wordt, met deze wij#ngen: het woordje "voortaan" 
worde_ uitgelaten, en VOOl' "Olassis" worde "'KerJreraad" in de 
plaats gesteld, en dan aldus leest: 

De Synode bepale, dat de Zendeling-Ieeraars, Vaal' den 
dienst des Woords onder de Heidenen, niet door de Depntaten 

, geordend worden, maar door eenen door hen aangewezen Kerke
raad, bijgestaan door de Deputaten. 

ARTIKEL 135. 

Opgemerkt wordt, dat het noodig zal zijn, dat de Board del' 
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Heidenzending zich late incorporeeren. - Besloten, daartoe ver
gunning te geven. 

ARTIKEL 136. 

Wordt gelezen een schrijven van p, I-Ioekinga van Shelby, 
Mich., die VOOl' de Heidenzendillg wenscht opgeleid te worden. 

Aan de Comm. dier Zending wordt opgedragen da,at·over uit 
spraak te do~n. 

ARTIKEL 137. 

,Aan Rev. J. C. Voorhis en de Oud. ,J. S. Westerveld ell 
S. 1. Verdon wordt toegestaan huiswaarts te keeren. 

ARTIKEL 138. 

De COilllll. van Prae-advies voor Protesten dient haar Rap
port in bij monde van Ds. J. H .. Vos. 

a. Protest del' Gem. Kelloggsville tegen de Class. Grand 
Rapids. 

Ret advies del' Camm. wordt niet aangenomell, maar een 
VQol'stel van den volgenden inhoud: 

I De Synode, betl'eul'ende de luisslagen en, zonden, die over 
en weer begaan zijn, maar lliet knnllende: te lliet doen wat ge
'sehied is, bernst, onder ernstige bestraffing del' schuldigen, in het 
gebeurde. . 

ARTIKEL 139. 

De herziene Rooster del' Theo!. School wordt ingediend (zie 
art. 114, letter d), en is van den volgenden inhoud: 

CLASSIS" 
80m der Ruisge- Pro-zinnen, Ledop. en cent Aanslag 

Zielental 

Grand Rapids ................. 19,493 8 $1,559.44 
Holland ....................... 12,842 8 1,027.36 

uskegon ......... , " ........ 10,252 8 820.16 
Iowa , .. , ........ .... .. .. .. .. 10,252 8 820.16 
Illinois .... . '-" ,-, ............. 9,467 8 757.36 
Hudson ..... , .. .. .. " ........ 6,400 8 512.00 
Hackensack .... ............... 2,866 8 229.28 

.. 
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ARTIKEL 140. 

Oud. J. Vall del" Haak slnit deze zitting met dankzegging. 

NEGENTIENDE ZITTING. 

W oensdagvoormiddag. 

ARTIKEL 141. 

Geopend door Ds. J. Post met gebed, na het zingen van Ps. 
105: 5. 

ARTIKEL 142. 

De notnlen worden gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 143. 

Vervolg van de behandeling der Protesten : 
b. Protest van den Kerkeraad der Gem. J ames!own tegen 

de Synode van 1894. 
Besloten word!, te blijven bij het besluit del" Synode van 

'94, art. 86, en de Kerkeraden van Jamestown en Jamestown 
Center a,an te l'aden te tracbten een te worden. 

c. Protest van den geschorsten Kerkeraad der Gem .. North 
West St., te Kalamazoo, Mich. 

De Synode oordeelt op dit schrijven niet te kunnen ingaan, 
om de volgende redenen: 

1. Omdat niet het officieele stuk, maar'slechts eene copie, 
ter tafel werd gebracht; 

2. Omdat de namen, voor wie het zegt op te komen, er niet 
in vermeld staan; 

3. Omdat ledeu, die klachten willen indietlen: zieh met deze 
e,erst tot de Olassis behooren te wenden, onder welke zij 1'e8801'

teeren. 

d. Een sehrijven van J\frs. 'Veidenaar tegen den Kerkeraad. 
te Englewood, Ill. 

Besloten, op dit sehrijven niet in te gaan. 

e. Protest van Mrs. J. Van PilSUID, gewezen lidmaat der 
gemeente Pella, Iowa. 
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Het Prae-advies del' Comm. wordt aldus aangenomen en goed-
gekeurd: 

1. Na onderzoek bleek: 
a. Zij k;on een ouderlillg del' gemeente niet verdl'agen: 
b. Daardoor kwam zij onder behandeling van Kerkeraad en 

Classis; 
c. Zij kOll de beschuldiging lliet bewijzen, en was nochtans 

niet tot verzoening, noeh tot belijdenis te brengeu; 
d. Daarom is ze eindelijk afgesne,den, maar ,zander formu-

liei'. 
2. De Comm. adviseer!: 
a. Dat zij (J. Van Pi/sum) de beschuldiging legen bedoel

den Qudel'lillg heeft te ibewijzen, en zoo ze dat niet kan, hare 
schuld heef! te belijden, en haar leven te beteren; 

b. Zoo niet, dat ze dan in de gemeente niet weer kan opge
nOlIlell worden. 

f ·Protest van de gemeente W ortendyke tegen de Olassis 
Hudson. 

Besloten, hierop niet in te gaan, aangezien die gemeente niet 
Illeel' besta,at. 

ARTIKEL 144. 

De Synode besluit het salaris van de Instructors Rooks en 
Schoolland, ieder met $50 te verhoogen, en dUB op $S50 te be
palen. 

ARTIKEL 145. 

De Rooster voor de Synodale onkosten wordt voorgelezen, en 
aldus aangenomen: 

CLASSEN Aanslag Reiskosten Bijdragen Restitutie 

Grand Rapids ........... $275.00 $17.50 $257.50 .... .... 
Holland ., .... . .. ...... 250.00 21.85 228.15 . ....... 
Muskegon .... .. ... .. .. 175.00 29.55 145.45 . ... .... 
Illinois ................ 175.00 44.S0 130.20 . ...... . 
Iowa .... ........... .. .. 175.00 325.10 .. .. . ... $150.10 
Hudson ...... .. .. .. .. .. 100.00 155.75 '" . .... 55.75 
Hackensack. .. : ......... 75.00 183.00 .. .. .. , . 10S.00 
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ARTIKETJ146. 

Er wordt bepaald,dai de Deputaat ad examina zijne onkos
ten van de roepende Classis moet ·ontvangen. 

ARTIKEL 147. 

AaJ~ de LeeI'aren J.A. Westerveld en H. Van Hoogen wordt 
ontslag gegeven. 

ARTIKEL 148. 

Omtrent den overleden Broeder T. Kerpel w.ordt de volgen
de resolutie aangenomen: 

"De Synode, vernemende, dat onze broeder en' medeopzienel' 
Tennis Keppel, van Holland, Mich., op Zaterdag, den 27sten 
Juni, des voormiddags ten 10:30 is overleden, en lYfaandag jl., 
29 Jnni, ter aarde besteld, beslnit eenparig om nit te spreken : 

a. Dat wij, hoe gaal'ne wij onzen ontslapen broeder-die 
of onderscheidene mindere en meerdel'€ vel'gaderingen, en vooral 
in ,aDze Oommissien VOOl' Zendings- en and,ere aangelegenheden, 
zulk een werkzaam aandeel nam-ook onder ons hadden gehon
den, nochtans het bestuUl' van den Koning der Kerk, die hem tot 
zich nam, en het hoogste recht op hem had, eerbiedigen, Hem 
dankende, dat Hij dezen begaafden broeder aan Zijne Kerk ge-
schonken, .en ons zoo vele jaren gelaten heeft. . 

b. Dat wij onze hartelijke deelneming betuigen aaII de we' 
duwe, de kinderen, en vel'dere famiIie van den o~tslapene, met de 
bede, dat de Heere hunne tranen drooge, en zelf de ledige plaats 
in hun midden met Zijne genade aanvulle. 

c. Dat het de. bede del' Synode is, dat wij allen door het 
heengaan van onzen broeder, worden aangespoord om onze Iende
nen opgeschort, de kaarsen brandende te hauden, en am met al
Ien ijv.er en getrouwheid het werk des Heeren tie werken terwijl 
het dag is,. eel' de nacht· komt, dat niemand meer wel'ken kan." 

Namens de Synode, 
(w. g.) A. KEIZER, Praes., 

J. B. HOEKSTRA, Scriba. 

ARTIKEL 149. 

Ds. J. Gulker sluit met dankzegging. 
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. TWINTIGSTE ZITTING. 

W oensdagnamiddag. 

ARTIKEL 150. 

Geopend door Ds. J. Groen, na het zingen van Ps. 81 : 12, 
met gebed. 

. ARTIKEL 151. 

De Synode v~rgadert in Comite Generaal tel' behandeling van 
h~t Protest van Docent G. E. Boer en de Instructie van Classis 
Hudson nit Rubr. V. 

ARTIKEL 152. 

De zaak del' Duitsche Gezangen (zie Art. 12) wordt gegeven 
in handen del' Comm. ad /we, die het, na appro batie, zal ~pzen

den aan het noodige adl'es. 

ARTIKEL 153. 

Aan de Ql'de gesteld- een vel'zoek van Dr. Robinson, c. s., in
houdende een plan o:gI eene convelltie te houden van Psalmzin
gende Kerken, ten einde het Psalmgezang IDeeI' in eere te bren
gen, door nit de bestaande berijmingen het beste uit te lezen, en 
dam'van eene nieuwe berijming samen te stell en. 

Het yoorstel om afgevaardigden derwaarts te zenden wordt 
afgestemd. 

ARTIKEL 154. 

, De Oomrnissie voor de Heidenzending wordt benoemd (zic 
Art. 133.) Daarvoor aangewezen de volgende personen: Uit de 
Classis Holland, Ds. J. Groen; Classis Hudson, Ds. E. R. Haan; 
Classis Iowa, Ds. W. Heijns; Classis Grand Rapids, Ds. J. H. 
Vos; Classis Muskegon, Ds. H. Van del' Werp; Classis Illinois, 
Ds. R. T. Kuiper; Classis Hackensack, Ds. J. N. Tr()mpen. Boven
dien wordt Oud. J: W: Garvelink, als lid del' Comm. en als Pen
ningm. _ :nog hieraan toegevoegd. 

ARTIKEL 155. 

De WaeMer-zaak, volgens Art. 37 tel' taiel gelegd, wordt 
weer opgenollen, en. behandeld_ Rubl', VI van het Agendum: 
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WACHT~R ZAKEN. 
De Synod~ bepale, dat in De Wachter Ql,eBf nadrnk gelegd 

worde, op de rubriek "de Kerkelijke pers:'-Olassis Holland. 

De Synode overwege de vergrooting van De Wachter.-De 
Wachter Oomm. 

a. De Synode belaste den redacteur, om alles nit de kolommf:'ll, 
van De Wachter te weren, wat ten doel heeft, de kerken op te welt· 
ken tot geldelijke ondersteuning van zendelingen niet in verballd 
met ODze Chr. Geref. Kerk. 

b. De Synode verklare zich teg-en het plaatsen van geregelde 
correspondenties, nit de gemeenten, in De Wachter.-t;Jlassis llli-
nois. 

Advies der Comm: 
a. De Wachter ni~t vergrootell, maar· trachten meel" ruimte 

te krijgen, door (1) solid druk; (2) de S. S. les met kleiners letter 
te drukken; (3) de laatste bladzijde te verdeelen in zeven kolom
men; (4) de correspondentien er uit te laten. 

• b. Ds. K. Kniper aanhouden als bewerker der S. S. leBo 
C. Br. H. Holkeboer alB drukker bestendigen. 
d. De redactie overlaten aan het oordeel der Synode. 
e. De nitvoering en regeling van dit alles opdragen aan 

'eene Comm~ 
De COlllIn. verklaart verdeI' inzage genomen te hebben van 

Br. Tanis' schrijven, maar kon daarop niet ingaan.' T. 8ch1'ee£, 
indien men hem copie stuurde alB thans, zou hij d"arvoor $37.50 
willen geven. De Comm. wilde $50 hebben. 

Dit rapport wordtpunt voor punt behandeld: 
1. De punten a, b, c en d worden aangenomen. 
2. Voor de Comm., volgens punt e, alsmede om verdeI' met 

Br. Tanis te onderhandelen, wordt besloten de bestaande Comm. 
te continueeren. Deze Oomm., door het Curatorium tot Oomm. 
van Toezicht benoemd, bestaat nit de volgende personen: Ds. J. 
Noordewier, Docent H. Benker, J. Smitte; en S. S. Postma. 

3. Als HoofdredaCtenr wordt Ds. A. Keizer gecontinueerd, 
alsmede de medewerkers Ds. L. J. Hulst en Ds. H. Van der 
Werp . 

. 4. W m. Brink hel'benoemd als administrateur. Hij bracht"· 
VOOI' de Synode, dat hij liever een vaste som_ wenschte, dan pro
centen te ontvangen van het ophalen der advertentie-gelden.
Besloten, dit in handen te geven der Comm. van Toezicht. 
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5. Een wenk wordt gegeven om advertentiiin, betrekking 
hebbende op geheime genootschappen, niet op te nemen. 

6. Besloten, meer nadruk te leggen op de rubriek "Kerke
lijke p~l'S," Inede, om uit De Waelder te weren, aanvrage of op
wekking om geldeli jke ondersteuning van zendelingell niet in ver
band staande met onze Chr. Ger. Kerk; en eveneenB. am geene 
cOl'l:espqndentien nit de gemeenten op te nemen. 

7. BeBloten, am wat Tanis geeft, te voege", bij de $'50 voor. 
de bewerker der S. S. les, alzoo men meent, dat deze voar zijn 
arbeid niet naar behooren betaald wordt. 

ARTIKEL 156. 

Aangaande Rubr. XVII van het Agendum, "Verzoek van' 
hulpbehoevende gemeenten om ondersteuning uit de kas der Binn. 
Zending," kan het volgende worden medegedeeld: 

Uit De Wacl.te'r van 29 Juli, '96, bleek, dat de Hoofdcomm. 
dier Zending, aan welke de regeling der Subsidie voor de liulpbe
hoevende gemeenten, was opgedragen aan de volgende gemeenten 
de achtei.'staande O1~dersteuning toezei voor een jaar: 

Laniont en Eastmanville, l'IIich ......... $100 
HanjBon, S. Dak .............. , .... , 100 
Hull, Iowa ........................ '. 200 
Rock Valley, Iowa .... , ............. , 125 
Parkersburg, Iowa ............. , . . . .. 100 
l'IIaxwell, N. l'IIexico. . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Hospers, Iowa...................... 150 
New Era, Mich ...... ',' .......... " .. 100 
Hichland, l'IIich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 
Sheboygan, Wis,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Baldwin, Wis ..........• ' ......... " 150 
:Fulton, Ill ........................ " 50 
George, Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Oak Harbor, Wash ............... : .. 100 
Kalamazoo, l'IIich., N. West Str., .. " ., 100 

Aanm. Indien Hospers een leeraar krijgt, moet deze voor 
de SubBidieeenigen arbeid verricliten te LeMars. 

(w. g.) G. D. DE J ONG. 

• 
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ARTIKEL 157. 

a. Als lid der Synodale Camm. wordt bij acclamatie be
noemd Ds. K. Kuiper voor den tijd van drie jaren. 

b. Emeritus ka8.-(Acta, '94, Art. 140, lett. d.)-A. Van 
Bree ~n S. S. Postma h81'benoemd voorvier jaren. Voar T. 
Keppel wordt G. W. Mokma van Holland benoemd tot de v?l-. 
gende Synode. 

c. Oomm. Kerkhulpfond8.-De bestaande Comm. wordt 
gecontinueerd. (De Leeraren E. Breen, H. Bode, J. l'IIannL) 

d. Oomm. voor de U. P. Ohurch .. -Besloten, in plaats van 
twee commissi(311 (eene van onderhandeling, en eene van bezoek) 
eene Oomill. te kieze11, bestaande uit : 

Primi: Docent H. Beuker, Ds. H. Van der Werp, Oud. J. 
W. Garvelink. 

Secundi: Docent G. E. Boer, Ds. G. D. De Jong, Ds. J. N. 
Trompen. 

Aan de Comm. wordt overgelaten al of niet con hUllner als 
afgevaardigde ter "General Assembly" te zenden. 

e. Oomm. voor de zaak Dapper: Docent H. Benker, Ds. 
L. J. Hulst en Ds. A. Keizer. 

ARTIKEL 158. 

Aan Dr. Riemersma wordt opgedra!(en, zoo noodig, "blanks 
for applications" te laten drukken. 

ARTIKEL 159. 

Besloten, om 800 acta's dezer Synode te laten drukken; dat 
ieder leeraar, onderling en diaken een ex. zal ontvangen, en dut 
het Moderamen met de overige ex. zal 'handelen, als het dat 't 
best oordeelt. 

ARTIKEL 160. 

Besloten, dat de_ volgende- Synode, over twee jaar, de derde 
Woensdag in J uni, vergaderen zal te Grand Rapids, Mich., en 
samengeroepen zal worden door de gemeente aan Spring Stl'., 
Grand Rapids, 
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ARTIKEL 161. 

Instl'UctOl~ Rooks spreekt nog een hartelijk woard' naal' aal1-
leiding del' ontvangene definitieve henoeming, en zegt o. a. meer 
te gevoelen dan hij kan uitdrukken; hij gevoeIt zich dankbaal' 
voor de benocmiug, en hoapt. spoedig te b~slissen. Tot den ar
beid, die hij te verrichten heeft, gevoeIt hij zichzelf zwak, dan, 
dri.e grijs geworden broeders staan aan zijne zijde en zullen hem 
gewis met raad en daad bijstaan en helpen. De Kerk heeft de 
!iefde van zijn hart. Gaarne wenscht hij zijne krachten aan lmal' 
'to wijden, enz . 

• 
ARTIKEL 162. 

De Praes. verzocht de leeraren der stad Grand Hapids hunne 
gemeenten te bedanken, voor de gedurende de Synode, bewezen 
gastvl'ijheid. 

ARTIKEL 163. 

De notnlen van dezell dag worden gel~zen, en na cnkele vel'
anderingen, goedgekeurd. 

ARTIKEL 164. 

A.,an het einde del' werkzaamheden. gekomen, gaat de Praes. 
over om een woord ten besluite te spreken, dat ongeveer hier op 
neel'komt: -' 

GIl~LIEFDR BROEDERS IN DEN HEERE! Zoo zijn we dan aan het 
einde van on zen belangrijken arbeid gekamen. Onze Gad liet 
zichniet onbetuigd. Hij was in ons ntidden. Wij gelooven nie
mand bedoolde zichzelven, zacht 't zijne. Althans, wij legden 
on8 toe, ook bij verschil van gedachte, te zoeken wat van Ohristus 
is, Wilt naar Ziju wil is, wat de komst van Zijn Rijk bevordert, 
HOIll verheerlijkt en Zijn gemeente baat. 

Schoon onaangename woorden nanwelijks werden vernomen, 
en, 't verdrietelijke woord "protest" slechts eenmaal werd ge
hoord, tach gevaelen wij behoefte, oak jegens elkander, aan dit 
woord: Hem'e, vel'geef, verzoen ! 

f Indien ik, zonder te willen, iemand heb gekrenkt, vraag ik 
vergeving, en dank de vergadering voor 't geduld met mij 
gehad. 

Dank vowal den prlll-adviseurs voor hunne. vaak bondige ad vie
zeD; dank den versch~llend~n comlllissien -voor hun arbeid- v66r en 
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'na de zittingen, waardoor ze het de S,ynode vel'gemakkelijkteu; 
dank den vice president VOOl' zijn trouwe_ hulp; den secl'etadssen 
VOOl' hunne correcte opteekening,-maar, bavenal en al1ermeest 
dank OllZen getrouwen Godin Chdstus voor Zijne onmisbare hnlp. 

:&1:annen broeders! De tijden zijn ernstig, staan wij -pal en 
houden we haog de vaandelen del' belijdenis die ons dierbaar is, 
in verband met het welzijn del' Kerk die zoo heelons hart heeft. 

De eerste ontmoeting op een vergadel"ing als deze is. zoo 
recht hartelijk\' overmits we veelszins zoo vel' van elkandel' verwij
derd zijn, vele honderden tot dnizende mijlen nit elkaar. Daar
door is echter het scheiden ook weer aandoenlijker, te meer. nog . 
waar door samen te arbeiden in het huis Gods de banden nog 
weer nauwcl' zijn toegehaald, oak a1 'dacliten we over aUe onder
werpen niet gelijk. En dan nog, hoevelen ontvielen ODS niet 
sinds de. vorige Syuode, en wie onzer zal wellicht de volgende 
keel'_ gemist worden 1 . 

Mijue broeders, vaders. in Chdstus! indien God tegen dien 
tijd nit den wijngaard naar Hnis roept, u of mij, wie ouzer ook, 
tof weerziens dan in de rijen, der verlosten door 't bloed des 
Lams, vergaderd wordende nit 'tgansche menschelijke geslacht, 
in het land der eeuwige lente ! 

Nadat de vice pre~ident het woord genom en had en den pre
sident gedankt voor zijne leiding; ging de president VOOI' in ge
bed, daarna staande gezongen Ps. 121 : <Ie en eindelijk door hem 
de handeu opgeheven, ,zeggende: De Heere zege~e u en behoede 
ul De Beere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij 11 genadig! 
De Hecre verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vr~de! Amen. 

A. KEIZER, President, . 
J. MANNI, Vice President. 
J. B. HOEKSTRA, Scriba, 
W. HEIJNS, Adjunct-Scriba. 

BIJ LAGE I. 

Rapport .van· Deputaten voor Onderhandeling met 
de U. P. Church. 

Aan de Broeders Afgevaardigden naar on,e a. 8. Synode te 
(}rcind Rapids. 

"De Deputaten voor onderhandcling met de United Presbyte
rian Chm:ch over het aang~an van k~rke1ijk:~ correspondentie," 
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waren eerst van plan,· om van hun Rapport aan de Synode geen 
letter te publiceeren alvorenszij het eerst aan die Synode zelve, 
had den in de schoot gelegd. Het kwam hen verkeerd voor, om 
reeds in de pel's een soort voor-synode te houden aieer de eigen
lijke Synode nog was aangebroken. 

Doch in. hun laatste bijeenkomst ziende, dat dit vcrslag zoo 
groot van omvang moest worden, dat het voor de Afgovaal'digden 
hoogst moeilijk, zoo niet onmogelijk ZOll Zijll; om staande de 
vergadering_ het geheel dermate te overzien, dat ze er met bohoor
lijke kennis een oOl'deel over konden vormen, besloten zij om het, 
ten gerieve van de leden der Synode, in De Wachtel' Ie latim af
drukken, gelijk zij bij dozen doen. De bescbeidenbeid der per
sonen mag in elk goval de nuttigheid der zaken van Gods Kerk 
niet achtorwaarts dringen. 

Ret rapport Inidt in heel zijnen omvang als voIgt: 

RAPPORT VAN DEPUTATEN VOOR ONDERHANDELING ME'r DE UNITED 

PRESBYTERIAN OHURCH OVER RET AANGAAN VAN "KERKELIJKE 

CORRESPONDENTrE. " 

Eel'waalf'de Bl'oeders! 

De Depntalen door de vorigc_ Synode bij Arl. HOb aangewezen 
om met de Depntaten ad lwc van de U. P. C. in onderhandeling 
te treden, over eene wederzijdsche toenadering 'en vereeniging 
van bunne 'en onze korken-als zijnde twee zusterkerken, die in 
oelijdenis, in vorm van kerkregeering en, voorzoover wij weten, 
ook -in 'de toepassing van deze beide van een en dezelfde beginse

I,m uilgaan en hetzel-fde bedoelen,-hebben de eer u het navol
gel1de van hunne benioeiingen te rappol'teeren: 

Tegen den afgespl'oken tijd reisden wij, via Ri9hmond en 
Cincinnati1 naar Xenia in Ohio, alwaar op den 27sten December, 
1894, onzo vergaclorillg zou plaats heOben. Rev. M. Van Ves
sum, destijds pl'eclikant te Cincinnati, deed ons, op OIlS uitdl'uk
kelijk vel'zoek, gezelschap aan, \~oOl'al ook om ODS, waar lloodig, 
~net de vertaling in 't Engelsch van dienst te kunnen zijn. 

Wij werden door de Deputaten ouzer zusterkerk bij onze 
aankomst op de nieest vrielldelijke wijze ontvallgen. 
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De vergaderinghad plaat's ten huize van Prof. Dr. W. G; 
Moorehead enjVerd door ZEw. met gebed. geopend. De namen 
del' Depntaten hunnerzijds waren: 

Rev. Prof. Dr. W. G .. Moorehead van Xenia. 
Rev. Dr. W. W. Barl" van Philadelphia. 
l~ev. Prof. Dr. John MeNaugher van Allegheny. 
Wij.legden onzen eredentiebrief over, welke door de Bwe

del's werd ingezien en goedgekeurd. 
Op voorstel van Dr. Moorehead werd Ds. H. Van del' Werp 

tot Praeses en Dr. W., W. Barr tot Seriba anngewezen. 
De vool'zitter nu verzoekt dat de besluiten del'- l'espectieve 

Synoden, die op deze samcnkomst betrekking bebben, nit de Sy
nodale Verslagen worden voorgelezcn. Uit deze voorlezing 
bleek, dat beide Kerken de verplichting el'kennell,. om als Gel'e,
Iormeerde Kerken nader in relatie te treden. 

Op de vraag onzerzijds gedaan: welk eene vcreeniging del" 
twee Kerken men zich aan de zijde der U. P .. Ohurch voorstelde? 
antwoordden de broedersvan de overzij : dat zij dit nict bcpaald 
en in bizonderheden kond&ll aang-even; maar dat zij tach onder 
vereeniging verstonden: "eene organische vereeniging, waarvan 
samenwel'king in zake de zending, zoowel binnen- als buiten _'8 

lands, het gevolg zon zijn." . 

Op de vraag: "Hoe wij ons dan de vereeniging dachten~" 
wei·d, gedachtig aan den ons meegegeven leiddraad, onzerzijds 
gezegd (wat door den Praeses, DB. Vander Werp, in 't Engelsch 
werd overgezet): .oat volgens onze opvatting tnsschen kerken en 
kerken drie.erlei vereeniging denkbaar was. . 

1. Een geestelijke of orqanisc1w vereeniging, waardoor aUe 
geloovigen'sarnen het Bene lichaam van Christus uitmaken, yan 
hetwelk aUe wettige kerken slechts een gebl'ekkige open baring 
zijn. Deze vereenigin2', werd gezegd, behoeven wij niet roeer 
t9t stand te brengen, wijl de H. Geest deze al van den beginne 
heeft gewroeht. 

2. Eene oorporatieve vereeniging, waardoor b. v. twee' ker
kengroepen tot .len kerkverband samensmelten; zoodat er na de 
vereeniging maar e~ne corpor~tie, d. i. m~ar een kerkelij1F 

____ .I 
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lichaam overblijft. De aldns vcreenigde kerken hebben dan niet 
meer een gelijksool'tige belijdepis, kerkenorde en liturgic, maar 
een en dezelfde belijdenis, kerkenorde en liturgie; wijl ze dan zou· 
den zijn onder een kerkverband, vergaderen onder eenzelfde Sy. 
node en als eenzelfde-kerk bij de regeering des lands onder een 
en denzelfden naam bekend zouden staan. Het slireekt van zelf, 
dat bij zulk eene vereeniging een der twee kerken lmar naam, be· 
lijdenis, euz., zau dienen op te geven. 

'3. Eene vereeniging van wat ODze vaderen noemden ,eene 
kerkelijke e01'respondentie, door sommigen "cooperatieve" veree
niging geheeten, bij welke elke kerkengroep haar eigen kerkver
band, belijdenis, kerkenorde e,{ liturgie houdt; maar waarbij de 
kerkengroepen zelfstandig naaBt elkaar staan en elkaar offieieel 
alB Gel'eformeerde Zusterkerken erkeullen en behandelen, zonder 
dat de eene in de andere opgaat of van haar afhankelijk wordt. -

Deze wederkeerige erkenning en cOl'l'espondentie zan men 
dan kuunen uitdrukken : 

a. Door elkanders Standaards als zi jude van Gerefol'meerd 
karakter, te onderteekenen. 

b. Door olkanders ambten en kerkelijke tucht te erkennen. 
c. Boor elkanders leeraars. ell candidaten beroepbaar te 

achten. 
d. Door elkanders attesten te respecteeren. 
e. Door kan8el- en avondmaalstafels voor de leeraars en 

lidmaten ook der andere Kerk toegankelijk te stellen, 
f. Door naar elkanders meerdere vergadering te deputeeren 

en aan ,zulke deputaten zitting te verleenen met adviseerende 
ste~, en 

g. Door, desve"kiezende, in zake de zending onder Heide
'nen, J oden en Mohammedanen, samen te werken op nader te Offi

'schrijven voorwaarden;~el' aan toevoegende, dat onzes erachtens 
alleen aan de laatstgenoemde vereeniging te dcnken viel en wij 
ook alleen over znlk eene door onze Synode gejnstrueerd waren. 

Hierop werd lang en breed gediscussieerd, waarbij hunner-
- . 

zijds duidelijk doorstraali:le, dat zij op de tweede der bovenge-



-77-

noemde wijzen van verecI).iging, door he~ "een orgapische" 
genoemd, vooral het oog gevestigd hadden. Zelfs al gaven zij 
toe, dat voor het tegenwoordige alleen aan de "kerkelijke corre
spondentie"-door hen "c?opel'atieve vel'ceriiging" genoemd-te 
deuken viel, dan moest dit toch, oordeelden zij, geschieden om 
eenmaal tot eene algeheele ineenBmelling, alB .onder 2 bedoeld, 
te geraken. Onzerzij'ds werd daartegen in bedenking gegeven of 
het verschi! van afkomst, geschiedenis e,n taal niet al te groote 
hinderpalen zonden blijken te zijn, om opeene vereeniging als 
sub 2. bedoeld te kunnen hopen. En ook: als de Broeders zich 
eens voorstelden, dat bij zulk eene vereeniging hunne kerken cens 
haren Westminsterschen Catechismus voor dien van Heidelberg 
zouden moeten opgeven, die minstens to~h even gereformeerd kan 
beeteD; en als ze hare Belijdenis van Westminster VOOl' onze 
Confessio Belgica, en de Kerkorde van Westminster ~ens voor die 
van Dordtrecht zonden moeten uitrnilen, om nog van den naam, 
etc. niet eoumual 1.e spl'ekcn, hoe· dit in hnnne gemeenten weI 
opgellomell zou worden! Dar daarbij niet mocht vergeten, dat 
dit in ODze gemeenten eveDZOO ruoest zijn, en deze daarenboven 
met den ,oortdurenden emigratiestroom uit het onde vaderland te 
rekenen hadden, al moesten wij in'l afgetrokkene toestemmen, 
dat alle kerken Christi in de wereld eene kudde moesten zijn voor 
de oogen harer wederpartijders. Als wij ons niet vergissen(wanl 
het moeielijke om kerkelijke , belangen punctueel samen te behan
delen als men in verBchillende talen denkt, is ons ook nu weer 
gebleken), dan hebben de Broederen van de overzij ons bezwaar 
wei eenigermate gevoeld en gebillijkt. 

N adat men op de sub 3 bedoelde wijze van vereeniglng;be
staande in "Kerkelijke Correspondentie" nader was ingegaall, 
waal'bij de punten van den OIlS Imeegegeven leiddraad nog a1 eens 
in discussie kwamen, word van de zijde del' U. P. Broeders 'in 
zake do Buitenlandsche Zending opgemerkt, dat hunne kerk, ook 
al zou zij er andel'S al niets op tegen hebben, dat een paar l~den 
van ollze kerk in de Board. hunner zending zitting en stem erlang
den, dit nn in ieder gel'al moeilijk zoo gaan, wijl die Board·bij 
de Regoering als Corporalie erkend was, en er allerlei, ook finan-
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tieele,en testamentaire beschikkingen,kondenbestaan, die bij 
zulk eene wijziging van dat lichaam hun kracht zouden kunnen 
komen te verliezen.Doch him'op kon, oordeelden zij, weI iets 
gevollden worden, al was het, dan niet letterlijk naal' onzen voor· 
slag. Men kon een of twee broeders toelaten met adviseerende 
stem. En ook uwe de'putaten oordeelden, als cene door ons VOOI'''; 

gestelde vCl'ceniging en daal'op gebaseerde samenwerking in zake , 
de zending overigens tot stand kwam, deze oak van hunnen wil 
niet afhankelijke belemmering, geen oorzaak behoefde te zijn dat 
de vereeniging niet zou doorgaan, wijl het to~h altijd van grooter 
belang is, dat er met vereenigde kracbt degelijk onder de Heide. 
nen gearbeid warde, dan de vraag: wie het meest in de leidil1g 
,van dien al'beid te zeggen heeft. 

Na een tamelijk wijdloopige bespreking, waarbij over en 
weer allel'lei vl'agen en antwoordcn gewisseld werden, stelde Dr. 
J\iool'ohead YO or, dat de vergadering in recess zou gaan, en dat.de 
beide broeders, Dr. W. W. Barr en Prof. H. Beuker, in deze ka
lnc!' 'zouden blijven een half nm' lang, om na al het gehoorde ie
del' de denkbeelden zijner Kerk zoo goed lIlogelijk in een voorstel 
samen te trellen, dat men de beide Synoden als grondslag van 
yereeniging of corrcspondelltie zon kunnen aanbieden. N a afioop 
van dat half uul' zouden de andere bl'oedel's tel'ugkomen en 111e11 
zou dan de beide concepten met elkaal' vel'gelijken. Dit vool'stel 
wel'd a_angenomen. 

De ovel'ige bl'oedel'en gingen heen en van het achterblijvend 
tweetal ging elk op zijne wijze aan !let concipieel'en .......... : . 

Nadat de andere broeders waren teruggekeerd, werd het klad 
del' beide concepten door den vool'zitter vool'gelezen. 1vlen 001'

deelde, dat ze in de meeste punten vl'ijwel overeenstemden. 
Daar liehter hier en daar eenig verschil bleek; daar de dag ten 
avond' neigde, en somlnige bl'oeders noodzakelijk moesten vertrek
ken, en daar het tach wenschelijk moest geaeht worden, dat ieder 

. deputaat de l'edactie van het vool'stel van hunne zijde aangeboden 
nauwkeurig dom'zag en mede goedkeurde, zoo stelde Dr. Me
Naugher voor, dat nu deze vergadermg werd gesloten, en dat de 

/ . 
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beide 'concipianten, na met hunne medeafgevaal'digden hun YOOl'

st~l, zoover noodig, gecorrigeerd en in 't net geschl'even te heb
ben, dit aan de deputaten der.overzijde zouden toeze~den .. Men 
kon dan de correspondentie schriftelijk vool'tzetten, of, ,zoo noo
~ig, nogmaals (maar dan in :lYIichigan) vel'gaderen. Dit yoo.rstel 

, w81'd aangenomen. 
De voorzitter besloot de samel1komst met dankzeggiug en 

een ieder vertrok naar de zijnen. 

Na'eenige weken kwam het voorstel van Dr. Barr, door zijne 
mededeputaten geteekend, tot ons" Het luidt aldns : 

"De Vereenigcle Oommissies van de U. P. Church en de H. 
C. G. Kerk de zaak, hun door hun respectieve opperste gerechts
hoven opgedragen, nauwgezet en biddend overwogen hebbende, 
zijn overeengekomen Oln aan de kerkelijke lichamen, die hen heb
ben aangesteld, het volgende rapport tel' overFeging en goedken
ring aan te bieden : 

1. Dat er moeilijkheden in"den weg zijn, welke eon Orga- . 
nische Vel'eeniging voor het oogeIiblik onuitvoerbaar schijno'n to 
maken. 

2. Dat sllbstantieel de boide kerkon overeellk6men ill Jeor be
grip en kerkbestuur, hetwelk door beicle erkend wordt. 

3. Dat op grond van deze eenheid, saarnwerking tusschen
beide kerken wordt aanbevolen in de volgende zaken: 

a. ,Dat, jaarlijks afgevaardigden tel' hoogste vergaderingen 
van beide kerkelijke lichamen elkander een broederlijk bezoek 
brengen. 

b. Dat e1'_ in vOOl'kOmellde gevallen, een '~isseling van kan - . 
sels zal zijn tusschen leeraren van beide kerken; dat het den ge
meenten in elk (kerkelijk) licbaam zal vrijstaan een leemar uit 
het andere lichaam te beroepen, en dat wederzijdsch lidmaatsat
testen van het andere znllen worden geaccepteerd. 

o. Dat samnwerking in Buiten- en· Binneillandsche Zending 
zal plaatshebben, en dat een vertegenwoordiger van de H. C. G. 
Kerk in de Algemeene Commissie voor· Buitenlandsche Zending 
van de U. P. Ohm-chi, alsmede een vertegenwoordiger in het Be-
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stunI' vOOr BinQ-snlandsc'he Zending van genoemde kerk z-al zit· 
ting hebben als advi~eerend lid, met macht om mede te bel'aadsla
gen, doeh niet om mede te stemmen; en dat zendelingen van de 
H. O. G .. Kerk knnnen worden aangesteld door de Algemeene 
Oommissie of het Eestuur del' Buitenlandsche Zending van de U. 
P. Ohurch VOOr het Binnen- of Bnitenlandsche Zendingsveld met 
dien verstande dat zijdoor znlk een aanstelling onderworpen znl
len zijn aall de regels en bepalingen, waal'llaar de 'zendelingen van 
de ~est'nren van Binnen- en Buitenlandsche Zending en de Zen
aingsvel'eenigingen van de U. P. Ohurch zich te gedragen hehben; 
met dlen verstande evenzeer dat door middel'van de Bestnren VOOl' 

het Binnen-,,,~n 't Bnitenlandsche werle -bijdragen knnnen worden 
opgenomen'door de gemeent~n van de H. O. G. Kerk. 

d. . Dat deze verklaring van overeenkomst tnsschen de twee 
kerken wordt afgelegd en deze saamwerking wordt aangegaan in 
de hoop en het vertrouwen dat de weg tot algeheele (organische) 
Vereeniging tusschen deze twee kerken in de naaste toekomst ma.g 
worden geopend." 

Onzerzijds werd dat van Broeder Benker nagezien en nn. 
eenige wijziging vastgesteld en aan de broeders van de U. P. 
Ohureh verzonden. Het hildt als voIgt: 

"De'"Wederzijdsche Oommission van de U. P. Ohurch en van 
de HolL Ohr. Geref. Kerk in Amerika" samen vergaderd te 
Xenia, Ohio, op Donderdag, 2'7 Dec., 1894, tellcinde ingevolge'de 
opdracht harer Synoden met elkaar te beraadslagen over eene 
eventueele vereeniging \Tan 'b~ide bovengenoemde kerken, hebben 
de eer, het navolgende rapport aan de eerstkomende Synodale 
v~rgaderingen dezer kerke~ tel' overweging en goedkenring aan te 
biedcn: 

1. Daar de~e- beide kerken, wat de leer en de regeel'ing del', 
kerk, alsmede wat de toepassing van deze beidebetreft in substan
tie overeenkomen, achten. wij het plichtmatig en nnttig, dat zij 
deze hare eenheid ook tegenover de wereld openbaren en elkander 
steunell. 

2. Dat de dusgenoemde eorporatieve samensmeltin.g-bij 
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welke na de vel'eeniging ma.ar een lichaam, uiet luet een gelijk-
8oortige, maar -met eenze1;fde belijdenis, eenzel£de kerkenol'de, een
z.elfde liturgie en met eenzeIfden naaIn zau ovel'b1ijven~ons om 
meer.da,ll.eene reden vOOl~a,hmog ongeraden schijnt. 

3. Dat echter eene coopel'atieve vel'eeniging (door de vade
ren "kerkelijke correspondentie" genoemd), bij welke iedere kerk 
haar eigen kerkverband, belijdenis, kerkenorde,' enz., behondt, 
maar bij welke tevens wedel'zijdsche erkenning en ~amenwerking, 
als van twee Gereformeerde zusterkerken in 't leven treedt, door 
ons gezamelllijk ten zeerste wordt aanbevolen. 

4. Dat deze laatstgenoemde vereeniging zieh op de navol
gende wijze moge belichamen : 

a. Dat de e. v. Generale Synode van iedcr dezer kerken de 
belijdenisscln·iften der andere kerk, ten blijke dat ze deze als een 
gereformeerde zllstel'k€l:k erkent, door haal' "moderamen "laten 
onderteekenen. De aldus onderschreven exemplaren worden in 
het arehief del' respectieve kerken gcdeponeerd. 

b. Dat beide kerken, zoover tijd en gelegenheiddit toelaten, 
naar elkanders Generale Synoden deputeeren, en aan zulke depu
taten zitting vGl'leenen, met ad~iseei'ende steIn. 

c. Dat het, in voorkomende gevallen, aan de gemeenten 
van beide kerken vrij zal staan om een leeraar .of candidaat uit de 
andere kel'k te beroepen, die na aanneming van zulk een beroep, 
op dezelfde wijze als de candidaten en lecraars del' eigene kerk 
worden bevestigd. 

d. Dat wederzijds de lidmaatsattesten van de kerkeraden 
der eene door die der andere ked, worden geaGeepteerd en alzoo 
de kerkelijke tueht gerespeeteerd blijve. -

e. Dat over· en weer de kansels en A vondmaalstafels ook 
voor leeraars en lidmaten del' andere kerk toegankelijk gesteld 
wo.'rden. 

f. Dat op het gebied van Binnenlandsche Zen ding iedere 
kerk haar eigen bestllnr en arbeid behoude, ,vijl beide kerken zieh 
van een versehillende taal bedienen niet alleen, . maar de Holl. 
Ohr. Ger. Kerk ook met den stroom del' emigratie uit de N ederlan
den t,e rekenen heeft. Doeh datop '1 gebied van Bnitenlandsehe 

I 



- 82-

Zending beide kerken samenwerken, lllct dien verstaande: dat de . 
Holl. ChI'. Get·of. Kerk (tenzij de belangen van 't Godsrijk later 
cene andere wijze van 'al'beidcn mocht.cn vCl'cischen) -hare zen
dingscollecte~l en bijdragen stort in &do zendingskas del;' U. P. 
Church; hare zendeling-kweekelingen ter beschikking stelt va", ge
.noemde k~rk, om door deze"to worden geord_cnd eil uitgczO'Jldeu; 

terwijl de Holl. Chr. Geref. Kerk .een of t"ree leden benoemd, 
die· zitting nemen in het Algemeen Bestuui der Zending van 

'mecl'gemelde kCl'k, met advisecl'cnde stem." 
Aldus gedaan te X~nia, Ohio, den 2'(sten Dec., 1894 . 

. (Was geteekend), H. VAN DER WERP, 
H. BEUKER, 
J. G ARVELINIL 

Van bovenstaand voorstel werd natuurlijk een behoorlijke 
vertaling in 't Engelsch aan de Broeders van<;le U. P. Church toe
gezonden. 

Hoezeer de Depntaten generzijds over het geheel ons Concept 
nitnemend keurden en het ":.001' 't mecl'ondeel schier lettcl'lijk 
bvernameu, zoo waren e1' toch ook clementon in, waarin zij -zicIt 
mindel' kond'eil vinden. N a eenige COl'l'cspondentie is hUll voorstel, 
dat al spoedig bij hun Synode moest worden ingediend, tot de 
hier aanstonds volgende redactie gekomen. 

V ooraf zij ,echter opgemerkt dat Ollze Oommissie, nft van het 
hunne kennis gekregen te hebben, geoordeeld heeft bij ons eigen 
voorstel te'moeten blijven, .-an well, besluit aan Depntaten h11n-
-nerzijds k<?nnis werd gegeven. . 

Hun voorstel is evenwel Qij de laatstgehouden Synode hun
ner kerk ingediend en door deze aangellomen. Hct Inidt ver- -
laald aId us: 

Rapport va~l de Commissie in zake Vereeniging met 

de Holl. Chr. Geref. Kerk. 

De Cammissie, door de laatste Algemeene Vergadering her
benoemd, n~et instruGtie.;; om een 'correspond,eerende Commissie' 
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van de Synode der HolL Ohr. Geref. Kerk van Noord Amerika 
te ontmoeten, met het doel om een basis voor 'organische vel'ceni
ging (usschen de Vereenigde Presbyteriaansche en de Holl. Ohr. 
GerM. Kerken te ontwerpen, komt eerbiediglijk tot u met haar 
rapport: 

In een samenkomst van beide Oornmissien, gehoudeu_ 'te Xc .... 
nia, Ohio, op 27 December, 1894, en toen al de afgevaardigden 
tegcnwoordig waren, werd het onderwerp' tel' consideratie aange
geveu, grondig bediscussieerd. 

De Synode van de H. O. G. Kerk werd bev.onden haar Oom
iriissie niet het recht gegevcll te hebben om over organische ver
eeniging te onderhandelen, maar aUeen om cen plan van cQopera

tieve actie voal' te stellen, waarbij VOOl' het tegenwoordige de twee 
kerken haar afzonderlijke organisatie zouden behouden en toch 
formeel zouden verbonden zijn wat betreft kerkelijk;e gemeellschap 
en zekere zendingsaangelegenheden. 

Na at de gegevens overwogen to hebben, stemde _ uw COm

missie met dit-voorstel in, als liggende in de bedoeling harer op
dracht, te meerdaar van beide zijden de begeert~ en het vertrou
wen werd uitgedrukt dat zulk een gemeenschapoefening eerlang 
tot algeheele aaneensluiting zou leiden. 

Na rijpe en biddende overweging, werden 'de voorloopige 
punten van overeenstemming~een plan voor cooperatieve vereeni
ging inhoudende-vastgesteld ,en eenparig goedgekeurd en, sedert 
de beide Co:t;nmissien verdaagden, zijn we door voortgezette cor
respondentie in staat gesteld de volgende ontwerp-basis u voor te 
leggen, welke, naal' wij gelooven, de Oommissie der H. O. G. 
Kerk ten volle aannemelijk zal blijken, en doorhaar aan de, Sy
node del' II. O. G Kerk, in 1896 tehouden, ter goedkeuring zal 
worden aangcbodcn. Het plan leggim'wij bij deze in zijn bizon
derheden over. 

1'. De wezenlijke overeeDstern~ning van de beide kerken. in 
de leer, het bestuur en den eeredienst wordt wederzijds erkend. 

2. ' Er zijn practische moeilijkheden in den weg, welke de 
Or g~llische Vereeniging van de beide kerkell voor het tegenwoor
dige ongeraden maken. 
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3. Op grond van de groote mate van eenheid in geloof en 
l~ven, bij deze zusterkerken' beskiande, is een plan van cooperatie 
(saamwerking), de volgende artikelen behelzende, goedgekeurd 
en angenomen. 

A. Daar zal. een geregelde wederkeerige zending zijn van 
afgevaardigden naar de hoogste vergaderingen van beide kerken. 

B: I"eeraren van beide kerken zullen, indien het wensche
lijk wordt geaeht, van kansels. mogen wisselen: en de bevoegde 
ambtsdragers in eenige vacante gemeente zullen tel' waarneming 
van den predikdienst in deze (gemeente) mogen nitnoodigen eeni
gen Dienaar des W oords, of tot prediken Gereehtigde, in· zijll 

, eigen -kerk in goeden stand. 
·C. Gemeenten in elk kerkelijk liehaarn zullen de vrijheid 

hebhen als Leeraar te beroepen een Predikant of Kandidaat van 
de andere kerk, hetwelk gesehieden zal naar den regel daarvall 
zij nde in de kerk nit welke hij, geroepen wordt. 

D. Lidmaatsattesten van de eene kerk inllen aangenomen 
-worden in de andere zonder ve1;der onderzoek, juist zoomls- de ker
keraden in de eene en de andere kerk de attesten van hun eigen 
denominatie honoreeren(erkennen): en leden van de gemeenten 
van elke kerk zullen toegelaten worden tot de bondzegelen in de 
andere ·kerk, met dien verstand~ dat Organische Vereeniging dui
delijk in het oog wordt gehonden. 

E. Saamwerking op het gebied van Buitenlandsehe Zending 
zal op volgende wijze plaats hebben: 

a. Een wettig gekozen vertegenwoordiger van de H. C. G. 
Kerk zal toegelaten worden tot het V. P. Bestllur van Buiten
lalldsehe Zellding, als lid met raadgevende stem. 

b. Zendelingen, wier diensten worden aangeboden, kunnen 
aangesteld worden nit de H. C. G. Kerk door het Bestuur van 
Buitenlandsehe Zending van de V. P. Kerk voorhet Buitenl~nd
sehe Zeridingsveld, met dien verstande dat de aangestelde zieh 
zal aansluiten bij de V. P. Kerk en zieh onderwerpen zal aan al 
de wetl<),n en regels waaraan de Zendelingen van de V.,P. Kerk 

,VOOl' de Bnitenlalldsche Zending ohdel'worpen zijn. 
c. Ingevolg'e voorenstaande regeliIlg, de Zendelingen aan-
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gaande, wordt aan de H. C. G. Kerk de gelegenheid geboden, 
OID', desverkiezende, aan ,het Bestuur voor Buitenlandsche Zending 
van de V. P. Kerk geldelijke bijdragen te zenden ter bevordering 
van het werk, aan zoodanig bestuur toevertrouwd. 

4. Deze verklaring van onderlinge overe"enkomst wOl'dt 
·door de beide kerken afgelegd en deze Cooperatie wordt onder
nomen in de hoop en het vertrouwen dat de weg vOor algeheele, 
organis?he vereeniging tnsschen beide kerkelijke licl;amen, onder 
den zegen Gods, in de naaste toekoIDst zal worden gebaand. 

Overtuigd zijnde, dat de Aigemeene Vergadering een zekere 
m.ate van toelichting aangaande de H. C. G. Kcrk niet ovcrbodig 
zar achten, nn de zaken zoo vel' gevorderd zijn, zal uw Oommissie 
gaarne eenige mededeeling doen in bctrekkihg tot de geschiedenis 
en de gebrniken van genoemde kerk. 

De H. C. G. Kerk van N. Amerika stamt af van de· kerk 
van denzelfden naam in Nederland, een kerk die in 1834 van de 
Bestaande Hervormde Kerk afscheidde omreden .in dit lichaam de 
leer en. de tucht bedorven waren. Eenige jarcn nadat de organi
satie van dit afgescheiden lichaam in N ederhlnd tot stand kwam, 
trokken een aant~l van zijn leden naar de-Vereenigae- Staten en 
werdzoodoende de H. C. G. Kerk van Nederland op Amerikaan
schen bod em. overgeplant en werd ten slotte een Amerikaansche 
kerk, onafhankelijk van allen vreemden invloed. Sedert naw zij 
in volgende jaren lal,lgzamerhand in ledental toe door emigratie 
uit Nederland en door overkomst van' leden uit· de Ileformed 
Dutch Church in Amerika. In 1890 sloot zich de Ware Holl. 
Ger. Kerk in de V ereenigdeStaten bij haar aan als een wezenlijk 
deel met gelijke reehten, waardoor zij oude Amerikaansche be· 
Btanddeelen in zich opnam. Laatstgenoemde kerk dateerde van 
1822, alB wanneer er een afscheiding van leeraren en gedeeltelijke 
gemeenten plaats had van de Reformed Dutch Church in Amerika, 
welke afBcheiding voortvloeide nit het voortbestaan van beweerde 
afwijkingell in de leer en losheid in de tncht in de moederkerk. 
Hieruit ziet men dat de H. C. G. Kerk van Amerika haal' vOor
geslacbt heeft in Nederland, maar tevens als tot haar behoorende . 
mag rekenen de vool·tzetting van de Dutch Reformed Church in 
dit land. 

~~~~~ .. -----.-... 
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Het laatste jaarboekje, in 1895uitgegeven, toont aan dat de 
H. C. G. Kerk zeven Classen heeft, die een A1gemeene Synode 
constitueeren, 741eeral'en, 121 gemeenten, 15,548 ~eden en een 
totaa1 van 47,349 zie1en. Haar sterkte ligt in Michigan en Iowa, 
schoon zij ook een aantal kerken heeft in New Jersey. Zij heelt 
een college, gevestigd te Grand Rapids, Michigan, welke drie 
gerege1de Profes~ors heeft en voor het oogenblik een eijfer van 
17 theo10gisebe en 37 litterarisehe stndenten. Sornmige harer' ge
meenten zijn Enge1seb sprekende, doeh de meeste bouden de Hol-
1andscbe taal bij. 

De bclijdenissehriften del' kerk zijn: de Heidelberger Cate
chismus, een del' m~est algemeen aangenomene del' Cal vinistische 
Symbo1en; de Be1gische Confessie, welke door en door Ca1vini,
tiscb is en welke, in 1571 herzien, door heel de N ederlandsche 
kerk werd aangenomen; en de leerrege1en van de beroemde Ca1-
vinistische Synode van' Dordrecht, welke saamgeroepel1 werd om 
het in Nederland opkomend Arminianisme te keel' te gaan. Bij
zondere nadruk wordt ge1egd op een volledige be1ijdenis en ver
breiding van bet 1eerste1se1 in bet kerkelijke Ge100fsprograrn ver
vat. Het is eOll vaste rege1 dat de Heidelberger Catechism us 
gerege1d elk jaar voor de gemeente zal worden uitge1egd. De 
129 vl'agen van den Oatechismus zijn daarom, naar het aantal 
rustdagen in het jaar, in 52 afdeelingen gesplitst, en e1ken Dag 
des Heeren, wordt een gedeelte in de namiddag-godsdienst
oef~ning kortelijk verk1aard. Een Kart Begrip van den Christe-
1ijken godsdienst is mede in gebruik voor allen die de volle 

· gemeensehap del' kerk zoeken. 
Het bestuur del' kerk is Presbyterisch, de Synode' van 

Dordrecht gafer de methode van aan. Hun kerkeraad staat vo1-
komeu gelijk met ODze "sessie," en hun Olassis met ODS "pres
byterie. " In betrekking tot de artikelen van onze Getuigenis, 

· handelende over Avondmaalsviel'ing en geheime genootschappen, 
staan deze Rollandsebe broederen dezelfde beginse1en voor, die 
wij belijden, en passen die ook getrouwelijk toe. Leden van an- . 
dere kerken worden een enke1e maal tot het Avondmaa1 des 

· Heeren toegelaten, doch alleen door bet .00l·deel des kerkeraads. 
Zij zijn k10ek in hun wederstand tegen geheime genootsehappen, , 
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'in de kracht hunncr Synodale beslniten onze eigen kerk cvonarell
de, ZQO niet ovcl'treffende. Dit onclerscheidclld l,:emnol'k.is eon 
erflating van de llloederkerk in Nede~'land, en in hUll kCI'kclijk 
handelen hebben zij hi81·op steeds den nadruk gelegd. Tevens zij 
hier vermeld dat sommige leeraren en gemeenten HOg in 1882 de 
Dutch Reformed Kerk verlietenen ziell bij .de H.O. G. Kcrk 
voegden om red en lujn eisch niet geaeht werd, dat de Dutch. Re
formed Kerk de Vrijmetselarij zou veroordeelen en gemeenscbap 
weigeren met leclen van door ced verbonden geheime genoot-' 
scbappen. 

Het ,eenige verscliil, dat bizondere schikking eischt, is het 
gebruik, door de H. O. G. ·Kerk in haul' dienst des gezangs ge
'maakt van eenige weinige extra-psalmodische composities, zooa.ls 
de Tien Geboden, het Gebed des Heeren, de zoogenaamde Apos
tolische Geloofsbelijdenis en de zoogenaamde Lof.zangen van 
Maria, Zacbai'ias en Simeon. Rierbij moet echter opgemel'kt 
worden, dat zij aan dergelijke toevoegingen vasthonden alleen 
oindat deze ·als een erfenis huntoekwamen uit de tijden del' KCI·k
hervol'ming, goedgekeUl'd zijnde door de oude DOl'dtsche S.Yllode. 
Het feit dat geen nieuwe toevoegillg heeft plaats goliad tot- deze 
extra-psalmstnkken, welke eenwen geleden werden ing~voerd, be
wijst voldoende d,at de kerk niet overhelt nuar de richting van hen 
die ongewijde. (ongeinspireerde) gezangen begeel'en. Indcrdaad 
was een del' gronden v~n ergernis) welke hun vool'vadel's er toe 
bl'acbt om zich ten jare 1834 te onttl'ekken, aan de Bestaande 
Hel'vormde Kel'k van Nederland, deze: dat men van hen vl'oeg 
de nieuwelings opgestelde gezangen te gebruiken, welke bedenke
lijke leel'stellingen inhieldell (inpl'enten). Reden ten dage zij"
de Psalmen de eigenlijke stoffe des gezangs.in alle Ii. O. G. Ge
meenten, tel'wijl OIlze eigen vel'taling en ouze eigen Psalmbuudel 
in vele gezimien en in de Engelsch-sprekende gemeenten in ge
bruik is. Klaal'blijkelijk is dat de R. O. G. Kerk aan bet gein
spireerde Psalmgezang even sterk vasthondt als onze eigene. De 
broederen, met wie uw Commissie saamkwam, toen wij onze nit
sluitende geheehtheid aan de l'salmen betuigden, hebben hun 
tevredenbeid met die positie nitgedrtlkt, - en private vel'zekering 
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is gegeven dat, indicn ol'ganiscl;e Vel'eelliging a'an -de ol'de was, d9 ' 
H. O. G. Kerk van harte en zonder voorbehoudArt. X VIn van 
onze Gctuigenis ZOu ondm;.schl'ij Ven., U w COlllmlssie oordeelde 
het gepast een uitvoel'ig verslag te geven van den stand- \'an zaken 
in de II., O. G. Kerk in betrekking tot dit zeel" gewiehtig onder
scheidend kenmerk. tot reeht verstand van de zijde onzer Alge
meene Vel"gadering. 

Alles saamgeuOI;nen en nit al wat waargenomen' kan worden 
blijkt dat de H. O. G. Kerk praktiseh een is met onze eigene in 
leer, iucht en dienst. Kleinere verschillen in eellige dezer afdee~ _ 

. lingen kunnen, naar wij gelooven, gemakkelijk nit den weg ge-
-ruimd worden wanneer de tijd l'ijp is voal' finale onderhandelin
gOD. De behondende toon del' RCl'k in haal' handhaven van de 
wa.arheid en baar strijd VOOl" hervorming (op 't gebied des levells) 
zoo oak haal', zendingsgeest wijzen haar kerkelijke vBl'wantsQ.hap , 
!l)et Ons ten duidelijkste aan. 

Opgemerkt dient dat de geloofsbrieven· van de Oommissie 
der H. C. G. Kerk bun sleehts de vrijheid lieten een eoiiperatieve 
alliantie met onze Kerk vom- te stell en. Tevens werd duideJijk 
gcmaakt waal'om hun Synode het vel'standig l'e~ellde voal' bet te
genwoOl'dige een onafhunkelijk' hestaan ts handhaven, om namc
lijk to gernoot te komeu aan de bizondcl'e behoeften vCJ'oorzaakt 
door de voortdurende emig!"atie nit N,ederland. Hierbij kwam 
ongetwijfeld het gevoelen, schoon het niet bepaald werd uitgc
drukt, dat genoegzame tijd zou worden gelaten om een betere 
kennismaking van het eene' lichaam met het andere te verzekeren, 
en dit te meer om reelen van het taalvel'scbil en het nationaal ver
leden. Eebter werd (ollzerzijds) volkomen organisehe vereeni
ging voorgesteld en m'ct- warmte aallbevo.1en a18 einddoel in deze 
voorloopige associatie. IT w Oommissie, schoon betl'eul'ende,' -dat 
de weg niet open scbeen yom- e.en dadelijke ineensmelting van dl} 
respeetieve liehamen onder eenzelfde kerkverband, beeft bet VOOl"
stel tot kerkelijke saamwel"king gereedelijk aangenomen volgens 
bovengenoemde bepalingen. 

Ten slotte bieden wij devolgende pnnten ter overweging aan: 

Besloten.-l. Dat de ontwerp-basis voor OOiiperatieve Ver-
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eemgmg, bijdeze-ingediend, aangeno~en worde, met dien yer
stande dat zij van kracht zal zijn wanneer de. Synode van de H. 
C. G. Kerk ze behoorlijk goedgekenrd zal hebben. 

2. Dat, dewijl de Synode der H. 0. G. Kerk niet samen
komt voor 1896, e~n Oommissie van Vereeniging gecontinneerd 
warde met last en macht om te onderhandelen over eenig bijko
mend voorstel, dat zou knnnen worden gemaakt. 

3. Dat, dewijl de onderhandelingen over Oooperatieve Ver
eeniging nag voortdnren en de volgende H. 0. G. Synode over de 
zaak zal beraadslagen en besluiten, een Oommissie van bezoek, 
bcstaande nit drie personen, een van welke de afgevaardigden zal 
zijn het vorigo jaar gekozen, benoemd worde om onze kerk tel'. 
Synode van de H. ,O.l!. Kerk, het volg.ende jaar te houden,·- te 
vertegenwoordigen. 

4. Dat als middel tot kennismaking met ons eigen geloof en 
kerkelijk leven het Bestuur van Boekuitgave worde opgedragen 
elken Ieeraar in deze zusterkerk een exemplaar.te verschaffen van 
onze Geloofsbelijdenis, Oatechismus, Getuigenis en Kerkenorde. 

W. W. BARR, 

JOHN McNAUGHER, 

W. G. MOOREHEAD. 

Men ziet dus, Eerwaarde Broeders, hoe waal'deerend onzo, 
Zustel'kerk over de onze oOl'deelt en tevens, welk eene vereeniging 
zij verlangt. Het ZOll onbroederlijk en onchristelijk zijll deze 
welwillende gevoelells niet te waardeeren. 

Desallliettemin mogen uwe depntaten niet vedlelen, dat e1' in 
het hierboven aangehaald voorstel, zooals het door de laatst. 
gehouden Synodc hunnerzijds is goedgekeurd, in het algemeen 

"cene st1'okk/ng doorstl'aalt, die wij e1' liever niet in hadden gezien, 
en dat er tevens enkelebe)JaUnqe;' in voorkomen, die ons hebben 
weerh'ouden om het als ons voorstel over· te nemen en aan deze 
Synode tel' aa.nneming aan te bevel en. 

De door ons bedoelde alqemeene strekkinq van heel het stuk 
is, dat de Broeders van de overzij zieh de door ons' voorgestelde 

. ~'kel'kelijke correspondentie" (door hen "coopel'atieve vereeni. 
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ging" genoemd) laten welgevallen, om ze als voorbereiding voor 
die hierboven sub 2 bedoelde corporatieve (door hen organische 
vereeniging genoemd) dienst te latell doen. Welke vereeniging 
wij, nit oprzaak van de verschillende nationale herkomst, geschie

. denis en taal, nog voor langen tijd niet mogelijk en dies ookon
geraden achten. Temeer daar genoernde beletselen om tot een 
kerkverband sam en te smelten, niet door Inenschen, maar door 
Gods aanbiddelijk bestunr zelf zijn in den weg gepla",tst. De 
door onze Vaderen bedoelde "Kerkelijke Correspondentie" gaat 
dan ook niet nit van de gedachte om de eene kerk zoodoende rnet
tertijd in de andere op te lossen (welk vooruitzicht in znlk eene 
kerk al heel ongelnkkig werken zou), maar van de gedachte, dat 
men de zelfstandigheid dier an.dere kerk eerbiedigen en haar, op 

. grond van de gelijksoortigheid harer belijdenis, kerkenorde en 
practijk, als een gerefOl'meel'de zllsterkerk, voortaan naast zich 
erkennen en behaildelen zaJ. 

En wat de bovenbedoelde enkele bepalingen betreft, die ons 
min-wenschelijk voorkwamen, daaronder rekenen wij vooral: 

a. Dat onze Broeders onder letter C van hnn voorstel ver
klaren: dat de beroeping van een predikant of candidaat uit de 
andere kerk geschieden zal naar den regcl daarvan zijnde in ·de 
kerk, niet waarin, . maar de kerk waaruit hij geroepen wordt. 
Dit laatste is zeker, Of door ons niet jnist begrepen, Of niet cor
rect nitgedrukt. Want bedoeld is toch zcker, dat men bij het 
beroepen en bevestigen van znlk een leeraar of candidaat zich 
honde aan de regelen van de kerk waarin, en niet aan die nit wel
ke hij geroepen wordt. 

b.· Dat onder letter D bepaald wordt: dat de leden van de 
eene kerk "znllen toegelaten worden tot <Ie bondzegelen in de an
dere kerk met dien verstande dat Organise"e Vereeniging duide
lijk in !wt oog wardt gehouden." . Deze bepaling toch doet niet 
aileen heel het karakter del' door ons bedoelde vereeniging ont
aal'den, schuivende eene corporatieve ineenvloeiing voar kerke
lijke correspondentie in de plaats; maar zij legt ook het in 't oog 
honden van dusgenaamde corporatieve vereeniging tot grondslag 
v.an toelating tot de Tafel des Heeren van lidmaten nit orrze kerk, 
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instede dat men dezulken zou toestaan op grond van hun Gere
formeerde belijdenis en christelijken wandel, waarvan ze ,in de 
zusterkerk hebben blijk gegeven. 

G. Dat in punt E b. wordt geeischt, dat de zendeling onzer 
kerk, die door de Board hunner kerk zal worden uitgezonden zich 
eerst zal aansluiten aan hunne kerk. Dit dunkt ons' in te 
druischen tegen het zooeven aallgenomen beginsel van erkenning 
van elkanders ambten en lidmaatsehap, welke bij deze vereeni
ging wordt vastgesteld. 

Uwe deputaten achten zich overigells gedrongen te verklaren: 
dut zij met diepen em'bied en hoogeachting jegens de U. P. C. 
zijn vervuld geworden, '\Vijl zij bevonden hebben dat deze kerk, 
in onderscheiding van vele andere in dit land, den christelijken 
moed blijkt te bezitten, om haar geloof niet slechts in hare 
standaards gefOl'muleerd telaten staan, maar ook tegenover den 
geest onzer eeuw met zijn geheime door eede verbonde'ne genoot
schappen, met zijn dusgenaarnde Bijbelcritiek en met zijne looche-

. ning ,van de letterlijke inspiratie del' H. Schrift, m~t beslistheid 
positie te nemen. En dat de ijvervoor. den Heel'e inzake de Zen
ding onder hen openbaar geworden, ons met het oog op wa,t opze 
kerken dusver deden, diep heeft beschaamd. 

Wij achten he! voor onze Holl. Christ. Gere£. Kerk, welke 
God in dit land heeft gevestigd en staande gehonden, dan ook 
eenen heiligen plicht en een~ groote eel' om met deze z11:~ter in 
officieele kerkelijke correspondentie te treden en onze oveJ'een
stemming in geioof en handelen voor heel de wereld te openbaren. 
Weshalve wij de eel' hebben om deze Hoog Eerw. Vergadering 
het navolgend voorstel tel' overweging en goedkeuring aan te 
bieden: 

"De Synode gehoord hebbende het rapport van hare <lepn
taten ad hOG j 

Overwogen hebbende de adviezen del' verschillende Classes 
op deze Synode vertegenwoordigd; 

Gedachtig hoe ouze Gereformeerde Vaderen (zie onder l}nde
ren de Synode van Emden, 1571, art. II en III en de Synode van 
Dordrecht 1618-'19, sessie 162 IV) zulk eene kerkelijke c01'l'es
poudentie hebben beoefend, 

-_ .. --', 



Is van oordeel: 
a. Dat zij het voorstel, zooals het aan de Generale Synodc 

der United Presbyterian Church ten vorigen jare is ingediend en 
door deze is aangenomen, niet weI kan acpepteerel1" 

b. Dat zij desniettemin eene vereeniging met de U. P. 
ChlITch in den zin van "kerkelijke correspondentie" zooals deze 
hiervoren door onz" Deputaten(except 4 letter f) in hun voorstel 
omschreven is, op grand van onze -onderlinge overeenstemming in 
b~lijdenis, kerkregeering en praetijk, van heeler harte begeert; 
ja, dat zij z,ulk eene wederzijdsche erkenning en correspondentie 
van Gods wage pliehtmatig acht; daargelaten of de beide kerken 
al dan niet goed vinden om ook op 't gebied van Zending samen 

, te werken. 
o. Dat zij zich de beslissing over het al dan niet samenwer

ken inzake de zending moet voorbehouden, totdat onze kerk, het
zij op deze of op een latere Synode tot klaarheid zal gekomen zijn 
wat haar dezen aangaande staat te doen. 

, d. Dat het ten zeerste te hopen is, dat onze U. P. Zuster
kerk deze "kerkelijke correspondentie" en wederzijdsche erken
ning-welke toch door onze gemeenschappelijke beginselen gebo
den is en VOOl' niemand eonig bezwaar kan opleveren-op hare 
e. k. Generale Synode accepteeren zal, waartoe wij haar bij deze 
dringend verzoeken. 

e. Dat de Synode bij deze den arbeid ,van hare Deputaten 
ad llOe behool't1te honoreeren, maar ze tevens continneert, om hct 
antwoord van ouze Zusterkerk in ontvangst te nemeu; Om nadel'e
inlichting, waar deze mocht verlangd worden, te verstrekken, en 
om andermaal van den uitslag dezer zaak op de e. v. Synode te 
rapporteeren. " 

Aldus gerapporteerd op de Synode te Grand Rapids, Mich., 
der HolL Chr. Geref. Kerk op den - Juni, 1896, door de Depu
taten voor onderhandeling met de U. P. Church over het aangaan 
,van kerkelijke correspondentie. 

II. VAN DEE, WEEl', 

J. GARVEUNK, 

H. BEUKER. 
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BIJLAGE II. 

Verslag der Synodale Commissie op de Synode, te 
houden den 17d8n Juni, 1896, en volgende dagen. 

W ELEERW. EN W AARDE BROEDERS ! 
De Synodale Oomm. heeft weinig te rapporteeren, en maakt 

slechts opmerkzaam op de volgende bijzonderheden :. 
In September, 1894, ontvingen wij een herh:1ald schrijven 

van de gemeente W ortendyke, New Jersey. Het hield in: een 
aanklaeht tegen de Olassis Hudson. De Synode van '94 had een 
formule van schuldbelijdenis ontworpen, hoofdzakelijk voor 
Wortendyke, doeh ook voor de Olassis Hudson. Indien deze van 
weerszijden zon ingewilligd··worden, zou het gevolg zijn, dat Hud
son degemeente Wortendyke weill' als een gemeente del' Olassis 
ging el'kennen. . 

Wortendyke wilde daaraan voldoen, en verscheen dientenge
volge op de Olassis Hudson. De laatste meende' echter daarop 
niet te Imnnen ingaan. Derhalvevroeg W ortendyke, alsook wij
len DB. De Baun, inliehting, hoe in dezen te moeten handelen. . 

De Oomm. ried den broeders del' gemeente Wortendyke zieh 
bij de Olassis Hackensack te voegen; aan de verwisseliI)g geen" 
publiciteit te geven, en deze aangelegenheid op de Synode, '96, 
tel' tafel te brengen. 

Woriendyke zond in Deeember,1894, een gemotiveerd pro-" 
test. Di( en de overige stukken zijn tel' besehikking voor de 
Synode. 

- Vel'volgens ontvingen wij, Mei, '95, een uitvoerig schrij .. 
ven van den Oand. T. De Lange. In deze. zaak geen zeggen
sehap hebbende, gaven wij noehtans den raad aan dezen broeder 
zich van beschuldigingen en verwijten te onthouden, en, zoo noo
dig, zieh op de Synode te beroepen. 

, Ook deze beseheiden zijn beschikbaar voor de vergadering. 

N og gewerd ~ns het verzoek van de gemeente Englewood, 
Ill., in het belang van kerkbouwing, om "een verklaring te "teeke-" 
nen, inhoudende, dat ook Englewood's gemeenle in stoffelijkop
ziehl, ze!fbeheer 4eeft. 
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Die verklaring werd slechts van den Secretaris del' Comm. 
verlangd, die ze, zoo ver hij kon, gaf, meenende, dat iedere ge· 
meente onZer Kerk dat heeft. 

Eindelijk ontvingen wij een verzoek door middel del' Comm. 
van de Clissis Iowa, in het belang van een lid d~r gemeente 
Platte, Roelof Beltman genoemd, die, lijdende~ aan tering.ziekte, 
naar Maxwell City, New Mexico, met zijn gezin wenscht te ver· 
trekken. Hij verklaarde, weI de middelen tot de reis te bezitten, 
maar niet tot zijn onderhoud aldaar. De Clas. Comm. van d,e 
Classis Iowa zond dit op aan de Synodale Comm. om een collecte' 
door heel de Kerk aan te bevel en. 'Bij antwoord van den SeCl'e· 
taris werd bericht, dat de Synodale Comill. eerst dan een collecte 
kon aanbevelen, als eigen genieente en Classis geq.aanhebben wat 
ze kunnen. 

Ten laatste wordt herinnerd" dat ook nu, als voorheen, ter 
bijwoning Ollzer Synode, zijn uitgenoodigd: 

De Geref. Kerken in Nederland; de Oud-Geref. Kerk in 
Bentheim, Oost-Friesland.; de Cleref. Kerk in Zuid Afrika, en de 
U. P.Church in Amerika. 

Namens de Comm. voornoemd, 
J. H. Vos. 

, P. 'S.-Antwoordontvangen van U. P. Church; Bentheim, 
Oost-Friesland, en van de Geref. Kerken in Nederland, welke 
laatste, ons uitnoodigde hare Synode, die midden Aug., e. k., te 
Middelburg wordt gehouden, door een of meer deputaten bij te 
wonen. De Rapporteur neemt de vrijheid daartoe te adviseeren. 

B I J LAG E II I. 

ROTTERDAM, 18 April, 1896. 

Aan de Hollandsc"e Gm'eformeerde Kerk in de Vereenigde Staten 
van Hoord Amll'rika in Synode vergaderd P. v: dm, 10den 
Jitni, 1896.' 

-WELEERWAARDE EN EERWAARDE BROEDERS! 

Deputaten van de Gereformeerde Kerken in, Nederlalld tot 
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decorrespondentie met Buitel1landsche Gereformeerde Ker~en, 
hebben in goede orde ontvangen uw uitnoodiging dat. 3 Maart, 
1896,door Ds. J. H. Vos tel' vertegenwoordiging ouzel' kerken 
op uwe Synodale Vergadering dat. 10 Juni e. k. Tot hunleed
wezen kunnen zij ditmaal 'aan deze vereerende uitnoodiging met 
vold'oen, en krinnen'dus slechts 8chriftelijk de verzekering geven 
van onze innige belangstelling in het welwezen uwer kerk. De 
Heere ,zij u zeer nabij in al uwe beraadslagingen op de aanstaande 
meerdere kerkelijke vergadering, opdat alles ook in dezen strekke 
tot de eel' Zijns N aams en zaligheid van zielen. 'Schoon het zen
den van afgevaardigden dezerzijds ditmaalnietkan, hebben Depu
taten toch hetgenoegen u uittenoodigen andermaal een of IDeer 
afgevaardigden te zenden naar de Generale Synode del' Gerefor
meerde Kerken, die, D. V. in dit jaar, 15 Augustus,te Middel" 
burg, zal worden gehouden. Depntaten vertrouwen dat gij aan 
dezeuitnoodiging zult kunnen voldoen, en dat gij u daarbij 
verzekerd houdt dat uw afgevaardigden hartelijk welkom zullen 
geheeten worden. Den naam (of de namen) vau uw Peputatie 
zult u weI tijdig willen melden. Adres den laatst ondergeteekep
de dezes. 

Met hartelijke groBte en heilbede, Weleerwaarde en . Eer
waarde Brocders. 

N amens Dep'utaten VOOI'll., 

B. VAN SCHELVEN, Pl'aeses, 
F. LION OACHET, 

Scriba Buitenlandsche Oomm. 
Kruiskade 18, Rotterdam. 

Den Weleerw. Zeergel. Heel' Ds. J. H Vos, 
Secretaris del'S. O. 

Grand Rapids. 

BIJLAGE IV. 

Aan de Eerwaw'de Synode deT Holl. Christ. Geref. Kerk in de 
Vereenigde f/taten van Hoord Amerika. 

WELEERWAARDE EN EERWAARDE BROEDERS! 

DeOlassis del' Oud-Gereformeerde Kerker van Bentheim en 
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Oost-Friesland, vergaderd teBentheim den 15den April, 1896; 
heeft nw schrijven door de hand van uwen scriba, den Welee'r
waarden Heer, Ds. J. H. Vas, ontvangen. 

Zij zegt u vriendelijk dank voor de uitnoodiging om Depu
taten tot u tezenden, die de kerken van Bentheim en Oost-Fries
land als zusterkerken op uwe vergadering zouden vertegenwoor
digen. Zij gevoelde hoe goed het is over en weer Deputaten te 
zen den, ·opdat de band welke bestaat tusschen u en ons, sterk 
blijve en wij elkander zouden kunnen bemoedigen in den strijd 
tegen het on- en bijgeloof. Zij heeft daarom ernstig de vraag 
overwogen of het mogelijk ware Deputaten naar uwe Synode 
a~ te vaardigen. De bezwal'en echter aan zulk eene zending ver
bonden n. I. de langc1urige afwezigheic1 van den Deputaat uit 
zijne gemeente en de groote onkosten del' reis maken het 0118 

onmogelijk aa!1 uwe vricndelijk u.itnoodiging te voldoen. 
Wij kunnen ons dus niet door Deputaten doen vertegen

woordigen.l\IIaar wij verzekeren u dat daarom de band die ~ns 
aan n verbindfniet verslapt is. 

Wij slaan uw strijd en worsteling gade. 
Wij verheugen ons in den voorspoed welken de Hem·e u 

doet genieten. 
Wij hopen van harte dat d~ Heere u verder met Zijnen zegen 

verblijc1en zal. 
IIij geve TI, Eerwaarde Vergadering, licht en wijsheid om 

zulke besluiten te nemcn en nit te VOCl'en die strekken tot eel' en 
verheerlijking van Zijnen N aam en het heil Zijner gemeenten. 

Onze Hem'c J ezus Ohristns, de Koning Zijncl'.1 duurgekochte 
kerk, geve u Zijne kracht en ·genade Om in Zijn N aam te strijden 
togen het 011- en hijgeloof, en getrouw bezig te zijn in den arbeid 
in Zijnen wijngaard. U verzekering doende van onze liefde en 
hoogachting en u in alles Zijnen zegen toewenschende, verblijven 
wij, _Uwe Broedel's in ChTistus Jezus, 

De Classis der Ond-Geref. Kerken in 
Bentheim en 008t-Friesland, 

Namens dezelve,~ 
L. &rROEVEN, Praeses, 

Bunde Uelsen, 1 Mei, 189.6. F. O. VAN DORP, Scriba. 
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BIJLAGE V. 

Rapport van de Commissie del' Inwendige Zending 
aan de Synode. 

EERW AARDE SYNODE ! 
U we Oomm.heeft hetgenoegen u het volgende tel' keimis te 

brengen: 
Het werk, na de vorige Synode, is begonnen met de beroe~ 

ping van Ds. J. Van del' Werp als Zendeling, welke roepingdoor 
dien broeder werd aallgenomen. Doeh deze broeder was niet zeer. 
gelukkig hi dien arbeid en moest wegells lichaams-zwakheid; lla , 
eenigen tijd denarbeid te hebben verricht, in Juni, 1895, den ar~ 
beid neerleggen en eene roeping naar New Era aannemeu. 

Sinds Jan., 1895, werkte Vaal' de Inwendige Zending, Ds. J . 
. De Vries, nit de Classis Hudson. De door de Synode bepaalde 
in~chrijving yoor de ~innenl. Zending heeft niet den minsten bij
val gevonden bij de Olassikale Zendings Oomm. in.de gemeenten. 
Ret em"ste jaal' was in menig- opzicht geen tijd- van voornitgang. 

Den 15den Juli werden beroepen de beide Kandidaten J . 
. Smittel' en J. Brink, die be"ide ~e .roeping aannan~en, de laatste 
VOOl' een jaal'. Dit laatste jaal' waren 61' dus drie zen~elillgen in 

het veld. Deze broeders hebben hun arbeid met gengegen en 
sncces verricht. Niet mindei" dan 30 plaatsell werden door hen 
bearbGid.· :Th'Ieer dan 300 malen is door hen gepredikt, en onder 
hunne directe medewel'kiug, vel'schillende gemeenten gesticht. In 
vij£ verschillende Classen waren zij werkzaam. N ergens is hUll 

arbeid mislnkt, en onze gemeenten hebben hetoond liefde te heb
ben VOOl! dien al'beid, oak door ,81' voor te zOl'gen, dat de Oomm. 
alles kon betalen, dat betaald moest worden. Sinds de laatste 

, SYl10de zij 11 er in onze Kerk niet mindel' dan 14 gemeentell gesticht. 
Aall al de gemeenten, welke "de Synode olldersteuning be

loofd heeft, ·is volgens conditie alles afbetaald, en zelfs nog an~ 
dere gemeenten de behulpzame hand gebodello En tel' vergoe
ding van die hul p is er door de verschillende leeraren, welke zich 
in die ondel'steunde g61neenten bevinden, gezam~lltlijk ongeveer 
50 ~ondagel1 pel' jaal' Zendi"ngswerk vel'l'icht. . DUB augeveer den 
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arbeid voor een zendeling voor een geheel jaar. In het laatste 
jaal' is dus meer arbeid verl'icht, meer geld ontvangen, meer gel~ 
uitgegeven, dan immer te voren. En 'de begeerte del' vorige Sy
node, dat er meer aan den' Binnen!. Zend. arbeid gedaan mocht 
worden, is eenigszins verwezenlijkt. D~ Oomm~, gevoelt e~htet;, 

zal die arbeid goeden voortgang hebben, dit werk weI meer op ge
regelden voet moet worden gebraeht. Daarom heeft de Oomm. 
een reglement vervaardigd, en wenscht dit. de Synode ter goed
keul'ing yoor to, leggen, met het vel'zoek, om de COffim., volgells, 
een door de Synode goedgekeurd reglement, op te dragen, zieh te 
laten incol'pOreOl'ell, als een wettig bestaande Board 11a&1' de wet. 
Vervolgens verzoekt de Board volgens Art. 23 van genoemd reg
lement, dat de Synode $4,000 belooft inhet jaar vOOr de Inwen
dige Zending. Dan nog verzoekt de Board, dat de Synode jaar
Jijks $50 afsta aan den penningmeester van de' Board voor zijn, 
velen arbeid. 

Ten slotte wenscht de Oomm.er op te wijzen, dat het eene 
zeer goede zaak zon zijn, illdien or een Zendeling altijd in New. 
York kon zijn, om de emigranten te helpen. De OomIll. beveelt 
dit aa11, illdien n.1. de Kerk in staat is, boveu'drie andere zendelin-. 
gen, dien zendeling te bezoldigen. De Oomill. meent, dat erniet 
n~inder dan drie zendelingen in het veld mogen zijn. En waar 
Zendeling Brink spoedig het zendingsveld denkt te verlaten, heef! 
de Oomm. beroepen, de broeders J. De Vries en J. Vander ~Ieij. 
De wenseh del' Oomm. is, dat de Synode en de geheele Kerk 
liefde voor dezen noodigen arbeid moge hebben, en door gebed 
el~ gaven dien lllogen behartigen. / 

N amens de Zendings eOlluil., 
J. GROEN, SecI'. 

BIJLAGE VI. 

Verslag del' Zending onder de Heidenen. 

W ELEERW AARDE EN W AARDE BROEDERS! 

Het doet ons genoegen, ook 9P deze Synode verslag te 
mogen ,uitbrengen, aangaande de zending onder de Heidenen. 

'. 
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Daar in 1894 aan uwe Oomm. de reehtsbevoegdheid, om 
Zendelingen nit te zenden, ontnomen werd, was e!' tn de twee 
laatste jaren voor OllS weinig nit te richten en kan ons verslag 

'; 'daarom kortel' zijn. 
De onzekerheid eehter, waarin deze tak van -ons kerkelijk -

leven 'zieh, nn een tweetal jaren,. bewoog, dreigde alle bezieling 
te dooden. Dit, voelde de Oomm., was te rnerken in eell groot 
deel der kerk, maar trof het allermeest onze kweekelingen. Deze 
toeh hebben vooral, als de tijd nadert, dat ze zullen uitgezonden 
worden, behoefte om het zendingsveld te zien aangewezen. Is 
dat niet zoo, dan missen zij een vast punt en zij n niet in de 
gelegenheid er zieh van lieverlee vertrouwd mede te maken. 
Toen zij eerst aan de school 'kwamen, en meenden te weten wel'
waarts ze- zouden gaan, daehten zij zieh niet aileen in de taal, het 
maatsehappelijk leven maar ook in den godsdienst en de geestes
riehting van de Indianen in en poogden daarvan zooveel mogelijk 
in zieh op te nemen. Doeh sinds dat onder ons op denaehtergrcind 
raakte, wij nn ginds en dan elders heen neigden, verloren zij 
iedere gelegenheid zieh iets positiefs voor den geest te plaatsen. 

Noehtans droegen \yij steeds de belangen van dien arbeid op 
onze harten en bevolen wij hem den Hem'e aan. Zijne lastgeving: 
""predikt het Evangelic allen creatul'en" was.ons een levend Gods . . " . getmgerns. 

Doorgaans was het genoeg om de kool van ernst, liefde en 
belangstelling tot dat werk, neigende tot verdoving, weer te doen 
opgloren. Ook smaakten wij het genoegen, dat Onze beide 
kweekelingen in het examen iuochten slagen, en door het Curato
rium der Theol. School, als candidaten werden gesteld. De oud
ste, Douwe R. Drukker, reeds in 1895, en de jongs\e, Harlll 
Frijling, nu pas. De eerste, die tijdens de zomer vacantie van 
verleden jaar bij zijne ouders te Paterson toefde en toen gehuwd 
is, werd in den hedst van '95 te Overijsel, Mich., geplaatst, om 
daar, bij Dr. De Vries. de medieijnen te bestudeeren. En daar 
hij in de pastorie ging wonen, werd goed geyonden, dat hij deze 
vacante gemeente, zooveel zijne studie dat toeliet, rnocht diellen, 
waardoor dan ook te beter in het onderhoud, dat op den Vl'oege
ren trap niet kon blijven, kan voorzien worden. 
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De Oomm. leed ook in eigenen boezem, onderscheidene 
moeielijkheden. Ds. R. T. Kuiper, die op de Synode in '94, we
gens zwakheden, zijn mandaat moest neerleggen, waarop zijn 
overlijden, tot Ol~ze droefheid, weldra volgde, door zijn Secundus, 

" DB. J. Post, moest worden opgevolgd. Daarna bezweek, op het 
onverwachts, Br. Jan O. Van der Ven. Voor hem moest als 
Sec. intreden T. Keppel. Doch deze bl'oeder was doorgaans zoo 
zwak, dilt hij het zelfs niet velen kon, in zijne waning te vergade
reno En bij dit alles kwam nog, dat een der Oomm. leden, Ds. 
E. Bos, in hi?t verre Westen, in Kansas w6onde, en niet zonder 
stevige onkosten te maken, onze vergaderingen kon bijwonen. 

Doch indien oak aile lede!, der Oomm. actief hadden kunnen 
optreden', is ze tach, onzes bedunkens, te weinig uit den boezem 
der kerk verkregen. Daarom zou het de Oomm. beter voorko
men, dat voortaan iedere Olassis cen Depntaat benoemt, terwijl 
de Synode, van wie deze Zending moet uitgaan, een drietal kiest' 
als uitvoerende Comm., terwijl deze tien, die minstens eenmaal, 
in het jaar, in de maand J uni vergadert, om alles te behartigen, 
met gelijke macht en verantwoordelijkheid, het werk behartigcn. 

Nag neemt de Oomm. de vrijheid de Synode te adviseeren, 
om tach te blijven bij het besluit der Synode van 1888, en spre
ke andermaal nit, dat wij de Heiden Zending zullen ter hand 
nemen, bij yoorkeur onder de Indianen in ons eigen land.' De 
redenen die haar daartoe bewogen, wi! ze, als deze zaakin be
sprelung komt, gaarne nader toelichten. 

N a!flells de Comm. voornoemd, 
;r. H. Vos. 

BIJ LAGE VII. 

Verslag der Commissie voorde Zen ding onder' Israel. 

lfTaarde Broeders in onze;" Beere JeZU8 Ohristus! 
Met innigen dank voor het vele goede, hetwelk de He61'e ons 

in on8 werk gescho:nkcn heeft, verschijnt awe Oommissie' 111et 
hilar verslag voor u. De God Israels heeft ook in de twee afge

, loopen jaren onze stille hoop niet bescliaamd. Over het alge
meen hebben onze gemeenten hnnne oJIervaaycligheld aangaande 



-~.,~-", 

-101:-
deze werkzaamheid in het Rijk Gods betoond. Evenals noeger 
hebben ook nu onderscheidene jongelings- en jongedochters-, man
nen- en vrouwenvereenigingen hunne milde gayen gezonden . 

. Ook enkele gemeenten en vel'eenigingen van de Gereformeerde . 

Kerk hebben onsdoor hunne gaven verblijd. Van Juni, '94, tot 
JUDi, '95, ontvingen wij de aanzienlijke 80m van zeven honderd 
en zeven-en-negentig dollars en vier-en-zeventig centen ($797.74.) 
Hiervan is uitgegeven als voIgt: 
Aan de "Ohicago Hebrew :Mission" ................. $1 \'0 00 
Aan die te Boston .. : ... _ ................ '.' .. ' ..... , 140 00 
Aan diete New York ................• ,-...... , .... 130 '00 
Aan die te Amsterdam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 00 
Aan DB. Krbpveld.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . 50 00 

Te zamen de som va;n ................. $157 5 00 

Bleef in leas ............. , ........... $222 14 
Van Juni, '95, tot Juni, '96, ontvingen wij de SQIn van ze

yen honderd en twee dollars en een-en-negentig centen ($702.91.) 
Hiervan is uitgegeven: 
Aan de "Ohicago Hebrew Mission" ..... , .... , ...... $315 00 
AanRev. MarszawiakteNewYork ................. 18500 
Aan Rev. 'D. Landsmann te New York .............. '. 105 00 
Voorhet t' Huis voor Onderzoekende Joden te Amster-

dam,. ", .......................... , ........ . 
Voor de Zending te Amsterdam ....... , .......... ' ... , 
Aan Ds., Kropveld .... , .......................... . 

50 00 
95 00 
80 00 

Zijnde de gazamenlijke som van .. , ...... $840 00 
De bizondere onkosten VOOl' reizen, verzendingen, enz., 

beliepenin de twee jaar. . . .. . ..... , ... :, ...... '$ 8 75 
De geheele inkomst in de twee jaar beliep de aanzienlijke 

som ,van vijftien honderd dollars en viJf-en-zestig 
centen ... ' ........ , ....................... $1,500 65 

Het geheele bedrag der uitgaven beliep veertien hon-
derd en dertien dollapi en vijf-en-zeventig centen 1,413 75 

Zoodat er op heden in kas is .......... $ 85 30 

, , .. --,,--'--~-
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De broeders zullen hebben opgemerkt, dat de onkosten van 
'95 tot '96 tachtig dollars nlinder zijn geweest dan van '94 tot 
'95. Dit moet eehler niet aan minder be!angslelling worden toe

. geschreV€;ll, aangezien wij in den herfst van '94 twee persoonlijke 
'gaven ontvingen ten bedrage van tachtig dollars, hetgeen men 
natuurlijk niet ieder jaarkan verwachten. N og zij opgernerkt, dat 
wij dit !aatste jaar geen gaven hebben gezonden naar Boston, de
wijl de broeder, Hey. Baumel Frender, die aldaar werkzaalll was, 
naar Ohicago geroepen werd, wegens het vel'trek van Rev. A-ngel 

. naal' New York~ Daai'om besloot de Oommissie om iets meer 
aan de Zending te New York ten steun te doen toekomen waard'; 
behoefte aan het Evangelie onder hleer dan een kwart millioen 
Jodeu zoo groot is, en waa.r de Hem'c zulk eene krachtige deur 
geopend heeft. 

U we Oommissie heeft in dezen wederom naar haal' beste we-
ten gehandeld. Laat haar toe de zaak der Zending onder de J 0-

den ernstig aante bevelen. Het is toch altijd waarheid: "De 
zaligheid is nit de J oden." En al is het ook dat' zij nn door on
geloof afgebroken zijn, Gods b'l.loften en roepingen blijven on
verandel'lijk, zij zullen wedel' worden ingeent in hun eigell olijf
s,tam. Daartoe medewerken is heerlijk, is Gode welbehagelijk. 
Het werk is moeielijk niieraard, toch gcschiede het niet te ver
geefs, daar er velen van Jakob's kinderen geleid worden tot het 
waaraehtig gel oaf in J ezus Ohristns. U daarvan heden geschie
denissen mede te deelen, ligt-hoe belangrijk zij oak mogen zijn 
--thans niet op onzen weg. Ret zij mij vergund door dezen aan 

'onze kerken ,den hartelijken dank over te brengen van de Veree
nigingell in den arbeid onder de Joden te Ohicago, New York, 
Amsterdam, del" Gereformeerde kerken in Nederland, door ons 
gesteund. U we OOllnnissie ~hoopt en vertrouwt, da~ de toegene
genheid Ollzes yolks in dezell niet verminderen zal. Zij raadt de 
Synode in \len ingeslagen weg te blijven voortgaall. 

Dank zeggende vool"het vertrouwen in haar gesteld, legt de 
Oommissie deze zaak in de hand der Synode. Onze tijd is weder 

",ten einde, oDze taak voor deze twee jaren ,,,eder volbracht. Ge
Hefde broeders! gedenkt den arbeid aan de beminden am del' va-
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derel1wi!. De tijd zal zeker komen, dat J ehova aan Zijn Sion 
hulp zal bewijzen, en dat de steden van Juda zullen herbouwd 
worden, en Hij Zijn volk in Zijn la;,d zal wederbrengel1 en plan
ten en Hij zal hun toteen God en zij zullen Hem tot een voll" 
zijn. Zeg tot llwe broederen Ammi, en tot ,uwe zusteren Rucha
rna, dat zal zekerlijk worden vervuld.' Maar daarorn ook moet 
hun het Evangelie vel'koudigd worden, opdat zij ITem mogen ken
nen leere11 die de Hoop 'del' vaderen,de ,'lenseh del' Heidenen, 
de Zaligmakei' del' wereld is, nUIIH3lijk onZell He81'e ~T eZllS Oh.ris-
tus! Uw~ Commissie, 

S. S. POSTMA, President, 
W. HEIJNS, Scriba, 
J. 1. FLES, Penningmeester. 

BIJLAGE VIII. 

Verslag der Commissievool' Emeriti.Predikanten, en' 
Predikants' Weduwen en Weezen, aan de SYllode, 
Zitting houdende den 17 Juni, '96, en volgellde , 
dagen. 

W AARDE BROEDERS! 

Gesteund door de beslniten del' laatstgehouden Synode, g·ing 
de 'Commissie de toekomst in. Zij meenden gegl'onde uit:dchte"u 
te heb1?en, dat ouze 'oude bJ'oeders, en evenzeer hunne weduwen 
en weezeu, behool'lijk en QV.Ql'eenkomstig do bepalingell del' Sy
node, zonden knllnen v~rzorgd worden. Die vergadering toch 
had de generale som V"stgosteld, en tevons bepaald hoeveel ie
dere Classis daarvan op hare rokening ·ZOll 'nemen. Indien daar· 
aan lin voldaan werd, dan zoU ons scheepje. geregeld van stapel, 
loopen, en er zondell geene oorzaken van klagen meer bestaan. 

Spoediger cehter dan men denken kon, raakte lllen vast. Er 
kwam mindel' in dan moest uitgeke~rd worden. Ret gevo]g was, 
da! de penningmeester leenen moest. Hij voclde eehter daartoe 
weinig trek, enverzoeht het Trustees der Theo!. School om raad 
-duidelijker gezegd-waarborg, dat het geleende van de Rerk zon 
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terug ontvRngen worden. Doch die broeders, hoe oak. begaan 
met den pijnlijken toestand, meenden geen zeggenschap in deze 
aangelegenheid te hebben. 

Daarom besloot men, oak op raad van,gerroemde ~l'ustees, 
den toestand bloot to leggen' in ons kerkelijk blad, en de achter
blijvenden te bidden, toch te zOI'gen dat hnn aandeel werd opge
zonden. Tegelijk werd opgemerkt, dat men, indien' niet aan de 
verplichting werd voldaan, den eerstkomenden termijnlladat eerst 
de gemaakte schuld was afgedaan, de nitkeeringen procentsge-. 
wijze zouden ingekOl't worden. De' betrokkene Emeriti, euz., 
werden dam'van verwittigd. 

Daardoor leefde de hoop der Oomm. in' het eerst wCl'kelijk 
een wemlg op. Er kwam ,een ,aal'dig sommetje in en pal'ticuliel'e 
person en traden toe om te helpen. Doch spoedig droogden deze 
brOJ)nen weer op, en was het geta! helpendo hapten en hand en 
niet toereikend om gerege!dengang in de uitkeering te houden. 

Teneinde raad, besloot de Oomm. een laatste hl1lpmiddel te 
. beproeven. Men stelde zich yom, dat al de Olassen een Rooster 

VOOl' de gemeenten in hun l'eSSOl't zoudel1 ingevoerd hebben,. of 

zOl"gen, zoo men dat.niet verkoos, dat de hoofdsommen geregeld 
inkwamen. 'Daarom werd den Secretari" belast de Olassicale oor
'respondenten te vel'zoeken ons dien Hooster op te zenden, ten· 
cinde onze Penningmeester daaruit kon opmaken bij welke ge
meenten men achterlijk was gebleven. Met de nitkomst him'van 
zon men de cOl'respoudenten in kennis stellen, opdat deze broe 
deI's konden WCtCll bij wie· zij moestan aanjdoppen. Zoo is' het 
geschied. 

Doell oak dat vond geen algemeenen bij val. So'mmigen 
hebben gee)) Rooster, anderen vinden tegenstand in de gemeen
ten, tel:wijl er ook zijn die berichtoll: Wij kunnen or niet meer 
'aan doe,n. . 

Hoe de finantieele aangelegenhedeli thans staan zal de The
saurier u wei willen dl1idelijk maken. 

Doeh door bovengenoemde toestandell voelden wij Ons ge
dl'ongen een anderen weg in te slaan. Deze is dat men d.e vel''' 
zorging de~' Em .. Pred. en Predikant's Wednwen. en Weezen op-
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drageaan de gemeenten, die ze dienden, desnoods gestennd door 
de Classen en Algemeene kas. De Comm. legt dit voor de Sy
node gelijk gij dit reeds iIit het Agendum hebt gezien .. 

N amens de Commissie, 
J. If. Vas-

BIJLAGE IX_ 

Rapport van de Trustees der Theol. School. 
EERWAARDE BROEDERS IN OHRISTUS! 

Op de Synodale Vergadering der Hall. Chr. Geref; Ker k 
wordt oak een Rapport verwacht van de Trustees del' Theol. 
School. Mage het volgende als zoodanig dienen : 

In de eerste plaats zij onze dank gebraeht aan den Heere 
onzen God Vaal' het vele goede, dot Hijaan de Theol. School en 
door haar aan Zijne Kerk op aarde schank in de twee jaren, wel
ke sedert· de laatstgehoudene Synode zijn verloopen. Tevens 
onze dank !,an de verschillende gemeenten, welke, de eene meer 
de andere mindel' trouw, hare gaven meedeelden om de onkosten 
aan de Inrichting verbonden, te kunnen bestrijden. Van den 
fina.,tieiiIen toestand geven we straks bij het algemeen verslag 
een beknopt overzieht; de door de S'ynode benoemde Penning
meester is bereid een rapport in bizonderheden der Synode voor 
te leggen. 

Terst,md na de Synode in J nni, 1894, had het eindexamen 
van den cursns '93-'94 plaats. Elf stndenten baden zich aan 
voor het onderzoek in de Littel'arisehe vakken; behalve een twee
tal werden zij allen bevorderd tot de Theologisehe studiiin. Eim 
van dit tweetarverliet onze Kerk en verI,:reeg toelating tot voort
zetting zijner studien in het Western Theol. Sem. del' Ref. Church 
te Holland. In de Theologie. daden eindexamen de Broeders 
S. Broekstra, H. J. G. Dapper, J. Van del' Mey en G. Berkhof, 
die alle viel'beroepbaar werden gesteld_ 

Op de eerste gewone vergadering, gednrende de CUl·SUS. '94-
.'95 jn .September, baden zieh negen afipiranten aan voo!' het ad-
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rni~sie-examen; behalve een weI'den zij tot het proef-jaar toegela
ten. Ook werd aan den Pel's, David Adams, broeder van Izak 
Adams, verlof gegeven de lessen aan de School bij te wonen. 
Uit Nederland kwam tot ons over, ldzerd Van Dellen, die bijnn 
zijne Theologische studien had voltooid aan de Theo!. School der 
Geref. kerken in Nederland. Bij werd toegelaten tot het Jaat
~te jaar Theologie. 

Van de B.B. 'Rev. H. Beuker, Mr. A. J. Rooks, A. B., en 
Mr. G. Berkhof kregen we bericht, dat zij de benoeming door de 
Synode op hen uitgebracht, aannamen. Rev. H. Benker is alB 
pocent in de Systematische en Fraktische Theologie op gewone 
wijze bevestigd en aanvaardde in September, '94, zijn werk met 
een rede over "De Theologie." Ook Mr. Rooks begon. zijn ar 
beid als Professor in de Engelsche Taal en Letterknnde en de 
Hoogduitsche Taal en Letterknnde. Van l\ir. G. Berkhof kre
gen webericht, dnt hij zijn werk als Professor in de Hollandsche 
Tanl en Letterkunde en de Latijnsche Taal en Letterkunde. niet 
kon beginnen wegens lichaamsongesteldheid; bij verzocht en ver

kreeg drie maanden uit~te!. In zijne plaats werd tijdelijk be
noemd Mr. K. Schoolland van Grand Rapids, die deze benoeming 
aannam. 

VOOl-ts hebbell we inzage genomen van de handelingen der 
commissie in zake De Wachter (zie Art. 71, Syn. Hand., '94) en 
deze handelingen in ons N otulenbo.ek opgenomen. Mr. H. Hol
keboer werd als de laagste inschrijver ($31.75 per week voar 
2,000 ex. met verzending) als drukker aangesteld. De verdere 
opdracht del' Synode lueem:len we niet betel' te k~nnen nitvoeren, 
dan door de reeds benoemde Comm. oak als Camm. van Advies 
en Toezicht te conthiueel'en. 

In November, '94, ontving de SCl'iba- een tweede schl'ijvGll 
van Mr. G. Berkhof, die zieh voor zijne gezondheid naar New 
Mexico had begeven, inhonden<je het bericht, dat zijn toestand 
Iliet toeliet met December zijn work te beginnen, weshalve hij de 
Trustees verzocht om nog zes maanden nitstel. Heeds VOOl' dat c 

deze brief werd ontva~geIl, 'yas het telegl'alll -van zijn ovel'lijden 
al in Grand Rapids aaugekomen. ~ Mr, G. Berkhof overleed den 



~107 -

16den November te Maxwell City, New Mexieo~ Droevig wal'en 
we gestemd. ' We hoopten, de Heel'e zou de velegebeden vOOl'de 
he;stelling van den jeugdigen broeder verhooren, en hem voor 
Kerk en School ons hem laten behouden. Hij had zulke goode 
gaven van God ontvallgen; bij zijn vroom hart, helder hoofd, ge
zond en vlug oOl'deel, bezat hij op zoo uitnemende wijze· de takt 
van meedeelen, zoodat hij in elke kring, waar hij zieh bewoog, 
maar inzonderheid in den kring del' Docenten Em studenten, aller 
achting en liefde ontving. De begrafenis heefLplaats gehad te' 
Grand Rapids im de onkosten zijn bestreden nit de kas del' Theol. 
School. 

Op eene speciale vergadering, 18 Dec., '94, werd lYlr. K. 
Schoolland verzoeht ook gedurende het overige gedeelte vall. den 
CUl'SUS den aangevangen arbeid voort, te zetten. Hij hoeft zich 
hiertoe verbonden tegen een honorarium van $600 VOOl' den ge
heelen cursus. 

In Juni, '95, hadden de gewone examens plaats, De Trus' 
tees hebben al de leerlingen van het proef-jaar, behalve eell, 'als 
studenten del' School kunnen inschrijven. Voor het eind-examen 
in de Litt. Vakken boden zich negen studenten aan, die tot de 
studie in de TheolQgie werden bevorderd. In ,de 'Theologie deden 
eind-examen de heeren H.Beets, M., De Boer, J, W, Bl'ink, 1. 
Van Dellen, J. Smitter, J. Timmerman, en de Zendeling-kweeke
ling D. Drukker; allen werden beroepbaar gesteld. 

Tijdens dezen cursus verlieten de School: J. Gardenier, die 
op een Business College zijne studien wenschte YOOl't te zetten; 
J: B. Van del' Hoek, Theo. Smits en K. J. Burggraaf! wegens 
ongesteldheid; A, G. D. Gerri1;sen, die terugkeerde naar Neder
land; J. Rienstra, wegens familie-omstandigheden, en J. Groe 
nendijk, wijl hij zieh niet aan de verordeningen del' School wilde 
onderwerpen, Door den dood werd niemand del' s,tndenten weg
genomen. 

Cu~sus' 1895-1896. 

V 001' het admissie-exam011 boden zieh 10 adspiranten aan; aellt 
werden tot het proef-jaar toegelaten. Als Professoi' in de V <jk
ken, waarin hij' reeds onderwees, werd MI'. lC Sehoolland be-

\ 

\ 
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noemd vaor den tijd van een jaar, tegen cen hOnOl'al'iulll van 
$800. 

Bij de gestadige l1itbreiding onzer School, zoo van Professo· 
ren en stndenten als van de studie~vakken is het noodzakelijk ge· 
worden bij de eind"examens in de Litt. en Theol. Vakken, ook op 
het ein.de van ieder jaal' een overgangs-exalnen te honden. In 
vereeniging met de professors is een in alles nog wei niet geheel 
afgerond leerplan ontworpen. Waar dit tot stand kwam scheen 
·ons tevens de tijd te zijil aangebroken am een catalogus onzer 
School nit te geven. Al sedert jal'en was er aanvraag naal' zoo
danigen catalogus; bij de vroegere inrichting der School echter was 
het bezwaarlijk voor het publiek op te treden. 

Tijdens dezen cursus hebben de School verlaten: J. B. Na
gel, wegens finantieele o~standighedell; A. Van del" We1'£, we
gens ongesteldheid; D. Van der Wagen, die zijne studien in Du
buque, Ia., voortzette; ook Thed. Smitskon wegens ongesteld
heid dit jaar zijne studien aan de School nog niet hervatten. Door 
den dood werd weggenomen Student S. Holkeboer, een veelbeloo
vend jong mensch, gereed om de studie in de Theologie te be
ginnen. 

De uitslag der Examina was als voigt: 
De leerlingen van het prOef-jaar zijn als student ingeschre

ven op cen na. Aan het ehld-examen in de Litt. Vakken namen 
deel zeven studenten, die allen tot de studie in de Theologie wer
den bevorderd. De heeren M. Borduin, A. Van der Velde Van 
den Bok en de Zendeling-kweekeling deden met goed gevolg eind
exam'Em in de Theologie en werden beroepbaar gesteld. 

In zake de Eiflendommen kan ons rapport zeer kort zijn. 
Hebben andere inrichtingen soms een vrij aanzienlijk aantal ge
bouwen, wij hebben slechts een. Eene Cqmmissie van dage
lijksch toezicht ontving de opdracht voor dns schoolgebouw te 
zOl'geu; een vijfde leerzaal were! door haal' in gereedheid gebracht. 

De Gelden, welke voor en na VOOr onze Bibliotheek werden 
ontvangen, zijn op de doelmatigste wijze besteed. Gam·ne zou
den de Trustees voor dit doel wat meer geld beschikbaar hebben 
om werken te kunnen aankoopen, welke In eene Inrichting als de 
onze, niet mogen ontbreken. 
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Vom·ts namen de Trustees nog het vDIgende beslnit : 
Overwegende 
dat dDDrgaans Dp den rekendag de Trustees niet allen tegen

wDDrdig zijn; dat de fondsen Dnzer Kerk in den IDDP des tijds ZDD

danig zijn'uitgebreid, dat het heel wat tijd kDst Dm alles aecuraat 
na te gaan; dat de Trustees dDDr den Alg. ODntrDleur weI de.ont
yangsten, maar niet de uitgaven kun'nen- cO!ltroleel'e,n; 

Daarom beslDten : 
Dat de Trustees de boeken zullen inzien, nadat zij eerst dDor 

de respectieve ODmm. zijn nagezien. 
In verband him'mee namen we de vrijheid het vDIgende VODr

stel in te. dienen : 
a.' Den Alg. ODntrDleur eervol Dntslag te geven. 
b. In de Reglementen del' verschillende ODmm. een artikel 

te plaatsen, dat iederen .secretaris verbindt een cDntrabDek te hDU-
den. . 

c. De Trustees te Dntslaan van den arbeid aan den rekendag 
verbDnden. 

d. Op de SynDde rekening en verantwDDrding te vragen van 
de verschillende fDndsen. 

Op den rekendag, 16 J uni, hebben wij de bDeken del' Dndel'
scheidene fDndsen onzer Kerk nageziefi; zij waren aile in behoDl'
lijke Drde. De tDestand del' versehillende kassen is als vDlgt: 

r. Binnenlandsehe Zending. Saldo. Juni, '94 ..... $ 56 93 

II. 

Ontvangen ................ ,.... 5,693 00 

5,74993' 
Uitgaven ;. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4,990 90 

IuKas ....................... $ 759.03 

Zen ding onder de Heidenen. SaldD J uni, '94 .. $ 
Ontvangen ................... . 

648 88 
2,333 86 

2,982 74 
Uitgaven. . . . . . . . . . •. . . . . . . ... 1,343 00 

In Kas ....................... $ 1,639 74 

.. _-_._---
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V ~rder nog: a Notes van Gemeenten; .. ; .lil, 189 00 
b NDtes van de Trustees .... 1,900 00 ' 

III. 

$3,089 00 
e Twee loten in Graafschap, lVIich. , 

jaarlijks rentegevend'$78. 

]}e WacMer. Met Saldo ontvangen ........ $ 
Uitgaven .............. ; . ' .... . 

6,157 00 
5,706 90 

In Kas ....................... $ 450 10 

IV. Zending onder Israel. In Kas Juni, '94. . . . . . 76 05 
Ontvangen ... . .. .. .. .. .. .. .... 1,421 60 

1,497 65 
Uitgaven . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1,412 35 

In Kas ....................... I> 85 30 

V. Bijbelverspreiding onder de Heidenen. 'Saldo 
Juni, '94 ............. , .......... ; ..... $ 

Ontvangen ................... . 

Uitgaven .................. , .. 

In Kas ................ , ... , .. $ 

53 82 
26 09 

79 91 
1 20 

78 71 

Het volgende vOOl:stel wordt aangaande' deze Kas ingediend: 
a. Deze Kas op te hefl'en. 
b. Deze gelden te storten in de Kas voor de Heiden Zen' 

ding. 

VI. Kerkhulp Fonds. Ontvangen ...... ' ........ $ 
Waarde aan Notes ............ . 

In Kas ................ : ...... $ 

VII. Algemeene PenningmeesteI'. Ontvangen .... $ 
Uitgaven ............ ,' ....... . 

864 84 
789 00 

75 84 

783 00 
912 27 

Te Kort ...................... ill 129 27 
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Theologische Schoo!. 
Ontvangen 

VIII. Saldo Juni, '94 .... , $ .2,058 .92 , . 
. .. .. .. .. .. .. . , .... 12,858 57 

14,91749 
Uitgtwen ..... , ............... 13,854 58 

--' -.:--

In Kas ....................... $ 1,062 01 

IX. AIgemeene Studenten KaB. Saldp '94 ..... , $ 65 12 
1,064 50 Ontvangen ...... 

1,129 62 
Uitgaven.... .. .. .. .. .. • . .. .... 1,080 00 

In Kas ............ , .......... $ 49 62 

X. .Dollar Fonds. Ontvangen .................. $ 320 52 
Uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

In Kas ....................... $ 329 00 

XI. Emel'itus Fonds. Saldo Juni, '94... . ..... $ '7 57 
Ol1tvangen ... ", .. . . . . . . . . . . . . 2,429 18 

~,436 75 . 
Uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,436 75 

Door een misverstand hebben de Trustees het Kasboek van 
het Emeritus-Fonds niet nag'ezien . 

. Bij de reeds genoemde voorsteIIen aangaande den rekendag 
en het Fonds voor Bijbelverspreiding, komen de Trustees nog met 
de volgende voorsteIIen , . 

Ct. Dat de Synode Prof. Rooks definitief en Prof. School
land tot de volgende Synode benoeme 'tot Professor aan de Theo!. 
School. 

b. Dat de Synode Hev.Riemersma benoeme als correspon
dent in zake R. R. tickets 'tegen verminderden prijs. Voorts 
geven de Trustees hU11ne adhaesie aan het voorstel van de Olassis 

.Hudson, luidende: De.Synode bepale, dat aan al de Docenten in 

._---._---
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de Theologie, aan onze School, een gelijk honorarium worde ge-. 
geven. 

c. Eindelijk wordt de Synode verzocht zieh uit te spreken, 
op welke wijze studenten, die de Theo!. studie, op een ander Se
minarium hebben voleindigd,beroepbaar kunnen worden gesteld 
in onze Kerk. 

:Met eerbied onderworpen, namens de Trustees, 
J. H. Vos, ·President, 
G. D. DE JONG, Seriba. 

BIJLAGE X. 

Aande Eerw .. Synode- der Gerif. Kerken in Nederland, die ge
houden zal worden .te MiJJelbu"g op)5 Aug., 1896 e. v. d. 

W ELEERW .. V ADERS EN BROEDERS! 

De Synode del' ChI'. Geref. Kerk in Amerika brengt mits 
dezen u hare minzame zustel'groete, u in al uwe overwegingen 
toebiddende, het lieht en de leiding van den Koning del' Kerk. 

Vaders en Broeders! In 1893 zond onze Synodeeen afge
vaardigde onzel' kerk naar uwe vergadering te Dordtreeht, n. 1. 
Ds. J. H. Vas. In zij ne toesin'aak tot uwe geaehte vergadering 
zeide hij: 

"Wij danken den Heere dat de vcreeniging tussehen de 
Geref. Kerken tot stand kwam; want tusschen ons eigen yolk mag 
geene seheiding blijven bestaan. Bij u kwam zij tot stand; bij 
ons is ze zee'r gewe~,scht, en wordt gewenscht vool'al door het 
Hollandsehsprekend deel. Aan beide zijden heeft men voor
waard~-n., De voorwaarde dtll' Gereformeel'den is, dat wij als 
afgedoolde kinderen, tot 4en wederkeeren. Onze yoorwaarden 
kunnen wij tot een drietall'ednceeren: 

Ons eerste, doeh niet grootste, bezwaar is gelegen in een vrij , 
groot gezangboek, dat in die kel'k gebruikt wordt. Klvam het tus
schen OTIS tot eelle vereeniging, dan zouden wij die gezangen meer 
wegen dan tellen willen, am te yernemen, of ze met de Geref. 
belijdenis en praetijk overeenstem~eJl. 
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Het tweede bezwaar is van meer gewicht, en is gelegen in de 
vrijmetselaars-kwestie. Wij meel1Cll niet, dat men die lieden, 
van wie volen niet wetclL wat zij doell, met ruwe ha:nden zal uit
bannen, maar weI moeten wij als beslist beding stell en, dat de 
Gere£. Kerk verklare: Deze lied en bebooren niet in de kerk. en' 
indien zij de loge niet willen verlateu, dan moe ten zij uit de 
gemeenschap del' kerk verwijderd worden, en zullen wij daartoe 
metterdaad overgaan. 

Eindelijk zijn wij oak niet gemst aangaande de leer. WeI 
betuigen die broeders, dat zij met de Belijdenis del' Geref. Ker
ken het ,eens zijn, en van ve1'8ch'eidenen hunnel' gelooven wij, 
dat hun zulks erDst is; maar van anderen \VOl'dt dat betwijfeld, en 
kan, gelijk v.an betl'OllWbare zijde beweerd \vordt, Al'min'ins zich 
bij hen thnis gevoelcn." 

Naal'dicn hetgeen- 011ze Afgevaal'digde vaol'al in het dCl'de 
punt als bezwaar tot vereeniging apgar, door sommigcn in uwe, 
Synode berispt .werd in woord en in schrift, besloot onze Synode 
in 1894-daar oak drie Classes zulks verzochten-om uit te spre
ken, dat hetgeen door onzen Afgevaardigde gezegd werd, volko
men histol'isch is; dat de werkelijke toestand door hem in zeer 
za-chton yorm geschetst is, en dat mitsdien de Synode hare volko
mene instemrning met dat gezegde betuigt. 

Het doel van dit sc!ll:ijven is dus, geachte Vaders en Broe
del'S! am het gew1'aakte zeggen van ouzon Afgevaardigde te 1'eeht
vaardigen, en daarvoor de gronden aan to 'geven. 

Om den toestand del' Ref. Church in Amerika, alvorens de 
Hollanders alhier in 1849 zieh op zeer informeeleen onkerkelijke 
wijze met haal' vereenigden, te leel'en kennen, verwijzell wij naar 
een werkje, getiteld: "Rechtsbestaan van de Holl. ChI'. Geref. 
Kerk in Amerika," pag. 14-21, door Rev. G. K. Hemkes. 

Ddar wordt bcwczen, datArminianisme destijds in de Kerk 
was. 

CI. Ds. JWinge lem'de in eene uitgegevene preek over J oh. 
6: 4+, pag. 15, dat de mensch een natunrlijk ve1'mogen heeft om 
geestelijke dingen te doen, en dat Christus een weg geopeud beeft 
tot behoudenis van het geheele menschdom. Hij werd aange

. klaagd, maar de Synode deed niets tegenDs. Eltinge. 
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b. Ds. Field lem·de, dat zeer weinige leeraren der Holl. 
Geref. Kerk predikten, dat Ohristus aileen voor de uitverkorenen 
gestorven is, doeh ik bid u, zoo voegt hij er aan toe, gelooft hen 
niet. De Synode deed niets tegen Ds. Field. 

c. Drs. Livingstone en Can,non beweerden, ~'dat 01' meer 
zielen in don hemel komen, dan de hel kan bevatten." (21ste 
voorlezing). Al zulke leeringen werden gehoord en gelezen; 
maar de Synode deed er niets tegen. 

d. Het eenige waar de Synode tegen opkwam, was in het 
geval van Dr. Ten Eyek. Deze leerde, en verdedigde in gee 
schrift, "dat ,Ohristns gestorven is, om de ~onde van iedel; indi~ 

vidu vall het menschelijk geslacht te verzoencn." De Olassis 
:Montgomery vOl'dedigde hem en spl'ak hem vrij; ,maar de Synode 
van 1820 noodzaakte hem, dat hij voortaau in betrekking tot de 
voldoening, zich ZQn vCl'klaren in ovol'ccnstcmming met wat door 
de S'ynode was uitgodrukt. . 

Maar naardien 01' moer aanklachten waren, 'en de Synode 
niet geneigd was tot verdere reformatie, seheidden zieh vijf go
meenten af. 

e. Aan deze "Dutch Reformed Ohureh" sloten zieh de 
corste "settlers" in 1849 aan, oTschoon zij hanl' niet wmoegzaam 
kenden, on ofschool1, die vCl'ceniging noch op de Kerkeraden, 
noeh op de Olassis, inaar aileen door eenige leidende broeders op 
eene private bijeenkomst onder zekere conditie besloten was. 
Later werd men er mede bekend, 'dat er niet sleehts eenige los
heid in de leer, maar dat er oak vele. Vrijmetselaars in de Ref. 
Church gevonden worden, zoowel onder depredikanten, oude,·
lingen en diakenen, als onder de gewone Hdmaten der kerk. De 
Classes Holland en Wisconsin hebben lang-maar toch tever
geefs---cii1 de Synode tegen de V rijmetselarij gepleit. Z~j kwa
men met hunne goedgestelde memories, en vCl'klaarden, dat het 
VOOI' een man onmogelij~ is, om een 'goed Vl'ijmetselaar te wezen 
eneen goed Ohristen, Toen zulks in de Synode van de Ref. 
Ohureh gezegd werd in 1880, antwoordde Rev. Dr. E. S. Porter 
in sterke bewoording, verdedigende Vrijmetselarij. Hij kondig-· 
de aan, dat hij was "Ro'ya) Arch Mason, en een leeraar van den. 
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Heere J ezus Ohristus." Prof. Wood maakte eene griIlig~, gees
tige "speech," doormengd met eene menigte bittere schimpseheu
ten over de 8 percent Hollanders van de Geref. Kerk, welke zieh 
bemoeiden met het private oordeel van de ovel'blijvende 92 
percent. 

f. Een professor ill Holland verkl",arde het in eene Olassis 
in het Oosten (n.l. in den Staat New York) bijgewoond te heb
ben, dat een Kandidaat voor de bediening des W oords gcexami
neeI'd werd. Een van de Olassis-predikanten vroeg hem naal' de 
leer dEn' verkiezing. Hij zeide: "Daar weet ik niet vall, ik ge~ 

loof er niet in, en ik preck er niet over." Toch werd hij toege-
laten. , 

q. 0111'. Van del' Veen, D. D., sprak op 4, J uni, 1890, te 
Ashbury Park, N. J., eene rede uit, die in het licht kwam, er, 
~aarin verscheidene zinnen voorkomen, die eene Al'miniaansche 
strekking hebben, als: 

"Welke is de ware betrekking van God in Ohristus tot de, 
werehH Voor onzen tijd was men tevl'eden, om de wel'eld een· 
youdig te beschonwen, als de spheer in welke God een nitverlw
ren volk had om te verlossen, en het overige gedeelte del' wereld 
dacht men zich als zonder God, alsof Hij eene overtalligheid 
(snperfluity) van menschen naar zijn beeld had gemaakt. God 
onderwijst ons nu de waarheid, dat de verlossing eene verlossing 
del' wereld is. De Kerk is geleid uit het 9de hoofdstuk del' Ro
meinen in het lIde hoofdstnk van denzelfden brief. Wanneer dc 
menschen het volle doel van God zullen zien, 'hoeveel grooter 
ideen, hoeveel meer leven zullen zij dan hebben." 

h. Dr, DeWitt, tot 1893 Professor te New Brunswick, in 
de Ref. Ohurch, schreef een boek over de Inspiratie des Bijbels. 
In dat werk wordt de letterlijke ingeving des Bijbels ontkend; 
wordt beweerd, dat er in den Bijbel fouten zijn; dat er personen 
in vermeld worden, die nooit bestaan hebben, enz. 

Dr. Van del' Veen reeenseerde dat werk in ])e Hope, prees 
het aan studenten en predikanten aan, en schreef, dat de studie, 
nedergelegd in dat werk van Dr. DeWitt, wat hoofdzaken betreft, 
overeenstemde met de resnltatm) zijner eigene studie gedurende de 
laatste 25 jaren. 
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Dr: Winter, predikant iii de Ref. Church te Grand Rapids 
(thans Professor aan Hope College), schreef aanstonds een boekje 
tegen het werk van Dr. De Witt over de Inspiratie. ' 

In eene conferentie, gehonden Jnli; 1894, te Grand Rapids, 
van leeraren onzer Kerk met predikanten en enkele leden van de 
Ref. Church in zake vereeniging vanbeide kerken, werd ge
vraagd: 

Wat doet uwe Kerk tegen Dr. Van der Veen, die dat werk 
aanprees~ 

Het antwoord was: Rij recenseerde dat werk, maar heeft 
daarbij niet verklaard wat hij zelfpersoonlijk van de Inspiratie 
geloofde !" 

Er werd·verder gevraagd: Wat doet uwe Kerk tegen Dr. De 
Witt I 

Het antwoord was: Dr. De Witt is een oud, afgeleefd en 
versleten man; hij 1eeft als eon vergeten burger in het verre Wes
ten, in Oregon. 

Een andere leeraar van de Ref. Church stond op in de con
ferentie en zeide: J\Jfaar wat is Inspiratie I Wij weten het nie!. 
En wie kan het zeggen? Is zij letterlijk, woordelijk, zakelijk of 
iets andel's? Wij weten het :t:iet en niemana wect het. 

Daarop zeide Prof. Beuker: Broeders, zoo moeten we hier 
, niet spreken. De Gere!. Kerk heeft al voor lang beleden wat zij 

in betrekking tot de Inspiratie gelooft. 

i. Ds.H. Van der Vries (lqeraar in de Ref. Church) schreef in 
])8 I:Ieraut,' dat de trouwe prediking des Woords den vrijmetse
laar op zijne plaats brengt, d. i. buiten de Kerk of buiten de loge 
(zie HeTaut, No. 865). Doeh de vrijmetselaars in de Ref. Church 
gaan noch buiten de Kerk, noch buiten -de loge,' maar worden in 
het Engelsche deel del' Kerk geduld, bcschermd en niet censura
bel verklaard. Wat beteekent dan nu zulke menschen in den 
vreemde rnisleidend schl'ijven ! 

Toen de Synode der ChI'. Geref. Kerk ten uwent met SOffi

mige ~ezer zaken en voornamelijk met de v.rijmetselarij in de Ref. 
Chlll'ch bekend we,'d, schreef zij in 1882 een brief aan de Synode 

. der llef. Church, "CaarYan he~ slot was: 

\ 
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"Wij gevoelen ons gedrongen tot tijd en stan de, dat gij met 
de zonde van vrijmetselarij, breekt, geene attesten aan Ollze vel'
trekkende leeraars en leden voor uwe Kerk te kunnen afzenden, 
noeh ze oak, zonder nader onderzoek, van uwe Kerk te 'kunnen 
aanuemen. " 

Het schrijven del'SYllOde te Zwolle werd door de Synode del' 
Ref. Ohurch ontvangen, en-naardien men dacht, dat het in over
weging nem€n van ''deze zaak de Synode in onaangename discus
sie zou wikkelen_werd de brief tel' zijde gelegd. 

IJe Hope schreef destijds dienaangaande: 
"De memorie del' Classis Wisconsin aangaande vrij metsela':' I 

rij, kwam in de Synode te Albany tel' tafel. Alweer dat kerke
lijk onderwerp, voor ons hatelijk geworden, daar .vij al de bitter
heid er van proefden.· Jnist er voor kwam dat kunstgewrochtder 
broeders uit de Ohr. Ger. Kerk in Nederland, mede over vrijmet
selarij, en, 0 tempera, 0 mores teen capie van bemoedigend 
schrijven cum luis. Is men daar dan krankzinnig 1 Denkt men 
dan, dat men met stokken en steen en te doen heeft 1 De indruk 
was treurig ·en op aller gelaat lees baal', vooral toen dat Iiefelijk 
einde er van werd gelezen, waarin bnze Synode behandeld. werd 
als een kwajongen, dien vader bij het 001' krijgt, en in eenen hoek 
del' kamer, met veelbeteekenend gebaar, wijst op een Spaansch 

. rietje." 
Zoo oordeelden de Synode del' Ref. Ohurch en· IJe Hope over 

het vermanend schrijven van de Synode del' Ohr. Geref. Kerk in 
Nederland. 

Hoe geheel anders, en omgekeerd, was nu het gevoelen van 
de Synode del' Vereenigde Kerken in Nederland in 1893, in be
trekking tot de Kerken in Amerika, vergeleken met het oordeel 
en gevoelen van de Synode der Ohr. Geref. Kerk te Zwolle in 
1882 ! !-De stand del' partijen hier was heel objectief door onzen 
Afgevaardigde geteekelld. Die stand der Kerken hier was er in 
1893 nog niets op verbeterd. Waarom dan behandelde uwe Sy
node onzen Afgevaardigde in 1893, of ook, waarom hoorde zij 
stilzwijgend aan', dut hij behandeld werd, alB ware hij een kwaad-

. spreker in de Synode-en ook in IJe Heraut als een zoodanige ge-

I 

i 



~.118~ 

brandmerkt werd, daar hij tach niets anders dan de naakte waar
held sprak? 

Bij de door ons bovengenoemde feiten zonden we meer kun
ngH voegen, maar de gemeldde zijn, naar aDZe overtuiging, ge
noeg, om te bewijzen, dat er in on~e kt'ingen ongerustheid bestaat 
in betrekking tot de losheid in de leer binnen de Ref. Ohurch, en 
dat Arminius bij sommigen hunner een tehuis zau vinden. 

Onze Synode oordeelt, vaders en broeders! .dat n iemand in 
nwe vorige Synode, eenig historisch noch zedelijk l'ech t had, am 
de zachte uitdrukkingvan onzen Afgevaardigde eenigszins ten 
kwade te .duiden, zooals 1m op uwe Synode, im in De IIeraut is 
geschied. 

Weshalve wij.in dezen ernstig correpti~ ,verzoe"!ren, en uwe 
hhlpe vragen, om in een Bijbelschen en Gereformeerden weg, ook 
hier te lande tot vel'eenigiug te komcn van hen, die beweren on
der eenzelfde belijdenis en kerkenorde te willen leven . 

.Met minzame groete en heil bed~, d~ Camm. voornoemd, 
G. K. HEMKES, 

H. BEUKEE, 

H. VAN DEE WEEP, 

E. V AN DEE VRIES. 
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