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Afgevaardi!!den ter Synode. 

Classis Grand Rapids Oost. 
Primi. Secundi. 

J. J. Hiemenga ... Leeraar J. R. Brink.. . Leeraar 
Y.P. Ile Jong.· ...... L. J.- Groen ............ L. 
F. J. Drost. ......... L. J. B. Hoekstra ...... L. 
L. Drukker •... Ouderlin'g H. Hamstra •.. Ouderling 
J. Oosterhuis ...... O. H. Drukker.: ....... O. 
J. Hendriksma ...... O. N .. Silvius. . . .. .. 0. 

Classis Grand Rapids West. 
H. Beets, _ " _____ Leeraar 
J. Keizer. ........... L. 
F. Doezema. .. L. 
E. Hekman •.. Ouderling 
W. Hoek ........... 0. 
A. Bosch .......... O. 

J. Timmermann, . Leeraar 
L. Veltkamp ........ L. 
W. Bode. . ..... L. 
A. Van Bree •. Ouderling . 
S. Jeltes ...... O. 
M. Ruster .... ~., ... O .. 

Classis Hackensack. 
J. C. Voorhis •.. Leeraar 
S. 1. Vander Beek .... L. 
J. L. Van Tielen ..... L. 
J. C. v" Saun •. Ouderling 
A. Demarest....... O. 
C. D. Schor .... 0. 

J. A. Westervelt •.. Leeraar 
J. Dolfin ............ L. . 
C. N. Van Houten .. L. 
P. Stam.. . .. Ouderling . 
J. Boer ............. 0. 
R. Paulison ......... O. 
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Classis Holland. 
M. Van Vessem, _ Leeraar 
J. Manni __ , _____ L. 
R. L. Haan _____ : .. _. L. 

D. R. Drukker,. Leeraar 
W. D. VanderWerp._L. 
J. Bolt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L. 

H. Bosch, ___ .o.uderling J. Heeringa .. _ o.uderling 
G .. W. Mokma ___ ._._o.. D. Van Loo ______ · ___ O'. 
A. Peters _ _ _ _ _ 0.. T. Beyer, ___________ 0.. 

Classis Hudson. 
P. Ekster, . ____ . Leeraar 
S. Bouma ____ L. 
H. Tuls. ____ . _ . ___ .--L. 
C. v.d. KooiJr. o.uderling 
F. Zeeuw ____ . ____ 0.. 
M. Beinema._. ___ . ___ 0.. 

Classis 
C. De Leeuw, __ Leeraar 
K. Kuiper _. L. 
W. Borgman ____ " _. L. 
S.· Hoekstra, _ . o.uderling 
P. G. De Boer, ______ 0.. 
G. W. Nijeuhuis_. __ .0.. 

. Classis 
E. Bos. _____ . _Leeraar 
T. Vander Ark _____ ~ L. 
I. Van Dellen, . L. 
G. v. d. Hart. _ o.uderling 
H. D. Van de Kieft._o.. 
W. Steenbergen. ____ -G. 

P. Kosten, _____ .Leeraar 
A. J. VandenHeuveL _ L. 
G, Westen berg ...... L. 
J .. Bolt, _ _ _ .. o.uderling 
D ... Velzen __ .... _. _ .0.. 
C. Witte .. _____ ..... 0.. 

Illinois. 
K. Poppen _ .... _ Leeraar 
B. H. Einink .. ~~ .. __ L. 
E. J. Krohne_. __ .... L.. 
G. Dijkhuizen. _ o.uderling 
J. Kleinhuizen. ___ .. _O'. 
J. Natelborg __ . _ .. _0.. 

Iowa . 
J. B. v. d. Hoek, _Leeraar 
J. A. Gerritsen ___ ... L. 
E. Vanden Berge ____ L. 
W. Vos, " ." .. o.uderling 
Ds. H. Fryling ...... 0.. 
A. Van Duren __ ..... 0.. 
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Classis Muskegon. 
J. ' Wijngaarden, _ Leeraar P. D. Van ¥liet, _ Leeraar 
S. S. VanderHeide ___ L. J. W. Brink _________ L. 
J. Walkotten ________ L. J. 1. Fles _____ .- ___ , __ L. 
G; Trap __ c ___ Ouderling D. Boven, _ . __ Ou_derling 
E. Dekker. _________ O. . G. KloosteL __ ... _ .. 0. 
J.Schreurs ____ , ____ 0. fI,Van der Ark ...... 0. 

Classis Orange City. 
J. Guelker. .... -_ Leeraar I 
J. Van der Mey __ .. _.L. 
L. Van Dellen _______ L.' 
A. Cupido,. _'. Ouderling 
S. Van Otterloo._ ... O. 
H. Jager _:_. __ 0. 

M. v. d_ Heide,. Leeraar 
J. Holwerda ...... ___ L. 
F. Stuart _ ... __ ..... L. 
A. Heynen, .. _ Ouderling 
H. De Vries ... _ .. _0. 
L. De Haan__ , .. _0. 

Chissis Ost Friesland. 
G. L. Hofker, __ Leeraar 
J. Plesscher._._ ..... L. 
H.·Walkotten ___ ..... L. 
H. Van de Riet, Ouderling 
G. Sinke._ .. _ ... ____ O. 
A.Tjepkes. ____ ... __ O. 

H. -Ahuis, _ ..... Leeraar 
C. Bode .. _ .... __ ... _L 
H. C. Bode_: .. : __ ._L. 
E. . Brouwer,. _ Ouderling 
C. Frerichs .... __ .. ,_ O. 
F. Van Hoorn_ ...... O. 



VOORARBElD. 
Op Dinsdagavond, 16 Jnni, 1908, am kwart voor 

aC~lt, zoo de Heere wil, U re des gebeds Vaal" de 
Synode, in het kerkgebouw der Eerste ehr. Geref. 
Kerk, aanTenace St., Muskegon, Mich. Voor
ganger, de Vice-President der vorige Synodale 

. Vergadering, Prof. L.Berkh9f. Deze opent oak 
de Eerw. Synode op Woensdag, 17 Juni, des voor-
middags am 10 nre, in hetzelfde kerkgebouwaan 
Ternice Straat Na gebecl 'en toespraak roept hij 
de deputaten op en -leidt de verkiezing van den pre
sident, vice-president en scrib'ae der Synode. De 
ver-kozen president aanvaardt zijn taak. Hij leest, 
de Opcnlij"e Verklaring voor, door de Synode met 
"j;)." te be_amen. Bepaling van wijze van arbeiden 
en uren van. zitting. De president benoemt -eene 
commissie tot verdeeling clef voorstellen en rubrie
ken van 't Agendum onder ver~chiI1ende commis
sies, desgewenscht met voorclrach.t v~n de lede~n 
er van, en commissie~ tot ontvangst ,:a~ deputaten 
van correspondentie-kerken. 
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I. THEOLOGISCHE SCHOOL EN 
COLLEGE. 

De Synode geve·· het Curatorium instructie 
aangaande de re-incorporatie der Theo!. School; de .. 
wet.in Michigan geeft aall eene corporatie 30 jaar 
bestaansrecht. . (Curatorium.) 

De Synode dringe er bij de Classes op aan om 
Cla~sicale penning.tneesters' te benoemen. 

(Curatorium. ) 

De Synodebesluite wijziging te maken in het 
Reglement voar het Curatorium, Art. 5. In over-
weging wordt gegeven dit Art. aldus te lezen: 

Bet Curatorium zal in de maand Juni zijne jaar
lijksche. vergadering houden tijdens de exainina. 
De ex'!-mens worden afgenonJen door de _ Facul
teit -onder medewerking van het Curatorium. Het 
Cur:atoril1lTI beslist qf een stt1den~ tot hoogere stu-
die bevorderd kan worden 'of op een diploma aan-· 
spraak heeft. In Sept., bi j het openen der lessen, 
of op eenigen anderen tijd, kan eene speciale verga
dering belegd worden, zoo het Moderamen dit noo-
dig oordeelt. (Curatorium.) 

De Synode herbenoeme de Professoien Reyns en 
Kuip·er. . (CI. Illinois.) 

De Synode ne1'lle in overweging' }Vat er gedaan 
kan en behoort gedaan te worden om onze College 
volledig te maken. (CI. Illinois.) 
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De Synode spreke de wenschelijkheid uit, dat op 
onderscheidene pl~atsen in ons land, Academies 
w?rden opgericht, waar het onderwijs gegeven 
wordt in Gereformeerden geest. (C/. Illinois.) , 

De Synode bepale clat studenten die in het verre 
Oosten of die vVest van de :iVIississippi won en, van 

het 1;>etaleIl' van leergeld aan onze School te . 
Grand' Rapids geheel vrijgesteld worden als een 
billijke tegemoetkoming van -de hooge reiskosten 
die znlke st1--1denten elk jaar hebben nit te keeren. 

(Cl. Orange City.) 

The Synod reconsider her decision with respect 
to the number of curators from each Cla:ssis, page 
30, Art. 62, Acts of SynodlD06, and have one 
Curator fro111 each Classis. 

Grounds for reconsideration: 
. 1) Change in method of examination. 

2) Increasing number of Classes. 
(Cl. Hackensack.) 

. (Verlaling.) De Synode herzie haar besluit 
aangaande het getal curatoren uit t;lke Classis, 
pag. 30, Art. 62, Acta Syncidi1906, en hebbe een 
Curator uit elke Classis. ' 

Gronden voor herziening: 
1) Vr::randering in de methode van _examina_' 
2) Vermeerdering van Classes.' 

(Cl. Hackensack.) 
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Verslag van het Curatorium. Zie oak p. 33, 
sup. 6, en p. 35, sub. V, Acta Synodi 1906. 

II. INWENDIGE ZENDING. 

De Classis, zich 1?ezwaard gevoelende omtrent 
de nieuwe methode thans gevolgd in de Inwendige 
Zending, a )amdat de Bi jbelsche grondslag er voor 
anvolcloende is; b) omdat het tat linantieele moei~ 
lijkheden leidt, gelijk nu reeds onder ons het ge
val is; c) omdat het -enkele- kerken te veel op den 
vO<?rgrond elcct treden of fictieve handelingen be
vorcle'rt, en d) daardoor de belangstelling in de: zaak 

. schaadt, dn'ngt er m:j de Synoqe o.p aan, am in zake -
de In;;end(ge Zending tot de vroegere methode te
rug tekeeren (tot v66r Juni, 1907, gevolgd.') 

(Cl. G. R. West.) 

Classis verzoekt opheffing van de regeling in 
1906 gemaakt inzake sarnenwerking van Classis 
Muskeg·on met Classes Holland en Illinois op zen
clingsterrein, opc1at de Classis vrij zij_ am over te 
gaan tot de nieuwe reg-eling voor het ~nw. Zen- C 

dingswerkin haar midden. (CI.Muskegon.)' 

De Synode besluite- tot opheffipg van het ge
meenschappelijk· arbeiden op het gebied der Inwen
dige Zending, door C1. Hol}and, Muskegon en Il-
linois. (Cl. Illinois.) 
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De Synode wekke de onderscheidene Zendings
commissies op om den Zendelingen te voorzien van 
geschikte lectuur tef. verspreiding op de Zendings-, . 
veld en. (Ct. Muskegon.) 

Aangezien de meerclere vergaderingen onzer 
kerken in Classes en Synoden wettige vertegen
woordiging vormen van die kerken, zoo voIgt, dat 
nietalleen iedere kerkeraad in afzonderlijke zitting 
een Bedienaar des Woards mag roepen en in het 
ambt ste}len, maar tevens, dat oak iedere Classis 
en Synode in gecombineerde zitting zulks magen 
doen, waar een Bedienaar des Woards vaor _ge
meenschappelijken arbeid noodig zij. 

(Kerkeraad, Vierde Gemeente, Paterson.) 

V gl. Acta 1906, 'Art. 108, 23. Verslag Comm. 
over- de vraag: "Of de roeping vaor de Zending 
oo~_ mag uigaan van Classis of Synode." . 

Ill. HEIDEN ZENDING. 
In zake de H eidenzending blijve onze Kerk bij de 

tegenwoordige wij ze van eloen. 
(Cl. G. R. West.) 

De, Classis stelt de Synode VOOl", om het voorstel 
vervat in ,het Minderheids-Rapport,' te tafelen, tot 
de kerken in Synode vergaclerd, een vast beginsel 
zuBen hebben aangenomen, in zake roeping en zen
ding van Missionaire Bedienaren des Woords. 

. (Ct. Illinois.) 
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De Synode zoeke te bewerken dat' naar de bee 
ginselen, neergelegd in het minderheids-rapport, 
inzake de reorganisatie del~ Heiden-Zending, ge-. 
handeld worde in de praktijk. 

(Cl. Orange City.) 

Mocht de verhouding van Classis .Iowa tot Re
hoboth worden bestendigd, dat dan de Synode be
pale, dat door den Board der Heidenzending 
voortaan drie-vierde der reiskosten vaor de depu-
taten ter Classis worde betaald. (CI. Iowa.) 

Verslag der Comm. tot het opstellen eener Zen
dingsorde. Zie Acta 1906, Am. 70, 3; 108, 19. 
V gl. Art. 108, 23, Acta 1"906. 

IV. JODEN ZENDING. 
De Synode leide de Joden-Zending in Gerefor-

meerde kerkelijke bedding. (CI. Orange City:) 

Verslag der Comm. vaor cIe J oden Zen ding. 
Art. 108, 13, Acta 1906. 

V. PUBLICATIE ZAKEN. 
De Synode besll1ite dat De Wachter in boek-

formaat uitgegeven warde. (Cl. Iowa.) 

De Synode besll1ite dat in De Wachtergeen ad
vertentien meer" worden opgenomen van land agen
ten en van patent medicijnen, als niet -behoorende 
in een kerkelijk blade (CI. Illinois,) 
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De Class is verzoekt de Synode het kerkgezang in 
al onze gemeenten en Classes in overeenstemming 
te brengen met Art. 69 van de D. K. 0., en herzk 
hetgeen (~ienaangaande besloten werd op de Synode 
van 1890. Zie Acta. (Cl. G. R. Gost.) , 

De Synode besluite dat bet kerkgezang, in al 
'onze gerneenten, in overeenstemming zij met Art. 
69, D.r<:. 0., en herzie daartoe hetgeen besloten 
is in Art. 24, Synod. Acta 1890. 

(Ct. Illinois.) 

Verslag' clef COIl1ll1. over "Uniformiteit in .Kerk
gezang." Acta 1906, Art. 108, 7. 

Verslag van den deputaat der "Joint Committee" 
voor de nieuwe Engelsc:he Psalmberijmin·g. (Art. 
108, 8.)' 

Verslag der C0l11111. over de revisie van Art. 36 
der Nederl. Belijdenis. 

Verslagen der Commissies "tot vertaling van Be
Fjdellisschriften en Liturgie in 't Engelsch en 't 
Duitsch. (Art. 108, 20, 2L) . 

VII. KERKENORDE 
EN KERKREGEERING. 

Verzoek van Revisie van Aft. 35, letter 4, Syn. 
Acta 1906. (Ct. Holland.) 

De Classis vraagt de Synode of Art. 38, D.K. 0., 
oak van kracht is" bij organisatie eener (nieuwe) 
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gemeente birinen den kdng eener bestaande,' pla-at- _ 
seli jke kerk; zoo niet, dan sp'reke de Synode uit, 
welke rechten de plaatselijke kerk heeft in geval 
van aanvrage om organiseering eener nie:!1we ge-:' . 
meente binnen de grenzen der plaatselijke kerk. . 

(Ct. G. R. West.) 

Aangezien de deputaten ad examina naar- Art 64, 
letter h, Acta 1894, niet in harmonie zijn met de' 
Dords«he Kerkenorde, Art. 4 en 36, zoodat het be
oogde doel met de deputaten niet bereikt kan wor
den, benoeme de Synode de deputaten ad examina 
volgensArt. 4, D. K. 0., opdat de kerken de toe
lating tot de Bediening des Woords in haar midden 
kunnen controleeren naar Art. 36, D. K. O. 

(Ct .. Orange City.) 

De Synode spreke nit of men, -waar geloQvigen, 
leden onzer Kerk, wonen en geregeld godsdienstc 
houden, maar nag geene gemeent~ is, de sacramen-
ten mag bedienen. (Ct. O. Friesland.) . 

De ,Synode wijze aan op- w"ei15:e, granden, vande
lingen, door geloovigen aangepomen, den Heiligen 
Doop kunnen ontvang~n. (ct. Illinois.) 

De' Classis Illinois, gelet hebbende op de ver
schillende tgepassing van Art. 75, D. K. 0., waar
door in sommige gevallen het karakter van OPEN
BARE BELIJDENIS verloren gaat, heeft beslo-

, ten, ter verkrijging' van --eenheid in het doen van 
. belijdenisvan zonde tegen het zevende gebod, door· 
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Avondmaalgangers bed rev en, het volgende als re
gel in haar niidden te onderh-ouclen; en stelt de 
Synode voor/dit formulier te accepteeren en als 
leiddraad VOor heel de Kerk te doen gelden. 

FORMULIER VAN BELIJDENIS VAN ZON-
DE TEGEN HET ZEVENDE GEBOD. 

a. Belijdtgij, dat gii tl hebt sehuldig gemaakt 
aan overtreding van het zevende gebod? 

b. 15/11 deze zonde van harte leed voor den Ree
re, hebt gij ze voor Hem beleden, en hebt gij het 
vertrotlwen, dat Hij u deze zonde -vergeve:r:- heeft? 

c. Is het tl oak leed de gemeente bedroefd te . 
hebben en begeert gij oak weer door haar in den 
goeden staat hersteld te worden? Antw. J a. 

Daarna spreekt de dienaar: En gelijk· de Heere 0. 

11 vergaf, zoo vergeeft U o'ok de gemeente thans 
volkomen al de droefheid h'ilar aangedaan, en de 

. Heere, die zelve de. Opperheer is, -zij ons voorts 
bewarend· nabij. . (C/. Illinois.) 

N aardien aDze Kerk alleen echtscheiding erkent . 
nit oorzaak van hoereriL, herzie de Synode Art. 43, 
2, Aeta 1906, en late den kerkeraad Cutlerville 
(Fisher) vrijheid van handelen in de betrokkene 
zaak, wijl hem niet aangewezen werd op onbijbel.-
sehe gronden te handel en. (Ct. H "dson.) 

Instrl1cties: a. De Classis vraagt de approbatie 
der Synode in zake de wijze waaropde Classis 
·met ·den Kerk~raad eler gemeente Cutlerville denkt 
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te handelen, indien hij blijft weigeren zich aan 
de uitspraak clef breedere vergaderingen te onder-, 
werpen. (Ct. G. R. OOSI.) 

.De Classis Grand Rapids West verzoekt de_ SyC 
node dringend om uiteenzetting van gronden voor 
de uitspraak der Synode 1890, Art. 66, aldus lui
dende-: "lYIag een man van wien d~ vroL1.W zich wet

tig liet scheiden, omdat hi j overspel bedreef, ingec 
v'al hij bij hetIeven zijner eerste vrotlw weer-in 't 
huwelijk treedt, lid der gemeente zijn? De Sy
node beantwoordde deze vraag ontken,nend. Een 
concreet geval eischt deze uiteenz€;:tting. 

(Ct. G. R. West.) 

De Synode vestige er de aandacht op-dat in som
mige- Ol1zer g-emeenten, de C~techisatie schijnt weg 
te vall en. Zi j vermane aUe kerker,aden tot ge-
trot1wheid in dezen. (Ct. Illinois.) 

De Synode herzie Art. 82, D. K. 0., en schrappe 
de c1ausule: <lvVaar (het attest werd opgevraagd." 

. (Ct. Illillois.) 

De Synode wijzige de Leeraars-attesten en het 
attest van Lidmaten aldus: 

A. Lccraars-Attesten. 
L.S. 

De kerkeraacl cler Chr. Geref. Kerk (zie attest) 
van ........ tot op den datum yan de on'derteeke-
ning van dit attest, het ambt van (zie attest) 
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Dit getuigenis is Z.E. w. ter hand gesteld den .... 
en, tenzij 1110gelijke bezwaren zich opdo~n, zal waf-;
den aangevulcl, bij zijn vertrek uit voornoemde ge
meente, door een getuigenis des l<':erkeraads; het-
welk aWns zal luiden:, ' 

Dc kerkeraad der Chr.Geref. Kerk teo ....... . 
vcrklaart bij dezen dat Ds ......... tot op datum 
dezes, in de gemeente het ambt van Bedienaar des 
Goddelijken Woords getrouw en naarstig bediend 
hedt, houdende zich in leer en leven aan den Woor
de Gods naar de opvatting onzer Forrnulieren van 
Eenigheid en de aangenomen ,Kerkeno.rdening; en 
den ........ afscheid van de gemeente nam. 

De kerkeraad voornoemd, 

Den .......... 19 .. 
In verband met voorgaand attest IuicIe het clas

sicaal attest aldus: 
Dc Classis .......... onder welke de gemeen-

te .......... resorteert, approbeert bovenstaand at-
, test van onzen geliefden medebroeder in de Bedie

ning, terwijl Z.E."\r:r. zal zijn overgedragen aan de 
Classis.: ... "'"'J in wier midden Z.E.w. -de gemeen-
te .... -.... aJ§:~herder en~ leeraar hoopt te bedienen; 

'''~9 

zoo ook bovengenoemd getuigenis Z.E.w. bij zijn 
vertrek verleend door den Consuient cler roepende 

'gemeente ter bevestiging in orde bevonden zal zijn. 
N amens de Classis voornoemd, 

Den ........... 19 .. 
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B. Lidmaats.-attest. 

L. S. 
De Kerkeraad der Chr. Gere£. Kerk te (zie at-

test) en, zaaverre hem bekend ...... ge16af. .. , .. 
wandel. Met dit getuigenisbeveelt ( zie attest) en 
verzoekt de Opzieners dier kerk" " .... " . onder huon 
christelijk opzicht 'en bestuur te nemen, tot het ge
bruik der H. Sacramenten toe te laten, en in aIle 
vaarkamende gevallen met christelijken raad bij te 
staan. 

Gedaapte kinderen zijn: (zie attest) 
De kerkeraad vaarnaemd: 

Den ............ 19 .. 
(Cl. Iowa.) 

De Synade w~rclt verklaring gevraagd van Art. 
5 § 11, auzer K. 0., nl.: Of de raepende gemeente 
ook nog terug betalen moet aan de gemeente van
waar zij .den leeraar riep, wat de restitutie betreft, 
die laatstgenoemcle g~~neente heeft moeten uitkee-
ren. (Cl. Iowa.) 

De Synode continueere· de Commissie in z~ke de 
herziening der D. K. O. en geve aan haar een wel
omschreveu. opdracht tot ·r.evisie der Kerkenorde, 
in den geest van het rapport dier Commissie. 

(CI. O. Friesland.) 

Verslag der Camm. voar de revisie der Kerken- c 

arde. (Art. 108, 4.) 
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VIII. VARIA. 

De CIassis verzoekt de Synode, dat zij het 
minderheids rapport'omtrent de Utrechtschecon

, c1usies, door de Synode 1906 ter tafel gelegd, aan
neme.· (Zie Acta 1906, Art. 93, VI.) 

(Cl. G. R. West.) 

De Synode dringe bij aIle gemeenten onzer Kerk, 
doch in het bizonder bi j onze Engelsch-sprekende 
gemeente~, er op aan, dat, nien op aIle mogelijke 
wijze het Christelijk lager ond<irwijs bevordere. 

(Cl. H oUand.) 

Verzoek am Classis Holland te splitsen in Clas
sis Holland met de gemeenten West van de town 
line tusschen de townships Holland en Zeeland, en 
de townships gelegen ten noorden en ten zuiden de
zer townships: South Olive, ,West Olive, Noorde
laos, Harderwi jk, Holland (5 gemeenten), Niekerk, 
Graafschap, E. Saugatuck; en in Classis Zeeland 
met de gemeenten Oost Van genoemde town line: 
Rusk, Borenlo, Beaverdam, Hudsonville, Zeeland' 
(2 gemeenten), Overisel, Oakland, Drenthe, Zut-
phen, Jamestown. ' (Cl. H oUand.) 

De Classis verzoekt der Synode de wenschelijk
heid uit te spreken clat er ten opzichte van de te
rugbetaling aan de Kas E. B. P. zooveel mogelijk 
gelijkvormigheid kame. (CZ. G. R. Oost.) 
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De Classis vraagt de Synode om advies 'betref
fende de volgende zaak: De Classis adviseerde 
den kel'kel'aad Crosby St. het attest van een Jid
mate, die haar man vertiet en in Wright, Iowa, 
wonen ging, naar. de gemeente aldaar te verzenden. 
De kerkeraad der gemeente Wright stuurde het 
attest terug op advies van Classis Ost Friesland. 

(Cl. G. R. West.) 

De Synode sanctioneere het besluit del' Classis 
1\1uskegon inzake de ~'Grange" Orde. 

(Kerkeraad, Vogel Center, Mich.) 

De Classis vel'zoekt de Synode in 1910 ·D. V. te 
vergadel'en' in (Roseland) Chicago. 

(Cl. Illinois.) 

De Synodc besluite voortaan af te vaardigen 
naar de' Synode naar het aantal "huisgezinnen; dit 
aantal afgevaardigden worde door de Synode be-
paald. (Cl. Illinois.) 

De Classis stelt del' Synode voor het aantal af
gevaardigden te verminderen van 6 tot 4 nit eIke 
Classis, (Ct. G. R. Oost.) 

Synod decrease the number of delegates from, 
each Classis, (Cl. Hackensack.) 

(Vertaling)-De 
afgevaardigden. 

Synode vermindere het aarital 
(CL ,Hac!<ensack.) 
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IX. VER5LAGEN. 
(De Commissies met een Romeinsch cijfer ge

merkt zijn genoemd onder de desbetref-
fende Rubrieken.) 

Synodale Commissie. 
Syn_odale Penningmeester. 
Curatorium. (V gl. Acta 1906, p. 33, sub. 6,· en 

p. 35, sub. V.) (Rubriek I.) 
Deputaten der Inwendige-, Heiden- en Joden 

Zending. (Rubrieken II, III, IV.) 
Emeritus Board. . 
Kerkhulp. 
Psalm Revision deputaat. (Rubriek vI:) 
Ver-tegenwoordiger bij de National Christian As-

sociation. 
Wachter Commissie. (Rubriek V.) 
Comm. in zake de Unions, p. 66, Acta 1906 .. 
Commissie tot herziening der Kerkenorde. (Ru-

briek VII.) . . 
Comm. tot herziening Art. 36 der BeWdenis. 
Uniformiteit inkerkgezang. (Rubriek VI.) 
Commissie om een plan te ontwerpen ter af-

schaffing van vaststaande Commissies. ·(Art. 
108, 12.) 

Comm. over de vraag: "Welke is de Verhouding 
der Kerk tot de Sabbat School1" en "S. S. 
rooster en plannen." (Rubriek V.) , 

Comm. tot Regeling van het Halve-eeuw Feest. 
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Comm: tot opstellen eener Zendingsorde. (Ru
briek III.) 

Comm. tot Vertaling der Belijdenisschriften t;nz. 
in 't Engelsch. (Rllbriek VI.) 

Comm. tot Vertaling der Belijdenisschriften .enz. 
in 't Duitsch. -(Rubriek VI.) 

Comm. over de vraag: HWanneer iemand als ·Die· 
naar des W oords te beschouweil. is," en "0£ 

. de roeping voor de Zending ook mag uitgaan 
van Classis of Synode." (Rubriek II.) 

X. CORRESPONDENTIE KERKEN. 
Verslagen van depl1taten naar de breedste verga-

derillgen der 
Reformed Church in AmeriCa. 
United Presbyterian Church .. 
Synod Reformed Presbyterian Church. 
General Synod Reformed· Presb. Church. 
Associate Presbyterian Church. 
Afvaardiging naar de bovengenoemde Kerken 

en' naar de Geref. Kerken in N ederlaild. 
Schrijven cler Geref. Kerkin Zuid Afrika. 
Schrijven, American Tract Society. 

XI.. PROTESTEN.· 
Protest van E. Van der Vries tegen de handeling 

der Classis Grand Rapids Oost. 
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XII. RESOLUTIES 
VAN ROUWBEKLAG. 

Dss. 1-1. Van Hoogen, J. E. De Groot. 
Voorganger J. Molhoek. 

XIII. BENOEMINGEN. 
Synodale Commi$sie.· 
Synodale Penningmeester. 
Penningmeester Board ~der Heiden Zending. 
Approbatie van deputaten van Curatorium' en 

Zen dings Commissies. 
~ Emeritus Board. 
Kerkhulp Comn!. 
Psalm Revision Camm. 
Deputaten naar ,Corr. Kerken. 
V'ertegenwoordiger bij N. C. A. 
vVacliter Comm. eriz. enz. 

Getromv Afschrift. HENRY BI<ETS, S. C. 
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