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amen hebben. ·afgelegd overeenkomstig de 
D. K. 0:, Algem. Bep., Art. 4, IIa. 

CL. ILLINOIS. 

DEl Synode herzie alinea 1, Art. 76, Syn. 
Acta '98, en z~)Q _zij meent om voorloopig 

. vand!' oprichting eener Oollege te moeten 
afzien, dan beslnite de Synode tot uitbrelding 
van het Litterrarisch onderwijs, door de be
noeming van een of meer' professoren ill het 
Litterraris~h Departement. 

CL. IOWA.· 

~. De Olassis -oordeelt, dat e1' eElli nieuwe 
schrede behoort gedaan .te worden, om ·onie 
Theol. School nader te brengell aan de be-·· 
antwoording van de eischen van-.onzen_tijd, 
door de benoeming van een vierden Profes
sor in de Theologie. .. , 

b. Bijaldien de Synode mocht besilliten 
het voor een Oollege verzamelde geld tege
bruiken tot uitbreiding van de Theal. School 
of anderszins, dan stelle zij toch .eerst de 
contribuanten in de gelegenheid om hun geld 
terug te ontvangen. 

CL. IOWA. 

a. De Olassis wenscht dat aan de Profes-· 
soren in de Theologie voortaan weer een ge
lijk salaris zal worden gegeven. 
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CL. GRAND RAPIDS-,West. 

b. De Olassis verzoekt dat de Synode terug 
Komeop Art. 151, Acta '96, in dienzin, da.t 
bet salaris van Prof. G .. E. Boer weer tot het 
vorig bedrag worde terug gebracht, van af 
Synode 1900. 

CL. OOST-FRIESLAND.· 

c. Het traktement van Prof. G. E.· Boer 
'worde weer tot het vorig bedrag terug ge
bracht, van af Synode 1900. 

Jan Verburg en S. Vundering (Cleveland) 

i!,. Protest·, aangaaudede hapdeling der . 
:Synode Jegens Pr.of. G. E. Boer. 

VI.-Tuchtzaken. 
CL. IOWA. 

De Synodegeve. een vaderlijken mad aan 
.alle Classen, dat ze elkaar behoorlijk dienen 
te respecteeren, bij het overdragen van 
Leeraars aan elkaar, en vooral dat geen Olas
:sis pogingen aanwende 'om een overgang' te' 
bevorderen zonder vooraf 'de andere Olassis 
bierin gekend te hebben. 

CL. ILLINOIS. 

De S'ynode stelle een niet in de zaak be, 
tl'okken Commissie aan om de one,eniglleid, 
,die 8r tnsschen Ds. Huizingh van Michigan, 

. * Ingekomene Protesten zullen de Synode voorgelezen worden:- , 
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en Ond. H .. De Wind van Illinois,bestaat, 
zoo mogelijk iri del' minne bij te leggen. 

CL .. MUSKEGON. " 

De Synode spreke nit of de Doop, 'd()or' 
Ds . . Wolbel'~ uitgevoerd, wettig is. 

VII.-Unions. 
CL. GRAND RAPIDS-Oost. 

De Synode wijze blj name aan de "geheime " 
genootschappen, wier lidmaatschap niet kan 
samengaan met het lidmaatschap del' Kerk, 
en geve hiervoor, zooveel mogelijk, de gron':" 
den aan. 

CL. GRAND RAPIDS-West. 

De Olassis verzoekt de Synode om in de 
Acta van 1900 met name te' noemen die 
Unions, wier grondwetten enz., afl'ee?e do~r 
de verschillende Olasses in de weegschaaL 
des W oOl'ds Zijll gewogen en te licht be
variden. 

CL. HACKENSACK. 

Resolved, That we, the Classis of Hacken
sack, petition the next general Synod, .to so 
modify and remove the prohibitory nature of 
the rule that respects Secret Societies, that.it . 
may be less arbitrary. 

(Besloten, Dat wij, de Olassis Hackensack, 
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de aanstaande algell1eene Synodeverzoeh;en 
am hetverbiedend karakter. van: den regel, 
betrekking hebbendeop geheime genootschap-

. pen, zoo te wijzigen of op ·teheffen, dat deze 
regel mindel' willekeurig warde.) 

VIII.-Varia. 
CL. OOST-FRIESLAND, 

Mag een idioot denDoopontvangen! 

CL. ILLINOIS. 

De Synode spreke hare afkeuring nit over 
het hulp aanvragen voor kerkbouw, Imiten . 
hetbestaande kerkhulpfonds. 

CL. HUDS~N . 

. De Olassis vraagt de Synode de aandacht 
te vestigen op den toestand van Rev. J. De 
Vries. . 

. CL. HACKENSACK. 

And that we p,'ay the Synod to express in 
no uncertain manner its· disapproval ofal! 
abuse and misapplication of Scripture by. 
several Societies in their pretended religious 
ob:;;ervances; 

And that the. Synod advise eVery·eolle 
sistory. to labor with those who are in, 
about to become members of the Ohurch; 

And endeavor to show them that -' ... co., 
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and ceremonies, which e1in~inate Jesus Christ 
to please the Jews, is incousistent with and 
not becoming a Ohristian profession, and a 
follower of the Lord Jesus Christ. 

(Dat wij de Synode'verzoeken op ondub
belzinnige,wijze hare. afkeul'ing nit te spre~ 
ken, o.yer het misbrnik en de verkeerde toe..; 
passing des Bijbels,door verschillende genoot
schappen, in hunne voorgewende gods~iensti~ 
ge plechtigheden. En dat de Synode iede
ren ,kerkeraad aanrade om mTIstig te werken 

, met zulken die reeds in de kerk zijn, of op 
het punt slaan leden te worden, ,en page hun 
a_an te toonen, dat vormen en plechtigheden, 
welke gesn rekening houden met J,ezlls Chr~~
tus, om de Joden te behagen, onvereenig
baar. zijn met en onb~tamelijk voor eene 
Christelijke helijdenis en voor de navolgers 
van den Heel'eJ ezus Ohristus.) 

CL. GRANlJ.'RAPIDS--Wesl. 

Lagrave Street Ohnrch requests Synod to 
have all past interest on Dollarcfund and 
Foreign l\fission Notes cancelled, and also 
past assessments,' to Theological School, 
promising that henceforth this church D; V., 
will endeavor to meet its obligations as they 
become dne. 

(De gerrieente aan Lagrave St. verzoekt. de 
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Synode, om de achterstallige interest van het 
Dollar-fonds en de Buitenlandsche Zending, 
haar te schenken. Als ook de vroegere aan- . 
slagen voor de TheoL School, belovende dat 
deze ge'!leente in het vervolg aan hare ver
plichtingen zal trachten te voldoen ter rech
ter tijd.) 

IX.-Acta in 't Engelsch. 
PL •• HACKENSACK. 

The Classis. of Hackensack. requests the 
Synod to have the )l1ilJUtes of Synod printed 

. in the English language. 

(De Classis Hackensack verzoekt de Syno
de, dat de Notulen der Synode mogen gedrukt 
worden in de Engelsche taa!.) 

X.-Protesten: 
To tlte Synod of tlte OAristian Reformed 

Olturolt, to be Iteld in June, 1900. 
DEAR FATHERS AND BRETHREN: 

The undersigned appeal from a decision of 
the Classis of. Hackensack, declaring the 
extra session, held at Ramsey, N. J.,March 
14, 1899, as legal. . 

We beg to differ from said Classis in their 
decision, and claim that theprojectbrs of said 

• 
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Classis, acted contrary to the rules of our 
Church and the Word of God. We now 
refer the matter to your honorable body. 

Hespectfully yours, 
J. N. TROMPEN: 

A. A. AC*~~RMA:N. 
Delegates to Classis Hackensack. 

(De ondergeteekcnden appelleeren van eene 
beslissing. del' Classis, Hackensack',- waardoor I 

de buitengewone vergadel"ing (der Classis),. 
gehouden teRamsey, N. J., den 14den 
Maart, 1899, wettig verkiaard werd. 

Wij vragen verlof .om van dit oordeel del' 
Olassis te verschillen, en meenen' dat de be
leggers van deze Glas,sis togen de regels on
zer Kerk en tegen het W oord Gods gehan
deld hebben.Wij leggen de zaak thans 
voar uw eerwaardige vergadering.) 

To the Synod of the Ohristian Ref. 01",,.oh: 
FATHERS AND BRETHREN: 

We, the Consistory of the Christian Re
formed Church of Ramsey, do appeal front a 
decision of Classis, held Dec. 27, 1899; in 
exonerating members of this congregation, 
who were placed under suspension by this 
Board. 
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Submitting this to your superior judgment, 
we r~main, sincerely yours, 

J. ]'1[. TROMPEN, President. 
A. A. ACKERMAN, Clerk. 

By Order of the Consistory. 

(Aan de Synode de'!' Ohrist. Ge'!'ef. Xe'!'k: 
V.ADERS EN BROEDERS: 

. Wij,de Kerkeraad del' Christelijke Ge. 
reformeerde Gemeente van Ramsey, beroepen 
ons op de Synode, tegen eene beslissing van. 
de classicale vergadering, gehouden den 2'7. 
stell. December, 1899, waarin zekere.l~den 
dezergemeente, die door ons als kerkeraad 
waren geschorst, van delie schorsing zijn ont
heven. 

Dit aan uw hooger oOl·deel voorleggend, 
verblijven wij inwaarheid de uwen ")etc. 

Tegen Protest. 

"Rev. Jacob N. Trompen makes an appea( 
to Synod, as to the legality of th" extra ses
sion of Classis, held March 14th, 1899." 

No notice of the above appeal was received 
by the Stated Clerk. 

OLASSIS HACKENSAOK, 

C. D. DeMott, S. C. 

(Rev. J aeob N. Trompen appelleert aan 
de Synode inzake de wettigheid del' buiten-
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