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ACTA DER SYNODE' 
YAN I)E 

Ch:dstelijke Gereformeerde Kerk . . 

Gehouden van 1710t 2S luni, ,1914, 
Ie Roseland; Chicago, 111., V. S. A. 

MORGENZITTING, WOEl\jSDAG, 17 JUNI. 

ARTIKEL 1. 

In de Derde Chr. Geref. Kerk, Roseland, Chicago, Ill., op 
Wpensdagniorgen,'17 J;'ni, om 10 uur, wordt de Synodale Ver-
gadering tot orde geroepen door Ds. A. Keizer, Praeses del' I • 

. Synode van 1912, die den vorigen avond in de Eerste Ge-
meente 't Biduur Vaal' de Synode leidde,' sprekende over 

. Psalm 87: 7. 

ARTIKEL 2. 
Ds. A. Keizer opent met te laten zingen Psalm 86: 6, leest . 

1 Cor. 13, en spreekt de vergadering toe als voIgt: . 

"Eenvadrde en gelie/de broeders in Chrislus, Depulalen ler Synode, 
Hooggeleerde Heeren Pro/essoren, Broeaers als depulalen en 
commissies door de von"ge Synods benoemd om deze ~ynode 
met rappo.'rten en -adpies fe dienen ~., . 

Genade, Hede en barmhartigheid, warde u geschanken 
van God den Vader, en van onzen Heere Jezus Christus, door 
'den Heiligen Geest. Amen . 

. Ret is ,me een aangename taak, Inijne broeders! aaa den 
morgen van de zen -schooonen Juni-dag, in dit schoone kerkge

." bouw, het derde onzer kerken in het land, der Rozen, u wel
, korn te "heeten. Wat -een genot, vooral als wij tal van jaren itl 
onskerkelijk leven hehben meegeleefd, zoaveel broeders van 
Oost 'en \"Al ~st nog eens te mogen ontmoeten, elkander in ~het 
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trouwe DOg te blik~~en, Dude kennisseri de ,hand cler warme 
vrie'ndsch'ap tee dnlkken, ,\'ant ons land is z60 groat en wij wo
nen· zoo ver van elkander. In 21 Staten onzer ,groote Unie,'als
'mede in Canada, in' 't gebied 'van Koning George, zijn_,'onze 
kerken verspreid. Dat maakf het zien en' het wederzien van, 
elkander zoo zelden en stem): dan tot hartelijken dank en innige 
blijdschap. " 0 0 0 0 

,iVij zijn in Syn'ode samengekomen, ten.einde de belangen 
onzer kerken te behartigen. vVij leven met elkander in een ge
meenschappeIijk accoord van kerkelijke gemeenschap ;heb
ben gemeenschappelijke belangen, rakende Leer en Leven; 

00 School en Zending, enz."Ons Agendum wijst ons hier den 
weg.o En nn hebben·wij bij de behandeling dezer zaken elkan
-clefS voorlichtig ten zeerste noodig. 

Vl at betreft de Leergeschillen, die weI eens de gemoede
ren verdeeIden, wij bidden de Synode, blijf staan bij de, wat 
wij z.ouden kunnen noernen: De Unie van Utrecht, de Pacifi
catie van Muskegon. Laat het daarbij blijven. Laat onsdat 
genoeg zijn. Verder ga men niet. Met waardeering van el
kander. Met Paulus zij aller belijdenis: "Wij kennen ten 
deele en wij profeteeren ten deele." 

Rakende ons Hooger Onderwijs zullen wij gelegenheid 
vinden tot breede debatten. Verschillende zaken komen aan 
de orde: Het aantal Curatoren, de benoeming 0 van profes
soren, overdracht van onze Academy aan een Vereeniging 
voor Gereformeerd Middelbaar Onderwijs, e.a. 

De Zending, zoowel de Inwendige als de Heidenzending-
am hier niet te spreken van J oden- en Mohammedanen Zen
ding, welke aIle'in ons Agendum voorkomen-eischt voorzich
'tige bespreking. Op vorige Synoden verwachtten wij soms 
groote spanning rakende het beginsel van Zending. De" Heere 
echter beschaamde die vreeze, en .!1U bouwen wij voort op de 
grondslagen toen gelegd. Nog altijd is het mijne overtuiging 
in de Zending hoofdzaak te zijn, dat ze plaats vindt. B:r scheen 
weI eens gevaar, dat gehoorzaamheid aan het bevel, het Evan
gelie allen crcaturen te brengen, door het haspelen soms .over: 
wie zen den moet, schade zou lijden. 

De Amerikanisatie onzes volks is een machtig probleem 
onder ons. God beware ons voor drijven en, voor drijvers on
der ons, opdat wij niet uit elkaar gejaagd worden. De Heere 
geve aan onze Kerk ook hieromtrent wijsheid- ~n voorzichtig
heid, zoodat wij heel ons volk geleidelijk mee krijgen. Dol
zinning drijven heeft in de Kerk van Christus op aarde al wat 
kwaad gedaan. Laten wij gezamenlijk, met waardeering van 
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elkp..uder,· 'ook 'niet met overhaasting, hieraan arbeideri, met 
de bede om '5 Heeren' gQedkeuring. . ~ " , ,:t , . 

Onze predikantellkring werd sinds de vorige SYnode h~fl, 
wat gedund. Niet-minder dan--een vij'ftal werde.n'on's door den 
dood ontrukt en anderen'verplicht eelytiJ'dlang .rust te nemen. 
Wij gedenken in deze oogenblikken het ov.edijden van de, 
"meriti-predikanten:R. Drukker enJ. H. Vos, ende in actie-, 
ven dienst zijnde leeraars. M. J. Marcusse, J. A. Kett en 
K. Van Goor. :Hun heengaan spore ons. aan onzen maar- kor- '. 
ten arbeidstijd welte besteden. , " " ! 

Mannen broeders, de, taak die ons wacht is een bela,l1g-, 
rijke. Werkzaam te .zijn in Christus' Kerk: is immer van groote 
beteekenis, maar niet het niinst in een' vergadering als deze, 
de breedste onder ons. Wij hebben noodig wij.sheid elCvoor
zichtigheid, kalmte en beslistheid; groote behoefte allereerst; 
aan de voorlichting en aan de leiding des Heiligen Geeste's. 
Komt, vereenigen wij ons daartoe in het gebed tot den .God 
alIer genade, met ·en voar elkander." 

.GEBED. 

ARTIKEL 3. 
Na gebed worden de lastbrieven ingediend. De volgende 

broederen bleken ter Synode gedeputeerd en aanwezig 'te zijn:' 

Classis Grand Rapids Oost. 
Dss. P. Ekster, J. J. Weersing, Dr. Y. P. De Jong; 

',Oudd.:r. B. Hulst, B.Sevensma, A. Bierema. ' 

Glassis Grand Rapids West. 
Dss. E. J. Tanis, J. C. Schaap, L. Veltkamp; 
Oudd. G. J. Haan, E. Hekman. 

Classis Hackensack. 
Dss. D. De Beer, K. Poppen; 
Oudd. P. Starn, George Barrowclough. 

Classis Holland. 
Dss. P. A. Hoekstra, M. Van Vessem, W. D. Van der Werp; 
Oudd. R. Mulder, D. W. Jellema, H. H. Snieders. 

Classis Hudson. 
Dss. G. 'o/estenberg, R. Bolt, J. Keizer; 
Qudd: J. Van ,der.Plaat, D. Dykstra, F. Zeeuw. Ii 
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ClassisIllinois. 
Dss. ]. Manni, W. ~tuart, D. Zwier; . 
Oudd. L., Bene, H. BQonstra, F. A. Van Zomeren. 

" Classis Muskegon. 
Dss. J.Bruinooge, J. Hayeman, H. J. Mulder; 
Oadd. j. Schreur; G. Klooster, ·F.Hendricks. 

Classis Orange City: 
Dss. F. Stuart, ]. Timmermann, J. M. Voortman; 
Oadd. J. S. Adema, K. De Vries, J. Wiersma. 

'Classis Ost Friesland. 
Dss. F. Schuurmann, B. N age!, C. Bode; 
Oudd. ]. Lolling,]. Cooper. 

Classis Pacific. 
Dss. M. Borduin, N, Gelderloos, A. Guikema; 
Oudd. ]. Slotemaker, R. Kooi, A. Witte. 

Classis.Pella. 
Dss. H.Bultema, H. Danhof,C. pe Leeuw; 
Oudd. A. Van Duren, H. Overbergen, Chas. Van der Kooy . 

. Clas)'is Sioux Center. 

Dss. J. Holwerda, H. M. Van der PJo~g, P. Jonker; 
Oudd. G. Van Otterloo, P. Nieveen, B. Brinl<:., 

Classis Zeeland. 
Dss. A. Keizer, E. J. Krohne, J. Smitter; 
Ouc.ld. A. Bosch, J. Miedema, H. Goodyk. 

De lastbrieven worden geaccepteerd. 

ARTIKEL 4. 
De stemming voor 't Moderamen grijpt plaats met het 

volgend resultaat: 
President-Os. J. Manni. 
Vice President-Os. VV. Stuart. 
Eerste Scriba---=--Ds. M. Van Vessem. 
Adjunct Scriba-Ds. H. M. Van der Ploeg. 

ARTIKEL 5. 
Ret Moderam"en ~eemt zitting en de nieuw-gekozen 
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Pra~ses, Ds. J. Manni,spreekt de yerg;!d~ring toe. ,Na betui
ging van warmel:} dank voo~' de eer bewezep.,- gaat 4ij- de verga

,dering voor in hetgebed. Hierm"e dndigt de , morgepzitting. 

NAMIDDAGziTTING, WOENSDAG,17 JUNI. 

ARTIKEL 6. 
De namiddagzitting wordt geopend met het zingen van 

Psalm 119 : 3 !ioor de Synode, en gebed door den Vice Praeses, 
Ds:W. Stuart.' ' , 

ARTIKEL 7. 
De President leest de "Openlijke Verklaring" welke door 

de vergadering st"aande aangehoord -en door allen met "Jail pe-
antwoord werd. ' 

ARTIKEL 8. 
Besloten te vergaderen 's voormiddags van 8 tot 11 : 30, en 

's ~amiddags van 2 tot 5 : 30, met een kwartier pauze tusschen~ 
beide. 

ARTlKEL 9. 
i-Beslpten war-dt door, Commissies van Prae~advies te' arbei-'· 

den. De President benoemt als voigt: , 
1. Comm. voor de verschillende rubrieken: ,de Leeraars : 

p, 'Ekster, K. Poppen, P. A. Hoekstra, W. Stuart, F, Stuart" 
B. Nagel, A. Guikema; ende OUderiingen': E Hekman, J. Van, 
der Plaat, H. Overbergen, G. Van Otterioo, A.' Bo~ch, en J. 
Schreur. 

2. Comm. voar ontvangst van Deputaten van Corre~pon
dentie Kerken: Dr. Y. P.De Jong en Ds. D. Zwier. 

3. Comm. voor benoemingen: de Leeraars E. J. Tanis, 
R. Bolt, J. Bruinooge, J.M. Voortman, C. De Leeuw, en J. 
Smitter; en de Ouderlingen: J. B. Hulst;D. W. Jellema, H'. 
Boonstra, en J. Cooper. 

4.' Comm., v,an Rouwbeklag: Ds. A. "Keizer en Ds. J. 
Timmermann. (Verslag, Art. 32.) 

De 'stated Clerk, 
Synodale Commissi'e, 

ARTIKEL 10. 
Dr. H. 'Beets, Ie est het verslag der 

(zie Bijlage I), en brieven, ingekomen ' 
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vaiide Okre£: Ketken in Nederland, de Oud Geref. Kerk van' 
Bertth'eim e,n' Ost, Friesfand, ,'en 'een -~chrijven van :de P~esby~ 
teria'n Historical Society 'te Philadelphl~, ~a., ~,n van de Pres
byterian Church van New Zealand. 

Ds. Fl. J. Kuiper doet verslag' vanzijn deputatie naal' de ' 
Synod of the Reformed Presbyterian .Chureh, en namens Ds. 
A., Dekker, wo.rdt gelezen diens r:~rpport van zijn bezoek aan de 
General Synod of the Ref Presbyterian Church. Ook won;1en 
rapporten geleien namens Os. J. J. Hiemenga, afgevaardigde. 
naar de jongste Gen. Synode., Reformed Church in America,' 
en namens Dr. W. Bode, deputaat naar de Associate Presby
terian Church. 

Prof. G. D. De J ong leest het meerderheids rapport del' 
Commissie voor Unions en Arheid~rsbeweging, terwijl de 
Stated Clerk Ds. Groen's minderheids rapport in deze mate
rie voorleest. (Bijlagen IX. en X.).' 

Voort,; worden gelezen de Verslagen der Comm. voor Zuid 
Amerika (Bijlage XL) ;.en de rapporten derDeputaten ad 
Examina. 

Ds. F. Doezema leest het Curatorium Rapport (Bij
lage II) ; Do. 1. Van Dellen het Rapport der Algemeene Kas 
der Inwendige Zending, IBijlage III); terwijl Ds. J. Dolfin 
het Rapport der Deputaten voor dc Heiden Zending in druk
vorm aan de leden der Synode overhandigt (Bijlage IV). 

Het Verslag der Comm. va or de Joden Zending (Bij'
lage V.) wordt ingediend door Ds. J. 1. Fles. 

Ds. M. Van Vessem leest het Emeritus Board Verslag 
(Bijlage VL). 

Rapport Kerkhulp, (Bijlage VII.) wordt evenzeer gele
zen-, zoowel als h~t Verslag der HWachter" Commissie, (Bij
lage VIII.). 

Ds. H. Keegstra doet mondeling verslag namens de 
Comm. voor een eigen Sabbatsschool Rooster. De Comm. 
'wordt gecontinueerd, terwijl be slaten wordt inplaats van wij
len Ds. J. A. Kett een ander lid in de Comm. te benoemen. 
(Zie Art. 75.) 

Ret V'erslag cler Commissie om te onderzoeken of" en hoe 
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hetmogelijk is 0I'Bijbelsche' gronden h~n toe telat~n tot de 
Kerk die Echtscheiding verkregeli 01' onbijbelsche gronden, 
1ater weer Ii uwden e'n tot hait'grondige bekeering kwamen, 
wordt derSynode in drukvorm aangeboden. " (Bijlage XIL) 

Deze Rapportcn werden ,:oor' kennisgeving' aangenomen, 
en, voorZQover noodig, ·met de in liet Agendum gedrukte Ver-
slagen, geplaatst in de handen def vers,chillend~ <;:ornmissies 
van Prae-advies-Zie Art, 11, 

ARTIKEL11. 
Door Ds, K. Poppen wordt gelezen het Rapport der Com

missie tef benoeming van Commissies van Prae-advies -als 
voIgt: ' 

Theol. School en College-Dss. J. Timmermann, p, Ek
ster, W. Stuart, A. Keizer, P. A. Hoekstra; Oudd, B, Sevens~ 
ma, E. Hekman, J. Schreur, J. Wiersma, 

Adviseurs-Profs. L. Berkhof en A. J. Rooks. 

Heiden Zending-Dss, D. Zwier, R Bolt, M.Van Yes
sem, F. Stuart, W, D. Van der Werp; Oudd, J, B. Hulst, K: De 
Vries, H. Boonstra, G. Klooster. 

Adviseur-Prof, G, D. De Jong. 

loden, Mohammedanen, en Inwendige Zending-Dss,c.;. 
De Leeuw, J. Keizer, J. Bruinooge, H. M. Van' der Ploeg; 
()udd. P. Starn, J. Van der Plaat, F, A. Van Zomeren,J. Slote
TIlaker, J? Brink. 

Publica tie Zaken-Dss. J. Manni, E. J. Krohne, K. Pop
pen, H. Bultema; Oudd, A, Bosch, A. Bierema, G, J. I-laan, 
R Kooi, F. Zeel1w. 

Kerkenorde-Dss. L. Veltkamp, J. Haveman, A. Guikema, 
J. M. Voortman, J. Holwerda; Oudd. D. Dykstra, D. W. Jellee 
rna, J. Lolling, II. Goodyk. . 

Advisel1r-Prd, W. Heyns, 

Varia-Dss. P. Jonker, H. J. Mulder, J. Smitter, B. Nagel, 
e Bode; Oudd, A. Witte, H. H. Snieders, L. Bere, Chas. Van 
·der Kooi, G. Van Otterloo .. 

Adviseur~Prof. W. Heyns. 

Bezwaarschriften-Dss, Y. P. De Jong, D. De Beer, G. 
~Vestenberg, N. Gelderloos, I-I. Danhof; Ol1dd. J. Miedema, 
E. Hendricks, J. S. Adema, J. Cooper. . 

Adviseur-Prof. G,D. De Jong, 

, 
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Engelsche Psalmberijming, Classis enCatechismus Ver
taling-,Dss. J. J. Weersing, E. J. Tanis,]. C. Schaap, F. 
Schuurmann, M. Barduin; Oudd. R. Mulder, P: Nieveen, W. 
Haak, Gearge Barrawc1augh. . 

De Synade apprabeert dit Rappart. 

ARTIKEL 12. 
Nadat er beslaten was am te verdagentat Danderdag naC 

middag, am de Commissies van Prae-advies gelegenheid te ge
ven am hare rapparten in gereedheidte brengen, wardt deze 
sessie met dankzegging geslaten daar Ds. H. M. Van der 
Ploeg. 

NAMIDDAGZITTING, DONDERDAG, 18 JUN!. 
J '-. 

ARTIKEL 13. 
De_ Synode \vordt geopeno. met het zingen van Ps. 77: 7. 

Ds. M. Van Vessem gaat vaar in 't gebed. . 
De natulen der' vorige vergaderingen worden gelezen e.n 

gaedgekeurd. V aar Ds. J. Smitter is Ds. H. Bakker tegen
woordig. ZEw. betuigt instemming met de "Openlijke Ver-
klaring." ' 

ARTIKEL 14. 
Ds. J. Naardewier, Synadaal Penningmeester, rapporteert 

als voIgt: 
Aan kas, 1912 ....................................................... $ 628.52 
Ontvangen, tot data ................................ _ ....... 1516.17 

Totaal ontvangen 
Uitbetaald ............... _ ....................... . 

.... $2138.69 
.. ... 2054.19 

Aan kas, dato ................. _................ .. ............ $ 84.50 
't Rapport wordt voar -~ennisgeving aangenomen. 
PSS. J. Smitter en F. Stuart die't boek der Penni,!-gmees

ter onderzochten; rapporteeren het in orde. 
Er wordt besloten bm den aa'!-slag.voor Synodale Onkos

ten te brengen op 24 cents per h~isgezin, te betalen in twee 
ter~ijnenJ van 12 ,cents per jaar. . 

Daar de Synodale Penni!,gmeester reeds zaovele j aren 
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aaneen iijn arbeid kosteloos verrichtte, besluit de Synode 
ZEw,' als blijk' van waarfleering" eene gratificatie van $50 ,te' 
geven, 

Voorts wordt het advies cler Comm. tot nazi en -def ,bee
ken aangenomen: "dat de- Penningmeester"der Synode zich 
een bankboek aanschaffe, en dat voortaan .aUe uitgaven door 
'checks' worden uitbetaald." 

ARTIKEL 15, 
De Comm. van Prae-advies -voar de Rubrtek "Kerkenorde" 

brengt het volgende ter tafe!: 
a.) Uwe Commissie 'adviseert de Synode, zlch aIleen tot 

de behandeling en vaststelling der Kerkenorde als zoodanig te 
, bepalen, afgedacht van de Synodale beslniten" enz., omdat de' 

taak anders teo omvangrij-k zou zijn voar uwe Commissie en 
voor de Synode, 

Aldus aangenomen. (Vergelijk Art. 57, ff.) 
'b.) Inzake de Synodale besluiten, enz., adviseert uwe 

Commissie, de Synode, de uitgave hiervan over te laten aan 
persoonlijk initiatief. 

Aangenomen. (V gl. Art. 75.) 

ARTIKEL 16. 
De Commissie van Prae-advi,es voor de Engelsche Psal

m~n~ enz., rapporteert als voIgt, bij monde van Ds. E. ]. Tanis': 

Eerwaarde Vaders en Broeders: 
Uwe Commi~sie, benoemd om de Synode te dienen met 

(Iyadvies in betrekking tot eene Engelsche Psalmberijming, 
(2) het formeeren van eene Engelsch-sprekende Classis, 
(3) het bezwaar van Classis Grand Rapids West tegen eene ' 
enkele uitdrukking iIi de nieuwe vertaling van den Heidel
bergschen Catechisinus, heeft het volgende te rapporteeren; 

1. 'Ten eerste, in betrekking tot eene Engelsche berii
ming, stelt uwe Commisse voor, dat de Synode de U, P. Psal
ter aanbevele. De gronden vOQr dit oOl"deel def Commissie 
ziJ n de volgende: 

I, De Commissie benoemd door de Synode van Ig12 be-. 
veelt deze uitgave aan in haar rapport .. om r~denen, di~ alJes
.zins duid€lijk zijn' en, tevens overtuigend. 

2. Bijna aIde Engelsch-sprekende gemeenten veTzoeken, 

\ 
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-dat haar,'vrijhbd gegeven warde de U. P._-Psalter'te moge,n 
-gebruiken, eil niet een van de Engelsc4-sprekende gemeenten 
vraag-t om het Psalmboek van Ds. H. Van der Werp. 

~t Er ontbreken hier, en daar verzen bij. sommige van de 
Psalmen in de uitgave van Ds. Van clef W-erp. 

4. Sommige van de vertalingen van Ds. Van clef Vverp 
'zijn niet geapprobeerd, terwijl dit weI het geval is met al de 
vertalingen in de' U. P. Psalter. 

5. Uwe Commissie heeft er behoefte aan om de aanda.cht 
der Synode vooral te bepalen bij het bezwaar, dat de uitgave 
v'an Ds. Van clef Werp al te zeer een,individueelen ,stempel 

I draagt. Ret is te veel het werk van ee~l componist, en zal j uist 
da3;rdoor zeer eentonig , worden. Er zijn slechts 94 melodieen 
in de- uitgave van Ds. Van der Werp, terwijl de U. P. uitgave 
er niet minder dan 436 bevat. Gezangen zijn er in de U. P. 
'uitgave 436; in de uitgave van Ds. Van der Werp slechts 212. 
-Voor 150 psalmen zijn er slechts 94 wijzen; de U. P. Psalter 
heeft er 436. 

Om deze redenen stelt uwe Commissie v,oor aan'de Syw 
node, dat, zij de U. P. Psalter aanbeveelt voor gebruik in de 
. Engelsch-sprekende gemeenten. 

Aangeilomeit. 

II. Het gravamen van Classis Grand Rapids West tegen . 
de vertaling van "definite knowledge," in Vr. en Ant. ,21 van 
Zondag VII, Heidelbergschen Catechism us. 

Uwe Commissie is van oordeel dat het gravamen gegrond, 
is, en dat de vertaling moet luiden: :"Faith is a certain knowI
-edge." De Commissie meent tach, dat am alle misverstand 
te voorkomen, 'het aan te bevelen is, dat het woard "certain" 
cursief 'gedrukt warde. We meenen in te moeten stemmen 
methet' gravamen van Classis Grand Rapids West, omdat 
"definite knowledge" geene juiste vertaling is van "eene zekere 
kennis," terwijl het woard "definite" beteekent "belijlid," "be
paald," en de gedachte van het -Darsprotikelijke is gewis, zeker. 
Tach kunnen we niet meegaan met het voorstel van Classis 
Grand Rapids West om het onbepaald lidwoord weg te laten, 
omdat de Engelsche taal dit lidwoord eischt en het ook ge-

. vanden wordt in de Nederlandsche en Duitsche edities. 
Aangenomen. 

III. Het formeeren van eene Engelsch-sprekende Classis. 
Uwe Cammissie is van oordeel, dat het niet gewenscht is 

om over te gaan tot de formeering van eene Engelsch-spre
kende Classis voor de gemeenten van Michigan, omdat niet 'al 
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de En'gelsch-sprekend~ ge~eent~n er', ·voor' '-'~ijn ,e1i1~ de, 'toe
stand dus'niet genoegzaam veranderd is -seclert de'laatste Sy.,. 
n.odale "uitspraak _ " -~, ' -
\ 'Maar uwe Commissie is van oordeel, dat de Synode hare 
aandachtmoet bepalen bij hetfeit, dat ,er ambtsdragers zijn'in 
de Engelsch-sprekende gemeenten, ,die zich onmogelijk in 
de Hollandsche taal kunnen uitdrukken, en daarom wijze de 
Synode er op, dat zulke ambtsdragers het recht hebben,zich 
te bedienen van de Engelsche taaL 

A.angenomen. 

ARTIKEL 17, 

Het Rapport der Commissie voor Variakomt nu m be
spreking. Het luidt als voigt: 

Waarde Broeders: 
De Commissie voor Varia heeft het volgende te rappor-

teeren: 
1. Emeritus Zaken. De volgende Classes verzoeken de 

approbatie cler Synode inzake het verleenen van eerv()l emeri
taat van de respectieve leeraren: 

ClassisPeIJacps. ]. Noordewier, en Ds. A. ]. Brink;, 
Classis Sioux Center-Ds. H, Huizingh; Classis Zeeland-Ds. 
H. Vander Werp. ' 

Aangenomen. (Zi~ ook Art. 72.) 

2, U we Commissie adviseert den in het Emeritus Board 
Rapport genoemden aanslag goed te k~uren, en de voorge
stelde toelagen toe te staan aan de betrokkene Emeriti, e'nz. 

Aangenomen. (Bijlage, VI.) " 

3, Inzake het Rapport' voor Kerkhulp (Bijlage VII), ad
viseert uwe Commissie dat de gemeenten die schuld hebben 
bij dat fonds, en niet van zich laten hooren', worden aange
schreven en namens de Synode verzocht aan hare verplich
tingen te voldoen. 

Aangenomen. 

4. N a inzage van de Rapparten voar Unions en Arbei. 
ders-bewegingen; (BijIagen IX en X), en lettende op de in
structie van Classis Holland, luidende als voIgt: "'De Synode 
spreke zich uit inzake Unionisme en de verhouding dit wij, 
da;;trtegen aan te nemen hebben,," adviseert llwe Commisse: 

Aangezien de Synode van 1912 eene Commissie voor cir
'beiders-vereen}gingen en LJnions aanstelde, en die Comm. naaf 
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oaspordeel, oHiietgenoeg tijd had 6f nam; op1 de zaak te be
spr,eken' en d~ar -er e~n meerderh.eidi en ~ind.erheids rapport 
is-- ingedi,end, en aangezien "deze zaak, ,van ,'zeer jngrijpenden 

.. aard is, en .de Kerk grootevoorzichtigheid heeft te gebruiken: 
advis.eert uweCom. d.at deze Synode zich nietdefil;litief llit-, 
spreke, maar eene Comm. aanstelle .qm de volgende Synode 
met een welomschreven advies te diep.en .. De Comm. 'te he
staan ,uit personen di~ ook in ,de praktijk deze kwes,tie kettl
ne'll. 

Aangenomen. (Zie Art .. 75..) 

5.. Instructies Classes Sioux Center en Grand Rapids 
\"1 est Inzake de Staatswetten op Huwelijk en Echtschetding. 
Pag. "17, van 't Agendup1: ".- . 

"Naardien onze Staatswetten op Huwelijk en Ethtschei
dingde zuiverheid vanden echt niet bevorderlijk schijnen te 
zijn, spreke de Synode hare goedkeuring uit inzakede pbgin

- gen iri Congress en andc,rszins beproefd tot verbetering, en' be
noeme ze eene Commissie ter mede bevorde,ring dezer verbete-
ring." (Classis Sioux Center.) -

"De Classis verzoekt de' Synode in contact te treden met 
de "Federal Council" van de Christelijke kerken in Amerika. 
I;>it geschiede door zich na yoldoend onderzoek bij deze 
"Council" te voegen, indien de wenschelijkheid daarvan blij~ 
'ken moc'ht, of door ,- Correspondentie te voeren met d,eie 

,"Council" en zooveel mogelijk aan te dringen 6p .het vet;:·, 
krijgen van betere huwelijkswetten." (Cl. G. R. West.) 

Uwe Comill. adviseert, aan de instructie GraJ11d Rapids 
West om in contact. te treden met de "Federal Council" te 
approbeeren, en hiermede, meenen wij, zal dal1 oak aan het 

.yerzoek van Classis Sioux Center worden voldaan. 
Aangenomen. (Zie Art. 75..) 

6. Van de Classis Sioux Center kwam de volgende Itlo-
structie: ' 

HDaar er jaarlijks aan brand, assurantie maatschappijen 
ter verzekering van kerkelijke (en andere) gebouwen een 
groote SOlTI gelds 'wordt uitgekeerd, welke grootendeels buiten 
onzen kring gaat, geve de Synode advies in deze, of de VQor
deelen daarvan niet j uister besteed konden worden ten bate 
inzonderheid van "Kerkhulp," en indien· advis;abel, verzoeke ' 
ze der zake kundige mamien, deze materie tot dat doel te be
studeeren, am op een volgende Synode daaromtrent te rap
po;rteeren." 
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UweComm.is van oordeel dat de~aaknietongewenscht 
is, maar dat het qiet. op den weg van de Kerk ligt zich hier- ' 
mede 'te behloeien,- en adyiseert er niet, op in_ te gaan.· . 

Dit advie~ wordt -verwor,pen, en :het vol~ende a~~ge· 
nomen: 

"Overmits de Synode van d~ wenschelijkheid dezer 
goede zaak is overtuigd, wijst ze.· een. Cominissie van onder
zoek. aan van mannen der ,zake kundigbetreffende verschil
lende Staatswetten hieromtrent, alsmede te onderzoeken bij , 
de kerken wat ze jaarlijks aan premies uitkeeren, om de vol
gende Syuo-de rp.et· een welomschreven rapport te dienen." 

/(Zie Art. 75.) ," 

7. Aangaande Correspondentie met Zuster Kerken, vond 
uwe Comm. op 't Agendum, p. 18: Classis Grand Rapids 
West: "De Classis dringt er bij de Synode op aan pogingen . 
aan te wenden om de correspondentie met- 'zuster kerken, 111et 
name de zuster kerken in Nederland, ,meer en meer t'e sturen 
in de richting aangegeven op bladz. 82 ouzer Kerkenorde. 
Tot op heden bestaat deze correspondentie slechts in het wis
selen van beleefdheidsgroeten, wat tegen het ideaal der 
K. O. is." 

. Classis Hudson: ,"De Synode zorge voor meerq:er~ en 
/betere correspondentie met de ,Geref. KerkeJ? in "Nederland, 
~ -opclat daardeor meerdere waardeering der ,wederzijdsche be
'--lapgen onder Gods goede gun~t .gevyekt en gewerk:t, worden." 
.' 'Uwe' Comm. adviseert:' ' 

a.) dat er zulk een schrijven gericht worde aan de 'Geref. 
Kerken in Nederland, waarin gevraagd wordeof de Geref. 
Kerken gewillig iijn de correspondentie te voeren als Offi

schreven door de Synode van 1900, (Acta 1900, p. 51. D. K. 0., 
pag.' 82) ; . ' . 

h.) dat er in dit schrijven nadruk gelegd worde op punt d, 
.1) omdat er .in d'eze tijden van geestelijk yerv~l zoo 

groote behoefte is ·aan e1kanders st.eun en voorlichting '; . 
2) 'omdat de belijdenisschriften en de liturgie hetge-' 

meenschappelijk eigendom der kerken, is,; 
c.) dat in dien paragraaf g,eschrapt worde "Kerkenorde," 

omdat daarin zooveel afhangt van plaatselijke toestanden.
Aangenomen. 

8. Aangaande de instrudie van den kerkeraad van Den
ver: "De Synode vestige de aandacbt der ,Ned. Kerken op 
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het gevaar van :het Morm,onisme, en verzoeke haar-' er bij de 
Regeering op' aan -te dringen 'maatregel~n ·'te nemen, tegen het 
we,rven def ::\ror~onen," adviseert uwc Comrnlssie: 
. a.) <iat er am het haag belawg der zaak door de Synode 

een schrijven gericht warde aan de Regeering: van Nederland 
en de G~ref. Kerken verzocht worden dit schiijven te steuneri 
eri aau,. de Overheid te verzenden, claar er telkens zendelingen 
naar Nederland trekken om volk te lokken naar Utah, dat als 
~et land der belofte wordt voorgesteld; 

b.) dat er in dit schrijven de aandacht gevestigd worde 
op .. h,et· groote. more;ele en staatkundige gevaar van het ~Aor
monisme; -

c.) dat de nitvoering van dit besluit opgedragen worde 
'aan een commissie van die in deze -materie kundig zijn: 

Aangenomen. (Zie Art. 75 voor leden der Comm.) 

~. Inbetrekking tot de instructie van Classis Zeeland, 
.(pag. 19, Agendum): "De Synode spore aUe kerkeraden aan 
toe tc zien Qat de Comtn. van uitgave vau .. het Jaarboekje het 
juiste getal huisgezinnen hunner gemeenten opgegeven--wor
de/' adviseert uwe Comm.: 

Dat het voor den goeden gang der zaken in ons Kerkelijk 
leven no.odzakelijk is dat telken jare op de voorjaars . Classis 
door den kerkeraadhet juist getal huisgezinnen opgegeven 
worde; dat daarvan door den Stated Clerk der Classis nauw
keurig aanteekening geh6uden warde,: dat deze statistiek der 

. Class is warde voorgelezen,. dat de aanslqg voor de _Theol. 
School;, Emeritus Kas, en Synodale Onkosten dienovereen-
komstig geregeld worde, en eindelijk dat deze statistiekdoor 
den Stated Clerk opgezonden worde aan de Synode: 

a.)" daar er Jhans aangaanne de statistiek gro'ot'e onge-
lijkheid bestaat; / 

b.) dat daardoor. de kerkeraden gedrongen . worden een 
juiste opgave te doel1 van het juiste getal huisgezihnen, om
dat desnoods het juiste getal ili eigen kring J.~:an wQ-rden ,ge
controleercl. 

Aangenoinen. 

ARTIKEL 18. 
Aangaande ,het Vrouwen Stemrecht bcvatte het ,Agen

dum, p. 18:' 
"De Synode spreke zich uit, over het standpunt dat wij 

. als -Kerk 'hepb~.n ill, te nernell teri O'pzichte van het Vrouwe,n 
Stemrecht. 
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Redenen: 
a.) . Dit is' een beweging'die i1} de gehecle, Kerk gev?eld 

wordt. 
b.) In,een, deel del' Kerk heeft ze beroering verw"eld." 

(Classis Muskegon.) 

'Hieromtrent wordt het volgende besloten: 
":Naardien de kwestie van Vrouwen Stemrecht nag niet 

genoegzaam tot ontwikkeling is .gekomen onder ons, zoodaf 
wij er welbewust over kunnen oordeelen, en naardien de zaak 
van Vrouwen Stemrecht sue! veld wini: en wij als Kerk er 

, telkens' mede in aanraking kamen, adviseert uwe Comm., dat 
, de Synode, een Comin. benoeme om deze zaak grondig te he

studeeren, om ons ~an op de volgende Synode met' welom
schreven ad vies te cliene-n, wat standpnnt wij als Kerk in 
deze zaak hebhen in te nemen." (ZiE' Art. 7'5.) 

Aangenomen. 

ARTIKEL 19. 

Tengevolge van de vraag der Classis Grand Rapids Oost 
(Agendum,p. 18): "Wat moet de Classis doen, indien leden 

. der gemeente, die jaren achtereen sukkelende zijn en niet te.r 
kerk kunnen komen,begeerte hebben den dood des Heeren 

. te verkondigen?" wordt, de Synode voor de vraag geplaatst 
of aan zulke personen het Avondmaal mag worden bediend. 
in hunne woningen. ' . 

Het volgende voorstel wordt aangenomen: "De Synode 
spreke uit, dat er metterdaad zulke g,evallen kunnen zijn, ,en 
derhalve geoorloofd mits de gemeente vertegenwoordigd is." 

ARTIKEL 20. 

'Vordt besloten dat Dr. rVan Lonkhuyzen onze Kerk 
zal vertegcnwoordigen op de Gen. Synode def Geref. Kerken 
in Nederland. 

ARTIKEL 21. 

Denamiddagzitting wordt gesloten met dankzegging door· 
Ouclerling L. Bere. -_. 
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MORGENZITTING; VRIJDAG, 19 JUNI. 

ARTIKEL 22. 

De sessie ,watclt ge.-opend met' het .zingen van d,en. Morgen
zang, vers 4,' door de' v,el-g-aderi'Il-g, ,en _gebed door Ds. C. Bode .. ,,' 

\ 

ARTIKEL 23. 

De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Ds. J. Smit .. 
ter is w~der 'aanwezig als deputaat van Classis Zeeland. 

ARTIKEL 24. 

Ds. H. M. Van cjer Ploeg leest het volgende: 

RAPPORT DER COMM. VAN PRAE .. ADVIES INZAKE 
INWENDIGE .. , JODEN-, EN MOHAMMEDANEN-

ZENDING, EN ZPID AMERIKA.·. . 

Eenvaarde Vaders en Broeders: 
Uwe Comm. heeftde eer het volgende te mogen rappor

teeten: 

1. INWENDIGE ZENDINGSZAKEN. 

1. In betrekking tot deAIgemeene Kas nam liwe Com
. missie inzage van het Rapport uitgebracht door ne deputaten 

dezer Kas (Bijlage V). In het rapport komt het volgende 
voorstel voor,: -

~'De Deputaten bevelen de volgende hulpbehoevende 
Classes bij de Synode 'aan ter ontvangst van steunuitde AI
gemeene Kas der Inwendige Zending," tot het bedrag achter 
hare respectieve namen genoemd: 

Classis Pella ..................... !._ ...... _ ... , .. $4,000.00 
~, Pacific ................ _ ........... _ .. _._ ...... 4,000.00 
" Orange City ..................... _ ............... 1,200.00 
"Muskegon ......................... 1,000.00 
H" Grand Rapids Oost._...... 500.00 
H Hudson en Hackensack ........... 2,000.00 
" Ost Friesland ... 400.00 
" Grand Rapids West .............. 450.00 

Uwc Comm. advis'eert dit aan te nemen met deze ver
andering, dat aan Cl'):sses Hudson en Hackensack $.2,500.00 
warde toegestaan, mits' ze een derden Zendeling verkrijgen.-
AangenOinen. . 
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2. Verder las uwe Comm. hef"i~~apport-- in:i'ake voo"rko

. rning,van, _,Verstrooiing van' ons -vol,k (Agendu'm, p. 46)" 
Uwe Corom. ,adviseert het advies d,aarin-- gegeV(2ll eenigs

zins te -wijzigen en het aldus vast te steIlen:. ' 
a;Y Er --"-Worde atom in onze kerken gewaarschuwd tegen 

.verhuizen uit zucht naar rijkdorn, zonder goed op. de hoogte te 
zijn en te-rekenen met de vooruitzichten ·wat betreft kerkelijke 
en gee~telijke }Jearbeiding. 

h.) Daar het verhuizen van ons volk niet kan-en oak niet: 
-maet -gekee:rd w-ord.en, benoame_d'e Synode eene Comnt-van 
drie personen, die belast wardt om te voorkomen-;-zoovee1 
mpgelijk~dat verhuizing op verstrooiing ~itldopt. 

co) Het werk van. deze Comm. zij : 
1. o.ns volk dat verhuizell wil kosteloos van vertrouw

baar advies te dienen betreffende ,geestelijke vooruhzichten 
in verschillende Westersche Staten en Canada. 

2. Door, correspondentie met vertrouwbare personen, In-'. 
zonderheid met onze Zendeling-Ieeraar:) in !t '\lif esten, 'of, in 
gewichtige, gevallen, door persoonlijk onderzoek door min
stens twee leden def Comm., moet zij zich_ zoodanig met de 'za
ken op de ·hoogte -'stellen, dat zij :'vertrouwbaar advies -kan 
geven. 

3. In d~. blad~n moet d~ Commo del) toe stand der ver
strooiden bespreken,. om zoodo~nde het volk tot meer be
dachtzaamheid. op te wekken wat betreft het kiezen van een 
nieuwe woonplaats. . 

4. Kerkeraden verzoeken, dat zij personen die verhui'zen, 
willen aansporen om inlichtingen bij de Comm. te vragen. 
Tevens aan kerkeraden verzoeken' den Secretaris der' Comm. 
ten spoedig~te kennis te geven van het verhuizen hunher -le
den, met opgave van naam en adres. 

5. DeClassicale Inw. Zendings Comm. zooveel mogelijk 
- op de hoogte hO'uden met naam en woonplaats van allen die 

verhuizen 'en ·van verstrooiden. ' ' 

G. Haar .adres geregeld publiceeren in de bladen door 
ons volk gelezen, met v~rzoek aan beJal).gstellenden om' ad-
vies; te vragen. " 

do) De kosten aan dit werk verbonden te bestrijden uit de 
Alg. Kas der Inw. Zen ding. 

Aangenomeno (Zie Art. 75 voor leden der Comm.) 
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II. ZE)\IDINGONDER DE JODEN. 
In betrekking tot deze Zending werd gelezen het rapport 

van ,de 'Comm. illzake een eigen zending onder de J odel1 . 
. Uwe Comm. besloot daarop het volgende te adviseeren': 
1. De Synodeneme d.e Paterson Hebrew Mission Vaor 

hare 'rekening: . 
a.)Wijl de trustees d.ezer Mission zich bereidwiUigver" 

klaarden deze aan onze Kerk over te dragen, op alleszins aau
nemelijke voorwaarden. 

b.) . Wijl de Classis HudsOIl de kerkeraden der gemeen
ten te Paterson reeds aanwe~s om deze Zending onder hun 
opzicht te nemen. 

c.) Wijl we zoodoende de hoop mogen koester-en, dat 
onze Kerk eerlang een dgen Zending in Paterson zal hebben, 
geheel in overeenstemming- met 'het in 1912 aangenoinen be- / 
ginsel der Zending (Art. 20, Acta 1912.) 

d.) Wijl het niet mogelijk is een dee! van de Hebrew Mis
sion in ChicagO' te verkrijgen, claar de -Board afwijzend over 
011S aanzoek beschikte. ' 

2. Dit werk en de verdere regeling van den arbeid warde 
opgedragen aan de Classes Hackensack en Hudson in verband 
met de deputaten der Synode. Verder worde "an de deputaten 
der Synode opgedragen een Concept Reglement voor dezen ar
beid te ontwerpen en dit aan de volgende Synode voor te 
leggen. 

3. De Chicago Hebrew Mission voor de. volgende twee 
jaren met $1,000 per jaar testeunen: 

a.) Daar niet al de steun, die onze Kerk kan bieden, van 
meet af. op Paterson behoeft geconcentreerd te worden. 

b.), Daardit den weg open laat, am bij mogelijke uit
breiding te Paterson, aldaar, de steun te vermeerderen en bij 
eventueele opening van eeri mlssion op een andere plaats, oak 
daar' steun te bieden. . 

Aangenomen. (Doch zie Art. 28 inzake eene gift voor de 
Chicago Hebrew Mission.) (Leden del' Comm., Art. 75.) 

Ill. MOHAMMEDANEN ZENDING. 
In het Agendum vinden wij op pag. 12 de volgende in

structie van den kerkeraad te Graafschap, Mich.: ,"De Synade 
bevele aan, eene collec-te in het' j aar voar de ,Zendirig onder 
Mohammedanen, en geve die voorloopig aan 'eene Geref. Kerk, 
die aan deze Zending daet." 

Uwe Comm. adviseert op deze i'nstructie niet in te gaan. 
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, 1. Wijler reeds zoovele verschillei):de collecten door de, 
Synode zijn aanbevolen; 

2. \Vijl het eenigszins zou leiden tot verbrokkeling van 
kracht; 

3. 'Iilfijl hiermede voet gezet wordt op eenweg van zoo 
groot belang, dat het welnoodig is, dat deze zaak eerst beter 
warde ingedacht en besproken in onz,e vergaderingen _ en. 
bladen. ' 

Aangenomen. 

IV. zum AMERIKA. 
De deputaten voor Zuid Amerika brachten hun rapport 

in. Hieruit' blijkt" dat de Gere!. Kerken in Nederland er aan 
denken opnieuw dep'p. voor Argentinie te ben oem en, met op
dracht als te voren. In overeenstemming hiermee, adviseeren ( 
de deputaten, dat de Synode weer dep)1taten voo, Zuid Ame
rika benoeme, met een mandaat conform met dat yan N eder- ,. 
land. 

Uwe Camm. adviseert zulks te doeu, op grand v:-an wat 
in het r;<pport gezegd wordt. ' 

Aangenomen. (Zie Art. 75 voor leden der Comm.) 

ARTIKEL 25. 
Het rapport der Comm, voor Publicatie Zaken werd be

handeld: Het luidt als voigt: 

Eerwaarde Broeders in Chn'stus: 
Uwe Commissie heeft de eer het volgen'de te 'rapporteeren; 
1. In het Agendum vonden wij van Classis Illinois: 
The Synod renew negotiations with the Banner of Truth 

Pub!. Co., for the purchase of its publication, The Banner. 
Grounds: 
a.) The possession of an official organ ,in the American 

language will place our American speaking churches on an 
equal footing ',with the others, 

b.) The Church should have contro!" of the contents of 
The Banner inasmuch as it represents the Christian Reformed 
denomination before the American. world and exerts a growing 
influence in our own circle. 

c.) The undesirability of being represented by a per-
sonally owned and edited paper. ' 

In verhand hiermede lezen wij in het rapport van de 
Wachter Comm.: "De Comm. beveelt de Syno'de teu'zeerste 

• 
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aan zoo het 'kan The" Banner -'het elgendom der Kerk te ma-
ken. . 

Uwe Corum. adviseert dat de Synode alzoo doe, en weI om 
dezelfde redenen gevonden op p. 17. 18; Acta 1912. 

it.) Ret komt oak uwe Corom:, na gedaan onderzoek vaor, 
dat de som van aankoop door The Banner geste1d, billijk mag 

- genoemd worden, aangezien de ontvangsten,' vaor contribu
tien en 'advertenties de vorige jaren verkregen, reeds 'de' som 
van overname nagenoeg dekken. 

b.) Uit een statement dat de Comm. ontving, blijkt dat de 
finantieele toestand van The Banner thans zoodanig is, dat 
het blad voordee1 begint af te werpen, een voordee1 dat zeker 
aanmerkelijk verhoogd zal worden, als de circulatie van het 
blad toeneemt, wat zeer weI mogeIijk is, daar het aantal in
teekenaren thans nog niet. de helft bedraagt van het getaf 

. ~'W achter" Jezers. 
c:) De andere voorwaarden die The Banner aan de Kerk 

bij eventueele overname stelt, kunnen veor de Kerk geen be
zwaar zijn omhet blad te koopen. Ze luiden: 

1. Het blad blijve de vertegenwoordiger der. Engelschc 

sprekende gemeenten_ in onze Kerk. 
2. Indien immer mogelijk, verschijne het blad in het

zelfde formaat en blijve het gedrukt op dezelfde kwaliteit 
van ·papier. . 

. De eerste voorwaarde is zeer natuurlijk. De tweede 
houdt rekening met het feit dat aIle bladen die door de En
gelsch-sprekende Kerken worden uitgegeven, in boek lor
maat verschijnen, en- tevens op een beter ·soort van papier ge
drukt zijn dan de Hollandsche bladen. 
. Zal nu voor onze Kerk een blad in de taal des lands uit

gegeven worden, dan ishet zeker wenschelijk dat het in het
zelfde kleed zich toont als de andere Arnerikaansche kerke-
Jijke bladen. . . , 

Uwe Comm. adviseert de Synode: 
1. The Banner te koopen voor den prijs van $5,000.00, 

welke prij s door The Banner of Truth Pub!. Co. wordt ge
vraagd en tevens te accepteeren de voorwaarden door The 
Banner gesteld. 

Met dezen ·verstande datmet hetbetalen van dezen prijs 
de Kerk ook eigenaresse wordt van de accounts -welke de 
abonnes en de adverteerders schuldig zijn aan The Banner 
alsmede van de office supplies, en dathet bedrag_ van de bill~ 
payable ook door de Kerk worde overgenomen, mits deze de 
bills receivable niet te boven gaan. 
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En tevens metdezen, verstande dat, de Kerk dit bedrag 
van $5,000.00 betale door jaarlijks 20% of meervan dit be
:drag af te doen,' met 5% interest op het achterstallige. 

Aangenomen. 

2. Indien 'de Synode hiertoe besluit, dan adviseert uwe 
Comm. verder dat de Synode The Banner stelle onder toezicht 
van dez'elfde Comm, die oak toezicht heeft over- "De Wachter-." 
\ Aangenomen~ 

3. rndien de Synode tot deze laatstgenoemde regelinK 
be'sluit, dan is vercler het advies van uwe Comm., da-t de' 
"Wachter" Comm. uitgebreid warde tot 7 leden. 
, Aangenomen. (Zie Art. 75 voor leden der Comm.) 

4. Verder vonden wij in het rapport der Wachter Comm. 
het volgende: . , ' 

De Comm. verzoekt de Synode om haar Reglement voor 
de Wachter Comm. zoo te wijzigen, dat de leden dezerComm. 
gekozen worden voor den tijd ,van vier. jaren, en d'at elke 
Synode er twee leden aftreden. Om dezen overgang te verkrij
gen benoeme zij thans twe'e leden vaor vier jaar en twee leclen 
vaor twee jaren De Synode houdt echter rekenipg met af~ 
standen. 

U we Comm. adviseert de Synode overeenkomstig het be-
ginsel hierin uitgedrukt te, hande1.en. . 

Aangenomen. 

5. Uwe Comm. adviseert verder datd,e Synode het 
"Wachter"-personee}, wat de Redactie betreft, herbenoeme.' 

Aangenomen. 

6. Nog adviseert uwe Comm. dat de Comm. van Toezicht 
op de "Wachter" eene jaarlijksche gratific'atie ontvange voar 
de veelvoudige en verantwoordelijke taak haar op de schou

. ders gelegd. _ 
Besloten, dat de sam der gratificaties per jaar, zal zijn voor 

den President en Secretaris, ieder $25.00; ieder der andereJe-
den, $10.00. ' 

7. N og wiT uwe Comm. het der Synode in overweglIlg 
geven of het niet noodzakelijk is dat de ((Wachter" Comm.-ge
incorporeerd warde volgens de wetten van den Staat l\..fichi~ 
gao, onder den naam van HPub}ication Committee of .the Chr.~ 
Ref. Church." 

- Aangenomen. 
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8 .. Indicn de Synode besluitc The Banner te koopen, 
. de thans' in functie zijnde "\Ji.l achter" Camm. de .aangewezene· 

Comm. 'is' om -die ov"erdracht -te bewerken. 
Aangenomen. ' 

£i .. Voorts wordt nog besloten,' (Agendum, Publicatie 
-Zaken, Fag. 12 van Classis' Tllniois in zake gratificatie aan 
Ds. L. J. Hulst), hi crop nict in tc gaan, wijl Cr gCen sprake is 
van een Synod ale opdracht, en mitsdien de arbeid. geheel vrij"" 
wi!1ig verricht is. . 

ARTIKEL 26. 
/ 

De zitting wordt met dankzegging gesloten door Ouder" 
ling E. Hekman .. 

NAMIDDAGZITTING, VRIJDAG, 19 JUNI. 

ARTIKEL 27. 

Ds. J: Keizer laat zingen Ps. 133:3 en gaat voar in 't 
gebed. 

ARTIKEL 28. 

Dr. Charles Blanchard, president van Wheaton College, 
treedtvoor de Synode op als afgevaardigde der Na~ional 
Christian Association en de Chicago Hebrew Mission. ZEw. 
dankt de kerken voar de collecten opgenomen voor de AssoCia
tion en ~erzoeki: ook voor de tdekomst dezelve belangstelling. 

Betrekkelijk de Hebrew Mission verzoekt ZEw. zeer drin
'gend om haar verde!" te ondersteunen, te meer omdat in den 
laatsten tijd de inkomsten aanmerkelijk -verminderd zijn, voor 
een groot deel tengevolge van de toezegging van een legaat ' 
van $50,000.00 van de Borden Estate, waarvan nog niets ont
vangel}. is. 

De Vice Praeses, Ds. F. Stuart, beantwoordt .DL Blan
chard, hem verzekerende van wederzijdsc~e belangstelling 
en liefde. 

In verband met het verzoek tot steun der Chicago Hebrew 
Mission (vgl. Art. 24,II), wordt besloten:. "Daar er nog eene 

.. vrij groote som gelds in de kas def Deputaten voor de J oden 
Zending is, zal eene gift van $1,000 aan de Chicago Hebrew 
Mission worden ter hand gesteld/' 
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ARTIKEL 29 . 
. Ds. V-l. Stuart rapporteert als voIgt: 

Eerwaarde Vaders' ,en Broeders: 
Uwe Commissie van prae-advies' voar de zake'n voorko

l11ende onder de rubriek, "The91ogische School en College;"'/ 
heeft de eer der Synode het volgende te rapport~eren: 

1. In zake de Instructien van Classes Grand Rapi<\s 
Oost, Muskegon, Illinois, Pacific, Hudson en Holland,. en een 
advies van het Curatorium'I rakende de vermindering van het 
aantal Ctiratoren, adviseert 'uwe Commissie': 

Vooralsnog bij het oude te blijven. De Synode benoeme 
echter eene Commiss,ie, die aan de volgende Synode rappor
teert op welke wijze de arbeid van het Curatorium zau kun....: 
nen verminderd worden, opdat men daarna kunne kornen tot 
vermindering van het aantal, Curatoren. 

Gronden: 1. De vele werkzaamheden, die in betrekkeIijk 
korten tijd moeten worden verricht. 

2. De groote verantwoordeIijkheid welke er rust op het 
Curatorium. 

3. Bij vermindering van het aantal Curatoren zou er 
niet een _genoegzaam aantal Curatoren in het centrum wonen 

, 9m de uitvoerende Comm. er uit te kiezen. 
Aangenomen. (Zie Art. 75.) 

2. Aangaande de Instruction van Classes Grand Rapids 
.. Oost en Grange City, betreffende de methode van benoeming 

van Proff. in de Theologie (cf. p. VII Agendum), adviseert 
.uwe Comm. op die'instructien niet in te gaan, maar te beslui
ten: dat, zoo er -zulk een Professor moet worden benoem<i: 
(1) De Curatoren derverschiIIende Classes er nota van ne
men/ wie in hunne resgectieve kringen genoemd worden als 
geschikt .voor de positie, om die dan te noemen op de verga
dering van het Curatorium. (2). Ret gros zoo verkregen 

.oP eene vergadering van het Curatorium besproken ,worde~ 
bij welke bespreking ook het advies der theologische profes
soren zal worden gevraagd. N a deze bespreking kieze het 
Curatorium uit genoemd gros een tal. (3)." Uit het zoo 
vastgestelde tal kieze de Synode den professor: 

Gronden: a) Bij deze methode wordt het zwaartepunt 
van d'en arbeid der benoeming verlegd naar het lichaam; waar 
dit be.hoort. b) Zoo wordt een groot gedeelte van de onge" 
wenschte publieke b,espreking--van persohen uitgesloten. 

Aangenomen. 
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3 .. Omtrent de Instructievan' Orange City, betreffende 
. b:enoeiningen "ad yitam,'-' ad~iseert uwe Corom: "Ad v~tam" 

te vervangen door "definitief,-en de Synode drage het Cura
tori urn op na.uwkeurig toe te 'zieI!-' of de pro~essoren, beaut .. 
woprden aan devereischten door de Syn()de van 1910 vastge-

· steld. . 
Aap.genomen. 

· 4.. Betreffende Instructie van Classis Orange City: "De 
Synode ga niet over tot herbenoe'ming van een Professor ten
zij ze ten volle overtuigd is, dat de betrokken persoon ten volle 
beantwoordt aan de v.ereischten van Acta Synodi 1910": 
aclviseert ,uwe Comm. die onveranclerd aan te nemen: 

, Aangenome:q. 

5. I" zake de.instructie Muskegon en het advies van het 
Curatorium betreffende de benoeming vaneen vijfden profes" 
sor in de theologie, adviseert uwe Comm. : dat de Synode daar-

· toe besluite. Uwe Comm. wijst de Synode voor deze benoe
ming op Dr. R. Janssen. 

Het advies Om een vijfden professor te benoemen wordt 
aang.enomen. (Zie voortzetting, Artt. 33 fl.) 

ARTIKEL 30. 
De Synode besluit nu te verdagen tot Maandagmiddag; 

2 ure, 22 J uni. 
Ouderling P. Starn be~indigtde zitting met dankzegging . 

. MAANDAGNAMIDDAG ZITTING, 22 jUNL 

ARTIKEL31. 
Deze sessie wordt geopend door Ds. J. Bruinooge, nadat 

de vergaderir:g. Ps. 84.: 6 hadgezongen . 
. Uii: het appel nominaal blijkt dat' al de leden tegenwoor~ 

dig ZlJn. 

ARTIKEL 32. 
De Comm: vopr Rouwbeklag, (Art. 9), rapporteert als 

voigt : 

Overmits "de. man op' het v,ale paard" sinds. 'onze vorige 
Synodale vergadering den kring van de Dienaren des W oords 
onder ons zeer' heeft gedund doocuit ons midden ~en· uit dat 
hunner 'dierbaren weg te nemen de Emeriti-leeraars,;J" H. Vos 
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en ·R:. Drukker, -en de in, adieven dienst. zijnde predikanten 
'M. l Marcusse, J. A. Kett, en K. Van Goor, die eertijds met' 
Ons den goeden strijd streden en thans het loon der getrouwen. 
mogen geniete'n, eeren wij hunn,e nagedachten,is. . \ 

In Synode vergaderd betuigenwij Iangs dezenweg onze' . 
oprechte sympathie met degetroffen families, bidden ie Gods 

. rijke vertroostingen toe en bevelen ze Gode en den Woorde 
zijner genade rijkelijk aan. . 
• Besloten, deze resolutie op te nemen in de Synodale Acta 
en de familie betrekkingen een copie ter hand te stell en .. 

N amens de Synode gehouden te Chicago, Ill., J uni, 1914, 
De Commissie, " . . 

A. KEIZER 
l TIMMERMANN. 

Dit rapport wordt aangenomeh. 

ARTIKEL 33. 
De Synode zet de discussie voort (Art. 29, 5) omtrent het 

benoemen van een vijfden professor. ' 
De volgende regel voor het kiezen van professoren tijdens 

deze vergadering wordt voorgesteld en aangenomen: ~'In zake 
het benoemen van professoren besluit de Synode dat voor dit
maal de Comm. van prae-advies haar met een tal diene, doch 
deSynode houdt het recht dit tal aan te vullen." 

. Vit het daarna voorgestelde drietal, Dr. W. Bode, Dr. R: 
Janssen en Dr. S. Volbeda' wordt Dr. R Janssen definitief ver
kozen met 58 stemmen. (Zie Art. 70.) (Zie Acta 1910, Art. 
56, VII, B. (p. 45), en Acta 1912, p. 33, Art. 39, IV, 1). 

ARTIKEL 34. 
De vergadering neemt yerder het rapport der Caffim. voar 

'prae-advies in zake de Theol. School en College op, luidende 
alS voigt: ' 

c 6: ~etreffende de instrus:tie Orange City en een advies 
van het Ctiratorium rakende de, benoeming van een professor 
voor de N ederlandsche taal, adviseert uwe Commissie: 

a. Tot zulke benoeming over te gaan. 
b. Die benoeming aan het Curatorium op te dragen. 

Aangenomen. 
7. In zake de instruictie van Classis Sioux Center en 

,Holland: "De Synode blijve bij haar besluit om het gebouw 
der ThC:bL .Schoor niet- te verkbopeu," adviseert uwe Corrim. 

,daarbij te blijven.' '. 
Aangenomen. 
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'8. Betreffende de instructie van, Classis Zeeland: <'De' 
.SY·node :riem."e maatregeh~li "'00~ de zbrg~ dat het Arcl1ief aan 
Dilze Theal. School 'z,oqveel 'mogeEjk compleet zij," adviseert 1 

uwe Comm.: De Synode draagt het Guratorlum opden, 
. Librarian op te leggengenoemd Archie£compleet to doenzijn 
en blijven. 

Aangenomen. . 

ARTIKEL 35. 
Daarna kqmt ter sprake het Rapport der Comm. in zake 

K~ik en Collegec Gehoord hebbende het advi~s derC':'mm. 
van prae-advies, wordt het stuk door de Synode vastgesteId 
en a~ng~nomen ais voIgt: 

RAPPORT DER COMMISSIE IN ZAKE KERK EN 
COLLEGE. 

Eenvaarde Vaders en Broeders: 
Uwe ,Commissie, bestaande, uit een yertegen~9.ordiger 

'van elke Classe, Synodale Acta 1912, Art 36, )I~hee£t als 
opdracht cler Synode van 1914 een ,welomschreven adviesvoor 

. te -leggen betreffende_: 
1. De organisatie van· eene,. 'Vereeniging.(en) voar Mid: 

delbaar en Hooger Qnder-wij.s, en 
2. De overdracht va!' het College (Preparatory School 

en College proper) aan de op te richten Vereeniging(en) en 
verdere stipulatien. . /. ~ 

Uwe Commissie hee£t de eer het volgende al~ haar ad~ 
vies in deze m'aterie u voar te leggen:-

1. 
Ret eerste deel-'van de opdracht uwer Commissie vraagt' 

een plan ter organisatie van eene Vereeniging(en) voor Mid
delbaar en Hooger Onderwijs. Het navolgende planbiedt uwe 
',Commissie cler Synoq,e ter overweging aan: 

1. De Synode ,benoeme een voorloopig bestuur van 15 
p~rsonen uit de vij£ Classes in Michigan en drage 9-an dit be

\ stuur op: 
" a. Dat het -'een Reglement ontwerpe voor· eene 'Vereeni

ging van Midd,e1baar, Onderwi j s, in overeenstemming, met de 
Synodale stipulatien in deze materie. ' Vide Acta Synosli 1912, 
Art. 36, 1, 3, a.b.c. 

h. Dat 'het een -algemeene vergadering uitroepe waarop 
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. deze. Vereeniging. tot vaste- otgailis.atie kame als voIgt: 
,I) doordat leden zich laten inschrij"en; 2) door het v,aststel
len van een ,Reglement;' . 3) ·door het stemmen van een be-; 
stuur; 4) door regeling te maken voor plaatsclijke afdeelin-
gen der' Vereeniging., . 

2. DeSynode benoeme de volgende personcn als voor-
loopig bestuur: ' ' 

, Classis Grand Rapids Oost-Pro£. L. Berkhof, Ds. Wm. P. 
Van Wijk, Mr. J. B. Hulst. , ' 

Classi~Gr'md Rapids West-Ds. G. Hoeksema, Mr. E., 
,Eekman, Dr. J. Van Lonkhuyzen. 

Classis'Muskegon-Ds. B. H. Einink, Mr. J. Schreur, Ds. 
J. Bruinooge. . 

Classis Holland-Ds. R. L. Haan, Mr. A. C. Rinck, Ds. 
'E. J. Tuuk. 

Classis Zeeland-Ds. A. Keizer, Mr. A. Bosch, Ds. J. 
Smitter. 

II. 
Het tweede deel van de opdracht uwer Commissie vraagt 

een welomschreven advies betreffencle de overdracht van het 
College (Prep. School en College) aan eene op te richten Ver
eeniging(en) en verdere stipulatien. 

Uwe Comtnissie adviseert het College proper voorals
nog niet aan eefie Vereeniging over te dragen. \i\T at de 
"Academy" aangaat, aclviseert ,zij ,def Synode, dat ze de . 
"Academy" zoo spoedig mogelijk aari eel?-e Vereeniging over-

,drage. De organisatie dezer Vereeniging(en) geschiede vol
gens het plan boven aangegeven in Punt I. van dit rapport, 
en de feitelijke overdracht grijpe plaats volgens de in ,dit 
rapport aangegeven stipulation; zie beneden punten III, IV, V. 

Uwe Commissie komt tot dit advies in zakehet College: 
trots het feit, -dat de overtuiging al meer en meer in ollze' 
kerkelijke kringer. gevestigd wordt, dat het principi~el zuiver 
zou zijn, indien het College van een Vereeniging uitging en 
door haar vet;zorgd werd. Zie ten bewijze hiervoor Synodale 
Acta 1894, Art. 48; 1896, Art. 114b; 1898, Art. 76; 1900,',ArL 
39, VII; 1908, Art. 24, 37-5, 2; 1910, Art. 56; 1912, Art. 36. 

Bet is de overtuiging uwer Commissie dat ons yolk er 
niet rijp voar is om genoegzamen moreelen steun te geve1;J. 

'aan een College, dat in zijn groei en bloei afhankelijk gesteld 
wordt van de parJiculiere belangstelling in de zaak van Hoo
ger Ondenyijs.en van de per~oonlijke overtuiging van de nood-
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~akelijkheid van .dit onderwijs op Ge;eformeerden grondslag. 
. Deze onrijpheid komt.hierin uit. bij ons volk, dathet de 
hooge -waarde en groote b-eteekenis niet genqeg. in,ziet van 
een "education," 

De schare in:' h~_t midden onzes yolks, die zdf hooger on-
_ d~rwijs genoot, is betrel{kelijk klein. Zij wordt ras groater, 

zij is nu 'nog klein. Ret kan niet ontkend 'warde'H, dat er nu 
nag' niet die waardeering onder on5 volk voor een "education" 

,is die er zijn ruoest ten einde door het particulier -initi'atief 
een College te verzorgen. . . 

- Een ander blijk van deze onrijpheid hij ons volk is, dat 
de overtuiging lang niet algemeen is, dat positiefChristelijk 
onderwijs, zoowel lager en middelbaar als hoager, beslist 
noodzakelijk is voor _ Ol1ze Gereformeerde jeugd. Hoevele 
Gereformeerde oude;s zijn er niet, die'- hunne kinderen naar_ 
de Publieke s.chool .zenden, hoewel op vele plaatsen de gele
genheid daar is om hen naar de Christelijke school te zenden .. 
Hoevele jongelingen en jonge dochters yah Gereformeerden 
huize, fontvangen dagelijks onderwijs aan onze Staats High 
Schools. Met alIe eerhied-- en achting voor de, vele en vurige 
voorstanders van het Chr.istdijk Ondcrwijs onder ons Yolk,. 
verklaart uwe Commissie toch d,at eL-nog breede scharen in 

,Ol1ze kringen zijn ,die geen voldoend besef hebben van de 
" noodzakelijkheid van _positief Christelijk lager ond'erwijs, ,en 

nog minder besef,hebben'van deze noodzakelijkheid voor Mid
delbaar en Hooger Onderwijs. 

, Een verdere aal;iwijzing-vall deze ol1rijpheid wordt gezien 
in d~-,resttltaten waartoe _m.en in onze kringen in den loop der 
jaren op het gebied van orider,wijs is gekomen. In zake het 
lager onderwijs-; kan gezegd ,dat er veeI' gedaan -is en veel ge
daan wordt; maar men had oak veel meer kunnen _ doen voor 
Christelijk Onderwijs op Gereformeerden grondslag dan ge~_ 

,.daan'is. 
,vVij g:aall vooruit; maar wiLzijn er nog niet. 
In de laatste twintig jaren of meer (Acta 1894, Art 48) 

h~eft ons volk al nieer levendig beseft, oat ouze, School meef' 
moest zijn dan enkel cene _inrichting ter opleiding tot _den 
Dienst des VV oords. 

'M,et -veel worstelinK en inspalluing en onder de'n zegen, 
des Heeren is thans de "Academy" compleet en het College. 
_proper is ,in aangroei. He~ aantal studenteri aan ,het College 
proper: js klein. V\T are fiu ons_ yolk rijp· voor bewuste' Qver
dracht, dan zouden er veel ,meer resultaten !po,eten gezien: 
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. ·worderr ophet gebred van Hooger· Onderwijs. ~ Dan moesten. 
voorhanden zijn; ruime fondsen -vo,or g~b6uwen, en 'vele -leer- ' 
krachten eilz. . , 

Oits yolk is in dezen con's~rvatief. Vee1 is tot_ stand -ge-· 
bracht. God heeft eenrijken zegen ~gegeven in .den 'groei ,van 
onze School; maar de groei 'is la'ngiaam. Deze ,'langzame 
o'ntwikkeling kan en moet niet kunstmatig verhaast worde·n. 
Ret College zal weI natuurlijkerwijs uit en in verband' nret 
de "Academy" tot vollen bloei komen. . 

Feit -is dan tach dat juist in dezen ..Iangzamen gang~-en 
in het resultaat er door verkregen,duidelijk wordt, datde 
tijd niet rijp is voor de overdracht ,van ,het Cpllege aan, eene 
V ereeniging. 

In hoeverre ons yolk rijp ,is voor groote veranderingen, 
inza,ke de verhouding van Kerk en Hooger Onderwijs; blijkt 
in:onze "academy.' D'eze"is betrekkelijk compleet.' En finan
tieel en "educationally~' is de onderneming-van hare verzorging 
dobr ~ene Vereeniging niet groat. En dan aIs eerst gebleken 
is, dat de "Academy" door de verz:prging en onder het/beheer 
'van eene Vereeniging bloeit, zal juist daardoor het part-ieu.: 
lierinitiatief wakker geschud en in werking gebracht worden, 
zoodatdan in de toekomst de Kerk met bekwamen spoed er 
toe 'zal kunnen- overgaan, let College aan eene Vereeniging' 
over te q.ragen. 

Ten slotte herinnert uwe C6mmissie er aan, dat e'r' ee:ne 
beweging in het Westen onzes -lands is om aldaar een eigen 
"Academy" op te richtell" Missehien begint- in de naaste t<;!"e
komsthet Oosten met eene gelijkebeweging. Het particu
lier-initiatief treedt in deze beide 'gewesten in werking. .oak ... 
in Grand Rapids en omstreken is er inzake Middelbaar On
,derwijs ontwaking. 'en volgens het oordeel uwer C()mmissie 
-moet de "Academy" onzer School voor rekening van een par-
tieuliere vereeniging komen. ' , 

(0ns volk moet wak'en teg'en de versnippering van krach· 
ten. Er ,dreigt gevaar. Ons yolk loopt gevaar de zaak van 
het Hooger Onderwijs te zeer van persoonlijk ~n plaatselijk 
belang te beschouwen. . 

Da~r' is -een zaak v-an positief ·Christelijk onderwijs, -z,oo-
• wellaRer .als middelbaar en hooger, die geheel ons vou, aan
gaat. lvlen moet in dezen een oog- hebben voor- het algemeene, 
1;he cause en. niet aIleen /en in de eerste plaats va or ~et per
soonlijk en plaatselijk belang; Ali:; 'een eenig man, als 'een 
leger. met vaste gelederen moet ons yolk staan voot ons Col-' 

) 
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lege, waarin 'ons eigenaardig 's'ysteern van positietChristelijk 
onderwijs culmineert en zijn punt· 'V<ll1 eenheid ,vindt. Een 
College eischt 'veel capitaal en vele jl1te~lectueele en admilli· 
stratieve werkkrachten en de za,ak maet behartigd' door/ allen, 
die een en dezeHdc levensbeschouwing zijn-- 'toegedaan. 

': Door aanhoudenden arbeid en gemeen~chappe1ijke' actie 
onder ons: volk en vooral,door den volhardenden arbeid'van 
een Educational Secretary in het bepleiten van het belang 
van Hooger Onderwijs, kan met v'erIaap, van tijd ,onder Gods 
zegen veel tot stand kamen. 

Laat ons met ,een ."God wil 'het," als uitdrukking onzer 
overtu~ging, aall den arbeid tijgen. 

III., 
Inzake de overdracht van de bestaande "Academy" aan 

eene Vereeniging, wordt door uwe Commissie het volgende 
als advies der ,Synode voorgelegd: " 

1) In zake de gebouwen: De Kerk biede hare gebou
wen ten gebruike aan voor "de Acad~my" eener Vereeniging~ 
onder nader te b~palen voorwaarden, 

2) Betreffende de professoren. De tcgenwoordige .pro
fessoreri blijven voor rekening van Kerk en C;ollege. Zij bie
den voorshands hulp in de Academy. De op te richten Ver
-eeniging voor Middelbaar Onderwijs geeft de Kerk vergoe-
ding voor dit werk. ' 

,il) De Educational Secretary blijve aan de kerkelijke In
richting -verbonden. 

IV. 
Wataangaat de eischen door de Kerk te stellen, aan de 

Vereen,ig~i1g ,in zake het Gereforrneerde gehalte en het·leer
. plan harer "Academy," adviseert uwe Commissie dat de Kerk 
he~ volgende vorderc~ : 

1. Dat de Vereeniging zich gronde op en zich verbinde 
aan de Heilige Schrift naar de opvatting van de Formulieren 

, van Eenigheid. 
2. Dat de le'eraren aan de "Academy" verbonden, door 

schriftelijke onderteekening van de Formulieren van Eenig
heid; hunne instemming, betuigen met de Gereformeerde leer 
daarin uitgedrukt. ./ 
\ 3. Dat'de Vereeniging regeling make in het leerplan der 
.. Academy" voor een door de Kerk te bepalen .' Seminary 
Preparatory Course, waarvoor de Kerk zich verbinde eene bil
lijke vergoeding uit -te keeren aan de Vereeniging. 
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4. De op te rich ten Vereeniging geve. aan de Kerk(en) 
voldoenden waarborg voar 'de handhaving van de punten 1, 
2 en 3. 

De Synode beslnit in zake het Endowment Fonds "dat 
het intact blijve voar de kerkelijk~ inric,hting," en verder: "De 
Kerk vordere dat de Vereeniging een voldoenden financieelen 
waarborg geve, welke waarborg bij de overdracht zelve door 
de beide partijen bepaald worde." 

ARTIKEL 36. 
-De Synode stelt een drietal vooi- den stoel der Historische 

Theologie, en wei: Prof. G. D. De long, Prof. B. K Kuiper 
en Dr. S. Volbeda. (Zie verder Artt. 44 eI\ 46.) 

ARTIKEL37. 
De zitting wordtgesloten met dankzegging door Oud. c.' 

Van der Kooi. 

DINSDAGMORGEN ZITTING, 23 JUNI. 

ARTIKEL 38. 

Ds. F. Schuurmann opent de sessie nadat de vergadering 
Fs. 84: 3 had gezongen. . 

De notulen worden aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 39. 

Voortzetting van het Rapport der Comm. in zake. Theol. 
School en College. (Artt. 29-36) : 

1) Op advies ·der Comm. van Prae-advies neemt de Sy-
node 't volgende aan: ' 

H Aangezien de bence'ming van de professoren 'door de, 
Synode geschiedt, die niet eerder dan in ] uni vergadert, en 
hieruit moeilijkheden volgen, en voor de School en VOQr de 
betrokken personen, spreekt het Cnratorium de wenschelijk
heid uit, dat de benoeming of herbenoeming van professoren 
voor de Preparatory School en het College aan het Curatorium 
worde overgedragen. Op de gewone vergadering in J uni be
pale het Curatorium dan het al of niet wenschelijke van een 
speciale vergadering in de laatste week in Februari, opdat te-
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'gen den eersten IVlaart voorziel1ing kan worden gemaakt in 
eventueele vacatur~s." 

2) Besloten te schrappen van het Agendum, Kerken
orde, p. 13, § 1, het tweede gedee1te, enp. 14, §3 gehee!. 

3) Op advies del" Comm. wordt. evenzeer besloten eer
volle vermelding te maken van het feit dat de Proff. R()oks en 
Sehoolland de Kerk aan de School voor een tijdperk van 20 
jaren met eere gediend h.ebben. . 

Daar Mr. S. S. Postma 26 jaren aaneen als Penpingmees
ter der School waardiglijk gediend heeft, en nu "ijn werk heeft 
neerge1egd, spreekt de Synode hare hartelijke waardeering 
uit vaor zijn trouwen arbeid. 

'4) In zake het advies van het Curatorium om een doel
matig gebouw vaor onderwijs op te richten op den nieuwe~ 
campus, daar er geen ruimte genoeg is vgor de verschillende 
klassen, vereenigt zieh de Synode met het advies der Comm. 
van Prae-advies zulks niet te doen. Doeh het Curatorium 
wordt opgedragen de' noodige ruimte te maken. Het Cura
torium ontvangt evenzeer opdracht om een passend' "dor
mitory" gebouw op den campus op te richten, aangezien het 
niet mogelijk is voor de studenten gesehikte kosthuizen te 
krijgen. " 

5) Besloten om Prof. A. E. Broene nog -een jaar "leave 
of absence" te geven. Als zijn plaatsvervanger vaor een jaar 
wordt Mr. J. Muyskens benoemd tegen $900 per jaar. 

De professoren B. K. Kuiper en A. E. Broene en W. Rinck 
worden definitief benoemd. 

Mr. ]. Nieuwdorp wordt herbenoemd als "tutor'," voar 
. een jaar tegen een salaris van $1000 .. De event~eele herbenoe

ming, of voorziening in de vacature, wordt aan--het Curatorium 
opgedragen. 

ARTIKEL40. 

De zitting wordt '1'et dankzegging gesloten. door Ouder
ling P. Starn. 

NAMIDDAGZITTING, DINSDAG, 23 JUNl. 

ARTIKEL 41. 
Nadat Ps. 25: 2 was gezongen ener door Ds. J. J. Weersing 

was gebeden, geeft de praeses het "":oord aan Ds. J. F. Heem
stra, afgevaardigde van de. Generale Synode der Reformed 

" 
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Church in America. De broeder. brengt de groete zijner Kerk 
over. Hij wotdt op verzoek van den Praeses toegesproken 
door Dr. Y. P. De long, waarin vooral gewezen wordt op't 
terrein van lager onderwijs als een terrein waar wij als Kerken 
bekWamelijk kunnen samenwerken. . 

Verder treedt op Rev. \V. Porter van de Associate Pres
byterian Church, door Ds. H. M. Van der Ploeg beantwoord; 
en Dr. J. W. Brooks,vertegenwoordigende d~ Chicago Tract 
Societ'y en de "Union Missionary Training Institute," door 
Ds: K. Poppen beantwoord. 

ARTIKEL 42. 
Zend. ]. W. Brink spreekt de vergadering toe, alsook Miss 

Clarissa Pierson, een onzer bekeerlingen te Rehoboth, N. M. 
Ds. ]. Keizer spreekt beiden hartelijk toe, hen verzekerende 
van de voorbede der Kerk. 

ARTIKEL 43. 
Ds. M. Van Vessem brengt het volgende voor de verga- . 

dering: 
Protest. 

Betreffende de herbenoeming van Prof. G. D. De J ong, ge- .' 
voelt ortdergeteekende zich ged wangen te protesteeren tegen 
het besluit der Synode.· (Zie Art. 36.) 

1. Omdat de Synode handelde in strijd met de praktijk 
de,r, Keil: in dezeu, ook wijl door het stellen van zes jaren 
proeftijdde Synode gehoudenwas al dan'niet te beslissen over 
zijne_ herbenoeming. 

2. Omdat het een meten is met twee maten: 1.) omdat 
men zoo niet handelde met anderen, en 2.) dewijl door 't z~ij
gen van het Curatorium in <il -de zes jaren in schijn ZEw.'s' ar
beid goedgekeurd is. 

Was geteekend: 
M. VAN VESSE'I1. 

ARTIKEL .44 .. 
De Synode in comite vergaderd bespreekt het drietal in 

Art. 36 genoemd, en in yerband daarmede de herbenoeming 
van Prof. G. D. De Jong. Nadatdeze broeder gehoorciis, 
wordt er besloten om te verdagen tot 7: 30 P.M. 

Ouderling J. Wiersma sluit 'de samenkomst. 
• 
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AVONDZITTING; DINSDAG, 23 JUNI. 

. ARTIKEL 45. 

Deze avondzitting wordt met gebed geopend door Ds. N. 
Gelderloos. 

ARTIKEL 46. 

Terugkomend op Art. 36 (vgl. Art. 44), ,gaat de Synode 
,<?ver tot het stemmen uit het gemaakte 'drietal, met het y_esul
taat dat Dr. S. Vol bed a definitief wordt verkozen inet 40 stern
men. (Art. 70.) (Zie Acta 1910, Art: 56, VII, B., p. 45/en 
Acta 1912, Art. 39, IV, 1, p'. 33.) 

ARTIKEL 47. 

De volgende Curatoren, door de betreffende Classes voor
gesteld, worden door de Synode benoemd: 

Classis Sioux Center. 
Voor 2 jaren-Ds. H. J. Heynen, Primus; J. Holwerda, Sec. 
Voor 4jaren-Ds. P. Jonker, prim.; H. M. Van der Ploeg, Sec. 

Classis Pacific. 
Voor 2 jaren-Ds. T. J ongbloed, prim.; A. Guikema, Sec. 
Voor 4 jarev-Ds. C. Vriesman, Prim.; N. Ge1derloos, Sec. 

Classis Ostfriesland. 
Voor4·jaien~Ds. G. L. Holker, Prim.;B. Nagel, Sec. 

. Classis Muskegon. 
Va or 4 jaren-Ds. H. H. Einink, Prim.; J. Bruinooge, Sec. 

Classis Hudson. 
Voor 4 jaren-Ds. J. J. Hiemenga, Prim.; J. B. Hoekstra, Sec. 

Classis Orange City. 
V~or 4 jaren-Ds. J. Timmermanri, Prim.; 

M. Van der Heide, Sec. 

Classis Holland. 
Vaor 4 jaren-Ds: E. J. Tuuk, Prim.; P. A. Hoekstra, Sec. 

Classis Hackensack. 
Voor 4 jaren-Ds. D. De Beer. 
Voor 2 jaren-Ds. K. Poppen. 
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Classis Grand Rapids West. 
Voor 4 jaren-Ds. F. Doe~ema, Prim.;L. Veltkamp, Sec, 

Classis Zeeland. • 
Voor 4 jaren-Ds. J. Smitter, Prim.; E. ]. Krohne, Sec. 

Classis Illinois. 
Voor 4 jaren-Ds. W. Borgman, Prim.; G. J. Haan, Sec. . - , \ 

. Classis. Pella. 
Voor 4 jaren-Ds. H. Danhof, Prim.; H. Bultema, Sec. 
Voor 2 jaren-Ds. C. De Leeuw, Sec. 

Classis Grand Rapids Oost. 
Voor 4 jaren-Ds. P. Ekster, Prim.; M. Schans, Sec .. 
Voor 2 jaren-Ds.,W. P, Van Wijk, Prim.; J. Groen, Sec. 

ARTIKEL 48. 
Ais Deputaten ad Examina worden benoemd: 
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Classis Sioux Center-Ds, P. Jonker, Prim.; Ds. J. H. Beld, Sec. 
Classis Pacific-Ds. C. V riesman. 
CiassisOstfriesland-Dr. W. Bode.' 
Classis Muskegon-Ds. P. D. Van Vliet. 
Classis Hudson-Ds. R. Bolt, Prim.; Ds. H. Tuls, Sec. 
Classis Holland-Ds. R. L. Haan, Prim,; 

Ds. M. Van Vessem, Sec. 
Classis Orange City-Ds. J~ Timmermann, Prim.;, 

Ds.F. Stuart, Sec. 
Classis' Grand Rapids West-Ds. L. Veltkamp. 
Classis.Zeeland_Ds. J. Smitter, Prim.; Ds. R. B. Kuiper, Sec. 
Classis Illinois-Ds: J. Manni, Prim.; Ds. L. Van Dellen, Sec. 
Classis Grand Rapids Oost-Ds. J. Groen. 
Classis Pella-Ds. C. De Leeuw. 

ARTIKEL 49. 
De zitting wordt geslotendoor Ouderling J. Miedema. 

MORGENZITTING, WOENSDAG, 24 JUNI. 

ARTIKEL 50. 
De sessie wordt geopend met 't zingen van Ps.' 43 : 3, waarna: 

Ds. ]. C. Schaap in den gebede voorgaat. 
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'" Dc' not'l:llen'worden gelezen en-geapprobeerd, en :de verg~~ 
dering neemt er: kepnis yap dat Ds. M. Schaus a~s secundus ' 
aanwezig is VOOf' Ds. Weersing. 

". . 

ARTIKEL 51. 
Komt ter sprake het door C!. Muskegon op het Agen

dum gebrachte, (Agendum, Varia, p: 18) : 
"De Classis vraagt het oordeel der Synode aangaande ~ene , 

yrouw die gescheiden "yverd van haren man, wegens "Extreme 
Cruelty," en -later, nadat' haar eerste ma~ g~huwd was, weer 
trouwde, of zij toegelaten kan worden ais lid der Kerk." 
, De Synode besluit: "Dat wij ons nu over dit- concreet ge- " 
val niet uitspreken, doch eene - Commissie benoemen die de ~ 
volgende Synode inzake deie materie met rapport diene.
(Zie Art. 75 voor de leden der Comm., en verge!. Art. 68, I, 

, aan het slot.) 

ARTIKEL 52. 
Bij monde van Ds. R. Bolt wordt het volgende gelezen: 

RAPPORT PER COMM. HEIDENZENDING. 

Eer,waarde Vaders en Broeders: , 
Uwe Comm. heeft de eer u het volgend advies betreffende 

de Zen ding Mn te bieden. 
'I. Allereerst de V oorstellen der Deputaten der Zending. 

1. a.) De eerste zaak op 't Agendum luidt: 
_ "De Synode hechte hare adhaesie aan de verplaatsing der 
Opleidingsschool van Tohatchi naar Rehoboth. Dit geschiedde 
vauwege het vertrek van Ds. L. P., Brink en op advies va,n. de 
Conferentie."-

Uwe Comm. -adviseert dit te doen, wijl de Deputaten onder 
genoenide omstandigheden moeilijk anders konden handelen 
en Rehoboth volgens qnze beschouwing eene geschikte 
plaats i,s. ' 

Aangenomen. ' 

,b.) De Synode overwege of de Opleidingsschool bestendigd 
zal worden, en zo.oal, onder welke voorwaarden. 

In deze zaak is 't advies van de Confeientie als voIgt: . 
"Conference expresses the ,conviction that the training 

school for native helpers 'is one of the most important ,factors 
in ,our mission work. And that we should keep the Training 
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: School at Rehoboth, New Mexico; That this work be ex
tended and placed on a: 'permanent basis" 

Uwe Comm.adviseert deSynode de Opleidingsschool. te' 
bestendigen. Aan de Deputateu op te drageu tegen de vol, 
gende Synode een plan te oI)twerpen, aangaande dewijze 
waarop men geleidelijk komen kan tot.eene geschikte opleic_ ' 
ding voor de graduatesonzer School, of ook van geschikte 
candidaten, wier begeerte het is voor zendingsarbeid g~kw.eekt 

, te worden. 
Aangenomen. 

2. De Synode lette op een .geschil tusschen de roepende 
kerken Roseland, Paterson en de Deputaten. Deze 'gemeen
ten betalen het salaris van een zendeling en vorderen van ~e 
Kerk in 't algeme~n de overige uitgav'en. . 

D~: Deptttaten staande voor de Zendingsorde, aangenomen I 

en vastgesteld door de Synode van 1912, meenen dat deze. 
roepende kerkel1 gehouden zijn te zorgen voar alIe uitgaven op 
de zendingsposten door haat bezet. (Art.S, Z. 0.) 

Deze kerken beroepen zich ,iechter 'Op 't fcit dat ze reed~ 
werkzaam waren voar de Synode van 1912, -en daarom recht 
hebben op de bepalingen door de Synode van 1910 aangeno
men. (Artt. 43, 44, Acta 1910.) 

Uwe Comm. adviseert. de bestaande verhoudip.g tusschen 
! de roepende kerken Roseland, Paterson en de D,eputaten voar 
den tijd van twee jaar te bestendigen, opdat deze kerken ge
noegzame gelegenheid krijgen conform de Zendingsorde te 
kunnen handel en, doch dat men zich voorts in betrekking tot 
andere roepende kerken strikt houde aan de bepalingen der 
Zendingsorde. 

'Dit advies wordt ni~t aanvaard,maar weI het volgende sub
stituut voorstel: "Aangezien de kerken'van Paterson, Rose
land en Eastern Ave., Grand Rapids, hare zendeling beroepen 
hebben onder deoude bedeeling (Bepalingen Synodi 1910), 
legt de Synode aan deze kerkengeen meerderen last op dan d,e 

'- betaling van het salaris." 

3. De Synode benoeme iemand die al zijn tijd besteden 
zal ten bate der algemeene zendings belangen der Kerk: JO-' 
den, Inwendige, Heiden.' 

,a.) Om de kerken beter.in te lichten en meerderen ijver -
zien op te wekken. 

b.) Om'particulier~ ga~en in "te .winnen. 
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c.) . Om collect en op. te nemen die naar rato verdeeld wor
den volgens. eendoor de Synode vastgesteld Budget. 

d.) -Hij zij 'lid ex-officio, cler drie commissiesj die in overleg 
'inet hem, ziju, arheid regelen. . 

Uit een finantieel oogpunt beschou~d, lacht ons het VQor
stel der Deputaten toe, echter na langdurige bespreking bleek, 
dat er zoovele bezwaren zich opdoen aangaande de uitvoering, 
dat het .ons de moed benam.om het der Synode aan te bevel en. 

Wij nemen echter de vrijmoedigheid der Synode een sub
. stituut aan te bieden, dat luidt:. 

De Synode beveelt de Classes aan om in eigen kring de 
Zendingsijver op te wekker:t, door uit haar midderi manneri 
aan te wijzen, die studie zuIlen maken van de onderscheidene 
takken der Zending, om door hen geregeld al de gemeenten to 
dienen met'toespraken. Wij meenen dat door meerder kennis 

/eu meerderen ijver, de gaven also vanzelf milder zullen vloeien. 
Dit advies wordt verworpen,_, en beslot~n op deze zaak niet 

in te gaan. 

4. Waar al de door de Synode bezette posten overgedra
gen zijn, wekke de Synode kerken en Classes op am het veld 
uit te breiden door 'opname van Blanco Canyon in het N oord
Do'steu, .en van Beautiful ]V[ountain in het Noorclwesten van 
ons Zendingsveld. 

Slechts vijf van de dertien Classes hebben tot dusver Of 
als Classis Of door roepende kerk of kerken in haar midden een 
gedeelte van 't Zendingsveld onder N avahoes en Z unies over
gell;omen. Om de reden in genoemd voorstel vermeld, advi-
seert uwe, Comm. dit te doen. , 

Aangenomen. 

II. Instructies. 
1. Instructie van Ostfriesland. 
Aang~zien de iegenwoordige Zen dings-methode mIn of 

meer ""rijving veroorzaakt: . 
a.) Wijl er geen algemeene vertegenwoordiging op den 

Board is zooals vroeger, en derh.alve er nu geen officieele.Rap-
porten m~er korn·en aan de Classes en ke;rker.aden; . 

b.) VVijl de geheele Kerk wei wordt geroepen am scholen, 
kerken en andere gebouwen op te 1;"ichten en te onderhouden, 
zonder er zeggenschap over te. hebben, anders niet dan door 
den Board waarin maar e~nige Classes vertegenwoordigd-'zijn-; 

c.) Wijl deze frictie den Zendingsijver verdooft: 
Daarom berame de Synode wegen en midde,Jen om de Zen-
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dings-methode zoo te regelen, dat degeheele Kerle mede in 
het Zendingswerk'inleven kan, 'en weI in dier vaege, dat'de 
Synode in elke Classis (die niet op den Board vertegenwoor
digd is) benoeme oflate benoemen een Depntaat der Heiden~ 
zending buiten den bestaanden Board, engeve deze broederen 
mede informatie alsoook zeggenschap over 't aanwijzen, :van 
Zendingsposten, over 't oprichten en onderhouden·yan gebou~ , 

-wen, en oyer aUe zaken van gewicht, die betreJ<king hebben, 
op den arbeid der Heidenzending. Ook drage de Synode den' 
Board op, om eens per jaar volledige rapporten aan de Classes 
te doen tbekomen, opdat geheel de, Kerkin 't werk der Heiden
,zending deel nemen kan. 

Uwe Comm. is van oordeel dat aan de bedoeling van deze 
instructie wordt voldaan" door Art. 21 van de Zendingsorde ' 
~ldus tc wijzigen dat inplaats van vijf Deputaten, voorts uit 
.elke Classis een Deputaat benoemdworde, en dat aan Art. 16 
warde toegevoegd: "En wijst tevens jemand aan die der Sy
node zal worden voorgesteld al. lid der Algemeene Deputaten." 

Dat dan dezeDeputaten uit hun midden een uitvoerende 
, ·Comm. ben oem en', die spoedeischende zaken behartigt, 

Uwe Comm. adviseert de Svnodc, om de reden in 't voor-
-stel genoemd, deze Artt. aldus -te amencleeretl, - , 

Aangenomen. (Zie Art. 55 voor de namen der Deputaten.) 

2. Instructie Classis Holland. 
De Synode dr:<ge aan 't Curatorium op vast te stellen welke 

<ie l\.fissionaire vakken zijn, waarvan gesprokep wordt in Art. 
14 der Zendingsorde, en drage aan 't zeIfde lichaam op te 
~zorgen dat hierin onderwijs gegeven worde aan onze School. 

Gronden: ' 
a.) Er is onzekerheidin dozen. 
h.) Thans wordt er schijnbaar geen onderwijs in gegeven. 
Aangenomen. 

3. Instructie Classis Holland. 
ne Synode spreke uit, het a10f niet wenschelijke van "Lay

-man workers" rechtstreeks bezig in zendingswerk op ons zen
dingsveld, en bepale hun kerkelijke positie., 

Reden: Omdat er reeds zulk een arb eider is, hbewel er 
niet van gesproken wordt in de Zendingsorde en er ook geen 
provisie vQor gemaa~t is in deze Orde. ' , 

Uwe· Comm. adviseert uit te spreken, wijl het niet in strijd 
'is met het Geref. kerkrecht ongeordende zendelingen op 't 
Zendingsveld ,te laten arbeiden, en wijl er sommige plaatsen 
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op ons Zending",veld zijn waar·zulke zendelingen mittigkun
hen werken; dat het. aan te bev~len is voar zulke plaatsen, doch 
altij d. met toestemming ,en onder toezicht van de Synodale 
Deputaten,' en dat zijn kerkelijke positie aileen ligt in. het 
mandaat dat hij oJltVangen heeft van de. zendende kerk of 
kerken. . . 

Aangenomen. 

De derde instructie van Classis Holland luidt:, 
De Synode yoege aan Art. 21 der Zendingsorde toe de' vol-

o gende zinsnede: .Waardoor lllet in aanmerking kunnen komen 
nach als priroi, nach als secundi, person en die als deputaten 
der zendende kerk of kerken optreden. 

,Grond: Omdat anders in een persoon twee betrekkelijk 
,tegetiover elkaar staande partijen vertegenwoordigd worden. 

Uwe Comm. adviseert op bovengenoemden grond dit te 
doen. . 

Aan~enomen. 

4. Instructie .Classis Hudson. . 
De Sy'node neme in overweging of het niet goed zoude zijn" 

dat in de nieuwe Zendingsorde (Art. 22) bepaald worde, dat' 
behalve de Synodale, Deputaten, ook een· of meer inspecteurs 
uit zulke Class"es gekozen worden, waar gemeenten z:ijn, die 
eigen zendelingenin 't veld hebben .. 

Uwe Carom. meent dat aan 't verzoek in deze instructie 
voldaan wordt zoo de Synodebesluit Art. 21 gelijk bovenge
noemd te veranderen. 

5. N og eene later door de Classis Hackensack ingediende 
instfuctie, hiidt: 

"Whereas it was the thought of this Classis to begin Mis
sion work in South America if sufficient funds and the consent 
of our Board of Heathen Missions could be obtained, and 

, Whereas the said Board does. not feel willing at the pres
-ent, time to 'giv:e its consent" notwithstand~ng quite an amount 
of money has already been promised, and we believe enough 
more can .. be obtained, therefore be it 

Resolved, that the question of doing Mission work in South 
. America be placed o,! the Agendum of our next General 
Synod." . 

Uit het Rapport van de Aigemeene.· Deputaten, (Bij
lage IV,) blijkt dat deze kwestie reeds door hen is behandeld. 

Het volgende ",ordt door de Synode .. hieromtrent aange
,nomen: 
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'."ln~ake d~ ',instructie van 'Classis Hackensack~ §preekt de 
Synod~ uit,dat de Kerk than;' -geennieuw zendingsterrein 
kiest, en 'adviseert dringend aan Classis Hackensack, met op
rechte waardeering van haren zendingsijver, 'ook -thans gee1} 
nieuw veld te bezetten,. opdat onze Zendingskrachten gecon .. 
.ceD:treerd blijven/' ' 

ARTIKEL 53. 
De SynMe besluit eene avondzitting tehouder, om den·· 

namiddag te kunnen be?teden aan het u'em'en van" een auto
'tocht door Chicago, door de ~riendelijkheid derkerken dezer 
plaats en omgeving aande. broeders aangeboden. 

Ouderling J. Schreur sluit de morgenzitting . 

. AVONDZITTING,.WOENSDAG, 24 JUN!. 

ARTIKEL 54. 
Deze sessie wordt met gebed geopend door Ds. ]. M. Voort_ 

man, nadat men Ps. 103: 7 had gezongen: 

ARTIKEL 55. 
. De Synode benoemt de volgende broeders "Is deputaten 

voorde Heidenzending, (Zie Art. 52, II, 1): 
Classis Grand Rapids OosL ............ _ ...... Dr. Y. P. De Jong 
Classis Grand Rapids WesL .. • .. _ ...... _ ........... Dr. H. Beets 
Classis Hackensack_ .................................. _ .... Ds. K. Poppen·· 
Classis Holland ...... _ ................................... Ds. M. Van Vessem 
Classis' Hudson __ _ ... .." ............. _ ........................ _Ds. R Bolt 
Classis' Illinois .................. : ............................................. Ds. J. Manni 
Classis Muskegon.................... ............................Ds. ]. Dolfin 
Classis Orange City ......... _ ................ _ ........ ~ ........... Ds. F. Stuart 
Classis Ostfriesland ............................................. Ds. H. C. Bode 
Classis Pacific-...... · ......... _ .......................................... Ds. A. Guikema 
Classis PeIlL .............................. _ ........................ Ds. C. De Leeuw 
Classis Sioux Center ............... _Ds. H. M. Van derPloeg 
Classis Zeeland ...... _ ...... _ ........................ _ ..... .Ds. H. Walkotten 

ARTIKEL 56. 
De Comm. van Prae-advies, inzake de Ketkenorde, 'leest 

baar rapport bij monde van Ds. J. Haveman. 

\. 
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Eer~a,arde Broeders: . . 
De zakeii, waarover' uwe Cominissie haar prae-advies heeft 

-teo geven, zijn tot vijfderlei te' herleiden: . 
'1.' De instructie Van Classis Holland. Zie Agendum 1~14, 

pagina 14. 
2. De Kerkenorde als zoodanig met de instructies die 

daarop betrekking hebben. .. 
3 .. De instructies van C,lassis Grand Rapids West en Cia.s

sis "Muskegon waardver de Comm. VOPf revisie l(. O. 09k haar 
piae-advies had te geven. ·Zie Acta,1912, Art. 62, p. 50. 

4. De instructies diebetrekking hebben op wijziging van 
-,-. Synodale besltiiten. . 

5. De instructies aangaande de vertaling der K. O. in 't 
Engelsch en 't Duitsch. Zie Agendum 1914, bldz. 16 en 17. 

De Instructie van Classis Holland, Agendum 1914, p. 14. 
Zehiidt als ;olgt: De Synode onderzoeke waarom Ds. F. 

Fortuin's Ontwerp der K. O. niet in de Act~ der Synode van 
19120pgenomen "(erd in aansluiting bij het· Synodale besluit, 
Art. 62, 1, 2. Zij neme notitie van het stuk en brenge het 
voor .de aandacht der kerkenvoor en aleer de revisie der K. O. 
ter Synod ale tafel komt. 

Uwe C01nm. heeft getracht in deze zaak inlichtingen in -te 
winnen bij den Stated Clerk, die het volgende heeft geant

. woord. Ds. Fortuin meende, dat zijn antwerp in de Acta zau 
, -worden opgenomen als hirer mede gereed kwam 'tegen Sep-

tember 1912. 
De Stated Clerk ging echter van de gedachte uit, dat hij 

de Acta zoo spoedig mogelijk moest publiceeren." 
. De Synode besluit: "Wijlhet blijkt (fat er'r,;isverstand 
in' 't spel is geweest rakende. de opname van het Ontwerp van 
Ds. Fortuin, gaat de Synode over tot de orde van den dag." 

ARTIKEL 57. 
In betrekking tot de Kerkenorde als zoodanig met de In

steucties daarop betrekking hebbende, wordt het volgende 
door de ,Comm. van Prae-advies ingeleverd, (verger. Art. 15) : 

"Uwe C"mm. adviseert dcSynode het Ontwerp ter re
visie der Kerkenorde veor kennisgeving aan te nemen. 

Uwe Comm. hecft bevonden dat de reviseurs zich strikt 
gehouden hebben aan de opdracht der Synode van In2, w~lke 
aldus luidt: 

'.' .\' 
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.1. Dat ze oyer betwistte punten geen nieuwe Artikelen in
voege of wijzigingen make. 

2. Dat ze zich zoo nauw mogelijk aansluite aan de D. K. O . 
• en de revisie van de Geref. Kerken in Nederland, 1905. 

1. Voorzoover het geldt zaken, die niet bepaald wijzi
gingen behoeven met het oog op onze speciale 
Amerikaansche toestanden, en 

2. V oorzoover de bovengenoemde N ederlandsche Re
visi, geen betwistte punten beslist. 

3. Dat ze nauwkeurig onderscheide tusschen de Kerken
orde als zoodanig en de Kerkelijke bepalingen. 

4. Dat ze haar ontwerp zoo kort mogelijk make. 
In verband hiermede wijst uwe Comm. op de regelen te 

vinden in het rapport K. O. bladz. 3. 
a.) Uit de oude Kerkenordering weg te laten of daaraan toe 

te voegen, of daarin te wijzigen, al wat feitelijk reeds lang al
gemeen vervalle'n of gewijzigd is; 

b.) Bepalingen, die blijkens ervaring gedurig misverstaan 
worden, door" redactie-verandering te verduidelijken; 

, . c.) Zoo min mogelijk generale bepalingen te maken; zoo
dat deze alleenlijk inhouden, wat tot handhaving van orde en 
recht volstrekt noodig heeft algemeen gerege1d te worden, ter
wijl de regeling van al het andere aan de vrijheid der kerken 
en aan het leven zelve blijft overgelaten; 

d.) Bij voorgestelde wijzigingen zich in stijl ,en woorden
keus zoovee1 mogelijk aan te sluiten aan de oude kerkelijke 
taal; en eindelijk, 

e.) ter voorkoming van verwarring bij de aanhaling van 
artike1en, hun aantal en djfers te behouden; 

Uwe Comm. oordeeIt, dat de reviseurs zich daarbij gehou
den hebben aan de opdracht der Synode 1912, en heeft daarom 
in haar advies zich in 't algemeen aan die grondregels. te 
houden, voornamelijk wat betreft taal en stijl. 

In verband hiermede adviseert uwe Comm. op de instructie 
van passis Orange City, p. 16, b, Agendum 1914, niet in te 
gaan. Deze luidt: Men gebruike niet nu eens het woord 
KERK en dan weer GEMEENTE, maar steeds hetzelfde 

. woord. En ook spreke men niet nu eens van BEROEP en 
dan weer van BEROEPING, maar gebruike altijd het woord 
BEROEPING. 

Aangenomen. 
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ARTIKEL 58.' 
. De avondzitting wordt met dankzegging gesloten door Ou-
derling A. Bierema . 

• DONDERDAGMORGEN ZITTING, 25. JUNI. 

• ARTIKEL 59. 
Ds. C. De Leeuw opent' met gebed. Gezongen, Ps. 25: 6. 

ARTIKEL 60. 
De Synode behandelt verder het Prae-advies derComm. 

inzake de Kerkenorde. (V gl. Artt. 15, 56, 57.) 

"Uwe ·Comm. meende in het voorstel clef reviseurs enkele 
wijzigingen te maeten adviseeren, en merkt verder op dat ze 
de instructien betrekking hebbende op onderscheiden artikelen 
def K. 0 ... onder de respective artikclen wenscht te bespreken . 

• De Wijzigingen zijn als voigt: 
1. In overeenstemming met cen instructie van Classis 

Orange City, Agendum 19.14, p. 15a, adviseert uwe Comm. de 
woorden in Noord Amerika nit het opschrift der K. O .. weg te 
laten. 

L,iever zag uwe Comm. de toevoeging in N oord Amerika 
behouden, maar Acta 1!J04, Art. 132, p. 43, geeft als officieele 
na<iffi:- De Christelijkc Gereformeerde Kerk. 

Aarigenomen. 

2. De. bijvoeging benevens de daaraan verbonden Synodale 
hesluiten valt uit den aard der zaak uit het 0psc.hrift weg 
krachtens het besluit dezer Synode, dat de uitgave hiervan 
wo'rdt overgelaten aan persoonlijk initiatief. 

Aangenomen. 
3. Uwe Comm. adviseert de Rom. djfers boven de Art. ge-

makshalve te vervangen door-gewone cijfers. . 
Aangenomen. 
4. Artt. 1, 2, e'n 3 stelt uwe Comm. voor ongewifzigd aan 

te nemen. 
Aangenomen. 

5. Uwe Comm. advise crt Art. 4 in dezen zin tc wijzigen 
dat achter de derde par. rakende de Approbatie de volgende 
woorden worden toegevoegd: i(we1~(e approbatie echter niet 
wordt vereischt ingeval de verkiezing geschiedt met medewer-
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king der gemeente. door stemming uit een tevoren gemaakt 
tal." , , ' , 

D.e reden voor deze voorgeste1de .wijziging i~, dat uwe 
Comm. oordee1t, dat bij verkiezing,zooals in dit toevoegsel 
omschreven, de gemeente feitelijk approbeert en daarom bij
zondere approbatie onnoodig is. 

Aangenomen. 

6. In verband hiermede wijst uwe Comm. op de'instruc-. 
tie 1 van de gemeente Prospect Park, New Jersey, luidende 
als voigt: Indien de Synode aanneemt de herziening der K. O. 
blijve, bij Artt. 4, 5, 22 en 24, gehandhaafdhet recht der ge-

. meente1eden naar Art; 31 der belijdenis, n.l."Wij gelooven 
dat de Dienaars des W oord Gods, Ouderlingen en Diakenen, 
tot hunne ambten behooren gekozen te worden, door wette
Jijke verkiezing def Kerk." 

Uwe Comm. adviseert de Synode uit te spreken dat bi j 
deze lezing van Art. 4 dit recht der Kerk wordt gehandhaafd. 

Aangenomen. «. 

7. UweComm. adviseert Art. 5 aldtis te wijzigen, dat de 
_woordcn "wanneer'de naam des Dienaars den Hjd v'an veertien 
dagen haar voorgesteld zijnde geen wettigehindernis daarte
gen komt," er uitgeJicht worden en daarvoor in plaats te -zet
ten, lOOp de wijze zooals in Art. 4 aangegeven." Dit om de
ze1fde reden die leidde tot wijziging van Ark 4. 

Aangenomen. 

. R Artikelen 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 ste1t uwe Comm. v~~r on
gewijzigd te laten. 

Aangenomen. 

9. Uwe Comm. adviseert Art. 13 gewijzigd aldus vast te 
stellen: Zoo hetgeschiedt dat eenige Dienaars door ouder
dom, ziekte of anderszins onbekwaam worden tot uitoefening 
huns Dienstes, 2;00 zullen zij nochtans desniettemin de eere 
en den naam eens Dienaars behouden, en- uit e~n fonds van de 
gezamenlijke Kerken door de Kerk, die zij gediend hebben 
naar de generale Kerkelijke ordonnantien daarvan zijnde eer
lijk in hunne nooddruft (gelijk ook de weduwen en weezen del" 
Dienaren in het gemeen) verzorgd worden. 

Granden: a.) Zoo wordt voorkomen dat een plaatselijke 
Kerk door te zware lasten gedrukt wordt; b.) Zoo is er in 

. de verzorging betere overeenstemming tusschen onze praktijk 
en dit Artikel. . 

Aangenon;ten. 
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·10. Uwe Comm. adviseertde Artikelen 14, 15,. 16, 17, 18, 
19,20,21 ongewijzigd te laten. 

" AangenomeIi: 

'. 11. Gezi"n hebbende de instructie van Class is Orange 
City, blactz. 16, Ag. e, dat Art. 22 eenigszins duister is gesteld, 
adviseert uwe Comm. de lezing van Art. 22 aldus gewijzigd 
aan te nemen: De Ouderlingen zullen door het oordeel des 
Kel'keraads en del' Diakenen vel'kozen worden, vol gens de 
re'geling,. die ,daar-voor door den ,kerkeraad yastgesteld is; bij 
welke regeling· het naar de gelegenheid van iedere Kerk vrij 
zal zijn, van tevoren de gemeenteleden in staat te stellen op 
geschikte personen de aandacht te vestigen am va arts af Vaal' 
de verkiezing zelve zooveel ouderlingen als er van noode 
zijn aan de gemeente voor te stellen, am, van diezelve, (ten
ware, dat er eenig beletsel voorviel) geapprobeerd en goedge
keurd zijnde, met openbare gebeden en stipulation bevestigd 
te worden, of een dubbel getal aan de gemeente voor te stellen, 
om het door haar gekozen halve deel op dezelfde wijze in den 
dienst te bevestigen, volgens het Formulier daq.rv:.an zijnde. 

'Aangenomen. . . 

12. Uwe Comm. adviseert de Synode de Artikelen 23, 24 
ongewijzigd -aan te nemen. 

AangenoDlen. 

13. In betrekking tot Art. 25 heeft de kerkeraad Prospect 
Park, N. J., de instructie op het Agendum, p. 15, 6, dat dit Art. 
aldus worde gelezen: "Del' Diakenen ambt is de aalmoezen 
en andere al'mengoederen naarstig te verzame1en en ze ge
tl'ouwel1jk en vlijtiglijk naar den eisch del' behoeftigen, beide 
der ingezetenen e'n vreen1den, naar besluit des ker4:eraads _uit 
te deefen, de berouwden te bezoeken en te troosten, en weI toe 
te zjen dat de aalmoezen niet misbruikt worden .. Waarvan zij 
rapporteeren op den kerkeraad, en de boeken jaarlijks ter in-

_ zage ,zullen open Iiggen voor de gemeente." 
Uwe Camm. adviseert de, Synode de lezing van het .Ont

werp onveranderd te accepteeren. 
\N at hetreft de instructie van den -leerkeraad Prospect Pai'k 

wijst uwe Comm .. op: . .~ , . 
1. Dat de eerst vool'gestclde wijziging van P. P. dat de 

dialeenelY zullen ,uitdeelen naar het besluit des kerkeraads, 
a.)Niet harmonieel't met Art. 40 ,vaar van afzond,crlijke-diaken
vergadR:ringen ,gespl'oken' wordt; b.) het uitdeelen met ge.-' 
meen advies doelt bp het onderling overleg der diakencn. dat 
willekeur voorkomt; c.) de diakenell weI onder qpzicht van 
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,den kerkeraad staan, doch zoo d;;J.,t de kerkeraad dOe ··grondrege:', 
1cn aangeeft, maar de diakerien zelf hunne regeling, van: uit-
deeling maken, . 

, 2,. Aangaande de tweede' voorgestelde wijziging van P_ P. 
dat "de bocken jaarlijks\tcr inzage zullen open ligge~ VOOf· de 
Gemeente," wijst uW,e Comm.,cr op dat naar Art. 25- der\-evisie 
het retht van controle door de gemeente voldoende gehand
haafd is, 

Advies aangeriomen.· 

14. ','JVlet be_trel':kingtot Art. 26 adviseert uwe 'Camm. het 
woor,dellendigen, .derde regel van onderen, duidelijkheidshal've 
te vGrvangen door het waard armen." 

Aangenomen. 

15. Uwe Cornm. 'advi-seert Art. 29 aldus gewijzigd aan'te 
nemen; Vierderlei kerkelijke samenkomsten zuBen onderhou
den worden; de Kerkeraad, -de Classicale vergaderingen, (de 
particuliere Synode) en de Generale Synode. .De woorden: 
of nationale 'waren door vergis blijven staan. 

~angendmen. . 

1G, Artikelen 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 stelt uwe Comm. voor 
conform het Ontwerp aan te nemen.'· . 

Aangenomen. 

1'1'. V{ at betreft de' opmerking van Classis Or:ange City, 
Agendum 1914, bradz, 16d, ciat in Art, 35 het woord knibbel
f!.chtigen moet vervangen worden door kibbeblchtigen, wijst 
uwe Comm. er op, dat de Classis Orange C::ity.zic,h blijkbaa:r in 
de beteekenis van- het woord knibbelachtigen vergist. Uwe 
Comm. adviseert dit Art. ongewijzigd aan te nemen. 

Aa,ngenomen. ' 

18. Artikelen 36 en 37 accepteere de Synode ongewijzigd, 
Aangenomen. 

19. Om Art. 38 tot een .afzonderlijken volzin te 'maken, 
warde het aidus gewijzigd aangenomen: ~'In de plaatsen, 
waar de Kerkeraad vaor het eersf of op nieuw is op te 'i"ich
ten zal 't 'zelve niet geschieden, dan met advies van de Classe." 

Aangenomen.. . 

20, Artikelen 39 en 40 advlseert uwe Comm. ongewijzigd 
aa~l :te nemen. 

Aangenomen: 

21. In overeenstemming' met de instrudie van Classis 
.Orange City, _Agendum 19i4, bladz. 16 C, en In den geest van 
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de-instructie vanPtospect Park, N: ]., bladz. 15, 7,. wol'de Art. 
41 aldus gewijzigd dat achter het woord uitsteU" bladz. 19, 
<ierde regel, de woorden HterLziJ dat verre afstanden dit ver
eischen," word~n ingevoegd. 

Aangenomen. 

22. Uwe Comm. adviseert de Artikelen 42, 43, 44, .45, 46, 
ongewijzigd te aanvaarden. 

Aangenomen. 

23. "1"1 at betreft Artikelen 47. 48 en 49. stelt uwe Camm. 
het volgende voor: Inzake het al of niet i~,stel1en van Parti-
c.uliere Synode,n, stelt uwe Comm. voar:. ' 

a.) Het rapport dienaangaande, Agendum, p. 35, voor ken
_ nisgeving aan te nemen; 

b.) de conc1usie van het Rapport, om, "althans vQorloopig 
niet tot het institueeren van Part. Synoden over te gaan," aan 
te nemen, ·op de gronden <!angegeven in genoemd rapport; 

c.) de Artikelen betrekking hebbende op de Part. Synoden 
ongewijzigd tusschen haakjes te laten staan, gelijk geschiedt' 
in het Ontwerp ter revisie cler K: 0., en tevens al wat in ove
rige Artikelen op Part; Synoden betrekking heeft te laten staan 
~ooals aangegeve11- in het- Ontwerp ter revisie. I 

A~ngenomen. 

24. Uwe Comm. adviseert Artikelen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
ongewijzigd aan te nemen. 

Aangeno,men. 

25. Wat bell-eft Art. 56 adviseert uwe Comm. de lezing te 
houden, letterlijk overgenomenuit de Nederlandsche Revisie 
en de voorgestelde wijziging van. Classis Orange City, wat be
treft dit Art., Agendum 1914, bladz. 16.d. niet te aanvaarden, en 

. derhalve niet te lezen samenkomst, maar verzameling. 
Aangenomen. 
26. Uwe Comm. adviseert Artikelen 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, G5, en 66 ongewijzigd te laten en aan te nemen. 
Aangenomen. 
27. In oyereenstemming met instructies van de Classes 

Orange City en Grand Rapids· West, en van den kerkeraad 
,prospect Park, N. J., stelt uwe Comm. voor Art. 67 aldus ge
wijzigd aan te nemen: "De g-emeenten zuBen oriderhouden 
benevens den Zondag. oak den Kerstdag,. Goede - Vrijdag, 
Paschen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, den Biddag en den 
Nationalen Dankdag en Oud, en Nieuwjaarsdag." 

Aangenomen. ' 
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28, Gezien hebbende de instructie van den kerkeraadPros
pect Park, N, J., Agendum 1914, p. 15, 4, 'die mag in Art. 68 
veranderd wenscht te hebben in maet; adviseert uwe Comm. 
bij de Iezing van het Ontwerp te blijven. 

Granden: ' 
a.) Bet is en naar Dordt en naar de -Ned. R~visie; 
b.) Moet zou al te bindend zijn. ' 

Aangenomen:. 

29. ' Artikelen 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, steltuwe 
Comm. voor ongewijzigd te accepteeren. 

Aangenomen. 

30. Over Art. ',9 heeft de kerkeraad 'Prospect Park, N. J., 
,de volgende instructie, Agendum,. p. 16, 5, "Wanneer Dienaren 
des Goddelijken Waords, Ouderlingenof Diakerien, eene ol>en
bare grove zonde bedrijven, die der Kerk schandelijk, of ook 
bij de overheid strafwaardig is, zullen ze terstond door besluit 
des kerkeraads geschorst worden; of' zi j geheel van den dienst 
af te zetten Zi111, zal voor de Dienar:en des Woords aan het 
oo-rdeel def Classis st,aan, maar voar, Ouderlingen. en Diake-

. nen aan den kerkeraad met advies met een naburigen kerke- ' 
raad." . 

Uwe Comm'., adviseert, om bij de lezing van het Ontwerp 
te blijven. 

Aangenomen. 

31. Uwe Comm, adviseert de Artikelen 80 en 81 ongewij
zigd te aanvaarden. 

Aangenomen. 

32. Classis Orange City verlangt, (zie Agendum, p. 16 c), 
dat aan Art. 82 in een noot toegevoegd worde: "Ret is aan, de 
vrijheid der kerkeraden gelaten, attesten per brief te verzen
den of ze aan de desbetreffende personen persoonlijk af to 
Reven." 

Uwe Comm. adviseert dit Art. ongewijzigd -te laten" we
gens het karakter dat een attest behoort te dragen\, 

'Aangeno·men. 

33. Uwe Comm. adviseertde Artikelen83, 84, 85, 86, on-, 
gewijzigd aan te nemen." 

Aangenomen. 
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.De Kerkenorde, van drukfouten gezuiverd, en gewijzigd 
naarde bovengenoemde besluiten, luidt als voigt: "" 

KERKENORDE 
Van de Christelijke Gereformeerde Kerk, gelijk deze op de 

Synode teChicago, Ill., in 1914 is herzien. 

Artikel 1. 
Om goede orde in de gemeente van Christus te onder

houden, zijn daarin noodig: de'diensten.; samenkomsten; op
zicht der leer, Sacramenten en ceremonien; en l Christelijke 
straf; wa,uvanhierna ordelijk zal gehandeld worden. . 

Van de Diensten. 
Artikel 2. 

De -diensten zijn vierclerlei: der Dienaren des W oords, der 
Doctoren, der Ouderlingen en der Diakenen. 

ArtikeI3. 
Het zal niemand, alhoewel hij een Doctor, Ouderling of 

Diaken is, geoorloofd zijn den Dienst des Woords en der 
Sacramenten te betreden, zonder wettelijk daartoe beroepen 
te zijn. En wanneer i~mand daar tegen doet en meet-malen 
vermaand zijnde, niet aflaat, zoo zal de' Classe oordeelen, of 
men hem voar ee'n scheurmaker verklaren, of op eenige; andere 
vvijze straff'en zal. 

Artikel 4. 
De wettelijke beroeping dergenen, ·die tevoren in den· 

dienst niet geweest zijn, bestaat: . 

Ten eerste, in de Verkiezing, dewelke na voorgaande 
gebeden geschieden zal door den Kerkeraad en de Diakenen 
met onderhouding van de regeling, die, daarvoor door den 
Kerkeraad vastgesteld is, en van de kerke1ijke ordonnantie, 
dat aileen diegenen voor het eerst tot den Dienst des Woords 
kunnen beroepen worden die door de Kerken, naar den regel 
daarvan iijnde, beroepbaar iijn gesteli1; en voorts ook -met 
advies van de Classe of van den hiertoe door de Classe aan
gewezen consulent;-

,Ten andere; in de Exa-minatie,of. onderzoeking, beide 
der leer en des levens, dewelke staan zal bij de Classe, aan 
welke de beroepin~ te~ approbatie is voor te stellen, en ge-
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schieden za~ ten oversta~n 'van ~en drietal Gedeputeerden der 
Synode uit de naastbijgelegen Classen; 

Ten derde, in de ./Ipprobatie en . goedkeuring vande 
lidmaten der roepende gemeente, wanneer,.de naam des Die
naars den tijd van veertien dagen in de. Kerk afgekondigd 
zijnde, geen wettige hindernis daartegen komt; welke appro
batie echter niet wordt vereischt ipgeval de verkiezing ge
schiedt met medewerking der .. gemeente door stemming uit 
-een'tevoren gemaakt tal; 

Ten laatste, in deopenlijke BeIJestiging voor de ge
meente, dewelke· met behoorlijke. stipulatH~n en afvragingen, 
vermaningen en gebed en oplegging der handen van den Die
'naar, die de bevestiging doet, (en van de andere Dienaren, die 
mede tegenwoordig zijn) toegaan zal, naar het Formulier' 
daarvan zi jnde. 

Artikel 5. 

Nopens de Dienaars die nualreede in den Dienst des 
vy oords zijnde. tot eene andere geme~nte beroepen worden" zal 
desgelijks zoodanige beroeping geschieden door den Kerke

. raad en de. Diakenen, met onderhouding van de regeling, die 
daarvoor door del} Kerkeraad is vastgesteld, en van de gene:.. 
rale kerkeJijke ordonnantien over de beroepbaarheid van hen, 

,die buiten de Christelijke Gereformeerde.Kerk gediend heb
ben, en over het meer dan eenmaal beroeperi van denzelfden 
Dienaar in dezelfde rvacature; verder' met advies van de 
Classe of van den hiertoe door de .. Classe aangewezen con-

. sulent, en met approbatie van de Classe of van de hiertoe 
,door de Classe aangewezen d~putaten, aan welke de 'yoor:--. 
zeide beroepenen vertoonen zullen goede kerkdijke attes: 
tatie van leer en leven, en. -met approbatie van 'de lidmaten 
der roepende gemeente, op de wijze zooals in Art. 4 aang'e
geven; waarna de beroepenen met voorgaande stipulatH~n en 
gebeden zullen bevestigd w()rden, naar het F.ormulier daarvan 
zijnde. 

Artikel' 6. 

Ook zal geen Dienaar dienst mogen aannemen in ge
stichten of anderszins, tenzij dat hij voorheen geadmitteerd 
en toegelaten zij, volgens de voorgaande artikelen; en hij zal 
ook niet -minder dan andere aan de Kerkenorde onder:Worpen 
zijn. -, , ';-":,;,,) 
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Artikel 7. 
Niemand zal tot den Dienst des W oordsberoepen worden, 

zonder dat men hem in eene bepaalde plaats stelle, ten ware, 
dat hij gezonden word~, om hier of daar Kerken te vergaderen. 

Artikel 8. 

Men zal geen person en, die -niet op gere.gelde' wlJze ter 
\vQorbereiding voor den Dienst desWoords hebben gestudeerd 
. en naar Art. 4 beroepbaar zijn gesteld, tot het predikambt toe
laten, tenzij" dat men verzekerd zij van hunne singuliere gaven, 
godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, goed verstand en dis
cretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid. Zoo wanneer 
dan ,- zoodanige personen zich tot den' dienst presenteeren, zal . 
de Classe hen (indien het de [particuliereJ Synode goedvindt) 
eerst examineeren, en dan voorts met hen handelen, zooals 
zij oordeelen zal stich~elijk te wezen, voIgens de generale re
geling, daarvoor door de Kerken vastgesteld. 

Artikel 9. 

Predikers. zonder vasten dienst, en die anderszins eenige 
sekte verlaten, zullen niet toegelateri worden tot den Kerke
dienst, dan nadat zij na zorgvuldig onderzoek door een Classe· 
met approbatie der. Synode, beroepbaar zijn veiklaard. 

Artikell0. 

Een Dienaar, eens wettelijk beroepen zijnde, mag de ge
meente, aan welke hij verbonden is, niet verlaten, om elders 
eene beroeping op te volgen, zonder bewilliging des Kerke
raads met de Diakenen, en met voorweten van de Classe, gelijk 

. ook geene andere Kerk hem zal mogen ontvangen, eer hij 
wettelijke getuigenis zijns afscheids van de Kerk enClasse, 
waar hij gediend heeft, vertoond hebbe. 

Artikell1. 
Aan de andere zijde zal de Kerkeraad, als representee

rende de gemeente ook gehouden zijn hare Dienaars van be
hoorlijk onderhoud te verzorgen, en hen niet uit hun dienst te 
ontslaan zonder kennis en approbatie van de Classe en van 
Deputaten der (particuliere) Synode. 

Artikel12. 
Dewijl een Dienaar des W oords, eens wettelijk als boven 

beroepen zijnc:1e, zijn leven lang aan den Kerkedienst verbon-
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pen i~, zoo 'zal hem niet geo~r1oofd zijri', zich tot eenen andere'n 
'staat des levens, te begeven; tenzij 'om _groote en gewichtige 
'oorzaken. waarvan de Classe ke:n:.nis nemen en oordeelen. zal. 

Artikel·13. 

Zoo.het geschiedt. dat eenige Dienaars door ouderdom, 
ziekte, of anderszins onbe:kwaam worden tot uitoefening,htins 

. 'Dienstes, zoo zullen zU nochtans desniettemin' de Meere en den 
naam eens Dienaars behouden en uit een fonds van de ge~ 
zamenJijke Kerken door de Kerk die zij gediend hebben, naa! 
de generale kerkeJijke ·ordonnantHhl daarvan zijnde, eerlijk in 
hunne nooddruft (geJijk ook de weduwen en weezen .. der Die
naren in 't gemeen) verzorgd worden. 

Artikel14. 

Zoo eenige Dienaars om de voorschreven: of eenige ande're 
oorzakeri hunnen dienst 'Voor een tijd onderlaten moesten, 't 
welk zonder advies des Kerkeraads niet geschieden zal, zoo 
zullen zij nochtans ten alle tijde de beroeping der Gemeente 
onderworpen zijn en blijven. . 

Artikel 15. 

Het zal niemand geoorl~'ofd zijn, den Dienst zijner Kerk 
onderlatende, of in geenen vasten Dienst zijnde, hier en daar 
te gaan prediken buiten consent en· autoriteit der Synode 01 . 
Classe. GeJijk· ook niemand in eene andere Kerk eenige pre- . 
dicatie zal mogen doen of' Sacram-enten bedienen, zonder., be
williging des Kerkeraads van die Kerk. 

Artikel 16. 

-Der, Dienaren ambt is, in de gebeden en bediening des 
Woords aan te bouden, de Sacramenten uit te reiken, 'op bunne 
Medebroeders, Ouderlingen en Diakenen, mitsgaders de Ge
meente, goede acht te nemen en ten laatste met de Ouderlingen 
de kerkelijke discipline te oe£enen en te bezorgen, dat alles 

. eerlijk en met orde geschiede. 

Artikel 17. 
Onder de Dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden 

'Vorden, aangaande de- lasten huns dienstes; _mitsgaders ook 
in andere ding en, zooveel mogelijk is, volgens bet oordeel des 
Kerkeraads, en (dies v,an noodezijnde) der Classe; hetwelk 
ook in Ouderlingen en Diakenen te ond~rhouden is. 
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Artikel 18 . 
. Het ambt der Doctoren of Professoren in de Theologie is, 

de Heilige Schriftuur uit te leggen, en de zuivere leer tegen de 
t ketterijen en dolingen voor te staan. 

Artikel 19, 
De Gemeenten zullen, vaor zooveel noodig, arbeiden, dat 

er studenten zijn, die door haar onderhouq.en worden, -om tot 
,den Dienst,des W oords te worden opgeleid. 

Artikel 20 . 
. ,Studenten, die naar den rege! qaarvoor zijnde, hiertoe 

vrijheid ontvangen, en personen, die volgens Art. 8 bekwaam 
zijn geoordeeld, om ,tot den Dienst des Wootds te worden 

. voorbereid, 'zullen tot hunne oefening en om bekend te worderi 
bij'de Gemeenten, in de godsdienstoefeningen een stichteIijk 
waard mogen spreken. '. 

Artikel 21. 
De Kerkeraden zullen alomme toezien, dat e,r goede Chris

, telijke Scholen zijn, waar de oudershunne kinderen doenon
derwijzen naar eisch des Verbonds. 

Artikel22. 
De Ouderlingen zullen door het oordeeI, des Kerkeraads en ' 

der Diakenen verkozen,worden, volgens'de regeling, die daar
voor door den Kerkeraad vastgesteld is; bij welke regeling het 
naar de gelegenheid van iedere Kerk vrij zal zijn, van tevoren 
de gemeenteleden in staat te'stellen op geschiktepersonen de 
aandacht te vestigen om voort Of voor de veTkiezing zelve 
zooveel Ouderlingen als er van noode zijn aan: de Gemeente 
vaar te stellen, om, van diezelv~, (tenware, dat er eenig be:.. 
,letsel voorviel) geapprobeeTd en goedgekeurd zijnde, ,met 
openbare gebeden en stipulation bevestigd te worden, Of een 
dubbelgetal aan de Gemeente voor t~ stellen, om het door haar 
gekozen halve deel op dezelfde wijze in den dienst te bevesti
gen, volgens het Formulier daarvan zijnde. , 

Artikel23. 
Der Ouderlingen ambt is, behalve hetgene dat boven, in 

Art. 16, gezegd is hun met den Dienaar des W oords gemeen te . 
zijn, opzicht te hebben, dat de Dienaren, mitsgader. hunne 
andere Medehelpers eri Diakerien hun ambt getrouwelijk be
dienen, en· de bezoeking te doen, riaardat de gelegenheid des 
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tijds en der plaats tot stich~ng der Gemeente, zoo voor als na 
het N achtmaal, kan Iijden, om bijzonder de Iidmaten der Ge~ 
ni~ente te vertr,oosten en-te onderwijze,n en.oo~ anderen tot de 
Christelijke Religie te vermanen. 

Artikel24. 
Dezelfde Wijze, die van de Ouderlingen gezegd is, zal men 

ook onderhouden, in de verkiezing, approbatie en bevestiging 
der Di"kenen. 

Artikel ,25. 
Der· Diakenen eigen, ambt is, de aalmoezen en andere ar-' 

mengoederen naarstiglijk te verzamelen, en die getrouwelijk 
en vIijtiglijk, naar deneisch der behoeftigen, beide der inge
zetenen en-.vreemden, met gemeen advies nit te' deelen, de he
nauwden te bezoeken en te verfrobsten, en weI toe te zien, dat 
de aalmoezen niet misbruikt worden; waarvan zij -rekening 
zullen doen in den Kerkeraad, en ook (zoo iemand daar bij Wil 
zijn) voor de gemeente, op zulken tijd als de Kerkeraad het· 
goedvinden zal. 

Artikel 26. 
De Diakenen zullen ter plaatse waar anderen zich aan de 

armenverzorging wijden, van. dezen begeeren goede corres
pondentie met hen te willen houden, ten einde de aalmoezen 
te beter uitgedeeld mogen wor\len onder degenen, die meest 
gebrekhebben. Ook zullen zij toezien, dat de armen gebruik 
kunnen maken van stichtingen van barmhartigheid, en daar
toe van de -besturen dier inrichtingen begeeren gQede corres
pondentie met hen te willen houden, terwijl het wenscheIijk 
is, dat de Diakonien, met name bij bet verzorgen van armen in 
"deze stichtingen, elkander bijstaan en in onderling overleg 
treden. ' 

Artikel 27. 
De Ouderlingen en Diakenen zul1en naar plaatselijke rege- . 

ling twee of meer jaren dienen, enalle jaar zal een evenredig 
deel aftreden. De ciftredenden zullen door artderen vervangen 
worden, ten ware, "dat de gelegenheid en 4et profijt van eenige 
Kerk, bij de uitvoering van Artt. 22 en 24, eene herkiezing 
raadzaam maken. 

. Artikel 28. 
De Ke;rkeraden zullen zorge drag'en, dat de Kerken voor 

het bezit harer goederen, en de rust en orde barer 'samen-
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komsten, aanspraak,' -kunnen inaken op, de __ be-scherming der 
Overheid; welverstaande;dat, ze terwille van d" rust en het: 
~toffelijk bezit nimmer in het minste 'te kort mogen doen aan' 
het koninklijk regiment van Christus over zijneGemeente. 

~an de Kerkelijke Samenko!"sten. 
Artikel 29. 

Vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden 
worden; de Kerkeraad, de Classicale vergaderingen, (de par
ticuliere SYnode), en de Generale Synode. 

Artikel 30. 
In deze samenkomsten zullen geen andere dan kerkelijke 

zaken, en dezelve op kerkelijke wijze,verhandeld worden. In 
meerdere veigaderingen zal men niet handelen, dan 't gen~ dat 
in mindere niet heeft afgehandeld kunnen worden, of dat tot 
de Kerken dei:"' meerdere verga1iering in ,'t gemeen behoort. 

Artikel 31. 
Zoo iemand zich beklaagt door de uitspraak der mindere 

ve'rgadering .verongelijkt,te zijn, dezelve zalzich op eene meer
'dere kerkelijke vergadering beroepen mogen; en 't gene door 
de meeste stemmen gdedgevonden is, zal voer vast en bondig 
gehouden worden. Tenzij dat het bewezen worde te strijden 
tegen het W oord Gods, of tegen de Artikelen dezer Kerken
orde, zoolang als dezelve--door geene Generale Synode veran
derd ,zijn. 

Artikel 32. 
De handelingen aller'samenkomsten zullen met aanroeping 

van den Naam Gods aangevangen, en met eenedankzegging 
besloten worden. 

Artikel33. 
Die tot de samimkomstenafgezonden worden, zullen 

htin~e credentiebrieven en instrllctien, onderteekend zij~de 
van degenen, die ,ze zenden" medebrengen, ~n df'ze zullen 
keurstet;nmen hebben, ten ware in zaken, die hunne personen 
of Kerken in het bijzollder a,mgaan. 

Artikel34. 
IIi aile samenkomsten zal bij den praeses een scriba ge

voegd worden, om naarstiglijk op' -te . schrijven, 't gene waar
dig is opgeteekend te zijn. 
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Artikel 35. 
Het ambt van den praeses is, -vQor te stellen en te verklaren 

't gene' te verhandelen is; _ toe te zien da,t een iegelijk iijn orde 
houde in 't spreken; den knibbelachtigen en die te heftig zijn 
in 't spreken, te bevelen dat zij zwijgen;-.en over dezelve, geen 
gehoor gevende, oe behoorlijke censuur te laten gaan. ,Voorts 
zalzijn ambt uitgaari, wanneer de samenkomst scheidt . 

. Artikel 36. 
't Zelfde zeggen heeft de Classe over den Kerkeraad, 't 

welk de Particuliere Synode heeft over de Classe, en deGene
rale Synode over de Particuliere. 

Artikel 37. 
In alle Kerken zal een Kerkeraad zijn, bestaande uit de 

Dienaren .des Woords en de Ouderlingen, dewelke, althans in 
grootere gemeenten, in den rege! aIle weken eens te- zamen, 
komen zullen, alwaar de Dienaar des Woords (of de Diena
ren, .zoo daar ~eerdere zijn, bij beurte) presideeren en de actie 
regeeren zal. En waar het getal van de Ouderlingen klein is, 
znllen de Diakenen door plaatselijke regeling mede tot den 
Kerkeraad kunnen genomen worden; hetgeen altijd geschie
den zal, waar dit getal op minder dan drie is bepaald. 

Art1keI38. 
In de plaatsen, waar de Kerkeraad voor het eerstof op 

nieuw is op te richten, zal 't zelve niet geschieden, da.n met' ad-
vies van de Classe. . \ 

Artikel 39 . 
. Plaatsen, waar nog c geen Kerkeraad zijn kan, zullen door 

de Classe, onder de ,zorg van een"_ genabuurden K.erkeraad ge
steld worden: 

Artikel40. 
Desgelijks zullen de Diakenen samenkomen, waar zulks 

-noodig is aIle weken, om ,met aanroeping van den'Naam.Oods·~ 
van de zaken, hun alnbt betreffende; te handelen, waartoe de 
Dienaren goed opzic.ht zullen nemen, en zoo nO,odig zich daar-
bij laten vinden. -

, Artikel-41. 
De Classicale vergadOringen zullen bestaan uit genabuurde 

Kerken, dewelke elk een Dienaar en een Ollderiing, ter plaatse 
en tijd bij hen in het scheiden van elke vergadering goedgevon-
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den (zoo 'hochtans, dat men het boven de drie maanden niet 
uitstelle, tenzij dat verre afstanden dit vereischen), daarhenen 

'met beh6brlijke credentie afvaardigen zulIen;. in welke samen
komsten de Dienaars bij beurte, of anderszins die van dezelve 
vergadering'verkoren wordt, presideeren zuBen, zoo nochtans, 
dat dezelfde tweemaal achtereen niet zaI fuogen verkoren-
worden. ' 

Voorts zal depraeses onder anderen een iegelijk afvragen, 
of zij in hunne Kerken hunne kerkeraadsvergadering houden; 
of de kerkelijke discipline geoefend wordt; of de armen en 
Christelijke Scholen. bezorgd

t 
worden; ten laatste, of er iets is, 

waarin zij het oordeel en de hulp der Classe tot rechte instei
ling hunner Kerk behoeven. En eindelijk zullen in de voor
laatste of desnoods in de laatste vergadering voor de (Particu
I;.ire) Synode verkoren worden, die op deze. Synode gaan 
zilllen. 

Artikel .42. 
-Waar in eeoe Kerk meer' Predikanten ZlJO dan een, zul .. 

len ook.zij, die niet volgens het voorgaande artikel afgevaar
. digd zijn, in de Classe mogen verschijnen en adviseerende 
stem hebben. 

Artikel 43. 
In 't einde van de Classicale, en andere meerdere samen

komsten, zal mell Censuur houden over diegeneo, die iets straf .. 
waardigs in de vergadering gedaan, of de vermaning der min-
dere, samenkomsten versmaad hebben. ' 

Artikel· 44. 
De Classe zal ook eenige harer Dienaren, ten minste twee, 

van de oudste, ervarendste en geschiktste, autoriseeren, om "in 
alle Kerken alle jaar visitatie' te do'en, en toe ,te zien, of de 
Leeraars en Kerkeraden hun ambt getrouwelijk waarnemen, 
bij de zuiverheid der leer verblijven, de aangenomene orde in . 
alles onderhouden, en de stichting der Gemeente, mitsgaders 
der jonge jeugd, naar behooren, zooveel hun mogelijk is. met 
woorden en werken bevorderen; teneinde zij diegenen die 
nalatig in het een of ander bevonden worden, intijds mogen 
broederlijk vermanen, en met raad en daadalles tot vrede, op, 
bouwing, en het meeste profijt der Kerken helpen leiden. En 
iedere Classe zal qeze visitatoren mogen continueeren in-hunne 
bediening, zoolang het haar zal goeddunken, ten ware, dat de 

'visitatoren zelven. om' redenen, van dewelke de 'Classe oor~ 
deelen zal, _verzochten 'ontslagen te worden. 
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Artikel45. 

. De Kerk in dewelke de Classe, en desgelijks de [Particu" 
Iiere of] Generale Synode samenkomt, zal zorg dragen, dat zij 
de Aeten der voorgaande vergadering, op de naastkomende. 
bestelle. 

Artikel46. 

De instructH~n der ding en, ,die in meerdere vergaderingen 
te behandelen zijn, zullen niet eerder geschreven worden, VQor
dat over de. daarin voorgestelde punten de besluiten der v90r
gaande Synoden gelezen zijn. opdat 't gene eens afgehandeld 
is, rtiet wederom voorgesteld worde, ten ware dat inen het, 
achtte veranderd. te moeten zijn. 

Artikel47. 

[Aile jaar (ten ware de nood een korteren tijd vereiseht) 
zulIen vier of vijf of, meer genabuurde Classen samenkomen, 
~tot w~lke Particuliere Synode uit iedere Classe twee Dienaars 
en twee Ouderlingen afgevaardigd zullen worden. In het 
seheiden zoowel der Partieuliere als der Generale Synode zal 
eene Kerk verordend worden, die last hebben ~al,. om, met ad
vies der Classe, den tijd en de plaats der naaste Synode te 
stellen.] 

Artikel48. 

[Het zaI aan elke ~ynode vrijstaan, correspondentie te ver
.zoeken en te houden met hare genabuurde Synode of Synoden, 
in zulken vorm, als zij meest profijtelijk zullen achten voor de 
algemeene stiehting.] 

ArtikeI 49. 

Credere 'Synode zal ook ee:q.igen afvaardigen, om alles, ,wat 
de Synode ·geordonneerd heeft, te verriehten, zoowel hij de -
Hooge Overheid als bij de respeetieve Classen, onder haar 
ressorteerende, alsmede om te zamen of in minder getal over 

'alle examina der aankomende Predikanten te staan. En voatts 
in aile andere voorvallende zwarigheden aan de Classen de 
handte bieden, opdatgoede eenigheid, orde en zuiverheidder 
leere hehouden en hevestigd worden. Ook zullen deze van 

,aile hunne handelingen goede notitie houden, om de Synode 
rapport daarvan te doen, en, zoo het geeischt wardt, redenen 
te geven. Ook zullen zij niet ontslagen wezeIi van hunnen 
dienst, voor en aleer de Synode zelve hen daarvan ontslaat.] 



Artikel50. 
. De Generale Synode zal ordinaariijk aIle twee jaren eens 

gehouden worden, ten ,ware- dat er eenige dringende n90d 
ware, om den tijd korter te n~men. _ ' , 
. Tot deze zullen drii: Dienaren en drie Ouderiingen uit elke 
Classe afgezonden worden. Voorts zal de Kerk, die last heeft 
om den tijd en de plaats der Generale Synode aan te wijzen, 
zoo dezelve naar het oordeel van ten minste drie Classen bin
nen de twee jaren te beroepen ware, van den tijden de plaats 
besluiten. 

Artikel 51. 
De arbeid der kerkeIijke Zending onder de heidenen en 

J oden wordt door de Generale Synode in eene Zendingsorde 
geregeld. 

Artikel 52. 
Alzoo in de Kerken on!ierscheidene sprake gesproken 

wordt, ial in de kerkelijke samenkomsten en bij het pubIi
ceeren van advieze!l, instructien, en besluiten, gezorgd' worden 
voor ~e noodige vertaling. 

Van de., Leer, Sacramenten en andere Ceremonien. 

Artikel 53. 
De Dienaren des W oords Gods, en desgeIijks de Profes

soren in de Theologie, ('t welk ook den anderen Professorep. 
en Schoolmeesters wei betaamt) zullen de drie Formulieren 
van Eenigheid, n.l. de· Nederiandsche BeIijdenis des Geloofs, 
den Heidelbergschen Catechismus en de Canones van Dordt
recht, 1618-'19, onderteekenen, en de Dienaren des Waords,. 
die zulks weigeren, zullen de facto (feiteIijk) in hunnen dienst 
door den Kerkeraad of de Classe geschorst worden, tot ter 
tijd toe, dat zij zich. daarin geheeIIijk verklaard zullen hebben, 
en indien zij hardnekkiglijk in wei gering bIijven, zullen zij 
vanhunnen dienst geheelli jk afgesteld worden. 

Artikel 54. 
Insgelijks zullen ook de Ouderiingen en Diakenen de g~

noemqe Formuliereri van Eenigheid onderteekenen. 

Artikel 55. 
Tot' wering -van de valsche Ieeringen en dwalingen, die 

door kettersche geschriften zeer toenemen, zullen de Dienaars 
en de Ouderiingen de middelen gebruiken van leering. van 
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wederleggip.g, '.van waarschuwing en van vermaning, zoowel 
bij den dienst des Woords als bij de Christelijkeonderwijiing 
en bij het huisbezoek. ' 

Artikel 56. 
Het verbond Gods zal 'aan de kinderen der Christenen met 

den doop, 'zoo 'ha'ast als men de bediening deszelven hebben 
kan, verzegeld w9rclen, en dat in openbare verzameling, wan
neer Gods W oord gepredikt wordt. 

Artikel57. 
De Dienaars zullen hun best doen, en daartoe arbeiden, 

dat de vaderiijn kind ten Doop presenteere. 

Artikel 58. 
De Dienaars zulIen- in 't Doopen,. zoo der jonge kinderen 

als der volwassen personen" de formulieren van de instelling 
en 't gebruik <les Doops, welke tot dien einde,onderscheiden" 
lijk beschreven zijn, gebruiken. 

Artikel 59. 
De volwassenen worden door den Doop de Christelijke 

_ Gemeente ingelijfd, en v'oor Lidmaten der Gemeente aange
nomen," en zijn daarom schuldig het Avondinaal des Heeren 
ook te gebruiken, 't welk zij bij hunnen Doop zullen beloven 

- te doen. -, 

Artikel 60. 
De namen cler gedoopten, mitsgaders der Ouders, en des

gelijks de tijd der geboorte en des Doops, zullen opgeteekend 
worden." -

Artikel 61. 
Men zal niemand ten Avondmaal des Heeren toelaten, dan 

die naar de gewoonheid der Kerk, tot dewelke hij zich voegt, 
belijdenis der Gereformeerde Religie gedaan heeft, mitsga
clers hebberide getuigenis eens vromen wandels, _zender welke 
oak degenen, die uit andere' Kerken komen, niet zullen toege
laten worden. 

Artikel62. 
Een iedere Kerk zal zulke manier van bediening des. 

Avondmaals houden, als zij oordeelt tot de meeste stichting 
te dienen. Welverstaaride nochtans, dat de uitw'endige cere
monien, in Gods Woord voorgeschreven, niet veranderd en 
alle superstitie v.ermeden worde. en dat na de voleinding der 
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predikatie en der gemeene gebeden het Formulier de,S Avond
maals, mitsgaders het' gebed daartoe dienende, ,zal worden 
gelezen. 

Artikel 63. 
Het Avondmaal des Heeren :tal ten minste aile twee of drie 

maanden' g~houden worden. ' , 

Aitikel 64. 
De bediening des Avondmaals zal. aileen geschieden, waar 

toezicht is van Ouderlingen, volgens kerkelijke orde, en in 
eene openlijke s~menkomst der Gemeente. 

Artikel 65. 
Lijkpredikatien of Iijkdiensten zullen niet worden inge

, steld. 

Artikel 66. 
In tijden van oorlog, pestilentie, algemeene volksrampen 

en. andere groote zwarigheden, waarvan de druk averal -in de 
Kerken gevoeld wordt, is het betamelijk dat door de Classen 

,bededagen uitgeschreven worden. I 

Artikel67. 
De gemeenten zullen onderhouden, benevens den Zondag, 

ook den Kerstdag, Goeden Vrijdag, Paschen; Hemelvaarts
dag, Pinksteren, den Biddag, den Nationalen Dankdag, ,en 
Oud- en Nieuwjaarsdag. . 

ArtikeH8. 
De Diena .. rs zullen alomme des Zondags de somma der 

Christelijke Leer in den Heidelbergschen Catechismus ver
vat, kortelijk uitleggen, alzoo dat dezelv,e zooveel mogelijk 
jaarlijks mag geeindigd worden, volgens de a£deeling van den 
Catechismus zelven daarop gemaakt. 

Artikel 69. 
In de Kerken zullen aileen de 150 Psalmen Davids, de 

Tien Geboden\ het Onze Vader, de Twaalf Artikelen des Ge
loafs, de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon; de Mor
genzang en de AvondzaI1g, en de Bedezang v66r de predikatie,. 
gezongen worden. 

Artikel70. 
Alzoo behoorlijk is, dat de huwelijke staat voor Christus' 

Gemeente bevestigd worde, volgens het Formulier daarvan 
. zijnde, zu~Ien de KeI;'keraden daarop toezien. 

/ 
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Van de Censuur en Kerkelijke Vermaning. 

Artikel 71. 
. Gelijkerwijs de Christelijke straf geestelijk is, en niemartd 

~an het Burgerlijke gericht of straf der Oyerheid bevrijdt, 
alzoo worden ook, benevens de Burgerlijke straf,de Kerke~ 

. lijke Censuren noodzakelijk vereischt, om. den zondaar ,met 
de Kerk en zijnen naaste te verzoenen, en de ergernis uit de 
Gemeente Christi weg te nemen. 

Artike172. 
Wanneer dan iemand tegen de zuiverheid cler leer,' of 

vromigheid des wandels zondigt: zoovefre als het heimelijk 
is, en' geene openbare ergernis ,gegeven heeft, zoo zal de regel 
onderhouden worden, welken Christus duidelijk voorschrijft 
in Matth. 18 .. 

Artikel 73. 
, pe heimelijke zonden, waarvan de zondaat door een, en 
in 't bijzonder, of vC?or twee of drie getuigen vermaand zijnde, 
berouw heeft, zullen voor den Kerkeraad niet gebracht wor
den. 

Artikel 74. 
Zoo iemand van eene heimelijke zonde van twee of drie 

personen in Hefde yermaand zijnde, geen gehoor geeft, of 'an
derszins eene openbare zonde bedreven heeft, zal zulks den 
Kerkeraad ·aangegev~n worden. 

Artikl 75. 
Van al zulke zonden, die vanwege hare natuur; openbaar, 

of door verachting der kerkeIijke vermaningen in het open
baar gekomen zijn. zal de verzoening (wanneer men genoeg
zame teek~nen van boetvaardigheid ziet) in zulken vorm eri 
manier geschieden, als tot stichting van iedere Kerk door den 
Kerkeraad bekwaam zalgeoordeeld worden. Of zij in be
paalde gevallen openbaarIijk geschieden zal, wordt, wanneer 
daarover in den Kerk~raad verschil is. met advies van twee 
genabuurde Kerken of van de Classe beoordeeld. 

Artikel 76. 
Zoo wie h~rdnekkigIiJk de vermaning des Kerkeraads ver

werpt, en desgeIijks wie eene openbare of anderszins eene 
grove zonde, gedaan heeft, za) van het Avondmaal des Heeren 
afgehouden worden. En in,dien hij, afgehouden zijnde, na 
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verscheidene vermaning~n geen' teeken Cler boetvaardigheid, 
bewijst, zoo zal men ten laatste tot de uiterste t:'emedie, name
lijk de afsnijding, komen, volgens de forme naar den Woorde 
Gods daartoe gesteld. Doch zal niemand afgesneden worden, 
dan met voorgaand advies der Classe. 

Artikel 77. 
Aleer men, na de afhouding van het Avondmaal en de 

. daarop nog gevolgde onderscheidene vermaningen, tot de af
snijding komt, zal men de hardnekkigheid des zondaars der 
gemeente openlijkte kennen geven, de zonde· verklarende, 
mitsgaders de naarstigheid aan hem bewezen, in het bestraf
fen, afhouden van het Avondmaal, en menigvuldige verma

,ningen, en zal ¢ie Gemeente vermaand worden hem aan te 
spreken, en voar hem te bidden. Zoodanige vermaningen zul
len er .drie geschieden.. In de eerste zal de zondaar niet ge
noemd war,den, opdat hij eenigszins verschoond warde. In de 
tweede zal met advie.s der Classe zijn naam uitgedrukt wor
den. In de derde zal men de Gemeente te kennen geven, ·dat 
men hem (tenzij dat hij zich bekeere) van de gemeenschap der 
Kerk tiitsluiten zal, opdat zijne afsnijding, zoo hij hardnekkig 
blijft, met stilzwijgende bewilliging der Kerk geschiede. De 

. tijd tusschen de vermaningen zal aanhet oordeel des Kerke-
raads staan. . 

Artikel 78. 
Wanneer iemand, die geexcommuniceerd is, zich wederom 

wil verzoenen met de Gemeent~ door boetvaardigheid, zoo zal 
/ hetzelve voar de ha~deling des Avondmaals, of anderszins 
naar gelege:q.heid, tevoren der Gemeente aangezegd worden, 
teneinde hij ten naastkomenden Avondmale (zooverre niemand 
iets weet voor te brengen ter contrarie) openbaarlijk met pro
Jessie zijner bekeering weder opgenomen -worde, volgens bet 
Formulier daarvan zijnde. 

Artikel 79. 
Wanneer Dienaars des Goddelijken Woords, Ouderlingen. 

of Diakenen eene openbare grove zonde -bedrijven, die der 
Kerk schandelijk, of ook bij de Overheid strafwaardig is, 
zullen weI' de Ouderlingen en Diakenen terstond door voor
gaand oordeel des Kerkeraads derzelver en der naastgelegene 
Gemeente in hunnen dienst gescborst of daarvan afgezet wor
den, maar de Dienaars alleenlijk geschorst worden.' Of deze 
geheel van den dienst af te zetten 2iijn, zal aan bet oordeel 
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der Classe staan, met -advies van de in Art. 11 genoenide Depu-
taten der (Particuliere) Synode. 

Artikel80. 
VOOf_ts onder de grove zonden, die waarq.ig ziJn met op

schorting of afstelling van den dienst gestraft te worden, zijn 
deze de VDornaamste-: _ valsche ".leer. of k~tterij, _ openbare 
scheurmaking, openlijke blasphemie, simonie, trouwelooze ver
Iating zijns aienstes of indringing in eens anderen dienst, 
meineedigheid. echtbreuk, hoererij,- dieverij, geweld, gewoon
lijke dronkenschap, vechterij, vuilgewin; kortelijk,alIe de 
zonden en grove feiten, die den bedrijver voor de wereld eer
laos maken; en in een ander gemeen lidmaat der Kerk der af
snijding' waardig zouden gerekend worden. 

Artikel 81. 
De Diena,en des Woords, Ouderlingen en Diakenen zullen 

voor het houden des Avondmaals onder elkander de Christe
lijke censuur oefenen en malkander van de bediening huns 
ambts vriendelijk vermanen. 

Artikel 82. 
Dengenen, die uit de Ge~eente vertrekken, zal eene attes

tatie of getuigenis aangaande hun belijdenis en wandel door 
den Kerkeraad medegegeven, worden, door twee on'cierteekehd, 
of bij attestatien, die onder het zegel der Kerk gegeven wor
den, met eene onderteekening. 

'Artikel 83. 
V oorts zaI den arm en, om genoegzame oorzaken vertrek

ken de, door de Diakenen reisgeld gegeven wordeJ;1, naar het
geen zij oordeelen behoorlijk te zijn. De Kerkeraad en de 
Diakenen zuIIen echter toezien, dat' zij niet te zeer genegen 
zijn om hunne Kerken van de armen te ontlasten, met welke. 
zij andere Kerken zonder eenigen nood zouden bezwctren. 

Artikel 84. 
Geene Kerk zal over andere Kerken, geen Dienaar over 

andere Dienaren, geen Ouderling of Diaken over andere Ou
derlingen of Diakenen eenige heerschappij.voer~n. 

Artikel 85. 
In middelmatige dingen, zaI 'men Kerken, die ~en' ander 

gebruik hebben dan wij, niet verwerpen. 
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Artikel86 . 
. Deze Artikelen, de wettelijke ordening der Kerk aan

g,aande, zi jn alzoo gesteld en aangenomen mef. gemeen ac~ 
coord, dat zij (zoo het profijt der Kerken anders vereischte) 
veranderd, vermeerderd of verminderd moge~ en behooren te 
worden. Het zal nochtans geene bijzondere Gemeente, Classe' 
[of Synode] vrijstaan zulks te doen, maar zij zulJen naarstig
heid doen om die te onderhouden, totdat. anders van de Gene
rale Synode verordend worde. 

ARTIKEL 61. 
De zitting werd gesloten door Ouderling Van der Pla.t. 

NAMIDDAGZITTING, DONDERDAG, 25 JUNl. 

ARTIKEL 62. 
De vergadering zingt 'Ps. 119: 17. Ds. E. J. Krohne gaat' 

1ll den ge bede va or. 

ARTIKEL 63. 
Voortzetting 'van het Prae-advies inzake de Kerkenorde, 

(Art. 60). 

1. De Instructies van Classes Grand Rapids West en Mus
kegon, waarover de Camm. voor revisie K. O. oak haar prae
advies had te geven. Zie Acta 1912, Art. 62, p. 50. 

1. De instructie van Classis Grand Rapids West Iuidt aI
'dus: "Daar er een leemte is in de Vragen gesteld bij het 
Openbaar· Belijdenis do en in onze Kerk, daar er niet gevraagd 
wordt, gelijk volgens Vraag 81 van den Catechismus, naar 
kennis van ellende en verlossing, als lloodig voor toetreding 
tot het Avondmaal, maar alleen naar leer, dankbaarheid en 
tucht, zoo stelt de Classis voor om op de tegenwoordige eerste 

, vraag, omtrent de leer te Iaten volgen: 'Of gij belijdt dat gij, 
overeenkomstig die leer, uz;:elven door Gods genade hebt lee
ren mishagen vanwege uwe zonden en uw vertrouwen stelt op 
Christus Jezus en Zijne beloften, als aIleen genoegzaam ter 
zaligheid ?' " ' 

Uwe Camm. adviseert hierop ni.et in te gaan op grand van 
het advies derRevisie Comm., bladz. 5 van het Rapport, waar 
het zegt: "Omdat de door Classis Grand Rapids West be
geerde inla:ssching feite1ijk al begrepen is in de eerste vraag." 

Ret volgend substituut voorstel wordt aangenomen: 
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"De Synode herroept de co:r.clusie onder punt 4, Art. 62:. 
Acta 1912, aangezien het thans niet wenschelijk is om ver
'andering aan te brengen in de Vragen bij de Openbare Belij
denis des Geloofs. De grond voor deze herroeping wordt aan
gegeven in het Prae-advies." ' 

2. De instructie van Classis Muskegon luidt als voIgt: 
"De Synocle, spreke uit of geattesteerden naar zllstet:' gemeen- , 
ten, leden der gemeente zijn die attest zendt, of dan reeds be
hooren tot de gemeente, waaraan zij gezonden zijn, zoolang 
er nog geen kennisgeving geschiedde, dat het attest aangenq-
men werd." .' 

Uwe Comm. adviseert het advies van de Revisie Comm. 
over te nemen, dat luidt als voIgt: "Dat volgens Art. 82 der' 
K. O. attestatie aan den vertrekkende medegegeven moet wor
den, en dat hij niet als lid eener andere kerk kan worden toe
gelaten aleer hij aldaar zijne attestatie heeft ingediend, ter
wijl zijn lidmaatschap op'den duur zou vervallen als hij zijne 
attestatie niet indiencle. 

Aangenomen. 

ARTIKEL 64. 
Thans komen, volgens het Rapport der Comm. van Prae-

"advies, in behandeling: Vier instructies die betrekking hebben 
op wijziging van Synodale besluiten, name1ijk twee van Clas
sis Muskegon, een instructie van ,Classis Zeeland, en een in
structie van den kerkeraad der gemeent~ Kenosha, \;Vis. 

1. De eerste instr,uctie van Classis Muskegon (Agendum, 
p. 13), luidt als voIgt: "De Classis verzoekt de Synode, in 
verhand met de revisie def Kerkenorde, p. ,9, par. 1, aidu's te 
lezen : 'Daar de kor~e bediening eener kerk doorgaans tegen 
haar bel~ng strijdt, w()rdt den kerkeraden niet toegestaan om 
leerarell binnen de twee jaren te beroepen, zander toestem~ 
ming der Classis tot welke de leeraar behoort.' " 

Uwe Comm. adviseert de Synode 'op deze instructie niet in 
te gaan, Grond: 

Ze acht een dergelijke bepaling te bindend voor de kerken. 
Uwe Comm. adviseert, dat de Synode uitspreke: Daar 

de korte bediening e,mer kerk doorgaans tegen haar belang 
strijdt, wordt'den kerkeraden ontraden am leeraars, die nog 
slechts kort in hun stalldplaats werkzaam zijn, te beroepe'n., 

Aangenomen. . 

2. De tweede instructie v~n Classis Muskegon (Agendum,_ 
p. 13), luidt als voIgt: "De Synode schrappe het laatste lid 
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van Art. 35, ·par .. 3, b, Acta Synodi 1906 (zonder advies der' 
IClassis), e,n.' neme de. -volgende lezing aari: 'Ret tweemaal 
beroep~n, van denz~lfden lceraar in dezelfde vacature~ mag 
niet -geschie'den binnen !1et j aar.' Gropden: Orn'da t daardoor 
SOrnS en gemeenten en leeraren in-moeilijkheden k.orrien, en het' 
ook nief met de roeping, kan bestaan. 

Uwe Co~m. advise'ert de Synode hier niet op -in te gaan, 
wijl zulks te bindend zou zijn. 

Aangenomen. 

3. De instructie van Classis Zeeland, (Agendum; p. 13), 
Iuidt als'voIgt: I(Overmits, wat wij tot hiertoe inzake beroep
baarheid onzer predikanten hebben~Art. 5, 9-niet voldoende 
blijkt, make de Synodeeen nadere bepaling inzakeden tijd, 
wanneer een dienstdoend-leeraar elders OJ? een drietal inag ge
plaatst worden. De consulent zie toe. op de- naJeving- van 

. zulk een bepaling. In bijzondere gevallen oordeele de Classis." 
Uwe Comm. advisecrt-hierop uiet in te-gaan, daar 't vroe

gere besll,lit voldoende is '; bovendien ~an men niet ieder geval -
Synodaal bepalenzooals Classis Zeeland zelve gevoelt blij-' 
kens den laatsten Zl11 de,r instructie, n.1.; "In bijzondere geval-: 
len- oordeele de' Classis.", 

Aangenomeh._ 

4. De jnst1:uctie van de gemeente Kenosha, -YVis., (Agen
dnm, p. 13), luidt als voIgt: "De Synode late de uitdrukking 
"betrekkelijk kor(en tijd," in Art. 5, 'pat. 9 onzer K. 0.- -ver
val1en en geve in plaats daarvan een bepaalden tijd aan, aan-
gezien: ',. 

L De~uitdrukking "betrekkelijk korten tijd" blijkbaar zeer 
verschil!end opgevat wordt; 

2. Zooveel mogelijk dient voorkomen .te worden, dat ge
'noemde paragraaf aal]-leiding geve, dat in~ake het -beroepen 
van een Dienaar des VV oords de eene lcerkeraad -het do en van 

,den an-cieren in ons :kerkelijk blad afkeurt.'" ' . 
Uwe Comm. adviseert hierop niet in te gaan daar er: niet 

~zulk een Synodaal Hesluit bestaat, en uwe Comm. bij de be
handelingvan de eerste instructie yan Classis Muskegon (zie 
boven 1), een -\roorstel heeft gedaan,- hetwelk in deze behoefte 
voorziet. ' 

Aangenomen. 

Voorts wordt behandeld: 5. Een instructie v~n Classis' 
Grand Rapids West, (Agendum, p. 13), luidende:"Aange
zien onze ]<;:. O. niets zegt.betreffende het bedanken voor het. 
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,lidmaatschap 'dpor leden,. die' onder. ke,.keliike behandeling 
. ziin, besluite de Synode inzake dit bedanken een algemeen geb 
dende.nregel te-stelIen,·opdater in dezen meeruniformiteit 
besta,. en opdat de kerkeraden mogen weten, waaraan zij zich 
in dergelijl<e gevallen te houden hebben." , 

Uw'e Comm, adviseert op deze instructie niet in te gaan. 
'Granden: a,) abnormale gevallen ziin nlet in abstracto door 
de Synode te regelen; b.) concrete gevallen volgen den weg: " 
Kerkeraad, . C1~sse, Synode., - .. ' 

Aangenomen.' 

6. Een instructie vart Classis Muskegon,(Agendum, p. 14), 
luidende.: "Indien het opp. 10, Art. 7, par. 2 genoemde rap
port herziening Kerkenorde blijven moet, zou het .ganniet. 
noodzakelijk zijn hier meer werk van te maken?" 

Uw'eComm.adviseert de Synode uit te sPreken, dat het op 
den weg van de respectieve Classes ligt om elk voor zichzelf 

. te beoordeelen of hier meer ,werk'van maet worden gemaakt. 
Aangenomen. 

7. Een instructie van Classis Muskegon,(Agendum, p, 14), 
.luidende: "De Classis vraagt de Synode, in verband met het 
rapport Frerziening der Kerkenorde,p. 10, Art. 7, sub. 1, waar 
men leest: 'De kerken ,nemen .drie" coll~cten ~p,' enz. Vl aar 
de Inwertdige Zending nu obk Classicaal is, zal de Synode nu 
nog beslissen hoe dikwijls er gecollecteerd zal worden voor 
de'u cirbeid' in. eigen kring?" 

Uwe Comm. adviseert de Synode uit te spreken, dat deze 
bepaling noodig is met het oog op de samenwerking in be
trekking tot de Algemeene Kas der Inwendige·Zending·. 

Aangenoinen; 

8. Een instructievan Classis Sioux Center, (Agendum, 
p. 14), luidt als voIgt: "De Synode besluite om par. 1 onder 
Art. 27 j Ontwerp Kerkenorde, zoo te cohstnieeren, dat, 'met 
verwijzing naar de daarin genoemde Synodale uitspraak be
treffende dit bepaald geval, deze stipulat,e algemecngesteld 
warde. . 

. Uwe Co'mm. acht het overbodig, dat de Synode een apart 
. besluit hierover mak~, claar in de uitspraak van de Synode van 

1912 alles, ligt wat we behoeven, omdat hierin het beginsel 
wordt aangegeven in verband -met eel,1 concreet geval. 

AarigenQmen.'· , , 
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9. Instructies aangaande de'vertaling der Kerkenorde in,'t 
Engelsch' en 't Duitsch. ' 

a.) Instructie van Classis Hackens~ck, (Agendum, p.1G), 
luidt: "That the Synod provide for the printing of the Church 
Manual (Kerkenorde) of tbe Chr. Ref. Church in the Eng
lish language, in order that those who cannot read the Hol
land language, may be enabled to intelligelltly abide by the 
rules 6f the Church." 

b.) Instructie van Classis Ost Friesland, (Agendum, p. 17), 
Iuidt: "De Synode zorge er vaar dat de nieuwe uitgave cler 
Kerkenorcle oak iIi de' Duitsc.he taal verschijne." 

Aangaande deze .instructies aclviseert uwe Comm. het vol-_ 
gendc: Ingeval de Kerkenorde op deze Synode vastgesteld 
wordt, benoeme de Synode Commissies om een Engelsche-_ en 
eell Duitsche vertaling er van aan de eerstkomende Synode 
ter goedkeuring yoor te' leggen. 

Aangenomen. _ -
(Zie Art. 75 voar leden dier Commissies.) 

10. Betreffende het voorgestelde Fqrrn,ulier vaar de Royee
ring van Ongehoorzame Doopleden, (Agendum, p. 31), wordt 
het volgende besloten :"De' Synode inzage genomen hebbende 
van den arbeid der Camm. ad hoc, en deze arbeid 'waardee- , 
rende,. beslllit eene Comlll. te 'benoemen om de geheele zaak 
der doople.den kwestie nog verd-er in te denken, om de vol
gende Synode met Rapport te dienen. Deze Comm. rekene 
met het Rapport der Comn1. bovengenoemd inzake het For
mulier voor de Royeering en correspondeere in deze zaak met 
de Gere£, Kerken in Nederland". (Art. 75.) 

ARTIKEL 65. 
Door Ds. H. Keegstra wordt gerapporteer~ dat er reeds 

doo~ persoonlij'k initiatief werk van gemaakt wordt am ee~ 
Kerkelijk Handboekje in 't licht te gev.en. ZEw. verzoekt of 
de desbetreffende persoon toegang mag hebbel1 tot het Syno
daal Archief. 

-Beslote'n dit toe te staan. (Vgl. Art. 15.) 

ARTIKEL 66. 
Beslote"n de avond~itting te beginnen am 7: 30. 
Deze sessie wordt met dankz~gging bd~indigd do'or Ouder

ling J. Slotemaker. 
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AVONDZrrTING, DONDERDAG, 25 JUNI. 

ARTIKEL 67. 
De vergadering wordt geopend met het zingen va,n Ps. 

105: 5, engebed door Ds. P. Jonker. 

ARTIKEL 68: 
Bij monde van Ds. G. vVestenberg wordt gelezen het Rap' 

port cler Comm. van Prae~advies, Rubriek "Bezwaarschriften." 

U Eerwaarde Bro-eders: " 
Uwe Commissie heeft de eer en het genoegen deie Synode 

op de volgende punten van het Agendum te dienen: 
I. Het Bezwaar van den kerkeraad Alpine Ave. tegen de 

besluiten der Classis Grand Rapids West. Deze Classis 
handhaafde hetofficiee!e standpunt onzer Kerk in betrekking .. 
tot den eenigen grand voor echtscheiding en de daaruif -voqrt- . 
vloeiende beperJ,:ingvan het lidmaatschap der Kerk vaor 
zulke personen. 

II. Het Bezwaar van Ds. M. Borduin tegen de vaststelling 
der Conclusion 'van Utrecht door onzeSynode te Muskegon in 
1908.' , 

III. Het Bezwaar van Ds. ]. Van der Werp tegen een 
dee! van de Dankzeggingsformule na de doopsbediening aan 
kleine kinderen. 

t. .,Ret eerste is een breedvoerig schrijven van den kerke.
raad Alpine Ave. De kerkeraad ziet bezwaar in de to~passing 
van onze' ,Kerkelijke bepaling,en,.. .. waarin onze Synoden uit
spraken, dat er volgens den Woorde Gods slechts een grond 
voorechtscheidhig bestaat (Vide Acta Synodi 1890, Art. 65; 
'1896, Art. 62, §3, b; 1898, Art .. 84, 2, a en b; 1906, Art.. 23 en 
Bijlage 10.) Het doortrekken van de consequentie van deze 

'uitspnlken op het lidmaatschap van zulke onwettiglijk ge
scheidene personen zelfs na verkregene genade, is voor den 
kerkeraad inzonderheid het drukkende van dit bezwaar. . 

De aanleiding hiertoe was blijkbaar het geval van Mr. 
E. F. De kerkeraad wil echter niet alleon uitsprrak over dit 
concrete geval" m;;tar verzoekt tevens wijziging van ons Ker-' 
kelijk stand punt op zulk eene wijze, dat zulke echtbrekers, 
na verkregenegenade, ookzelfs' met behoud van een tweede 
huwelijk door den Staat. tochwederom in de Kerk eetvoI 
hersteld kunnen worden. 

De Classis Grand Rapids Westheeft geweigerd aan deze 
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zienswijze'van Alpine Ave. adhaesie .. te" 'hech~en, maar be
paalde zich natu;1rlijk bij het concrete geyal:' 

De -gronden voar deze; beslissing_van de-Cl,assis'waren in 
het kort: a.) omdat Mr .. E. F. zich ool,: in onbekeerden 'staat 
goed bewust was dat hij zondigde; b.) .omdat Mr. F .. zich niet 
verzette toen zijn· vrouw op grand van "cruelty and non-· 

, support", echtsch~iding zocht en later oak' werkelijk verkreeg i 
.. c.) omdat Mr. E. F. zich. eene andere vrouw '!amterwijl de 

. wettige (d.i. de eerste) vrouw nog leefde,. e,n . deze . toch niet 
van hoererij te beschuldigen was ; d.) omdatde vrouw thans 

'''!og leeft, hoewel ook nu door den Staat met een anderen 
man verbo'uden. . 

De zienswijze des kerkeniads echter komt hiero!> neer. en, ' 
dat verzoekt hij ook dat deze Synode ongeveer uitspreke: 
. 1. ' Hoewel de Kerk aile huwelijken, in strijd met de Hei· 

'. lige Schrift gesloten, afkeurt, zij' zich toch heeftneer te leg· 
gen bij het feit. der scheiding en, der hertrouwing door ,den 
Staat. 

2. ~ Wanneer nadien zulke personen tot boete en :openbar~ 
schul<;lbelijdenis komen, de Kerk dan ook de s~nctie van den 
Staat als feit erkennen moet en deze boetvaar-dige zondaren 
als lidmaten van de ge-instittteerde Kerke Christi moet op
nemen, terwijl het samenleven def op zondige wijze sarnen-
gekomene partijen zal blijven yoortb,estaan., , 

Uwe Comm. echter ~s' van oord~el, dat d~ze zienswijze 
van den kerkeraad niet met Gods W oord kan gestaafd wor· 
den> Niet alle' boetvaardige zondaren moeten om die boet
vaardigheid per se in de Kerk wordenopgenomen. Geene 
onschriftmatige echtscheiding en zondige samenlevinK mag 
ook als bloot feit door de Kerk in haren boezem worden oyer
genomen en bestendigd. Voor, zulk eene bewering is in ge
heel de Sehrift geen grond. Ook wijstde kerkeraad zelf niet 
op eenigen Bi jbelschen grond. ' 

Overwegende dus, dat de kerkeraad Alpi.ne Avenue eene· 
algemeene uitspraak in abstracto van deze Synode begeert, 
waarbi j dit concrete geval kan worden -ingesloten,; 

. Overwegende, dat dit concrete geval niet essentieel, maar 
slechts gradtteel verschilt van zoovele andere, soortgeli jke ge· 
vallen, .en, dat de kerkeraad blijkbaar wei weet hoe indit ge· 
val .Ie handelen nadat de Synode zich in abstracto heeft uitge~ 
sproken, 

Overwegende, - dat deze kwestie kortelijks toch hierop 
neerkomt, dat de Synode het standpunt onZer Kerk of beves· 

~: . 
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tige en besteJ;ldige Ofthans yan stand punt verandere in 'betrck-
king tot de gronden van echtscheiding, ' 

En ten slotte: -, • 
Overwegende dat de kerkeraad Alpine Avenue wi!, dat 

ook de daad van den Staat, na die daad, alsfeit is wettig ge" 
wordenvoor de Kerk,en dusdie daad in het vervolg bloat om , 
wille van het feit per se 'door de ~rk als wettig rooet erkend 
en in haren, boezern, worden overgyllomen; 

Zoo adviseert uwe Commiss'e, dat de Synode bi j de be
staande bepaling onzer Kerkblijve op d,e volgendegronden: 

1) ,De Bijbel wijst ons uitdrukkelijk aan, dat de man aal) 
zijne wettige vrouw verbonden blijft zoolang deze leeft, be" 
houdens dien eenigen groncJ vaor echtscheiding. Dit "zoolaf:1g' ' 
zij leeft" laat geene uitzondering toe. wanneer de Staat een,' 
zondig feit daarstelt en bestendigt. De uitspraak van Gods 
Woord is onvoorwaardelijk in dezen, uitgenomen dien eenen 
bewusten grond. In het geval teo Grand Rapids was de wet
tige VrDUW niet gehuwd totdat eerst de man door. den Staat 
weer aan eene andere vrouw w'as v.erhonden. 

2) De tweede grond is, omdat oak de Staat Gods dienares- . 
se is, everizeer aIs de Kerk, en dus geen anderen maatstaf va'n 
recht en gerichte mag toepassen dan de beginselen van God
'delijk recht. Dit Goddelijke recht bezit de Kerk in de Hei
lige Schrift. De Staat mag niets doen dat daarmede in strijd 
is. Niet wetens en oak niet onwetens. Daet de Staat zulks 
toch, dan mag de Kerk, met meerder licht begiftigd, die daad 
nooit VDar wettig erkennen of bestendigen en in haren ·boeiem 
~=ffi. '. - . 

3) De derde grond is,omdat hetbeeld, dat de kerkeraad 
aanvoert van, een moordenaar, in ~ezen geene identische ver
gelijking is. De ter dood veroordeelde moordenaar toch,Aie 
voor de voltrekking van het vonnis tot boete en belij denis 
1i:omt en dus avondmaal met de gemeente houdt, is voor God 
en zijne Kerk niet meer een moordenaar, hoewel de.- schuld 
van de daad op hem iust totdat het vonnis is voltrokken. Met 
zijne -bek~ering,werd zijn moordenaarsleven opgebrQken, zoo
dat'de Kerk hem dus- gerust in hare'n boezem mocht opnemen. 
De Kerk mag eehter niet verhinderen, dat de Staat opzijn . 
tijd als Gods dienaresse het wettige en Goddelijke vonnis over 
zijne daad voltrekt. Evenmifi. mag de '-Staat verhindeten, qat\ 
de Kerk in het onderhavige geval op haar terrein het Godde
lijke recht toepast, aT is waar, dat de Staat hem vrij laat uit
gaan. 

( 
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Ten sloUe komt de geheele conclusie, kart samengevat, 
hierop neer, dat de Synode natuurlijk erkent, dat God den 
boetvaardigen zondaar aIle zonden wil vergeven., Oak deze 
zonde. Kan daarmede! dan ook zijn zondig leven worden 
'afgebroken, dan-maet de Kerk hem oak weer opnemen. Kan 
dit niet, gelijk het hierschijnt, dan mag de Kcrk in haar mid
den geen huwelijkstoestand bestendigen die op Bijbelschen 
grond voor God veroordeeld ligt. Dif mag de Kerk niet doen, 
'omdaf zij oak in deze zaak ter laatste instantie heeft te luis
teren naar het woord van haren ~oning, Jezus Christus," ' 

Hieromtrent werd het volgende door de Synode besloten: 
"Aangezie'n CArt. 51, dezer Acta), reeds eene Commissie 

benoemd is om deze materie verder te onderzoeken, om op 
de volgende Synode te rapporteeren, gaat de Synode thans 

'niet verder op deze zaak in,. Intusschen stelt de Comm. van 
Prae-advies haar voorstel in de handen def p~sgenoemde 
Comm." (Zie Art. 75 voor Comm. leden.) 

II. Het tweede Bezwaarschrift is van Ds. M. Borduin. 
Deze broeder gevoelt zich bezwaard tegen onze Kerkeli jke 

" ratificatie van de Utrechtsche Conclusien te Muskegon op de 
Synode van 1908 in betrekking tot de "Ieergeschillen." 

Debroeder verzoekt der Synode, dat zij den stap, geno
men in 1908 terugdoe. Hij meent, dat in de bewuste Con
clusien van Utrecht; in 1908 door onze Synode overg€;norneu, 
de Supralapsarische leer der zaligheid in bescherming wordt 
genom en tegenover de belijdenisschdften onzer Kerk. 

Ds. Borduin heeft een zeer uitgebreid bezwaarschrift van 
7,'3 quarto, en zeer dicht 'beschrevene bladzijden. 

Op verzoek van uwe Commissie kwam Ds. Borduin per
soonlijk op hare .vergadering om. zijn stuk mondelijk toe te 
lichten. 

Zijn- voornaamste bezwaar komt dan hierop neer, dat, zijns 
, inziens, in de conclusien geleerd wordt, dat de rechtvaardi
I ging ~l1cen daarin bestaat dat de wedergeboren zondaar 
zichzelven bewust wordt van eene eeuwige rechtvaardiging 
voor God. Hij zelve. tef andere zijde is overtuigd, dat de 
rechtvaardiging is "dat men' de belofte des Evangelies door 
het geloo£ moet aannemen." 

De leerstellingen in elke Con.clusie van Utrecht staan in 
zeef nauw verb and, volgens den broeder, met bovengenoemd 
punt over de rechtvaardiging. Ook zoude hij gaarne zien, 
dat onze Kerk al die bewuste Conclusien liet varen. Toch 
kan de broeder zich tevreden stellen, indien deze Sy:uode 
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. slechts uitspreekt, dat de rechtvaardiging uit het geloof, niet 
in het bewustworden van eene rechtvaardiging van eeuwig..., 
heid; 'maar wel'in, "dat d~ belofte des Evange1ies door" het 
geIoo£ maet worden aangegrepen." /' 

Nadat de Commissiedeze toelichting van Ds. Borduin in 
verb and met het geschreven stuk had gehoord, en uwe Com
missie den broeder onderscheidene vragen had gedaan, z.oo 
heeft zij deze zaak van alle zijden bezien, en overwogen. 

Uwe Commissie adviseert der Synode, dat de Synode het 
verzoek van broeder Ds. Borduinniet inwillige .. Op de vol· 
gende gronden: 

1. Omdat de definitie, clie Ds. Borduin aangeeft van het 
leerstuk def rechtvaardiging nit het geloof niet juist is vol~ 
gens de supralapsarische voorstelling van dit leerstuk; 

. 2. Omdat de Conclusion van Utrecht zich yoorzichtiger 
uitdrukken dan de broeder daaruit leest; 

3. Omdat Ds. Borduin in zijne stukken geene beter for-
muleering tot vereeniging en bevrediging in d~ leerge'schillen 
aangeeft;' ,-

4. Omdat de ·broeder in zijn stuk oak lliets nieuws over 
de eigenlijke kwestie geeft, dat niet door de Synode in 1908 in 
ernstige overweging is genom en; . 

5.· Omdat het verzoek ook niet door een enkelen kerke
raad of Classis is gesteund; 

6. Omdat, ten slotte, de Conclnsion van Utrecht en de 
ratificatie van de Utrechtsche Conclusien te Muskegon, reeds 
z-eer weldadig hebben gewerkt voor de nauwere a:aneenslui
ting der broederen in het kerkelijke leven. Ditook zelfs met 
behoud van de verschillende zienswijzen. 

Aangenomen. 

III. Het derde Bezwaarschrift is van Ds. J. Van der 
'Werp, die zich bezwaard gevoelt over het besluit van de 
Classis Pella. 

De Classis Pella sprak nit op hare vergadering van Maart, 
1914, "dat de kerkeraad van Luctor geene bediening des H. 
Doop mag toelaten zonder gebruik van het formulier in zijn 
geheel." 

Ds. Van del' Werp daarentegen meent onmogelijk het volle 
dankgebed, na den Kinderdoop voorgeschreven, te kunnen 
gebruiken. Ook heeft hij dat in al de 30 ja,en zijner bediening 
nooit onveranderd gebruikt. Nooit'heeft ook eenige kerkeraad 
of eenige Classis hem ooit. eer in dezen bemoeilijkt. 
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De -uitdi'ukking, rIie de broeder niet 'on,veranderd kan over
nemen is: "Wij dallken en loven U, dat Gij 011S en Oilze 

kinderen door het bloed van Uwcn .1ieven Zoon J ezus Christus 
al onze zonden vergeven en on8 door Uwen Heiligen Geest 
tot lidmaten van Uwen Eeniggeboren Z60n. en alzoo tot Uwe 
"kinderen aangeno'men -hebt en ons hetzelfde met 'den Heiligen 
Doop verzegeld en bekrachtigd." 

Om def Synode nu cen helder overzicht over deze zaak 
, te gev,en, ziet 'uwe Commissie zich genoodzaakt op de volgende 
wijze tot- hare conclusiel) i.e geraken. 

A. DE GESCHIEDENIS dezer Kwestie. 
. 1. Uit de toelichting van Ds. Van der Werp blijkt, dat 

cen lidmaat van de gcmcente Luctor sterk drijft met "ver
onderst~lde wedcrgeboorte" l}ij den Doop. Hij wil, dat vijf· 
kinderen op eenZonciag gedoopt ook werkelijk alle vij! zijn 
wedergeboren. Verder, dat weI drie daarvan later weer kun
nen afvallen en vcrloren gaan, maar ze deSllietten1in bij hun 
doop weI wedergeboren waren. Deze man kwam met klacht 
tegcn Ds. Van def Vlerp oj:> zijn kerkeraad over het verande-

. fen vaq het dankgebed. De kerkeraad besloot den leeraar in 
-dezen te zul1en dragen. 

2. Uit de notu.1en· der Classis Pella blijkt, dat brooder 
,]. Hoegen daar met ,cen bezwaarschrijft verscheen tegen den 
kerkeraad Luctor, omdat deze besloten had. den leeraar in het 
veranderen van dat dankgebed te zullen dragen. 

De Classis sprak hare afkeuring uit over de toegeeflijk
heid vancien kerkeraad op grond van Art. 58, D. K. O. De 
Classis eischtte verder, staande di9 vergadering eene l1adere 
verklaring van Ds. Van der Werp. I-Iieraan werd voldaan. 

3. Uit bovengenoemde toelichting van Ds. Van der Werp 
blijkt verder", dat zijne overtuiging deze is: "In het dank
gebed wordt gedankt, dat de kinderen der gemeente reeds bij 
hunnen doop zijn, wedel-geboren en gerechtvaardigd," De 
broeder vat schijnbaar het algemeene "kindcren der ge
meente," door hen1zelven gebl-uikt·, op in den bepaald per
soonlijken. zin. Hij bedoelt dan te zeggen, dat claar gedahkt 
\Vordt,' dat die bepaalde kit}.deren daar' pas gcdoopt hoofel' 
voor hoofd individueel alzoo zouden wedergeboren en, ge
rechtvaardigd zijn. 

Op dit misverstand schijnt heel het bezwaar te bcrusten. 
4. In de, "nadere verklaring" van Ds. Van der Werp, door 

de, Classis staaJ;1de die -vergadering geeischt, zeide de broeder, 
dat hij weI onze belijdenisschriften' heeft onderteekend en 
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daarvan oak in leer en praktijk ,nooit is afgeweken;' maal" 
dat hij nooit die formulier'gebed~n heeft onderteekend. o'ok 
ziet de bweder niet in, hoe eenige kerkeraad of Classis of Sy
node in deze zaak Gait zijn geweten aan banden zoude kun
nen en mogen leggen, gelijk'de Classis Pella thans wi!. 

Verder heeft Ds: Van der Werp het boek van Dr. Wie- ' 
lenga opgevat alsof daar beweerd werd, dat er in dat dank
gebed metterdaad gedankt wordt voot de persoonlijke en 
individueele toepassing def wedergeboorte en rechtvaardiging 
voor elk gedoopt kind. Volgens het oordee1 uwer Commis
sie echter, bepaalt Dr. Wie1enga zich, terecht bij de gemeent,e 
in haar geheel ,als eenheid, en alzoo als de openbaring van 
het lichaam van Chr,istus. 

5. Uit de verdere notulen 'der Classis van Maart, 1914, 
blijkt het volgende, alsmede uit het breedvoerige stuk van Ds. 
Van del' Vlerp -aan de Classis gezonden en thans voo'r 011S, 

bestaande uit 80 bladzijden in quarto formaat en zeer dieht 
beschreven : 

De Classis benoemde eene' commissie van onderzoek.. Peze 
kwam op den tweeden dag der Classis met rapport. Naar luid 
van dit rapport trachtte de Classis Ds. Van der Werp te over
tuigen van de .iniste beteekenis van het dankgebed en van de 
onjuistheid zijner beschouwing; 

Ds. Van der VVerp beloofde na rijpberaad aan den Stated 
Clerk kennis te geven en vediet de Classis. 

Hierop sprak ·de Classis nit wat boven is g~noemd, n.l. 
"dat de ker1<eraad, Luctor geene bedienlng des do'ops mag toe
laten zon~er gebruik van het formulier in zijn geheel.'-' 

B. DE KORTE INHOUD van het Bezwaarschrift. 
·1. Ds. Van der Werp kan onmoge1ijk het volle dank, 

gebed uit het formulier na den kinderdoop gebruiken zoolang 
hij geen ander inzicht in de beteekenis daarvankrijgt. 

2. Zijne overtuiging is dat daarin gedankt wordt "dat de 
kinderen der gemeente reeds bij hun doop wedergeboren en 
gerechtvaanEgd zijn." 

3. Hij is van oordeel dat de Classis Pella zulks ookde leer 
der Kerk noemt, en, dat de Classis daarom hem'verbood Idn
deren te doopen tenzij het formulier in zijn geheel gebruikt 
vvorde. . 

4. Hij kan geenc bepaling der Kerk vinden, die van hem 
eischt wat Pella hem hceft opgelegd. 

5. Hij meent dat zulk een regel moet gewijzigd worden' 
indien er werkelijk zulk e~ne bepaling bestaat. 
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6. Hij verzoekt ,cler Synode vriendelijk en dring-end dat 
zij zich ,over de fuiste -beteekenis van 'de 'bedoelde uitdrukking 
in het dankgebed uitspreke. 

7. Hij verzoekt vel-der vriendelijk en dring-end, dat de Sy
node tbch niemand- noodzake dat dankgebed letterlijk te ge-

, bruiken. f • 

8. Hij meent ten siotte; dat de Synode hem de u~toefening 
van zijn ambt in ollze Kerk onrnogelijk zal mak'en, indien de 
Synode de uitspraak der Classis Pella tegen den kerkeraad 
Lu:ctor sandione'ert. ' 

C. DE KERKELIJKE UITSPRAKEN in dezen. 
1. Art. 58, D. K. O. wil, dat de formulieren zullen gebiuikt 

worden, hoewel de geformuleerde gebeden en dankzeggingel1 
niet afzonderlijk genoemd worden. 

2. De Synode te Wezel, anna 15G8 bepaalrJe aldus: "De 
doap z'al bedicnd worden met gebruikelijk formulier) dat in de 
Kerkelijke verordeningcl1 voorgeschreven is." 

,3. Te Dordt 1574 (Art. 67) "is besloten aat men de dank· 
z'cgging, die' na den doop' voIgt, voor 't algemeene gebed zal' 
do en." 

4. Dordt in 1578, (Art. 10), zegt verder: "Het is raad
zamer en zekerder, dat aIle clienaren het formulier ~ ... volgen 
dan een iegelijk , . , , , vrij te laten," 

5. Te Midelburg in 1581, (Art. 41),werd bepaald: "De 
dienaars zuBen in 't doopen het formulier .. , .. gebruiken.h 

En te 's Gravenha:ge in' 1586, (Art. 52), citeeFde de Synode let-' 
terlijk voornoemd artikel van Middelburg. 

G. In de Artikelen van Dordt (1618-19, Art. 48), vinden 
wi j:' "De Dienaars zullen in 't doopen . . . . de formulieren 

.. gebruiken." 

D. RET ADVIES der Commissie. 
1. De Synode keure de handelswij ze van de Classis Pella 

goed, waar deze in haar antwoord aan den kerkeraad Luctor 
berichtte: "dat de kerkeraad'Luctor -geene' bediening' des' 
Doops mag to'elateri zonder g·ebruik van het Formuljer in zijn 
geheel." 

Gronden: 
a.) Dewijl Luctor's kerkeraacl om een antwoord vroeg in

zake de wijze van' doopsbeq.iening in onze gemeenten; 
b.) Dewijl Ds. Van der Werp, door zijn niet weer ter Clas

sis verschijnen, h'et del' Cl,assis onmogelijk maakte deze zaak 
verder met hem te -bespreken. 

I 
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2. De Synode is verder van oordeel, dat zij deze krachtig~ 
en .gepaste uitdrukking onzer ,vaderen in het F?rmulier, niet 
kan noch mag veranderen, omdat de 'zuivere' verbondsleel 
ook in deze zinsnede van het dankgebed zoo bcslist wordt 
bel eden. 

. . 3:' De Synode spreke ten slotteuit: 
, a.) Dat Ds. Van der Werp zich bij deze verklaring be

hoort neer te leggen; 
b.) Dat de Synode van harte hoopt dat Ds. Van der VVerp 

zich niet langer tegen dit kerkelijke standpunt verzet, dewijl 
"aIleen 'zij, die in dezen het standpunt der Kerk innemen, toe:" 
gelaten kunnen worden tot de bediening van Vvoord en Sacra
ment." 

Aangenomen. 

ARTIKEL 69 . 

. De Synode vernomen hebbende dat er een bezwaarschri~t 
inkwam . tegen een broeder Bedie,naar --des W oords ressortee
rende onder de Classis Illinois, en gehoord hebbende dat ge- .. 

. noemde Classisdie zaak nog niet heeft afgehandeld, verklaart . 
dit Protest am genoemde reden niet ontvankelijl<. 

ARTIKEL 70. 

De scriba leest voor een telegram van D,. S. Volbeda, mel
dencle dat ZEw. de op hemuitgebrachte roeping, (Art. 46), aC
cepteerde. Met blijdschap wordt claarvan kennis genomen. 
[Laterkwam van Dr. R. Janssen het verblijdend schrijven in, 
dat zijne aanneming der roeping mededeelde.] Art. 33. 

ARTIKEL 71. 

Besloten dat, indien Prof. G. D.De Jong tegen 1 Sept. 1914 
geene beroeping ontvaligen 'heeft, aan ZEw. het salaris betaald 
zal worden dat hij had in de gemeente, toen hij aan de Theol.' 
School beroepen werd. 

ARTIKEL 72. 

yan de Classis Zeeland kwarn een schrijven in de Synode 
vragend am approbatie van het emeritaat van Ds. W. Kale. 
De Synode hecht hare goedkeuring hieraan. (Zie oak AI"!. 
17, 1.) 
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ARTIKEL 73. 
Besloten dat de voJgeride Synode te Grand Rapids, Klich., 

vergadere. Aan den kerkeraad der Eerste gemeente, (Bates 
St.); wordt opgedragen haar samen te roepen. 

ARTJKEL74. 
, Besloten de gemeenten van Roseland door de plaatselij~e' 

leeraars den hartelijkendank der Synode tedoen toekomen 
voor de gastvrijheid den leden bewezen tijdens al de zittingen. 
Evenzeer spreekt de Synode hare erkentelijk):teid uit voor den 
schoon en auto-tocht den vorigen vVoensdag haar bezorgd door 
de vriendelijkheid derkerken in deze omgeving. 

ARTIKEL 75. 
, De Comm., voor Benoemingen, (Art. 9, 3), rapporteert bij 

monde van Ds. J. Bruinooge. De volgende broeders worden 
beno~i11d door de Synode voor de aangewezen werkzaam
heden: 

1. Synodale Commissie"--Dss:: 'J. Groen, J. Timmer-· 
mann, J. Keizer. , 

2. Stated Clerk-Dr. H. Beets. 
3. Synodale Penningmeester-Ds. J. Noordewier. 
4. Deputaten voor Kerkhulp-Primi: Dss. J. Manni, 

R. Bolt, H. J. Heynen: Secundi: Dss. W. Borgman, 
D. De Beer, C. V riesman. 

'5. Emeritus Board-Ds. J. Smitter, Oud. D. W. Je11e
rna, Ds. M. Van Vessem. 

6. Vertegenwoordiger bij de Nat. Chr. Association-
Ds. W. Stuart. ' 

7. Commissie voor de Aigemeene Kas der Inwendige 
Zending-Primi: Dss. W. P. VanWijk, 1. Van 
Dellen, K. Poppen; Secundi:" Dss. W. Stuart, R., 
Ahuis, H. Tuls. 

8. Deputaten voor Joden Zerding, (Art. 24)-Ds. J. J. 
Hiemenga, Oud. L. Bewkes, Ds. J. 1. Fles, Oud. J. 
Meeter, Ds. H. J. Kuiper, , 

9. Publication Commissie, (Art. 25, 3)-Ds. J. Manni, 
Oud. A. Bosch, Prof. W. Heyns,Oud. J. B. Hulst, 
Prof. J. G. Van den Bosch, Diaken H. Denkema, 
Ds. :E. J. Tanis. . 
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Commissie voor Arbeiders-beweging en'Unions, .(Art~ 
17, 4)-Ds. B. B. Einink, Ps. J. Groen, Oud. E. Hek
man,Mr. N. Rosema, Oud.P.Prins, Prof. K'.School
land, Oud. J. De Boer. 
Commissie voor Zendingsles-Dss. J. W .. Brink, L. S. 
Huizenga, P. J. Hoekenga. 
Deputaten voor Zuid Amerika, (Art. 24)-Dss.]. 
Groen, J. vVyngaarden, J. Van Lonkhuyzen. . 
Commissie voor Sahbathsschool RooS'ter-Ds. H. 
Keegstra, A. S. De Jong, B. J. Bennink; Prof. B.·K. 
Kuiper, Ds. H.]. Kuiper, Ds. K Kuiper. 
Commissie om Verstrooiing te voorkomen, (Art. 24)
Ds. H. J. Heynen, Oud. Watse· Bierma, Mr., Walter 

. Aardappel. ' 

Commissie om te onderzoeken of de arbeid van 't Cu
rat~rium kon worden verminderd am dan teo komen tot 
vermindering van het aantal Curatoretl~Ps. W. P. 
Van Wijk, Ds. F. Doezema, Prof. L. Berkhof, Prof. W. 
Rinck. 
Commissie Vrouwenstemrecht, (Art. 18)--,-pss. N. 
Burggraaf, H. Walkotten, R. Diephuis. 
Commissie voor "Insurance" van Kerkelijke Goede
ren, (Art. 17, 6)-Hon. 1. Marsilje, Oud. D. Van Loo, 
I-Ion. G, Kuiper. 
Commissie .om samenwerkirig te zoeken met de ((Fed-, 
eral Council," (Art. 17, 5)-Ds. R. B. Kuiper, D. Kui
zema, Ds. G. Hoeksema. 
Huwelijks Zaken, (Art. 51 en Art. 68, I)-Prof. F. 
M. Ten Hoor, Dr. S. Volbeda, Ds. J. Bruinooge, Prof. 
W. Heyns, Dr. J. Van Lonkhuyzen, Oud. B. Sevens
rna, Ds. H. Danhof. 
Commissie Mormonisme, (Art. 17, 8)-Dss. 1. Van 
Dellen, \"1. Stuart, C. De Leeuw. 
Vertalingen Kerkenorde, (Art. 63, 5)-Enge1sch: Dss .. 

P. A. Hoekstra,G. Hoeksema, Prof. J. G. Van den 
Bosch; Duitsch: Dss. G. L. Hoefker, H. Ahuis, Dr. 
VV. Bode. 

Doopleden Royeering, enz" (Art. 64)-Dss. S. S. Van 
der Heide, 1. Van Dellen, H. Keegstra. 

ARTIKEL 76. 
D.e notulen worden gelezen en geapprobeerd. 



84 CHRIS'f. GEREF. KERK 

ARTIKEL 77. 
Aan het einde der Synodale werkzaamheden gekomen 

zijnde, spreekt de praeses, Ds., ]. Manni, de vergadering~ toe. 
Met dank aan de Synode, maar bovenal met' dank aan den 
Heere, 1<on ZEw. de vergadering voor'gaan in dankzegging, 'na
dat hij goor den vice-president, Ds. W. Stuart, hartelijk ge

luk gewenseht was met zijne goede leiding en gedankt voor 
zijn arbeid onder den zegen des Heeren z'oo voorspoediglijk 
verricht. . , 

Gezongen wordt Ps, 133: 1 en 3. 

Getrouw afsehrift, 

]. MANNI, Praeses, 
W. STUART, Viee-praeses, 
M. VAN VESSEM, Seer., 
H. M. VAN DER PLOEG, Ad. Seer. 

HENRY BEETS, S. C. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE I 
RAPPORT DER SYNODALE COMMISSIE. 

Aan de Eerwaarde Synode van 1914: 
Door de goedheid onzes Gods vlood de stroom "an pns 

kerkelijk leven gedurendehet verloopen Synodale jaar zoo ge
regeld en ongestoord i~ zijne bedding voart, dat. uwe Com
missie nids bijzonders te rapporteeren heeft-waarvoor wij 
wel dankbaar ,mogen wezefl. 

Van versGhillel1de zijden kwamen allerlei vragen in om
trent on8 kerkelijk leven en onze kerkelijke J:iistorie, die bewe
zen dat onze kleine kerkengroep steeds meer hekend W9rdt in 
onze groote Amerikaansche wereld,Zij werden aile beant-, 

, woo,d door den St,\ted Clerk. 
Aan aile onze Carr. Kerken in de Vereenigde Staten werd 

een schrijven gericht over een Nationalen Biddag. Geen ant
woord o'ntvangen. 

Volgens opdracht der Synode werde.n er weder broeders 
benoemd om Oflze Kerk dit voorjaar te vertegenwoordigen 'op 
de breedste vergaderingen van Correspondentie Kerken in dit 
land, ~n weI als voIgt.: 

. G~jJ.. Synod, Reformed Church-Ds. J. :J, Hiemenga. 
Gen. Assembly, United Presbyterian Church-Ds. G. Wes-

tenberg. 
Synod, Associate Presbyterian Church-Dr. W. Bride. 
Synod Ref. Presbyterian Church-Ds. H. J. Kuiper. 
Gen. Synod, Ref. Presbyterian Church-Ds. A. Dekker. 
Naar de Kerken in Nederland, Zuid Afrika, en Duitsch-

land, werden als gewoonlijk uitnoodigingen gezonden om onze 
Synode bij te wonen. Van de Gereformeerde Kerken in Ne
derland en van de Oud-Geref. Kerk in Duitschland, kwam een 
waardeerend schrijven terug met de mededeeling dat de be-
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. . 
trakken Kerken ditmaal ge.en depittaat naar. arize SYrlodez;'l
len afvaardigen ,weg~ns afstand en kosten. "-

Ds. P: J. Hoekenga werd gedeputeerd naar de World's .Con-
ferenceol Chr. CitIzenship. . . . 

De. aandacht uwer vergadering'wordt bepaald bij het leit 
dat er dit j aar wederam eene Generale Synode 'der Gerel. Kef-' 

. ken samenkomt, a.s. Augustus, en dat het wenschelijk is dat 
U spoedig een broeder ol»roedersaanwijst om onze Kerkte /' 
vertegenwoordigen. ' 

Een verzoek totaansluiting.aan de Presbyterian Historical 
Society yraagt "oak uw actie, en eve.nzeer .een schrijven' der . 
Presbyterian Church van New Zealand. . . 

. Eenepoging aangewend om voor Ds. H. Dekker te erlan
gen iN-at wij veor Br. Bouma mochten' verkrijgen----een ad
missie kaart (Annual Pass), v~or Ellis Island-mocht ditmaal 
helaas niet gelukken. '.' 

Hiermede stelt uwe Corom: haar rrtandaat wederom 'in uwe 
handen; ook het termijn van den Stated Clerk.loopt met deze . 
Synode ten einde. . 

Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen, uwe die
naars en broeders, 

HENRY BEETS; S. C. 

J. GROEN, 
J. B. HOEKSTRA, 
J. TIMMERMANN. 
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BIJLAGE II 
RAPPORT VAN HETCURATORIUM DER, THEOLO

GISCHE SCHOOL EN CALVIN COLLEGE AAN,' 
DE SYNODE V AN 1914. 

Eerwaarde Vaders en Broeders: 
, Het Curatorium heeft deeer en het genoegen het volgende 

rapport der Synode aim te bieden. , 
Gelijk andere jaren, heeft het Curatodum ook ditmaal rijke, 

stof tot blijden dank jegens den Vader der jichten, van,Wien 
de onverdiende welaaden ons, in zulk een milde mate toevloei
den gedurende detwee jaren, welke na de laatste Synode zijn 
verloopen. De studie wordt blijkbaar en door professoren en ' 
door studenten ernstig opgevat. Sommige studenten zagen 
zich genoodzaakt heen te gaan, wijl zij bevreesd waren het· 
voorgestelde doel niet te zullen bereiken. Waar het noodig 

, bleek werd de tucht toegepast. Twee stuilenten werden .we
gens wangedrag van de School ver""i j derd. V oor een, die be-
lijdenis deed vool' de Faculteit en voor het Curatorium, wer
den de lessen weer toegankelijk gesteld. Blijkens het aantal 
studenten, breidt onze School zich gestadig uit., In het laatste 
jaar werd onderwijs'gegeven in het Semin~rie 'aan 28 studen,
ten, in het C?llege aan 51, en in de PreTh School aan 175, dus 
in het geh';el aan 254 studenten", In 1913 werden 5 studenten 
tot de Theologie tocgelaten en ,5 werden beroepbaar gesteld. 
Van deze 5 was er een die naar Princeton ging, om aldaar de 
studie voort te zetten, In 1914 werden 10 studenten tot de 
Theologie toegelaten en 13 werden beroepbaar gesteld. Van 
deze 13 waren 'er 6 die hun voornemen te kennen ,g~ven om 
naar Princeton t~ gaan. 

1. De Faculteit. 
Op de vorige Synode wer<l :vIr. ]. Nieuwdorp benoemd tot 

"Instructor" in de "Inorganic Sciences." vVe kunn-en m'ede
deelen, dat Mr. Nieuwdorp deze· benoeming heeft aangeno
men. Verder werd voor Hrof. -A~ E. Broene, die een j aar "leave 
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of absence" ontvangen had, 'Dr. r. De 'Vries benoemd, als 
\ Acting Profes~or vaor een jaar. 

De Factilteit aan onze School bestaat thans uit de Proff. 
G: K. Hemkes, Emeritus; F. M. Ten Hoor, "IV. Heyns, L. ' 
Berkhof, B. D., en G. D. De Jong,als docentelfin de Theologie; 
en A. J. Rooks, A. M., K. Schoolland, J. G. Van den Bosch, A. 
M., 'E. K. Kuiper, A. B., A. E. Broene,A. E., W. Rinck, A. M., 
J. Eroene; A. M., J. Nan Haitsma, A. M., en J. Nieuwdorp, 
S. B., als Proff. in de Letteren. 

2. De Leercursus. 
. Aangaande den leercursus. valt er weinig te rapporteeren, 
aangezien er in den l~atsten tijd geen verandering is aange~ 
bracht. Slechts kunnen we mededeelen, dilt ook onze Inrich· 
ting'geautoriseerd is, om den A. B. graad te verleenen 'en dat 
eenige studenten de zen graad reeds hebben behaald: 

3. De Finantien .. 
De boeken van den Pennihgmeester der School Kas, M" 

S. S. Postma, werden steeds in goede orde bevonden. De 
staat der versehillende kassen is als voIgt: 

a. Theol. School. 
Saido, 1911·1912 ....................... $ 759.39 
Ontvahgstell .............................. _. . ..................... 25,034.37 $25,793.76 

,Uitgaven ............................................................ _...... 23,450.04 

In Kas, 31 Mei, 1914' ...... _ ................................... :$ 2,343.72 

b. BibJiotheek. 
Waarde d"r Kas, 31 Me;, 1912 ...... _ ........................ $5,800.00 
Ontvangsten ............................... _................................ 274.00 $6,074:00 
Uitgaven .................................................................... 418.76 

N adeelig slot ten laste Theol. Schoo1... .. :_ 

c. Calvin College. 
Waarde van dit fonds was 31 Mei, 1914 ...... 
Ontvangsten ................ _ .................. . 
Uitstaande gelden ...... _ ...... _ ..................... _ ............. . 

In Kas, 31· Md, 1914 ......... .: .... .:.. 

$5,655.24 
144.76 

.. $5,800.00 

$34,221.13 
227.37 '$34,448.50 

32,250.00 

. .... $2,198.50 
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'd. Bouw.fonds. 
Geld aanhand 31 Mei, 1912... . .......... $1,412.73 
Van Grand Rapids gemeenten en int............. 224.42 

Waarde del' Kas ..................................... $1,637.15 

a. Theo!. Schoo!. 
Aan Kas vorige j aar ........ , ........... . ............. $2,343.72 

. Ontvangsten ................................ . .. ........................... 29,605.24 $31,948.96, 
Uitgaven ................................................ . 26,r;20.45 , 

In Kas 31 Mei, 1914 .................... .. $ 5,428.51 

b. Bibliotheek. 
Waarde del' Kas vorige j aar ................. . ..$5,800.00 
Ontvang-sten .............. __ ...... __ .................. . 
UitgaVe'll ................................................ _ ........................... . 

236.63 $ 6,036.63 
272.10 

Aan te zuiveren uit de Theol. School Kas 

c. Calvin College. 
Waarde van dit fonds vol'ige jaar ................ $34,448.50 

$ 5,764.53 
35.47 

$ 5,800.00 

. Ontvangen ..................... 5,041.11' $39,489.61 
Uitstaande geld en . 37,000.00 

In Kas 31 Mei, 1914 ................................................. . $ 2,489.61 

d. Bouwfonds. 
Vorige j aar in Kas ... .. .. ............ : ............. $ 1,637.15 
Ontvarigen ..................... . 2,068.45 

In Kas .................................. . ....................................... $ 3,705.60 

4. Educational Secretary. 
Zooals de Synode weet is het Curatorium er eindelijk in 

geslaagd om een Educational Secretary'te krijgen. Ds. J. 
Van def Mey heeft de benoeming aangenomen en is reeds eeni
'gen tijd met ijver en toewijding werkzaam geweest. Aan ont
vangen giften en beloften werd de som van $12,000 verkre .. 
gen. Verder heeft de broeder twee lijsten. Op de eerste lijst 
moeten 50 namen verschijnen, ieder $500 belovende. Deze 
lijst voItooid zijnde vertegenwoordigtde som van $25,000. De 

• 
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tweede lijst moet 100 namen hebben van ieder.$250, zoodat 
oak dezc, wanneer- ze: compleet,.is, de .sprn: van~-$25,QOO' be-
draagt. ' , 

VriJwillig verbond<onze ijyerige: Secretaris. ,zich om deze 
lijsten, met de hulpe des Heeren, in den tijd van.18 maanden 
compleet te maken. Van hartehoopthetCuratorium dat,het 
hemgelukken ,zal. 

5. Voor de SYlJode. 
De Synode wordt verzocht 'de volgende zaken in overwe

ging te nemen: a) Het Curatorium maakt deSynode er attent 
op, dat de zes jaren van benoeming van Prof. G. D. De Jong 

,uu verstreken zijn. 

b) De Synode herbenoeme de Professoren B. K. Kuiper, 
-A" E.Broene en IIvm. Rinck voor een door de Synodete be
palen tijd, en verleene Prof. A. E. Broene op dieus verzoek nag 
een jaar ""leave of absence~" 

c) De Synode herbenoeme Mr: J. Nieuwdorp als Prof. 
vaar een jaar tegen een salaris van $1000. 

d) De Synode benoeme een Prof. voor de' Nederlandsche 
taal. Veronderstellende dat de Synode het Cttratorium in 
dezen. om advies kan vragen, nemen wij de vrijheid haar de 
volgende pers.onen v60r t'e stellen, die voor de zen stoel in aan-

--merking zouden kunneri kornett: Mr. H. J. G, Vim Andel, A.B., 
en Mr. Vi. Van Melle. ,,' • , 

e), De Synode benoeme een "assistant" Prof. in de tijde
lijke vacatur~ Broene vaar het Fransch en Duitsch voar den 
tijd van een jaar. Ook hier wijst het.Curatorium op een paar 
pe'rsonen, die naar zijl1' oordeel hiervoor in aal1merking kun
nen komen, -no 1., Mr. Peter HoeJ.<stra, A. M., 'en Mr. Marten. 
Ten Hoor, A. B. 

fl De Synode' benoerne een vijfden Professor voor de 
Oud-Testamentische Exegese (en aanverwante v'akken). 

Gronden: 
1. De ontwikke1ing van de Exegetischegroep der Theolo

gische vakken in de la~tste halve eeuw' is een zoodanige ge
weest, dat men thans aal1 aIle w:e1 ingerichte Seminaria :,de 
Oud- en de Nieuw-Testamentisehe vakken verdeeld heeft tus
schen twee Professoren. Hierbij hebben wij niet het oog op 
de grootere Seminaria, waar m;en natuurlijk Qver vee} meer 
werkkracht te beschikken heeft, Nu is het zeker van het aller 
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'grootste ,belang, 'dat,de Kerk haal-' 'Seminaiie' op_ de hoqgte van 
den tijd houde. 

2. Van de ... vier-en-twintig vakken, waarin aap. onze Theo
logische School onderwijs wordt gegeven, hehooren elf tot de 
Exegetische, drie tot de Historische, viif tot de Systematische', 
en vijf tot dePractische Theologie. . 

3. Meer dan een derde van aIde lessen, die in de Theolo
. gie worden gegeven, behooren tot de Exegetische vakken. De 
studenten bntvangen,in -hun Theologische cursus vier en vijftig 
uren les" waarpij nag drie uren Hebreeuwsch gevoegd maet 
,wordep, dat in het laatste jaar van den Literarischen Cursus 
onderwezen wordt.- Van,deze, zeven en vijftig'uren worden ,er 
twee,en twintig gewijd aan de Exegetisehe vakken. 

4. De gestadige groei van ons College en de daaruit vol
gendehoogere ,ontwikkeling der studenten, die tot de Theolo

'gie worden toegelaten: _ brengt van zelf mee, dat de eischen 
voor het Theologisch onderwijs steeds hooger worden. 
. Het Curatorium maakt de Synode opmerkzaam op de vol
gende drie personen, die vaar dezen stael in aanmerking zou
den kunnen komen: Dr. W. Bode, Dr. R. Janssen en Dr. S. 
Volheda. 

g) Aangezien de benoemi'ng van de Professoren door de 
Synode geschiedt, die niet eerder dan in Juni vergadert, en , 
hieruit moeilijkheden volgen en voor de School ,m voor de be
trokken personen, spreekt het Curatorium de wenschelijkheid 
uit, dat de benoeming -of herbenoeming van Professoren voor 
de Preparatory School, en het College aan het Curatorium 
worde ,overgedragen. Op de gew(:.me yergadering ih J uni he~ 
pale het Curatorium danhet al of niet wenschelijke van een 

.speciale vergadering in de laatste week in Februari, opdat te
gen den eersten Maart voorziening kan worden 'gemaakt in 
eventueele vacatures. 

h) Daar er steeds meer geklaagd wordt over gebrek aan 
J{osthuizen voor onze studenten, adviset;!rt het Curatorium de 
Synode, om tot het bOl1wen van een' dormitory op den nieuwen 
Campus tebesluiten. 

i) Aangeiien er in het tegenwoordig 'schoolgebouw geen 
genoegzame ruimte is voor de verschillende klassen, besluite 
de Synode om een doelmatig gebouw voor onderwijs op te 
rich ten op den nieuwen- Campus. ' 
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j), De Synode ga niet in op het verzoek van enkeleClas
ses, om het getal Curatoren tot d~ helft,t~ vermindercn. 

Gronden: 
1. De vele werkzaamheden die in een betrekkelijk korten 

tijd mo~ten ,worden verricht. 
2. De groote verantwoordeIijkheid welke er rust op het 

Curatorium. 

3.. Bij vermindering der Curat'oren zau er niet een ge
noegzaam aantal 'Curatoren in het ·centrum wonen oni de uit
voerende Commissies er uit te kiezen. 

k) Het Curatorium beveelt Mrs. G. E. Boer bij de Synode 
aan voor $400 ondersteuning uit de Theologische Schoolkas. 

Met e';rbied onderworpen. 
Namens het Curatorium; 

F., DOEZEMA, Scriba. 
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. BIJLAGE III 
RAPPORT DER'SYNODALEDEPUTATEN VAN DE 

ALGEMEENE KAS DER INWENDIGE ZENDING. 

Eerwaarde en Geachle Broeders: 
Uwe Deputaten vopr het beheef der Algemeene Kas der 

Iriwendige Zending hebben de eer en het genoegen U het vol
gende te rapporteeren: 

I. Algemeene Mededeelingen. 
'¥ egens de reis van Ds. 1. Val~ Dellen naar Nederland in 

1912 hebben uwe Dcputaten eerst in October van dat jaar de 
boeken en bescheiden clef vorige Deputaten in ontvangst ge-' 
nomen. Dewijl Ds. E. J. Krohne kort na de vorige Synode uit 
het Oosten naar h~t centrum verhuisde, is zijn secundus, Ds. 
G. \/V estenberg, van het begin af a~n in deplaats van Ds. 
Krohne getreden. 

Uwe Deputaten hebben naar hun beste weten uwe Instruc
ties (zie Acta 1910, Art. 21, en Acta 1912, Art. 28) zoeken uit 
te voeren. Door de vriendelijke medewerking clef Classes 
werden ze hierin niet weinig gesteund. 

In harmonie met de bcdoeling der Synode (zie Acta 1912, 
Art. 28, pag. 25 bovenaan) hebben de Classes aanvankelijk een 
ernstig streven geopenbaard om zooveel mogelijk zichzelf te 
help en en zoo weinig mogelijk steun u,it de Algemeene F;as te 
begeeren. Terzelfder tijd hebben nagenoeg alle Classes hare 
gaven ruimer in de Algemeene Kas doen vloeien dan voorheen, 
zQodat, afgedacht van legaten, gedurende de laatste twee jaren 
ruim $4,000 meer van de Classes ontvangen werd voar .de AI

,gemeene Kas dan gedurende de laatstvoorgaande twee jaren. 
Zelfs zander bij de wet geincorporeerd te zijn zouden llwe 

Deputaten legaten en erfenissen in ontvangst hebben kunnen 
nemen, doch in dat geval zou erfenis-belasting betaald hebben 
moeten worden. Door gebruik te maken van de Hlncorpora~, 
tion Act" van den vroegeren Board, van welken door den 
Staat Michigan de tegcnwoordige drie Deputaten als wettige 
opvolgers worden beschouwd, hehben uwe Deputaten onge
veer $400 kunnen besparen, die -anders hadden moeten worden 
ititgegeven aan erfenis-belasting in den Staat Michigan. Van 
de erfenis-belasting is de Kas aIleen vrij, zoo ze ge-
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incorporeerd is in den Staat' waar -de zaken van den erflater 
'worden behartigd door het geretht. ..' 

In verband met dit laatsteberichten uwe Deputaten, dat 
de Algemcene· Kas derlnwendige Zending bij de sluiting van 

. het boekjaar de ontvangst van $6,326.41 uit de er£lating van 
wijlen Tobias Koffers, Holland, Mich., te rapporteerellheeft. 

Wegens de uitgebreidheid van het Inwendige Zendingsveld 
der kleinere Classes Pella en Pacific; hebben die Classes uiter
aard het leeuwen aandeel .uit de Algemeene Kas ontvangen, 

. gelijk uit nevensgaand Financieel Verslag blijkt .. 

II. Financieel Verslag. 
Loopende van 1 Juni, 1912 tot 31 Mei, 1914. 

Qntvangsten 

Classis Grand Rapids Oost.. .............. $ 1,968.50 
Grand Rapids West.. 2;142.51 
Hudson ......................... _ .................. _ 937 :32 
Hackensack .......................................... 78.12 
Muskegon ............................................. 1,486.42 
Orange City (Nieuw) ...... _..... '666.36 
Pella 1,105.61 
Pacific .................. . 
Holland ............. .. ..................... .. 

. Illinois .................................................. . 
Orange City (Oud) 
Sioux Center . .. .................. .. 
Zeeland. . .................................. .. 

346.78 
1,479.54 
1,854.81 
'603:17 

853.96 
1,198.62 

Legaten ................................ ................................... 6,844.92 
Interest ................................................. __ .. _ ............... . 

Ost Friesland 

246.26 

$22,696.18 
883.28 
360.90 'Saldo van 1 Juni, 1912 ..... . 

Diverse uitgav'en .............................. _ ........... _ 
Gratificatie Penningmeester 

Oost. 
Zend. 

Uitgaven 

$ 575.00 
2.62.50 

2,850.00 

1400.00 
575.00 

6350.00 
4715.00 

133.58 
50.00 

Gedep. in Savings Dept. City 
Bank & Trust Co ....................... .. 

$16,911.08 

$ 1,981.96 
Gedep. in Savings Dept. Central 

Say. Bank & Trust Co... .. ........ . 
Gedep. in Commercial Dept... .............. .. 
Totaal Silldo ........................................................ . 

$23,057.08 

·3,943.54 
220.50 

6146.00 

$23,057.08 
. Het uitstaande "Lubbersfonds" is groat $1,350.00. 
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III. yoorsteilen van de Deputaten. 
, De, Deputaten bevelen .de volg-.ende hulpbehoevende Clas· 
,ses bij de Synode aan ter ontvangst :van steun uit ,de Algemeene 
Kas der Inwendige Zending- tot -het bedrag achter 1;tare --re

_ sp,ectieve namen genoemd : 

Classis Pella 
Pacific 
Orange City 
Muskegon 

"",,,,,,,,,,,,,,,,,$4000,00 
4000.00 
1200.00 

"""",,,,,.,,.,, ".1000.00 
. Grand Rapids Oost """" .. """,,._"'_-'-__ 1i00.00 

2000.00 
400.00 

Hudson en Hackensack. ."_,, .... c ___ _ 
Ost Friesland .""" .... """".,,,,.,," """""_"" ... "."",, .. ,," 

Ruste voorts de zegen des Heeren rijkelijk op al den ar~
beid der Inwendige Zending. 

Met ,eerbied onderwor'pen door u,vc Deputaten. 
G, WESTENBERG, Praeses 
WM. p, VAN WIJK, Secretaris 
I..VAN DELLEN, Penningmeester. 

. , 
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BIJLAGE IV 
RAPPORT VAN: DE DEPUTATEN DER HEIDEN 

ZENDING. 

Waarde Broeders.; 
Dwe Deputaten voor de Heiden Zending-(Board of 

Heathen Missions of the Christian Reformed Church)-heb
ben de eer en het genoegen U thans overeenkomstig de Zen·· 
dingsarde, aangenorrien en vastgesteld op uwe laatste vergade
ring, te rapporteeren. Met dank en blijdsch'ap kan eerst ge

. zegd worden dat het Zendingsveld niet alleell vergroot is met 
het bezetten van Crown Point, N. 1\11., en oak dat aUe posten 
nu yoorzien zijn van arb eiders, maar oak dat de overgangs
bepalingen, uu buiten werking kunneri treden claar alle door 
de Synode bezette posten overgedragen zijn. Ds. J.W. Brink, 
Zendeling van <ie Eastern Ave. Gemeente te Grand 'Rapids, 
Mich., heeft opzicht over het Zendingswerk te Rehoboth, 
N. M.; Ds. H. Fryling, nu Zendeling van Classis l\1uskegon. 
is als voorheen arbeidende te Zuni, N. M.; Dr. Lee S. Hui
zenga, Zendeling van de geco'mbineerde gemeenten onder Clas
sis Holland, is gestationeerd te Tohatchi, N. M.; Ds. D. H. 
1'vfuyskens, Zendeling van de gemeentenPaterson, I, II, IV, en 
Prospect Park onder Classis Hudson, heeft de post Crown 
Point, N.M., bezet; en Mr. William MieroI' is als Zendeling
Helper benoemd en uitgezonden door de, drie gemeenten van 
Roseland, I11./ onder Classis Illinois, en is werkzaam te Two 
Grey Hills, N. M .. Sedert dit geschreven werd nam Ds. D. H . 
. Muyskens eenc benoc;ming tot Educational Secretary voor The 
Western Calvin Academy aan en is Crown Point vacant. 

,;Vaar icdere Zendeling of Helper verzocht is eene korte 
beschrijving te geven van den arbeid op zijn post of onder 
zijn toezicht staande, zal het niet noodig zijn in dit rapport 
daarop te wijzcnJ en kunncl1 wij ons meer in 't bijzond~r be
palen. bij het werk der Deputaten. Als Deputaten vaar de 
Heiden Zefiding werden de volgende broeders door de laatste 
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,Synode benocmd; ,Pr;mi; Dss, I-I, Walkotten, R, M, Van 
der Ploeg, lVI, Van Vesscm, J Dolfin, en Dr, H. Beets ;Se- ' 
cund;; res'pectievelijk, Dss. D. R. Drukker, E. J. Tuuk, R. L. 
I-laan, H. Tuls, en ]. Hiemenga. I 

De eerste vergade~-ing werd gehouden' den 26sten J uni; 
1912. AIle Primi waren tegenwoordig, met uitzondering van 
Ds. H. lVI. Van der Ploeg. Het volgende Moderamen werd 
gekozen_: Ds. H. vValkotten, Pres .. ; Dr..H'_ Beets, Vice Pres.; 
Ds. M. Van Vessem, Seer.; en Ds. J. Dolfin, Penti. 

,In overleg 11,1et Ds. D. H . .'~!fuyskens, Zendeling van de vier 
--Hollandsch-sprekencle gemeenten te Paterson, N. J., werd be
slote!)., na consent d·er Paterson gemeenten te hebben ~:mtvan· 
gen" de broeder een jaar 'als onderwijzer aan de Opleidings
school te Tohatchi ·t~ laten arbeiden, om dan inmid~le1s· het 
veld te exploiteeren om alzoo later tot een geschikte keuze te 
kornen van e<1n Station voor zijn ·Zendingsarbeid. Terzelfder 
til d' werd besloten Mrs. Muyskens aan te stellen alsl'lIatron 
vaor de Tohatchi School. Zic Acta Synodi 1912, Art. 25, 7" 4, 

, a en h. > 

Overtuigd van de noodzakelijkheid, wordt besloten te ad-, , 
vcrteeren voor -een blankc Nurse-Kweekeling voor Rehoboth/ 
Hospitaal; en cene hulp onc1crwijzcres Vaal' de Rehoboth I(ost
school. Hiervoor werden later benoemcl Miss Bertha Simrne-' 

-link van Cleveland, Ohio, en Miss Carrie Ten'Houten van Hol
land,lVEch. Na enkele rnaanclen te Rehoboth geweest te zijn, 
huwcle 1\1iss· Sirnmelink met 1\1r. Van Fernis, en verEet het 
ZendinRsvelcl. Dr. C, J. K. Jlvloore wordt benoemd a'ls Dok
ter aan-het Rehoboth I-Iospitaal. voor een half jaar. Op eene 
later~ vergadering werd hij herbenocmd voor het jaar 1912, en 
op een nog later vergadering tot Sept. 1, 1914. En op de ver
gadei-ing gehoucl.etl' na de 'laatste 'inspectic, is hij benoemd voo1~ 
twee jaren. Deze benoemingen geschieclen steeds 'op verzoek 
van de General Conference te Rehoboth. 

Opde vergadeiing van Augustus 13, 191~, werd Miss k 
Van d~ Riet. van Rott{;l-clam" Kansas, benoemd als onderwU..:. 
zeres aan de dagschool te Zuni in de plaats van ]\lEss Nellie 
De long, 'die met het sluiten def school uit clienst trad om zich 
verder op een N ormaal School in Arizona te bekwanien. Mr. 
]. C. :Morgan, vroeger reeds werkzaam als onderwijzer aan de 
Opleidingsschool te'Tohatchi, wercl nu benoemd als Asst. In
dustrial Supt. en Disciplinarian te Rehoboth. Miss Hattie 
Beekman van Alto, \Vis., werd benoemd als 1\1atron van de 
school te Zuni. ~ 

Op de October vergadei-inp- van 1912 werd besloten 1\1r., 
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Van Pernis, van Holland, Mich., tc engageeren als helper-vQor 
M r. J. Spyker, Inclustria1.Supt. te Rehoboth. Het bouwen van 
cen schuur te Tohatchi _w01~dt goedgekeurd, en de -Pen,n. ,ge_
last de onkosten hiervan te betalen. Een schriivel1 "vordt ont
vangen van de ,gemeenten Alpine Ave., en' Coldbrook, -te 
Grand Rapids-, IVIich" waarin zij te kennen geven cen Zende

-ling te YiTilleri beroepen:' en bij eventueele aanname aa'n del} 
B()ard over te -dragen. Zij beloven zijll salaris te hetale'n. Na 
bespreking van deze zaak op deze en yolgeride vergaderingen, 
,yverd besloten deze gemeenten te henchten: 

~) Dat de Deputatcl1 in de gegevcl1 o~standigheden geen 
vrijmoedigheicl hebben om van de Zendingsorde a-f te wiikcn, 
claar de Z. O. speciaal het onderhouden van een Post s·tipu
leert,-maar, 

(b) Dat wij de gemeenten gaarne wijzen op den D.oktcr tc 
Rehoboth om voor zijn salaris in tc 'staan; of 

(c) Dat de eene gemeente de Nurse salarieert en de ander~' 
den Hoolclonclerwijzer te Rehoboth. 

(d)· Kunnen de gen1eenten samen geen Post aanvaarden, 
dat ze· dan, overeenkomstig de Z. O. een of meer andere ge
meenten verzoeken am mee te werken. Z60 men hiertoe niet 
kan kamen, dan b) of c) aanvaarden. 

Op December -4, 1912, werd er wedcram verg-adering ge
houden, en TIll werd de Zendingspost Tohatchi overgedragen 
aan de gecombineerde gemeenten ressorteerende onder Classis 
I-1:o11and. Een contract voor dezc overname wordt op eene 
volgende vergadering in orde gebracht. B~treffende de 
"Claims" van NEss K. Rosbach ·en 1\1rs. C. Hartog- \Ai ezeman, 
(zie Acta 1912, Art. 25, 21, wordt gerapporteercl dat Miss Ros
bach niet genegen is haar (:Claim" te vcrkoop'~n, noch met de 
bedoeling om 't aan de Zending over te doen· opnam; en die 
van 1\i(rs. vVezeman kan alsrtog niet aangekocht worden. 

Reeds vroeger was het vernomen dat Zendeling L. P. Brink 
niet weI was en in 't Hospitaal te Rehoboth vertoefde, maar" 
op de l\i(aart vergadering kwamen uwe Deputaten tot het be
sluit .:om het verzoek van ,dezen Broeder, gesteund door den 
geneesheer te Rehoboth, toe te staan en hem acht maanden. 
"leave of absence" te schenken met behoud van'· zijn salaris. 
En ziende op zijne groote uitgaven, wenl verdeI' be slot en hem 
met $100 tegemoet te komen wat betreft zijn hospitaal onkos..,. 
en .te Los Angeles. De Deputaten zouden echter gaarne zien, 
indiell eenigstins mogelijk, dat hij zijn ('leave of absence" in 
het centrum der Kerk .doorbracht, ani, indien daartoe ,in ,staat, 
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van claar uit voor'de Zending- te arbeiden. In dezelfde maand 
echter werd kennis ontvangen dat Z_cnd. L. P. Brink cene 
roeping naar I-Ianford, CaL, aannam. 

Eel~ schrijven van eeil zekerc Zendeting Needles, die g-aarnc 
in de -mcdicijnen zau wiH<:n studeeren, of als Zendeling vau 
de Chr. Gere!. Kerk to Two Grey Hills arbeiden, werd opge
;.;:on~en naar de kcrken van Roseland tcr inzage en correspoll-, 
dentlc. 

. Op cene speciale. vergadering in Juniverscheen Ds. J. ,M. 
Ghysels, Stated Clerk van de Classis Hackensack, en vroeg in 
naam dier Classis of de D~putaten genegen waren om hem te 
$t~unen of sanche tc.'verleenen tot het beroepcn van Dr. Lee S. 
Huizenga v~~r Zuid Amerika. Na -breedvoerige bespreking, 
werd besloten: 

(a) Dezc Classis te wijzen op het Synodaalbesluit aan
gaande ons Zcndirigsveld. 

(b) Dat de Deputaten onmbgelijk eenige'steun kunnen be
Joven, en nog veel ",minder eenige ,sanctie, wijl ze geroepen 
zijn de bevelen cler Syno.de uit te voeren. 

(c) Dat onze Kerk meer dan genoeg \leeft te'doen met 
het reeds gekozen veld 'en daaFom, behoefte heeft aan allen 
mogelijken steun. 

(d) Dat wij de .broeders a'anraden van hur;!. voornemcn af 
te ZiCll en zooveel mogelijk cigen Zending steunen, opdat onze 
krachten niet verbrokkdd,worden en het begonncn- werk ver
stoord. 

Op de Juli vergaderlng van 1913, werden lvIiss B. Ros
bach als Boys' IVIatron te Rehoboth, en Miss l\ lice A.ardsma 

. van Cinc-innati, Ohio, als, Onderwijzeres te Zuni aangestelcl'. 
om de ledige pIa at sen van Mrs. Ethel Sipe en Miss A. Van de 
Riet·in te nemen. J\·ir. J.~H. Bossche"r van Lucas, J\-fich., werd 
.aangesteld ais Ass'! Industrial Supt. te Rehoboth, dewijl de 
broeders J. C.,:~VIorgan en 1\11:. Val'l Pernis wederDm vertrokken 

. waren. 
Op eenc vergadering in October, 1913, werd een contract' 

opgesteld en geteekend door de Deputaten van Classis lVIuske
gon en den Secretaris van den Board, waarnlede de Zendings
IJ'ost Zuni, met uitzondering van dell schooldienst· aldaar, werd 
overgedragen _aan deze Classis. Later werd Ds. H. Fryling, 
in l1aam van Classis ..\{uskegon, door de gemeente l\.fusl\egon I 
beroepen, nam deze roeping' ,aan, en arbeidt sedert dien tijd 
te Zuni voor rekening dezer Classis, overeenkomstig de aan
g-enpmene Zending-sorde. 
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In November ontvingen uwe Deputaten een schrijven van 
<ie ge~e'enten te Roseland, Ill., meldende dat zij een arbeider 
verkregen hadden voor Two Grey Hills, en vragendc' 'of de' 
Board ~~ zor~en "yv0u 'voor huis, paarden, buggy, talk, enz., 
opdat hI) denarbeld aldaar mocht beginnen. Besloten: 

. 1.' De Board zorgt Vaal' paarden en buggy ,met h'eerlwij
, ring naar Artt. 8 en H d~r Zel].dingsorde, en laa~ aan de Synode 
· lil dezen finaal te' beslUlten. ' 

2.,. Dat de waning te Two Grey Hil'1s', zoover 0118 bewust, 
bewoonbaar is en als eigendom der Kerk ook door haar on'der
houden zal worden. 

3. Haar er op te wijzen: (a) D'at er een contract diende 
te zijn tusschen haar enden Board; (b) dat wij in haar doen 
herusten, of schoon de Board in -het benoemen niet ge-erkend 

· werd, ja, zelfs' den naam,van den broeder opgcnomen, verzwc
"gen werd. 

Daar al de kinp-eren te" Rehoboth nu voorzien zijn van ver
zorgers, wordt besloten, door middel van "\A,! achter," "'Ban
ner," en "B0te" te vragen voor verzorgers van kinderen op 
onze Dagschool te Zuni, tegen $50 per jaar. 

Verder mogen wij nog het volgencle rapporteerel1: 
De Opieidingsschool werd verplaatst van Tohatchi naar Re

hoboth am wille van hetNertrek van Ds. L. P. Brink. l-Iet 
onderwijs aan de kweekelil1gen' werd nu gegeven door Ds. 
J. VV. Brink en Principal G. Heusinkveld. Van den kerke
raad Rehoboth werd een schrijven ontvangen dat James Be
centi, wegens zijn slecht, gedrag en anderszins, de Opleidings
school had .verlaten. Dolth V.,r ood, vroeger op onze Kost

'school te Rehoboth, 'verkreeg nu ook haoger onderwijs op de., 
· Opleidingsschool, Paul Jones en Hug-h Denetdele zij'n nu zoo-· 
,ver gevorderd dat ze als tolken voor de Zendelingen kunne.n ge
employeerd worden. James Becenti werd ook, na belijdenis 
gedaan te hebben, geemploycerd als tolk Vaal' Mr. vVilliam 
Mierop te Two Grey I-Iills. 

Uwe Deputaten zijn niet gereed gekomen de Synode met 
eell welomschreven advies te dienen inzake de ordinantie van 
de gradu'ates der Opleidingsschool en Zending Helpers. Zie 
Acta 1912, Art. 25, 1. . 

Niet in )anuari, ID13, noch in April, 1913, maar weI in 
Januari, 1914, was "The Board of Heathen Missions of the 
Chr. Ref. Church in America," vertegenwoor.digd door de broe
ders M. Van Vessem en J. Dolfin op de vergaderingen van 
The Home Missions. Council. Acta 1912, Art. 25, 8. 
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. Over,eenkomstig Art. 22 del' Zcndingsordc, ~erd -het Zen
dingsterrcirr in 1912 ge-inspecteerd door Dss. II. Vi alkQtten e11 
M. Van Vessem, en in 1914 door Dr. H. Beetsen·Ds. J. Dolfin. 

-Van de Santa Fe R,. R. werd "Complimentary "Passes" vaor 
de Inspecteurs ontvangen. 

Al de Primi Deputatcn, met uitzondering van Ds.,Il iVI. 
Van del' Ploeg, hebben 'geregeld de vergaderingeri, van ,den 
Board bijgewoond. In Januari.schreef Ds. Van der Ploeg, dat 
vanwege den verren afstand en de groote onkosten cr- aan ver
bonden, hij maar cens in 't jaar tegenw.oordig zou zijn:_ Zijn 
plaats, op de maandelijksche vergaderingen ,werd sedert dien 
geregeld door zijn Secund us, Ds .. E. J. Tuuk, van Holland,' 
IVIichigall, ingenomen. 

Op de vergadering v:an Februari 9, 1914, deelt de Secretaris 
mee het scribaat niet langer te kUnllen waarnemen. In zijn 
plaats wordt aangewezenDs. J. Dolfin. 

Gedurende deze ,tw~e jaren is veel gerepareer,d aan de reeds 
bestaande gebouwen, en de volgende nieuwe gebouwen zijn 
verrezen: School, ·met twee 10ca,1en,en chapel; alsook een pas
torie, voor Ds. J. W. Brink, te Rehoboth; schuur te Tohatchi. 
en tijdelijke Zendings-gebouwen te Crown Poin,t, Een begin 
zal flU gemaakt worden met,een~nieuwe pastorie te Zuni, (zie 
Acta 1912); Dokter's "yoning en Manager's cottage te Rf"ho
both; en verbeteringen aan het Zendingshnis te Two Grey 
Hills. 

Bet volgend personeel'is nu aan onze Zending verbonden :' 

Rehoboth, New Mexico. 
Rev. ]. 'N. Brink-lVIissionary, (Eastern Ave., Grand Hap-

'. ids, Mich.) 
l\IT. John Spyker-General I\llanager. 
Dr. C. J. K .. 1/Ioore~M:edical :'1issionary. 
Head Nurse-(plaatsvervanger voor Mrs. G. Heusinkveld 

. moet nog verkregen worden). . 
Nurse in Training-Miss Christine Beltz Hopd, (Fre::mont, 

11ich.) . 
Miss Fannie Becenti, (Sherman St., 
Grand Rapids, Mich.) 

Housekeeper for Hospital-Miss Jane Nyenhuis. 
Principal and Disc'iplinarian-l\liss Kathry"n Ven'erna. 
Ass't Teacher-NEss Carrie Ten Houten. 
Industrial Superintendent-Mr. J. H. Bosscher. 
Girls' Matron--:Miss Anna Derks. 
Boys' lVIatron-Miss BerthaRosbach. 



102 OHRIST. G:E1~EF. KERK 

Housekeeper-Miss Mary Sty!, (Zeeland 1.) 
Assistant Housekeeper-lVIiss Clarissa Pierson. 
Laundress":"-'-Miss lVIarg~ret De~ Ruyter. 

Tohatchi, New Mexico. 
Rev. Lee S. Huizenga, M. D.-Missionary, (el. Holland). 

Crozi'~r, New Mexico. 
(Two Grey Hills.) 

Mr. William lVrierop-Missionary -in Charg~,' (Roseland, 
Ill., churches). 

Mr. James Becenti'-Interpreter, (Ridott, Ill.) 

Crown Point, New Mexico. 
-Vacant .. (Patnson, NI, J., churches). 

Zuni. New Mexico. 
Rev. H. Fryling-Mis~ionary. (Classis Muskegon.) 
Miss Alice Aardsma-Teacher. 
Miss Hattie Beekman...:....Matron. 
De volgende scholieren worden aan onze .scholen verzorgd 

en onderwezen: / . 

Opleirlingsschool te Rehoboth, N. 'M. 
Paul Jones """"""" .. " ... ".Broadway Ave., Grand Rapids, Mich. 
Hugh Denetdele.,_ ..... Orange City, Iowa 
Dolth Wood .. " .. ""N. N., Zeeland, Mich. 

Rehoboth Kostschool, Rehoboth, N. M. 
J,!seph Bergen .. "",, .. ,,"" ""' ... ,,. . "."""""",, ....... Englewood, N. J. 
Donald Bergen " ..... First Grand Rapids, Mich. 
Paul Cadman... " .. Grandville Ave., Gralld Rapids, Mich. 
Frederick eoan......... . ... Harrison, S. D. 
John Coole. " .... " ..... __ ... " ........ "" ...... Overisel, Mich. 
Mark. Coole .. " .. ".""""" ............... ,, .. ""."",,....... " .... " .. "Roseland T, Ill. 
Julius Denay... "" .. _ ..... "..... .."".Kalamazoo I, Mich. 
Robert De GrooL..... " ... Luctor, Karis. 
Richard Dunc'an". 7'" " .. Midland Pa>'!" N. J. 

'vVillard Duncan """".".".Central Ave., Holland, Mich. 
David B. Evans. " ..... " ... .LaGrave Ave., Grand Rapids, Mich. 
,Lambert Franklin.: ................... Franklin St., Grand Rapids, Mich. 
D. B,-ainerd Holland __ .. ____ 14th St., Holland, Mich. 
George Hood ...................... : .. Grandville Ave., Grand Rapids, Mich. 
Roy Johnson ____ .Englewood I, Ill. 
David Livingstone... . ......... r........ . ........... .............. Paterson I, N. J. 
Chee Paslakai ____ . __ . ______ . ____ .Hope Ave., Passaic, N. J. 
James Sherman __ . __ . __ .Sherman St., Grand Rapids, Mich. 
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Albert Sherman2~eeland T, Mich. 
Hemy Whipple ~ .................................. _..... .~New Holland, S. D. 
Marcus \Vhitman ............. ~ ........ ~Coldbwok, Grand Rapids, Mich. 
Herbel:t Whitman ....................... _.jVIuskegon II, ;Mich. 
Leonard. 'i\Thitman... ...~ ................................ Pella, Iowa 
JVlaririus \i\1illlams... . .............. ~.Drenthe, Mich. 
Clarence \iVillito ... ___ .... .,{\lbert Gardner NIission- Society 
Edgerton Young... .. .......... ~ ....... 9th St., HolJand, Mieh. 
Grace Avisso... . .... _ ........... _ .... _ ............ .'Thrce Lady Friends 
Wilhelmina Beets ...... Lucas; Mich. 
Clara Beets.. .. ........ ,Prospect St., Passaic, N. J. 
Jacoba Becenti..... ............ Chicago I, Ill. 
Emma Bo-de.__ _ ____ .Franklin St., Crand Rapids, Mich . 

. L,corrara Brink.. . ........................... Englewood I, Ill. 
Annabel Brink.. .. ___ .LaGrave Ave., Grand Rapids, lVrich. 
Evelyn Cadman... . .......... Friends, Grand Rapids Th1ich. 
Ethel 'Cadman ......................... .................... . .... Chicago I, Ill. 
Jessie Curlismith .................................................. Friend, Wellsburg, J owa 
Johanna Curlismith ............... . ... :Friend, Holland, 'vlich. 
N onabah De Groot ..... Coldbrook, GralldRapids, ·Mich. 
Nona Gordon... .._ .. Dennis Ave., Grand Rapids, ·Mich. 
JVIattie Green.. . ........ East Saug-atuck, JVlich. 
Tuli Hesi ................................ ~ ........................................................ Rosela!l(l IT, Ill. 
Martha Holland .... : ........... Douglas Park, Chicago, m. 
Anna J ohuston... . .............. _ ..... _.Lafayette, Iud .. 
Mary Johnson.. . ... .south Holland, Ill. 
Dorothy Livingston...... ___ Paterson III, N. J. 
Catharine 1\1urphy ................. H_ecman, IVfich. 
Nonabah Murphy .... Broadway Ave., Grand Rapids, Mich. 
Tennette Paton ........................................ Lynden, .Wash. 
C:ora Sherman... . ........... ~ ........... .-...................... Muskegon ·1, Mlch. 
l\1innie Sherman ..... __ Cleveland, Ohio 
Elizabeth Smith... .. .... Prospect Park, N. J. 
Julia Smith ................................. .. .............. Graafschap, Mich. 
Esther yazzL.... . ........ Friend, Hamilton, IVEch: 

Zuni Dagschool, Zuni, N. M. 
Irving Boonsy ........................ __ ._............ . .. ; ......... Hull, Iowa 
John Cushty ................................................................................ -'.. ........... ' .... Hull, Iowa 
Ned Nashtu ...... ~ ...... ,.~.. ...LaGrave Ave., Grand Rapids. Mich .. 
George Suphony ............... .Y. L. M. Guild, Kalamazoo III, Mich. 
Charles Tjuyati.. .. ........ Y. L. M. Guild, Kalamazoo III, Mich. 
Nicholas Yuyeseelu .... ~ ................................... Grand Haven II, Mich: 
May Hustita ................................................................ 14th St., Holland, Mich. 
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Mable J ula ....................................................................................... Munster. Ind. 
Hilda LidalutsetaMr. en Mrs. W. Aardappel, Orange City 
Celia Morna ......................... Helen Shaw, Brooklyn, N. Y. 
Amy Humpekya ................... Y. J..-. M ... Guild, Kalamazoo III, Mich .. 
Pauline Tsanati.. . ............... 1 .............................. Roseland III. IlL 

',Rosa Zuni.. .... _ ... __ . __ .. Ten l\1ission Friends, Grand Rapids, ]VIich. 
Coonsis Lupalita .......................... Fral1klin St., Grand Rapids, Mich. 
Lucy. Mona ...................................... Franklin St., Grand Rapids, Mich. 
Helen Nashu ........ Franklin St., Grand Rapids, Mich. 
Douglas Layata .. .. .............. Franklin St., Grand Rapids, Mich. 
Four Children still unsuppm-ted by Churches or Societies. 

FINANTIEEL RAPPORT VAN DE.HEIDEN ZENDING 
VAN 1 JUNI, 1912 TOT 1 JUNI, 1913. 

Ontvangen 
Saldo van het vorige .jaar................... . .................... $ 3,178.40 
Van Classis Grand Rapids Oost.... 1,803.62 

Grand Rapids West... 5,212.30 
Hackensack ...' 407.90 
Holland ................... 2,375.42 
Hudson ... .1,304.'38 
Illinois ............ ...... .................... 3,538.29 
MU,skegon 2,752.36 
Orange City en Sioux Center te zamen 3,004.46 
Ostfriesland .. 1,164.48 
Pacific ................................ ............................ 873.46 
Pella. ............................................. 1,099.45 
Zeeland .................................................... 2,261.54 

Van anderen, met inbegrip van een geleende $2,500... 3,410.77 

Uitgegeven voor . $32,386.83 
Salarissen aan alle arbeiders.. . .................... $ 8,316.37 
Rehoboth School en HospitaaL 16,872.66 
Tohatchi ...................... 3,261.74 
Zuni ............... 1,407.45 
Two Grey Hills...................... ............................... 102.40 
Algemeene onkosten, een geleende $500... 1,364.52 
Board Vergaderingen. .. ...................... 157.44 $31,482.58 

Sal do.... . ................................................ $ 904.25 
Uitstaande Notes onbetaald,$2,OOO. 

JOHN DOLFIN, Penn. 

Books examined -and found correct by: 
Harry A. Rietdyk. 
Isaac J. Fles. . 

Muskegon, Michigan. 
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FINANTIEEL RAPPORT VAN DE HEIDEN ZENDING 
VAN 1 JUNI, 1913 TOT 1 JUNI, 1914. 

Ontvangen 
Saldb ,:an het vorige jaar.. ... __ ..... , ... 

. ,7 an Clas,sis Grand ,Rapi_ds OosL . __ ..... _._ ......... __ ... ,_ . 
'Grand Rapids ·West.. .. 
Hackens1ack .. 
Holland 
Huds011 
Illinois ··········.---···-7-· 

]\1 uskegon. __ ..... __ .......... . 
Orange City...... .... .................... .. 
Osth"icsland 
Pacific.... .... " .. " ........ 
Pella" 
Sioux Center 
Zeeland .................... " ............ " .............................. .. 

Van anderen, met inbegrip van een geleende $1,500 ... 
Erfenis van Tobyas Kolfers, per Mr. 1. Marsilje, 

Holland, Mich. ",""""""" 

904.25 
2,387.37 
3,5\)1.29 

519.27 
1,5H.27 
1,059.89 
2,829.09 
1,713 .. 23 

937.30 
1,159.93 

985.74 
1,187,,29 
1,499.83 
2.272 .. 75 
2,290.13 

$30,674.48 
Uitgegeven voor \ 

Salarissen ian alle arbeiders ........................ " .. ".......... .... $ 8,042.61 
Rehoboth School en r:IospitaaL 13,598.93 
Tohatchi .... ................ " 400 .. 08 
Zuni .... " .................................... " 1,418.87 
Two Grey Hills .......... " .... " ................ " .............. " .. "........ 553.24 
Crown Point.. ................... 781. 70 
Algemeene onkosten, (geleende $3,500 

4,053.04 met interest) 
Board V. ergaderingen 99.50 $28,947.97 

Sal do ...... " ........................................................ ................ ..' ........ $ 1,726.51 
JOHN DOLFIN, Penn. ' 

~1 uskegon, Michigan. 
Books examined arid fO'hlnd correct by: 

Harry A. Rietdyk. 
Isaac J. Fles. 

Zooals men zien kan uit dit rapport, mochten wij dit boek
jaar sluiten zonder schuld. Hiertoe werden wij in staat ge
steld d,oor de eifenis van Mr. Koffe,rs. Een, woord van dank 

, ' 
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dient geiicht~ te -worden aan Mr. L Marsilje_voor zijne goede 
diensten 0115 in deze- zaak bewezen. Verder z9uden wij .. gaarne 
de Classes er op w-illen wijzen dat, met enkele uitzonderingen, 
allen minder' gaven in _het tweede dan weI in het eerste jaar. 
Dit maet lloodig verandcren -zullen wij het werk uitbreidcll 

; onder de Navahoes en Zunies. 

Namens -de DepuJaten voor de Heiden Zending wordt het, 
'volgende _op het Agendum'vo01- de SYllOde gevonden: 

1. De Synode hechte hare adhaeslc aan de verplaatsing del' 
Opleidingsschool van T othatchi naar R,choboth. Dit geschied
de vanwege het vertrek van Ds. L. P. Brink en op advies 
def Conferentie. 

De Synode overwege of de OplCidingsschool bestendigd zal . 
worden, c;n zoo aI, onder welke voorwaarden. 

In deze zaak is het advies van de Conferentie als voIgt: 
"Conference expresses the conviction that the Training School 
for native helpers is one of the ~most important factors in 
oui Mission work. And that we should keep the Training 
School at Rehoboth, N. M. That this work be extended and 
placed on 'a perrnanent basis." 

2, De Synode lette op een geschil tussehen de roepende 
kerken, Roseland, Paterson, en de Deputaten, 

Deze gemeenten betalen het salaris van een Zendeling e:q 
. vorderen van de Kerk in 't algemeen de overige uitgaven. 

De Deputaten _ staande . voor de Zendingsorde, aangeno
men en vastgesteld' door de Synode van 1912, meeneri dat deze 
roepende kerken gehouden zijn tc zorgen voor alle uitgaven 
op de Zendingspost~n door hen bezet. Zie Art. 8, Z. O. 

Deze kerken beroepen zich op het feit dat ze reeds werk
zaam waren voor de Synode van 1912, en daarom reeht heb
ben op de beiJalingen door de Synode van 1910 aangenomen. 
Zie Art!. 43 en·44. 

3. De Synode benoeme iemand die al zjjn tijd besteden 
zal ten bate der algemcene Zendings belangen der Kerk: 
Joden, Inwendige, Heiden. L 

a.) Om de kerken beter 1n te ljchten en meerder-en ijver 
rien op te wekk-en. 

b.) Om particuliere gaven in te winnen, en, 
c.) Collecten opnemcn die naar rato verdee1d worden vol': 

gens een door de Synode' vasigesteld B-q.dget. 
d.) Hij zij lid ex-officio del' drie Commissies, die in over

leg met hem zijn arbeid- regeJen. 
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• 4. Waar al de door de Synode bezette posten overgedia
gen zijn, wekke de Synode de kerken en Classes op om het 
veld uit te breiden _door opllame van, Blanco Canyon in het 
Noordoosten, en van,Beautiful ]\10untain in het Noord,westell 
vah ons Zendingsveld, Slechts' vijf Class,es u·it de q.ertien heb:
ben tot dusver of ,a Is Classis of door .roepencle kerk 9f kerken-in 
haar midden een gedeelte van 'het Zendingsveld o'nder Nava-
hoes en ZUll-ies overgenbmen. -

Met eerbied onderw()rpcll, 
Nam'ens de Deputaten Yoor,de Heiden Zenqing, 

JOHN DOLFIN, Seer.' 

;.." , 

P. S. De- afgevaardigdell_ tel" SyilOde worden vriendelijk 
verzocht om het boekje, bevattende de laatste berichten over ~ 
_onze Heiden Zending, bij ,elke gelegenheid aan te bevelen, 
opdat het algemeen verspreid 1110ge worden, ten bate der Z~'p.
ding, finantieel, en om belangstelling te wekken. 
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·BIJLAGE V 
VERSLAG VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN AAN

GAANDE DE ZEN DING ONDER DE JODEN. 

EenlJ(iarde Vaders en Broeders: 
De p1icht rust 0P' mij om verantwoording te do en van de 

inkomsten en uitgaven def Zending onder de J oden. -Ret:is 
mij ,tot blijdschap, dat 1k nu twintig jaren PJ~nningmeester 
voor'dezen tak van arbeid in het K~ninkrijk Gods heh mogen 
zijn. Met dank aan onzen God heh :ik dit werk steeds met 
genot mogen verrichten. J\1et vrijrnoedigheid durf ik getui
'gen, dat de liefcle van Chri.stus mij drong om niet aIleen voor 
het Yolk, uit hetwelk de Christus is zooveel het vleesch aa:n_-:
gaat, te bidden, maar oak iets te doen tot hunne zaligheid. Ret' 
was werk der liefde. De taelage was het geloof in de belof
ten van' Jehovah, dat Eij dat volk uitverkoren en niet verstoo
ten heeft; maar zich eenmaal weder heerlijk zal maken in 
Israel. 

De Heere' he eft ons niet beschaamd, en ons volk heeft 
ook in deze twee laatste jaren' weder bewezen een mede- L 

lijdend hart te hebben voor J akobs dwalend nageslacht. 
De inkomsten van 1 Juni. 1912 tot 31Mei 1913. zijn als 

voIgt: ' . 

Batig Saldo. 1 Juni, 1.912 ... 
Ontvangsten tot 31 Mei, 1913 ..... . 

....... $1,786.32 
. ...... ·4.856.48 

Te zamen . ...... $6,642,80 

. I-Eer van is uitgegeven: 
Aan de Chicago Hebrew Mission ....................... $3,000.00 
Aan de Paterson Hebrew Mission ........ 1,025.00 
Aan de Cleveland Hebrew Miss,ion..... 25.00 
A<in reiskosten ....... 16.75 $4.066.75 

Latende een batig saldo in kas van ..................... $2,576.05 

Batig Saldo. i J ulli, 1913... ......................... ............. $2,576.05 
Ontvangsten· van 1 Juni, 1913 tot 31 Mei, 1914 ........ $5,006.77 

Te zamen ........................................................ $7.583.02 
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Bier vanjs uitgege'ven·; 
Aan de Chicago Hebr.ew Mission ....... $3,000.00· 
Aan de Paterson Hebrew Mission... 1;000.00 
Aan reiskoste?, (twe~maal vergaderd)......... 30.00 $4,030.00' 

Latende een batig saldo 31 Mei, 1914' van .... $3,553.02 

De Commissie heeft boek, rekening, en k-i.vitanfien !!age:. " 
zien en in arde bevonden. . 

. En" hi~rmede meent de 'Penningmeester zijn werk m~t een 
blij gemoed weder aan de Synode ter hand te mogen stellen, 
vertrouwende dat· de Evangelie-predikil1g aan het auele yolk 
met lust en ijver, biddend zal worden vQortgezet. Naar pro
PQrtie Van arbeid en w~rkkracht is' de zegen des Heeren onder 
-het J odendom 11iet minder als, onder de' I-Ieidenen. En wij 
hebben de meest stellige beloften voor ons in Gods Woord, 

, dat. Hij zich over Zijn aude yolk weder ontfermel1 zal. 

Hoapt op ele'n "I-leer, gij vromen, 
Is Israel in nood? 

Er zal ve,rlossing kamen, . 
Zijn goedheid is ze~r groat! 

Hij maakt op hun gebeden, 
- Gansch Israel eens vrij 

Van ongerechtigheden. 
Zoo doe I:I~j oak aan.mij! 

Och' daalde 't heil uit Zion spoedig neer voor Israel; als 
God Zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jakob zich ver
blijden. En Israel al juichend ge've'n de ,eer aan zijnen He~r 1 
. J. 1. FLES. 
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BIJLAGE VI 
RAPPORT VAN DEN EMERITUS' BOARD VOOR DE 

SYNODE VAN 1914. 

Waarde Broeders! 
De Board, bcstaande nit de leden Mr. S. S. Postma, Mr. D. 

Van Loo, }\1r. J. Heeringa, Mr. F. Kniphuizen,-/en ps. M. Van 
V ~ssem vergaderde viermaal ten huize van den Penningmees
ter, Broeder I-teeringa, te Holland, }Vlich, waarbij aIle leden 
tegenwoordig . waren,' uitgezonderd op onze laatste bijeen
komst, 'waar HI". Kniphuizen door zwakte vel-hindel-d was te 
komen. ' 

Door de milddacligheid der, Kerk waren wij in staat niet 
aIleen aIle kwal-talen voluit te betalen, maar ook in Juni, 1913, 
aan allen een gl-atificatie ·van 15 i)rocent uit te keeren, die 
ll1et blijdschap en dankbaarheid ontvangen werd. O.ok ge
voelden wij ons gedrongen a'an ,een Emeritu's Leeraar, die 
door brand zijne boeken verlorel1 had, $100.00 te bezorgen 
voor net aanschaffen'van leesstof. Voor den braeder een 
hlijde verrassing. 

Door' 't overlijden van wijlen Ds. R. Drukker, hield' zijne 
subsidie op met begin des jaars JH13. 

Classis Sioux Center vroeg verhooging voor Juffr. Stadt 
en deze subsidie .werd gebracht op $200.00 

Op aanvraag van Classis Pella wcrd aan den Emeritus 
Leeraar A. ].. Brink tegen $GOO.OO toegek~nd tot de a.s. Sy
node, en op verzoek van Cl,assis Zeeland aan' den Emeritus 
Leeraar H. Van del' Werp tegen $400.00. 

De Classis Sioux Center vraagt 'aan VOOT den Emeritus 
Leeraar H. Huizingh $300.00.: aan dezen broeder is $100.00 
uitgek'eerd tot deze Synode. 
. De boeken van den Sectetaris en Pel1ningmccster werden 

tweemaal nagezlen en in prde bevonden. 

t' 
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Het verslag van den Penni,ngmeester is aId us: 
Saldo, 1912-1913 '"'',''''' "","""" '" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''',"' 617,16 
Ontvangsten,,,,,,,,,,,,,,, 4,221.09 

,Uitgayen 
$4,838.25 

3,393,04 

Sal do, 1913-H114 
Ontvangsten 

In kas ,,$1,445,~1 
" ",,$1,445,21 

3,G89.7r
; 

Uitgaven .'_'_'_ 
$5,134,98 

",,$4,108.10 

In kas ... '"'''' "" "'" ,,$1,026.88 
Lubbers Fonds, $1,:118,8G, 

De Board advisecrt tot de volgende subsidie: 
Voor Juffrouw M, ]. Bosma, "",,,,,$400,00 

" Ds, Van den Bole 400,00 
(/ Ds. A. J. Brink. 600.00 
Ii Ds. H. Van dcr \iYcrp... . ........ ;: 400.00 

Ds, I-I. Huizingh 300,00 
i< . Ds. G. Braene ~ 300.00 
.. J uffr. Temple 200.00 
" J uffr. Brockstra 200,00 
" J uffr. Remein 200,00 
" Juffr. Langereis ...... _ .... 200.00 
" J uffr. Van Vlaanderen , 200,00 
" J uffr. Stadt '200,00 
" de 'Weezen vanDs, r. Van Houten 200,00 

. ,I J uffr. E. R. Haan . 150.00 
" Juffr. A. Van Houtell """""",,"'" 150.00 
" J uffr. Stui! "''',,'''''''''''''',,'' 100,00 

Te' zamen ''''''''', '''''''' ,$42,000,00 

De 11am~n der aftredendc Board leden zijn: Mr. J. Reerin
ga, Mr. D. Van Loo en Ds, 1\1, Van Vessem. 

De aanslag voor de.n Rooster blijve 25c; per huisgezin. 
lVIet dank aal1 den Eeere voor Zijnen zegen; dank ·aan de 

.Kerk vaar haar vertrouwen; onder toebidding van de hulp 
des ·Geestes, - . 

N am ens den Board, 
. ·M. V AN VE,'iSEM. Sec, 
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BIJLAGE VII 
RAPPOR-:r: DER COMMISSIEIN ZAKE KERKHULP. 

Waarde Broeders in onzen Heere Jezus Chris/us! 
Ret is tot blijdschap uwcr Com1111issic dat zij ,bij Uwe' eer

waardige vergadering dit rapport mag indienen, en wel, ,,0111-

dat zij kan getuigcn van bestendigen vooruitgang die mag 
waargcnomen worden in de bdangstelling voor deze Kas. 
vVerden er een kleinc twintig jaren geleden jaarlijks enkele 
honderd dollars 'te zamcn gebiacht, wij kUl1ncn UU' va'n eenige 
duizenden sprekcn, Aan col1ectcn tach werd de laatste hvee 
jarcn on'tvangen de sOm van $6,47G.28. ' $6GR.62 'meeT dan de 
beide vorige jaren; terwijl op de Notes werd afbetaald 
$1,543.06; $325.88 minder dan de twee vorige jar6n. \Vat 
voor clit laatste de oorzaak mag Zijli, is 1110eilijk te zeggen, aan
gezien deze som ook elk jaar moest vermeerderen. Er zijn" 
59 gemeenten die steu\)' uit Ked~:huJp gel~ietel1,. De som die de
'ze gemeE;nten aan Kerkhulp schuldig zijn is, $22,8G1.60. Aan 
vijf gcmcenten zijn bcloften van toczegging gedaan tot de som 
van $2000, maar thans zij n slechts een- paar honderd dollars 
in de leas. Hoe itt vele opzichtcn het rapport bemocdigend 
mag zijn, wij zien dat er nog groote beh.oefte is" en daarom 
mogen wij Kcrkhuip met alle vrijmoedigheid bij onze kerken 
aanbevelen. Door den bestendigen groei onzer _Kerk .in het 
\TV esten, en door den getrouwen arbeid onzer Zendelingen, 
worden de aanvragen bi} Kerkhulp steeds meer. En hoe Kerk
htilp de Inwendigc Zending te hulp komt, verstaan' de broe-
ders, die als Zendelingcn de kerke11 dienen, het best. . 

Een vergelijkende opgave, procents'-gewijze" naar het ge
tal ,huisgezinnen berekend, doet zien dat niet aile elas'sen voor 
Kerkhulp opbrcngen wat weI kon verwacht, worden. \,iVij ge
v'en- daal-om de volgcnde opgaven' van wat ontvangen is aan 
colleeten procents-gewijze naar het \ getal huisgezinnen. 
Grand Rapids Oost, 20e; Grand Rapids ,\iVest" 29c.; Hacken
sack 30c.; Holland 22c.; Hudson 30c.; Illinois 41c. ; Muskegoll 
30c.; Orange City 4'1'c.; Ost Friesland 40c.; Pacific, 42c .. ; Pella 
.?·7c.; Sioux 'Center 3.9c.; Zeeland 24c.; in twce jarcn. 

Daar door Ds. J. Van dcr Mey de rooping werd opgevolgd, 
door het Curatorium onzer School en College ,op hem uitge
bracht, lcgde cleze broeder het werle als Penningmeester voor 
Kerkhulp neer, en werd dit door de andere Ieden ovcrgedrageri 
aan Ds. J. Manni, die sedert den 1sten Oct., 1913, dit werk 
he eft verricht. ' 

Aan het einde van he~ vorigc boekj aar, 31_ rviei, 1912, was 
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,ef'in 'kas de som van ·$41'1.'62;',de gehee~e ontvangst bedraagt 
$6,4cIG,~8; to. zamen ~G,88cl.!J0. . 

De uitgaven: waren $G,625.G5. 
Thans. in kas $262.25: 
Aan de volgende gemeehten werd sedert de vo.orgaande 

Synode steun verleend.: 

. Amsterdam, Idaho ...... $250.00 
Farmington, l'vIont.. 100.00 
:Winnipeg, Can .............. 200.00 
Redlands, .CaL ...... :. 200.00 
Edn10nton, Can .. ' 300.00 
Kuner, Colo. 500.00 
Inwood, Iowa 600.00 
Rudyard, Mich. 600.00 

Conrad, Mont .. 
Volga, 'So D. 

....... : .. $250.00 
500.00 
500.00 
500.00 

. Amsterdam, Idaho .... 

400.00 
Hancock, Ivfinn. 
Inwood, Iowa .. 
Hanf01'd. Cal. . 
Sibley, Iowa 500.00 

~i;;;-;;'. 400.00 . VV orthington, 

Thans zijn de volgende gemeenten aan Kerkhulp schuldig: 
Rochester, N.. Y ......... $280.00 
Grant, Mich. . 225.00 
Leota, Minn. .. 100,0,0 
Sullivan, Mich. ... 620.00 
Atwood, Mich. 50.00 
Kanawha, Iowa 120.00 
Rudyard, Mich. li71.50 
EllswCirth, Mich. . 155.00 
Harvey, Iowa . 2(-)2.50 
Edgerton, 11in11. 250.00 
Byron Cen,ter, Mich... 500.00 
Rusk, Mich. 95.00 
Hudsonville, Mich ..... 395.00 
Libanon, Iowa. 115.00 
Volga, S. D.... 785.00 
Alamosa, Colo. 205.00 
Passaic, N. S., N.].. 300.00 
Oskaloosa, Iowa. 6G5.00 
16th St., Holland ........ $450.00 
Seibert, Colo. 90.00 
Ada, Mich. 450.00 
Corsica, S. D. 425.00 
Muskegon IV, Mich .... 400.0.0 
Conrad, Mont. 750.00 
Paterson, (Mad. St.) ... 450.00 
Plover, vVis. 270,00 
Muskegon·Heights. 700.00 
Burdett, Can. . ..... 190.00 
Sanborn, Iowa. 500.00 
Sheldon, Iowa .500.00 

Chicago, Ohio ......... $280.00 
Doon, Iowa 270:00 
Burton Heights~ G. ·R: 375.00 
East Palmyra,N. Y .... 555.00 
Prairie City, Iowa.... 400.00 

-Racine, Wis ............ _ 275.00 
Ireton, Iowa ...... 645;00 
N oordeloos, Mich. 255.()0 
Kenosha, Wis. . 100.00 
Caldwell, Mich ....... '" ..... 289.16 
So. Boardman, Mich.... 50.00 
New Holland, Mont.... 400.00 
Vesper, Wis. 240.00 
Randolph Wis. . 585.00 
Hitchcock, Mich. 47.50 
Nijverdal, Can. 300.00 
Plainfield, Mich. 475.00 
Bishop; Mich. . 285.00 
Farmington, Mont .... $300.00 
Amsterdam, Idaho. 750.00 
Winnipeg, Can. 600.00 
Redlands,Cal. 475.00 
Kuner, Colo. ...... 500.00 
Inwood, Iowa ........... 989.44 
Hancock, Minn. 500.00 
Granum, Can. ...... 300.00 
IIanford, Cal. 750.00 
Sibley, Iowa ............ 500.00 
Worthington, Minn.... 400.00 
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DeCommissiebrengt vaor den aandacht der Synodedat 
-'de'.terugbetalin'g niet door aL de _gemeenten vvordt _bchartigd 

zQoals-dit wensche.1ijk is; -So111mige gemeenten hebben ,in enkele ' 
jaren niets terug ,betaald; ja, er z~jl1 gerneex:ten die reeds ,'cen 
zestal jaren -geledell het .geld ontvinget).. en- nog niets van zich 
Eeten ho·oren. Vijfti'en gemeenten iijn nalatig geweest ill . 
dez~ zaak. . 

De Commissie komf daarom .met de vraag of zij gemeel1-
t~n die niet in tijd van zich latel). ·hooren hierover maet aall
schrijvel1 en-op-9-e verplichting'van tel-ugbetaling moet wijzen .. 

Eell viertaI'ldeine gemeenten hebben meef gedaan dan zij ~ 
verplicht ,waren; zij betaalden alles wat zij nag schuldig wa
ren. Deze zijn de gemeenten Bemis, Pease, Otley -en-George, 

1\1et dank voor het vert~ouwen in ons ·gesteld. 
Uwe C.ommissie voor Kerkhulp, 

J. MANNI 
J. V AN DER MEY 
R. BOLT. 
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. BIJLAGE VIII 
RAPPORT DER "WACHTER" ·COMMISSIE. 

Eerwaarde Broeders in onzen Heere Jezus Christu s : 

De Commissie van Toezicht -oj> "De vVachter" heeft de 
eer en het _gcnoegen uwe eerwaarde vergadering het volgende 
I-apport aan te bieden : . 

1. Naar luict van het Reglement haar door de Synode 
van 1910 gegeven, mocht zij werkzaam"zijn in het"heiang van 
clit ons kerkelijk orgaan. Daartoe hield zij hare geregelde 
vergaderingen-. Vanwege den vcrren afstand van Ds. J. J. 
Hiemenga in het laatstc jaar, zijn vergaderingen gehouden 

\- zander dat'deze braeeler. a~nwezig w~s. 'Op de \rraag aan 
Ds. Hiemenga gericht of hij zich als lid der Commissie ble,ef 
bcschouwen, "vaar hij ZQover verwijderd was van de gercgcl-/ 
de vergaderplaats. is geen antwoord 0!1tvangen. 

2. Overeenkomstig het besluit der vorige Synode is' de 
Hnlail list" thans het eigendo1:n der Kerk, voor welke de som 
van $185 is betaald. 

:3.' Contrakten met den drukker en administrateur zijn 
vernieuwd. 

4. Aclvies aan den Administrateur en Hoofdreclakte,ur 
werd gegeven·zoo ·vaak zulks gevraagd werd. ,.Nog al gedurig 
worden. er stukken ingezonden, die naar het oordeel der Com
missie niet kunnen geplaatst worden. ~![eermalen komi het 
zelfs voor dat men stukken inzendt d,le niets dan advertenties 
zijn, en die men als gewoon leesstof z~o in 011S' blad Wil in
smokkelen, ge1ij~ vroeger vaak is geschi~d. Ook werden zoo 
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nu en 'd?-ll brieven ,ontvange~", wa,arin klaagtoonen wet:<;len ge-
uit over den een of ander van het "Wachter" ~persone~l, ,maar 
over het algemeen k011 de Commissie :'deze"dingen hog 'al'spoe
ciig,'tot een bevredigend einde st~ren. Slechts· een enkele 011:" 

tey~ede.ne onder de' )ez'ers ~ie, omdat hij geen voldpening 
kreeg, zoo hij rn~ende, weigerde langer '~De Wachter" te lezen. 

5. Het rapport der·financien isa!s voIgt: 

Statement of R;ceiptsand Disbursements of 

((De'Wachter." 

June 1,.1912 to May 31, '1914. 

Receipts Disb: 

Balance on hand $ 576.72 
June, 1912 ... 583.63 $ 805,08 
July 296.40 504,74 
August. 545.25 841..84 
September 495.95 532.56 . 

. October 425.30 537.64 
November 649.90 141.09 
December 1450.93 1660.06 
January, 1913 ... 2413.61 1759.65 
February 1345.88 1012.94 
March 1053.94 869.96 
April. 877.80 775.75 
May 1"/90.75 1204.28 
Ju'ne 492.35 585.54 
July _____ .L. 712.47 '529.81 
August ................. _-.- .... 507.97 684,04 
September, 400.30 714.30 
October -653.31 1283.91 
November. 516.65 697.52 
D'ecember %4.50 807.22 
January, 1914 . 1937.27 468.25 
February 1087.35 1790.13 

. March 9~1.77 584.53 
April 909.37 820.25 
.May 718.50 1270.46 

$21,387.87 $20,881.55 . 
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Distributions of Disbursements . 
Holland Printing Co., 
Theologische School 
NieuweMail Lij st . 

,Redactie. 
Commissie, Agenten 
Administratie 

"Wachter" ..... $12,375.16· 
4,000.00 

185.00 
1,270.34 . 
1,926.23 

914.82 
137.90 

72.19 
Onkosten"voor rt~izen, cuts, papier enz ..... 
Stamps 

Totaal ontvangen 
Uitg~geven 

$20,881.55 
..... $21,387.87 
....... 20,881.55 

117 

In kas ... ............................. ........... . 506.32 
D .. W. JEI:LEMA, Adm. 

6. Uwe Commissie wenscht verder nag het volgende 
voor de Synode te brengen: 

a) De Commissie vraagt der Synode waf te doen met 
een aanbod haar gedaan in betrekking tot de administratie. 

Een persoon biedt zich aan 1) om de geheele administra~ 
tie en financieele verantwoordelijkheid vObr zijn rekenillg te / 
nemen voar den tijd-van zes jaren. Hij zorgt alsdan voar alle 
inkomsten en uitgaven, advertenties, enz~, enz. Hij bewerkt 
zelfs het geheele veld der Kerk Hij belooft daarvoor het ecr-

, ste jaar $2000 in de Theo!' Schoolkas te storten, en de volgen
de vijf jaren $2500; of: 2) Dc werkzaamheden te verrichten 
als in No. 1~ en dat zijne bezoldiging zij, 12 pro cent clef inkom
sten, plus de onkosten. 

b) De Commissie beveelt met vrijmoedigheid het "Wach
ter"-personeel, wat de redactie betreft, tot herbenoeming aan, 
doch zij verwacht, dat de Comrnissie van prae-advies voor de 
Synode eerstnog de ""\i\T achter" Commissie in dezen raadplege, ' 
die bereid is om nadere inlichting. te geven. Hierbij zij te
yens medegedeeld dat Ds. J. Bolt ongeveer zes maanden ge
leden bedankte als redakteur voor de rubriek "Uit en voor de 
Pers," en .ook als secundus hoofdredacteur. De Commissie 
heeft inzijn plaatsbenoemd: Ds. W. Stuart, die beide heeft 
aanvaard. Tevej1s wordt medegedeeld dat Ds, J. Van der Mey 
zijn ·arbeid als schrijvcr der rubrick, "Beschouwingen en Cri
tieken" heeft neergelegd, door de aanvaarding van het werk 
voor de School, en dat Dr. J. Van Lonkhuyzen in zijn plaats 
door de Comrnissie is benoemd. 
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...; c) De Commissie v~rzoekt de Synode om haar' Regle
mentyoor-de ""\N,achter"-cornmissie zoo te wijzigen, dat de le
den dezer Comrnissie gekozen wor,..den'voor den tijd yan vler 
jareu, en dat elke Synode er twcc leden 'aftreclen. On1 dezen 
overgal1g te verkrijgen_ benoeme, zij thans,<twee leden voor 
vier en twee leden voor twee jaren. De Synode houcle echter 
rekening ,met afstanden. 

d)' \Dc Commi,ssie beveelt def Synode ten zeerste aan om, 
...200 het kan, ~~The Banner" het eigendom clef Kerk te maken. 

~ e) Zoo "The Banner" niet-het eigendom'der Kerk wordt, , 
,preke de Synode liit dat de rubriok, "Voor de Jeugd," in het 
Engelsch gegeven warde.' , 

\iVat ~het getal "\'lachter"-lezers aarigaat, ·dan zij gezegd, 
dat dit niet veel grooter'is dan de vorige Synode. .Ret is den 
administrateur en der Comm.issie weI duidelijk, dat er niet 
yeel door 'de agenten, enke1en uitgezonderd, noch door de 
'leeraars, noch door de overige ambtsdragers gewerkt wordt 
am "De "vVachter" aan te bevelen bij het yolk. 

l\locht de Synode den leeraars en overige ambtsdragers 
ernstig op' het hart binden am "De ,""Tachter'" bij ons yolk aan 

" tt; 'bevelen. Er -kan in dezen veel meer gedaan worden voor 
School en Kerk. 

Met eerbied onderworpen. 
liwe,Commissie voor "De \""Tachter" 

J. MANNI 
~W. HEYNS 
A. H. BOSCH 
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BIJLAGE IX 
RAPPORT VAN DE COMMISSIE VOOR ARBEIDERS

BEWEGING EN UNIONS, 

(Meerderheids Rapport.) (Zie Acta, Art. 17.) 

Eerwaarde Broeders : 
Uwe -Commissie bestaande uit Ds. Grocn, Proff, School

land en De Jong, Oudd. Hekman en Veenstra, (Syn. Acta, 
1912, Art. 75, 11), dient het volgende rapport in bij 'de Synode. 

-Ter verklaring dat uwe Commissie niet heeft voldaan aan 
het Synodale besluit am een rapport tijdig aan den Synodalen 
'clerk op te zenden, deelen wij mede, dat zij voor de eerste 
maal dbar den president werd bijeengeroepen '5 avol1ds; den 
8sten Juni, 1914. Behalve Oud. Hekman, w.aren alle leden 

,/ tegenwoordig. 
U-we Commissie heeft' het standpunt onzcr Kerk, inge

nomen in 1902, 1904, en 1906, besproken, en is van Darde,cl, 
dat de Kerk, w-ijl de gronden voor dit standpunt oj. schriftuur- -
lijk zijn, client te blijvcn bij de vroegere besluiten . 

. Uwe Comrnissie adviseert daarom: 

1. dat de Synode blijve waarschuwen tegen wer.eldsche 
Unions; 

2. ·.dat bij het doen van belijdenis de kerkeraad er kennis 
van neme, hoe ,de persoon, die het volle lidmaatscha'p 'zoekt, 
staat jegens de Unions. 

3. dat bij de toepassing der kerkelijke tucht de kerke-[ 
raden uiterst voorzichtig dienen te zijn: Elk geval vraagt af
zonderlijke behandeling, waarin gelet moet worden op het 
karakter del' Union, en bijzond~re- pel'soonlijke o-mstandig
heden; 

I 4. dat de Synode met nadruk wijze op .het besluit genomen 
inzake de oprichting van ~hristelijke \,verklieden Vereeni
.glngen; 
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5. dat de Synode de prineipieele bespreking van het arbei-
clei";i:":\rraagstuk in de "Pers krachtig bevordere. ' 

Met-eerbied onderworpen, 
N amens de Com1TI. ad hoc, 

G. D. DE JONG, Seer. 

P. S. Bij de bespreking bleek duidclijker nog dan in de 
Comm. vergaderingcn voor de Synode van 1912, dat de presi
dent uwer -Commissie bezwaar heeft jn het door de .Kerk 
ingenomen standpunt. 

De tijd ontbrak om inzage te nemen .in het door hem .op
gestelde stuk en het te behandelen. De president heeft zijn 
vaorne'men te ,'kennen gegeven om zijne beschouwing ter Sy
nodale tafel te brengen. 

G. D .. DE JO;'G,.,Secr. 

• 
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BIJLAGE X 
MINDERHEIDS RAPPQRT VAN DE COMM. INZAKE 

UNIONS EN ARBEIDERSBEWEGINGEN. 

(Zie Acta, Art. 17.) 

Eerwaarde Broeders en Vaders: 
Reeds vele jaren hadden wij de eer lid te mogen zijri van 

bovengenoemde Comm. Val1af het begin hadden wij eenigen 
!twijfel, of het- door de C01TJ-m. 'en Ol1ze Kerkel1 ingenomen 
standpunt weI geheel just was,.n.!' hierin, dat het lidmaatschap 
van de Union een censurabele zonde is. lVleermalen hebben 
wij dit bezwaar geopenbaard op de vergaderingen va~ de 
Comm. Wij gevoelen 011S echter in deze ingewikkelde zaak 
niet krachtig en beslist genoeg;o111 tegen het ingcnomen stand
punt positie te nemen, en zoo gingen 'wij aarzelend in de COll

clusies van de Comm. 'mede. 
\iVij hebben ons echter langzamerhand die zaak meer zelf

standig ingedacht. \Nij werden daartoe vooral gedrongen niet 
alleen door het ontzettend toenemen van de Unions over ge
heel de wereld, maar ook vooral door het feit, dat de Unions 
snel toenemen in onze eigene stadsgemeenten, en dat er zoover 
wij wet en geen onzer kerkeraden te vindep. is, die. den moed 
bezit, of zelfs genegen is 0111 een lid van een Union als een 
verrot lid buiten het Koninkrijk Gods te sluiten.. Er wordt 
zelfs vee1 minder in. die richting gedaan dan eenige jaren ge
leden. 

Zijn al die kerkeraden zoo schrikkelijk 'Ontrouw?' 
Laten zij de wolven zoo maar indrillgen in de schaapskooi 

van Christus? ' 
. Hebben zij geen achting vo_or .onze Kerkelijke, Synodale 

, .bes1uiten? 
Of zijn het mannen zonder moed, die zich door den geest 

des tijds laten beheerschen? 
Wij durven zulk een hard oordeel niet vellen. \iVij geloo

ven, dat de fout niet ligt bij hen, maar in het overdl-even'stand
punt van onze Kerken. Van-h'aar wo'rdt verw~cht, wat geen 
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,welirl~elicht ambtsdrager 11l,Ct een tecder 'had durft' uitvoere~.' 
Tot' verklaring. van het door' ons in dezen ingenomen. 
stancipunt, wenschen wij de volgencle overwegingen' in uw 

I midden tc brengen: . 

1. De strijd van de wgrkende klasse tegcll 'het oak in 011S 
"land sterk toenetnende en veldwinnende capitalisme, komt niet 
op.uit den Booze, uit cen verkeerden. revolutiegeest (al mengt 
die er zich som'S in), rna'ar is ·cen strijd voor meer gelijkheid, 
vrijheid en gerechtigheid, is de doorwerking van den geest 
der vrijheid des Chri$tendoms op het terrein van het sociale 
leve,n,.is de vrucht van de gemeene gratie. Zoo dreigend. wordt 
het optreclen van het capitalisme, dat niet alleen S.ocial Re
formers, IT).aar, oak de Christelijke Kerk) niet aIleen Christen, 
maar oak niet-Christen het gevoelen: De vijand moet aan ~ 
banden gelegd. De strijd waar de Vnion voor strij.dt .. is eene 
rechtvaardige 'zaak, onzer aller deelneming waardig, afge
dacht van de middelen die gebruikt worden am dat doel tc 
bereiken. 

2." Organisatie' van ane werklieden .uit alIe landen, Chris
ten en niet-Christen, plaatselijk en internationaal,. is geoorlo.ofd 
en ·noodig. ,Ret zij eene organi.zatie gelijk de. staatsgemeen
schap op den algemeenen gemeenschappelijken grandslag van 
recht, waarheid en licfdc des naastcn, de wet der natuur en 
zooveel mogelijk geinfluenceerd door de bijzondere openba
ring, den -geest van het Christendom in de volksconscientie. 

In dit laatstgenoemdc begi.nsel- ligt het groot principieele 
ve,rschil tusschen ons en de broeders,. die de Unions zoo sterk 
veroordeelen. Is dit on5 beg-insel j uist, dan WOl-elt daardoor 
weI" twee-derden van de critiek tegen_ de' Unions omver ge
worpen. 

\>\rij geloov~n op ~:-rond van Gods vVoord, dat er in deze 
bedeelirig geen. absolute scheiding op bet terrein des natuur
lijken levens kan of behoeft te zijn, tusschen Christen en niet
Christen, maar dat beiden op den bovengenoemden grondslag 
in eene organisatie kurinen en mageri samenwerken om ge
"meenschappelijke belal1g~n te behartigen en zich tegen een ge
meenschappelijken vijand teO' handhaven, en dat zulk e.en ver-

. band nlet aIleen nationaal en politiek maar oak maatschappe
lijk kan zijn. 

Deze eenbeid en samenwerking berusten: 
a.) Op de broederschap van allemenschen door de schep

,ping. 
b.) D'e algemeene Godsopenbaring in de. natuur. 
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c.) Den invloed van de gemeenc gratie. 
'd.) vVordt ,niet' opgeh~ven maar zeer -,ieel veredeld ~doo-r, 

dell invloed van de bijzondere openbaring. 

Scheiding op" het terteil1,des llq-tuurlijken lev ens is' 50ms 

deri Christen geoorloofd en oak soms gewcnscht, indien zulk 
een separatie' het geheel van de menschelijke san1cnleving 
niet schaadt of verbreekt, maar opbouwt, en is' aIleen plicht, 
indien /~en zeker gebied zOo is ontaard, 'dat een Christen. 
daarop verplicht wordt zijn God te verloochenen. \\Tijkt TIl,en 
van dit algenlcene- beginsel af, dan ve'rvalt men of in bekrom
pen separatisme, een zich onUrekken aan aUe geoorloofnc ter
reinen des natuurlijkcn levens, hf- in middcn-eeuwsche R0om~ 
sehe 'intoler::tl1tle, een pogen am met geweld. het geheele ter
rein des nattiurlijkc!l levcns te brengen onder de hcerschappij 
van de bijzond.en~ openbaring. 

Ons dreigt het eerste gevaar n.1. hekrompcn separatis.me. 
Gelukkig dat men ten onzent in dit opzicht .zeer inconsequent. 
is en dat separatisme beperkt tot de arbeiders-beweging. 

Men he eft b,v. schijnbaar twee geheel verschillende stan
daards voor de eisdtcn van het zedelijk leven in 'de staatsge
meenschap en va or een werklieden vereeniging. Al wat met:! 
in de eerste geregeld. zander overwegend .. bezwaar'doet, wordt 
in de andere als 'een censurabele zonde veroordeeld. En 'tach 
hoeveel overeenkomst is er ,tusschen de staatsgemeensehap 
en de maatschappij, waarvan de Union een deel uitmaakt; 

Beide behooren tot het terrein des natuurlijken levens, 
Beide zijn instcllingen, scheppingen Gods, en door. Hem 

geleidelijlc ontwikkeld, , 
Beide staan onder den verderfelijken invloed der zonde .. 
In beide moet ae Christen getrouw zijn en mag nooit zijn 

koning verloochenen. 
En in weerwil van de verschillende functies van ieder gel

den in beide dezelfde' zedelijke eischen ook voor den Christen; 
En hoe gedragen zich nu onze Christelijke burger,s in die 

staatsgcmeenschap? 
Zij zweren, zander dat er noodzaak voor bestaat, trouw 

aan onze nation ale Constitutie, die Gods Vv' oord n;et noemt, .en 
er,.niet van rept, dat Gods eer het doel van ons leven moet zijn. 

Zij begeven zich, onder staats-constituties en City-charters' 
die, zelfs den N a~m Gods niet' noemen en vo.fslagen neutraal 
Zl)n. 

Zij leven in- den staat jl1 ecn brocderschap met allerlei 
werddsche ,'inenschen. 
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Zij doen heloften en zweeren eeden van verschillenden 
aard; vaak om allerlei kleinighcden. 

Zij zijn solidair met al de burgers, en toch gelooven zij 
niet verantwoordelijk te zijn voor dezonden door den staat te- ' 
gen hun wil bedreven. 

Zij bevoordeelen de wereldsche burgers van hun eigen 
land ,boven de broeders in Christus van andere I,ancien; schijn

,baar in strijd met den eisch des Heeren: i'T\1eest aan de huis~ 
genooten des geloofs." 
. Dat alles durft men zander gewetensbezwaar doen, en te-
"recht. I 

Doch komt men dan toe aan de samenleving in de maat
schappij, met name aan de· Unions, en dact cen Christen dan 
deZ'clfde dingen, al gaat het nag niet half zoo vel', dan wordt 
hij nog weI lijdelijk gedragen. omdal hij nog opgevoedmoel 
worden, maar hij komt toch onder den blaam dat hij eigenlijk 
eell' censurabele zondaar is, die later zal moeten worden aofge
sneden. Zulk oordeelen is oj. zeer inconsequent. 

En nu tracht men weI die inconsequentie te'dekken door d~ 
bewering-. dat men tot den staat noodzakelijk,"en tot een Union 
door eene vi."ije wilsdaad behoort, doch die voorstelling is niet 
juist. Dit mocht zoo zijn voor Daniel en zijne vi~enden in de 
Ballingschap~· ~aar wij allen zijn door een .vrije w·ilsdaad bur
ger 'van dit land geworden of ook indien ~ij burger geboren 
werden, kunnen wij in een oogenblik ons van dat voorrecht 
berooven en als vreemdelingen en bijwoners op de aarde ver
keeren, dan is ons separatisme in dezen consequent door
gevoerd. 

Doch al handelen wij'inconsequent, daarom kan ons stand
punt il1,zake de Unions nog weI juist zijn, daarom gaan wij nu 
op die bezwaren tegen de Unions din;ct in. 
, . Bet eerste bezwaar is dat de Unioris 'Gods Woord niet er-' 

kennen als de bt;on van recht. (Zie Unionisme en Unions, 
pag. 26.) 

Doch zulks lean de Union niet doen, zoo min als de Con
stitutie; van de U. S., de Staats-constituties, de City-charters, 
en de' constitutics van handels-corporaties, omdat al die or
ganisaties staal) niet op "het terrein der verlossing', maar dat 
der natuur, niet op het terrein der bijzondere maar del' ge
meene genade, en dus oak nict op het terrein cler bijzondere 
maar der algemeene op,enbaring. 

Om dezelfde redcn vervalt ook cen tweede bczwaar n.!. dat 
de Uliions zich schuldig maken aan negatief atheisme. (Union
isme, .pag .. 2,2), omd~t' Gael niet in del constitutie wordt ge-
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noemd. Doch' a1 w~rdt God er n>i~t in ,genoem,d~- Z00 rn'in ~l~ 
in' het Bock- Esther, tach wordb zijn besJaan er wel in veron
dersteld,zooals blijkt uit het gebruik van den eed doo, de 
Union's. . , 

Een derde bezwaar is dat in de Unions de . Christen ceil. 
permanent verbond, ee'ne hroederschap maet aangaan ,met ~l
lerlei soort van w~reldsche mcnschen. (Unionisme., p. 30, 'en 
Rapport van Classis Grand Rapids West, p. 5.) . / 

Doch men lettc er op, dat deze broederschap slechts na
tuurlijk en tijdelijk is, gegrond is in de schepping uit eenen 
bloedc, en in de bijzondere sodale verhouding van die perso:" 
llen door God zelf gemaakt. De Union maakt de werklieden 
niet t.ot een, maar brengt aIleen tot. formee1e openbaring eene 
verhouding door God zelf geschapen. 

N au,w hieraan verbonden ~s cen vierde bezwaar n.l. dit, clat 
de Union bloot cell aardsch, ,materialistisch 9-oe.1 beoogt, claar 

,toch de Christen maet leven voor het geestelijke, Vaal' de eere 
Gods. Christen en niet-Christen loop en -dus, wat levensdoel 
aangaat, principieel uiteen. (Zie Rapport, p. 7.) 

Nu moeten vtij hier echter wel onderscheiden tU$schen een 
lager en naaste doel, en een hooger en einddoel. In het lagere 
en naaste kuhnen de wereldlingen en Christen en samen stem
men en'werken. n.1. in het behartigen van de natuurlijke)elan
gen. Verder· gaat de Union oak niet. \i\Tilde de Union- hoo.ger 
gaan, dan zou zij buiten haar terrein kom~n, en dan juist· zou 
de ,'~amenwerking, van den Christen m'et den werel9.ling on
mogelijk woiden. 'N u kan zulks weI. Ook is de Christen. niet 
zi}o e~nzijdlg geestelijk dat hij- geheel in 'dat geestelijke opgaat 
met ven\raarlo'Qzing van de geme,enschappelijke l1atuurlijke 
belangen. Oak verh-indert de {,'nion hem in geenel1 eleele zjjn 
geestelijke bclangen t,e behartigen, en zij ne hoogere geestelijke
ideakn met de natuurlijke (iingen voor hemzelven op den 
voorgrond te stell en. . 

Een vijfde en zcer gewichtig gcacht bezwaar is clit, dat de 
Union de broederschap van de Union boven de broederschap 
in Christus stelt, de leden- van de Union ,;'oortrekt boyen de 
broeders in- Chi-istns en alzoo de broeders in Christus schade 
toebrengt. (Vnionisme, p. 27 en 30, en Rapport, p. 10 en 11.) 

Deze beschuldiging is slechts ten deele waar. 
a.) De Christen, die' in de Union is trekt niet .op elk terrein 

het lid van de Union voor, maar slechts aIleen op het terreirt 
van de Union, v.an den arbeid. 
. b.) .Hij stelt ook op dat terrein niet het lid van de Union 
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boven ~ile Christenen, ma'ci:r alleen hoven hell,,~di~'ge~n lid van 
de Union-willen zijn. 

c.) Hij -eloct dit'om gegroncle redenen, omdat 'zijn braeder 
in Christus door buiten de' Union' te blijven, niet trouw'mecle _ 
daet in den social en strijd, hem met andere werklieden aIleen 
laat \vorstelen, I1)et zijn sociale tegen~tanders mededoet, en 
dus hem schade berokkent. 

Op zijn standpunt als C!1r~sten Union man is deze han
delwijze zeer wel begrijpelijk, -'en ,ref van een censurahele 
.zonde: \i'\Tie tach zou de stelling willen verdedigell, en in be
oefening brengen, dat de Christen verplicht is op het teriein 

'-des natuurlijken lev ens zijn mede-Christenen voor te trekken 
met op den achtergr6Ild stelling van de natuurlijke en sociale 
relatien, en ten koste van elg~n wettige belangen? vVie kan 
zich daarnaar gedragen in handel, werkgeven, in nationale. 

'"belangen, in het familielcven? Niemand kan het doen. Nie
Inand daet het, noch behoeft, het te doen. 

Een zesde bezwaar dcit geopperd wor"dt is dit, dat de Union 
een eigengema'akte broederschap van werklieden plaatst niet 
allee,n boven de geestelijke broederschap in Christus, maar 

, 06k hoven de organisehe eenheid der menselien stelt .. Men 
scheidt de mensehen in groepcn:" en scheidt met name werk
gever en arbeider. Dit zou dan in strijd wezen met de liefde 
des naasten door Gods vVoord Keboden. (Union~sme, 'p. 23 en 
24; en Rapport, p. 9.) , 

De bewering dat de Union alzoo is ingericht is ongeveer 
juist, de eonc1usie daaruit getrokken is o.i. geheel onjuist. 
\iVd is gehee1 de mens~hheid een, een organisme, ook op het 
'terrein van den arbe.id. Doeh binnen dien e~nen gr'ooten 
kring zijn wederom vele 'kleinere kringen" die eene bijzDndere 
ecnheid \lonnen, en waarvan de ledcl1 bijzondere verplich
tingen tegenover elkander hebben. Deze verhouding nu van 

: 'die-verschillende kringen is het gev'olg van: 
.:.) De veelzijclige, rijke ontwikkeling van het menschelijke 

geslaclit volgens de ordinantien Gods. VI/as "er echter lliets 
anders dan zouden al die kringen"'in schoon: verband tot elkaar 

/ staan, doch 
h.) Als onvermijdelijk gevolg, van de zonde komen vele 

kringen binnen dat geheel vijal1dig tegenover eikander te 
staan, b.v. de -;'vereld tegenovei· de Kerk, de versehillende stan
den, en werkkringen en landen, en zelfs <;ie'verschillende ker
kengroepen tegenover elkander. Nu hecft de Union die te
genstelling op het terrein van den arbeid niet gemaakt maar 
gevonden, is 'er uit g-eboren, heeft die niet' gewild als ideaal 
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ma9-r inoe:t el- als eene -onvermijdelijke werkelijls:heid mede 're
ken en, tracht die niet te continueeren, maar tracht; gel~jk blij'l\:t 
uit de leuze- van arbitratie, die zooveel mogelijk weg- te nemen. 

Als zevende bezwaar mag worden genoemd de be.wering, 
clat een lid van de Union, al doet hij, ,persDoillijk jn doe, Uni.on . 
niets onbehoorlijks, hij volgens de wet clef- solidariteit verant: 
woord.elijk staat voor alles wat hiet alIeen,in zijn .Tocale Union, 
maar in geheel de American Federation of Labor geschiedt. 
(Zie Unionisme, pag. 22, en Rapport, pp. 15 en 16.) 

\iVel erkent,men dat in staat en ge7in die soIidarit~it niet 
zoo vel' gaat, maar weI, in eene Vereeniging, z,eker -omdat men 
er dQor een vrije-wilsdaad lid van wor-dt. Dat is echter,slechts 
betrekkelijk'waar. Op vele plaatsen is het schier onmogelijk 
am -als werkman te kunnen bestaan zonder zich bij de- Union 
aan te sltiiten. Dan- is men vrijer om geen bu'rger te wezen 
dan om buiten de Union te blijven. Daarom is het o.i._ dan 
ook onbillijk de solidariteit hier strilder te nemen dan in ge
zin, staat" en Kerk. ZeUs in de Kerk 'erkennen wij het ge
bruik van protest, appel, gravamen en tolerantie' als rriiddelen 
om onze verantwoorde-1ijkheid voor het misdrijf van de organi
satie weg te nemen. D'es te meer in de Union. Een lid van 
de Union kan dus ,Persoonlijk niet als schuldig worden ge..: 
houden· voor' de zonde.n die' door de Union mochten bedreven 
zijn indien hij : 

a.) ZeU niet mede doet; 
b.) 'Tegen dat kw'aacl op de WIJze hem mogelijk, prote:s'

teert' 
c.) De zonden ,en gcbrck'en cler Union zoekt wcg'te nemcn. 

\iVel brengt de solidal-iteit mede eene zekere natuurli_ike 10t
gemeenheid inzake de goede' of k-,vade gevolgen van (Ie han
dcling van de U nion~ ma,ar dat is geheel iets apders dan pcr
soonlijke juridische veranhvoonlclijkheid voor een recht
bank. Zekcr maken alle deze overwegi!lgen dit bczwaar tot 
een zwakkcn grond voor kerkelijke censuur. 

Al deze gel10emde bezwaren hangen min of meer samen inet 
het- iI1gaan tegen de beginselen door ons op p. 1 genoemd. 

Er zijn echter oo~ nog eenige meer op zichzclf staande' 
bezwaren, waaro!? wij ook den aand~cht even ,willen vestigen: 

1. IVlen heeft groat bezwaar in de eeden van de Unions. 
(Zie Unionisme, p. 30, en Rapport, pp. 13 en 14), en wei 
vooral am de volgende n;clenen: 

a.) Omclat aIleen de _Qverheid een eed mag' afnemen: 
h.) Omdat er geen hchoefte aan hestaat en het dus ·een 

lich tvaardig zweerel1 moet worden genoemd ; 

'.\ -.-
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·c.) Omdat daardo'or. de Unions te" veel het .a~n-zie,n van 

geheim'e" genootschappen kri.1 gell. . 
i" Ter wcgneming van dit bczwaar -willen ~ij er op wijzen: ' 

a) Dat (Ie t_ rheeste Unions geen eed maar slechts 'ccile 
plechtige belofte vr'agen; , , 

. "b.) Dat waar de .ced wordt afgenomen, 'die cen ZCCf be
.'scheideri\rorm heeh, en,ZOQver wiJ wetcn de Naam pes I-Ieeren" 
er nooit bij wordt gebruikt.; 

c.) Dat die eed meestal niet van de gewone lede'n wordt 
gevraagd,' maar van de beambten, die soms' een zeef verant
woordelijke positie hebben, en wi en veel vertrouwen maet :wor
den geschonken, zoodat de eed niet onnoodig w,ordt gebruikt. 

d.) Dat 'het zecr twijfelachtig is of aneen de Overheid een, 
eed mag afncmen. Gods \\':oord zegt het ni~t, maar geeft-in
tegendeel \'erschill~Ilde voorbcelden er van nat private per so
nen elkaar bezwocren. Onze' Catechism us stelt het oak niet 
zoo voor. Zi,e Zondag 37, Geesink, Ord,inantien, Deel' II, p.' 306, 
en "The Form of Government of the U. P. Chm-ch." 

e.) Dat -de Union weI geheirpen heeft en, die moet hebbcn, 
,'zoo goed ais een gezin 0,£ een kerker,aaci, 111aar toch geen ge'
heim genootschap is; 

f.) Of de eeden van de Union beantwoorden aan den eisch 
van den Catechismus. "Tot eel' Gods' en tot heil van den 
naaste," -kan bevestigend worden beantwoord, jndien' men -in 
het algemeen het doel en de taak goed oordeelt. 

2. lVIen heeft ook bezwaar in ve1e van de' middelen, die de 
Urii·Ol1$ gebruik~ri 'om-hun doel te bereiken, omdat het dwang
middelen zijn als: de strike, de boycott, de closed shop, de 

, eisch van officiee1e erkerining van de Union door de werk
ge\rcrs, het nOQdzaken van aIle werklieden orp tot de Union 
te behooren. 

,Vij kunnen hier op' al die punten niet stuk voor stuk in-
gaan, maar merken aIleen op: \ 

~ a.) Dat zelfs de Christelijke werklicden-vereenigingen in 
Nederland en Duitschland, zoo niet aIle, dan'toch de meeste 
van die dwangl11iddelen gebruiken. 

b.) Dat in een wettigen staatkundigen oorlog a1 die dwang
middelen in een anderen vorm en in sterkere, mate worden ge
bruikt, en clat zulks door rporalisten steeds wordt gerecht
vaardigd. Geldt dat dan obk niet evengoed in een soc-ialen 
oorlog van d~n arbeid tegen h~t capita1isme? Oak hier is 
vaak zonder dwang geen overwinning mogelijk.-

c.) De dwa'ng die de Ul~ion ,gebruikl, is niet door geweld 
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van wapenen, dat aileen de Overheid toekomt. Wei werd er 
v<!ak geweld gepleegd tijdens eene werkstiking, en rnisschien 
dat 80ms de besturen van eene U !lion claar weI op eene verra
derlijke wijze de hand in hadden. Tach is zulks niet het doel 
van de Unions. Dat zijn enkele van die hysterische uitbar
stingen, die aile goede bewegingen; zelfs de Reformatie heb
ben ontsie;id,- en waarnaar het geheel niet mag worden beoor
deeJd. 

3. Dan meent men dat de Unions zich schulcUg maken aan 
Sabbathsschending 

a.) Door vast te stell en dat voor Zond,agswerk meer maet 
worden betaald. 

Wij oordeelen echterdat met deze bepaling juist bedoeld 
is om den Zondagsarbeid tegen te werken. 

b.) Doorhet houden van meetingsop Zondag. 
Dit gesc4iedt in sommige Unions, doch daarvoor zijn dan 

verschoonencle omstandighede,n, die ieder afzonderlijk moeten 
worden beoordeeld . 

. 4. Ten slotte wordt nog al bezwaar ingebracht, dat de 
Unions zondige middelen gebruiken om zichzeli finantieel te 
bevoordeelel). als: Excursions op Zondap' danspartijen, k~art-
spel, enz. . 

Wij willen gelooven, dat zulke dingen gel>eurd zijn. doch 
slechts zelden in aanmerking neme).lde het groat getal Duions.· 
Dan zijn zij oak locaal en niemand wordt verplicht m,ede te 
.<loen. De voorvallen die ons bekend werden, gingen niet eens 
van de Union officieel uit, maar van eenclubje uit de UnioiJ.. 
Geen van die dingen behooren tot he~ wezen der Union. 

-, Vergun ens -nu nog eenige kerfe algemeene opmerkingen. 

1. Ret komt ons voer, dat er weinig grond voor bestaat om 
de Unions te verdeelen in twee klassen, n.l. drageIijke en niet
drageJijke, daar toch aile Unions dezelfde beginselen en doel 
hebben, en zoo goed als allen zijn vereenigd in The American 
Federation of Labor. 

2. Dat wij in het censurabel verklaren van het lidmaat
schap der Union als Kerken zoo goed als aileen staan in de 
wereld, terwijl de meeste andere Kerken veer de UI'!ions .op: 
komen. 

3. Dat of schoon de vroegere Gilden in aile wezenlijke 
punten met de Unions uit onzen tijd overeenkomen, tach, zoo 
ver' wij konden nagaan, er niet een van de Hervormers of van. 
de leiders der Gereformeerde Kerken er een woord van veroor-
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·deeling over he eft uitgesproken. Calvijn was zelfs twee· jaren 
te Straatsburg lid van het kleermakersgilde, daar hij anders 

. het burgerrecht niet kon krijgen. 

4. Het komt ons zeer twijfelachtig voor, of het volgens 
Gereformeerd Kerkrecht de roeping der Kerken is zich over 
dergelijke saciale bewegingen en vereenigingen uit te spreken, 
en die onder een soort van ban te plaatsen. 

5. Het komt ons gewenscht voor dat deze Synode onze 
kerken in overweging geven of het niet noodig is om het door 
de vroegere Synoden ingenomen standpunt iniake de -U nious 
te wijzigen. De Synode benoeme tevens een Comm. voar dit 
doe! om de zaak te onderzoeken, de volgende Synode met ad
vies te dienen, en gedurende deze twee jaren belanghebbenden 
desgevraagd met raad te dienen. 

6. Wji waren eerst van plan deze zaak voor de Synode in 
een reeks ,artikelen in "De Wachter" te behandelen, doch bij 
meer nadenken kwamen wij tot de conclusie dat zulks VQOT

, barig kon schijnen, en oak. eene agitatie kon verwekkeu, waar-
door uwe vergadering in hare vrijheid van handel en· wetd be
lemmerd. Daarom kwamen wij eerst tot de Synode, 

Wat wij u nu -leveren is -een soort uittreksel vim, andere 
stukken, waarin wij de verschillende punten meeT in het 
breede hebben behandeld. Macht doze toelichting te kort en 
onvolledig zijn, en mocht uwe vergadering het der moeite en 
onkosten waardig oordeeleri, dan zijn wij genegen. am over te 
komen, en uwe vergadering of de Comin. van prae-advies ons 
stand punt nader toete lichten. 

U de leiding des H. Geestes in al uwen arbeid, oak om-" 
trent deze gewichtige zaak toe¥(enschende, bljjven wij, uw
brooder in Christus, 

]. GROEN. 

• 
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BIJLAGE XI 
RAPPORT DER DEPU:TATEN VOOR zurn AMERIKA. ' 

Vaders en Broeders: 
Dep)ltaten tel' behartiging del' geestelijke belangen onzer 

stamgenooten in Z uid Amerika, brengen tel' Synodale tafel, 
met dank aan den Heere, het volgende verslag en advies: 

Volgens Synodaal besluit hebben ze eene collecte aanbe
volen in alle gemeenten, en deze collecte, met het batig saIdo, 
bedroeg de som van $2,406.65. Hiervan is uitgegeven voor 
kerkgebouw en subsidie in Tres Arroyos, $1,400 ; voor subsi
die in Buenos' Ayres, $800; en voar "De Wachter"-ve~sprei
ding, wissels, porten, en reiskosten, $106.82. Dit laat in 
kas $99.83. 

Beide kerkeradcn hebben Deputaten herhaaldelijkver
zocht hun dank over te brengen aan de Synode en de geheele 
Kerk, gelijk wij bij, dezen doen. Oak past ons een woord van 
dank aan de Peoples State Bank in Holland, daarvoor dat deze 
broeders het g~ld ,telkens gratis verzonden naar een bank in" 
Buenos Ayres. 
, De gemeeriten Buenos Ayres en Tres An;oyos hebbe)I .. nu 
elk een predikant, respectievelijkDss. A. C. Sonneveldt en 
Sj. Rijper. De laatste volgde Ds. Rolloos op, eerst als hoofd
onderwijzer, en later ·met toesterriming det Deputaten bei
derzijds, oak als predikant. Beide broeders ontmoeten vele 
nioeilijkhedcl1 in hun werk, maar- tach arbeiden' ze nog met 

- lust en moed voort, gesteund door een aantal trouwe mede-
broede-rs en zusters. -

Volgens de'laatste statistieke opgaven, telt de gemeente in 
Buenos. Ayres 44 belijdende leden, 80 doopleden, en 30gere
gelde kerkgangers; en de gemeente in Tres Arroyos 32 be
lijdende leden, en 52' doopleden. 

,De Chr. School in Buenos Ayres telt 53 leerlingen, en 
heeft tot hoofdonderwijzer H. H: Hogendorp, zoodat Ds. Son
neveldt nu vier maanden per j aar in de Ch ubut Boerkolonie 
arbeiden kan, en o'ok eenigen tijd in Rosario. 
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De ChI. School in Tres Arroyos telt· 36 leerlingen, met 
Ds. Rijper t6t hoofdonderwij(.:cr; doch claar deze- brQcder noo~ 
dig meer tijd hebben moet VOOf evangelisatie arbeid in and'ere 
kolonies, zooals San Cajetano en Pchuel, zal er wellicht spoe
dig nag cen Chr-. hoofdonderwijzer bij moeten kamen. 

De gemeenten leven reeds in Classlcaal verband met elkaar, 
naar den leiddraad der D. K. 0.; maarhet .synodaa! verband 
tusschen Classis Buenos Ayres en de Gerd. Kerken in Neder
land is nag niet gCl-egeld, en zal wellicht eerst op cen volgende 
Gen., Synode vastgesteld kunncn worden. ',_ 

Dej:mtaten del' Geref. Kerken in 'Nederland zullen aan de 
komende ,Gen. Synode voorsteIlcl1 opnieuw Depp. voor Argen
tinie tc benocmcn, met opdracht als tc voren. In -Qvereen:
-stqnming hiermee adv-iseeren 'uyve Depp. ook, dat de Synode 
weer D_eputatcn benoeme, met eeil mandaat conform met dat 
van N cderland. , 

U, ook in deze z,aak, de leiding des Heilig-en qeestes toe
biddend, 

Met eerbied ,onderworpen. 
Deputaten ad hoc, 

J. GROEN, Pres., . 
J. ·WYNGAARDEN, Secr.-Penn., 
J. VAN LONKHUYZEN. 
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BIJLAGE XII 
RAPPORT LIDMAATSCHAP HERSTEL VAN 

GESCHEID1!:NEN. 

Eerwaarde' Broeders, Leden der Synode : 

133 

Uwe Commissie, benoemd volgens besluit der Synode, 
Acta 1912, 62, §6, Art. 75, om de Instructie van Classis Grand 
Rapids Oost, in te denkert en te onderzoeken of en hoe het 
mag-cEjk is -op Bijbelsche gronden, dat menschen die echt
scheiding -verkregen op onbijbelsche 'gronclen, en later weer 
huwden, in onze Kerk kunnen worden opgenomeu, nadat zij 
tot hartgrondige bekeering zijn gekomen, heeft de eer u het 
vo1gende aan te bieden: 

I. 
Bij de overweging dezer instructie wijzen WI] allereerst 

op de wijze waarop wij dezelve hebben opgevat. Blijkbaar 
is de opdracht uwer Commissie om te onderzoekeh of per so
nen die op onbijbelschen grand den echt gingen breken en later .' 
weer ·huwden en daarna over geheel -de handeling tot hart
grondige bekeering kwamen, weer kunnen opt red en als leden' 

, der Kerk. 
Dit toch meende de Commissie moest de opvatting der 

Instructie zijn, of schoon de mogelijkheid hestaat dat er, door 
die hartgrondige bekeering ook kan hedoeld zijn, een bekee
-ring tot God van aIle zonden. 

Ret gaat hier '&us over mensch en die echtscheiding ver
kregen op een 'zekeren grond" liggende huiten de duidelijk 
aangegeven grond in de Heilige Schrift, n.l. overspe1 of hoe-: 

,rerij. ' Steeds heeft de Ked< slechts een Bijbelschen grond 
voor echtscheiding meenen te vinden. Ook heeft de Synode 
onzer Kerk, bij herhaling uitgesprokel1, dat er in dezen.slechfs 
een grond gevonden werd in Gods W'oord. Vide Acta Synodi 
1890, Art. 65; 1896, Art. 62, §3, b.; 1898, Art. 84, 2a., b, en'1906, _ 
Art. 23, Bijlage 10. 

vVaar de Kerk dus telkens weer slechts een Bijbelschen 
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gro'nd VQar sche~ding van den echt aanvaardde, zoo staan daar
mede voor haal', aIle andere gronden geoordeeld als, onbij
belsch en derhalve .ongeldig. Vaal' het bovengenoemd stand
punt -der K~rkj zijn telkeps ruimschoots gronden aangcgeven 
en daarom achten wij het minder noodzakelijk, die gronden te 
h~rhalen. Vlij verwijzen daarvoor naar de bovengenoemde 
Acta. 

II. 
Menigmaal wordt er beweerd dat deze zonde van echt

scheiding, gevolgd door een later huwelijk, een zonde is,. in 
onwetendheid bedreveu, en daar9m wanneer er hartgrondige 
bekeering kwam, kon gerekend worden tot dat zondig "eer
tijds" te behooren. Deze bewering is Dnzes inzien,s onjuist. 
Wanneer de Apostel Paulus van de zonde in onwetendheid· 
bedreven, handelt, bedoelt hij. daarmede, positieve onweterid
heid, zoodat de zoodanige niet wist, dat hij zich bezondigde 
tegen de -wit en wet des Heeren. Z60 kunnen de heidenell 
zondigen ell zoo hebben de Joden gezondigd, toen zij Jezus 
kruisigden; maar in dezen zin is de zonde van eehtbteuk on-' 
del' het Christendom niet denkbaar. 

Bijna niemand derzulken, hge treurig de toe;tand ook zijn . 
inacht, w9--a~in hij of zij verke'erde, toeri de zonde bedreven 
werd, durft positief beweren, dat zij niet wisten en beseften 

_ tegen Gods wil en wet te handel en. ]\1en wist weI verkeerd 
gehandcld te hebben. Niet slechts later, toen men tot inzicht 

. kwam van de diepe 'bedorvenheid des harten, maar oak reeds 
toen, toen men de daad bcdreef, was die kennis aa~nvezig. De
zulken beweren dan ook niet dat.zij niet beter geweten hebbeu, 
maar de omstandigheclcn lcidden er toe en men kon haast niet 
anders. 

Veelal dan wordt de eeht geb-roken'" met voorbedaehtell 
rade en na kahn overleg. Het is geen zonde in overijling ge
pl~egd,_ gelijk zulks met vele and~re zonden het geval is. 

Wij willen geenszins ontkennen, dat bij velen wellie'ht,: in 
latere jareri, een opreeht berouw en schuldbeIijdenis voor God 
kanplaats hebben~ja, wij nemen zelfs aan dat dit het geval 
is- bij ;-velen; maar daarmede veran,dert de zf\.ak werkelijk 
niet. . . . 

Al komt men tot _hattgrondige: ,bekecri~1g over die zan de, 
-dan vatte- men daarbij weI in heC'obg dat zulkc rrienschen in 
\ een staat van zonne gekome_n ,zijn, waarin zij voortdurend 
blijveri voortleven, tot de dood tnssehen beide treedt. 
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Men kan niet ongedaan maken wa't men misdaan heeft, 
niet aileen, 111aar men bestehdigt de zonde, door voortdurend 

, in dien staat te blijven leven. ' 

Met een beroep op: "Die zijn zonde belijdt en laat, zal 
barmhartigheid geschieden," met toepassing op de gevallen in 
kwestie, ,vordert men niets, w.a'nt van een laten der -zo~de is 

, hier geen sprake, Men heeft zich dat onmogelijk gemaakt. 

N u is het om meer dan een reden vplkomen waar, dat 
zulk een toestand diep treurig is en dat ons Christelijk mede
gev:oel tot dezulk:en k:an uitgaan, maar het valt niet in te zien, 
hoe daarin op grand van Gods W oord, verandering kan ge
bracht worden, zoodat zij tot de volledige gemeenschap de,. 
zichtbare Kerk kunnen toegelaten worden. Wij zullen ons in 
die gevallen moete!, tevreden stellen om te blijven bij de dui
delijke uitspraak der Heilige Schrift. 

U.we Commissie kan niet anders, dan op grond van het 
bovengenoemde te COllstateeren" dat zij geen bijbelschen grand 
of gronden gevonden heeft, om dezulkcn weer in den schoot 
der Kerk op te nemen,waar het huwelijk op onbijbelsche 
,gronden ontbonden werd. 

III. ' 
Of de genoemde hartgrondige bekeering dan geen grond 

biedt ter opname in de zichtbare Kerk? Valt daar dan vol
strekt niet mede te rekenen? Ret komt ons voor dat grond _ 
voor o'pname in- deze gevallen TIlet kan gezocht worden ~"n de 
hartgrondige bekeering, maar uitsluitend moet ons het Woord 
Gods di en grond bieden. Spreekt de Heilige Schrift er zich 
niet over uit, da~ m"oeten wij in zulke onverklaarbare geval
len, het geheel aan God overlaten, die alle dingen kent en voor 
wiens oog alles naakt en geopend is. 

Kunnen wij als Kerk, ook daar waar hartgrondige bekee-' 
ring zich voordoet in_ de genoemde gevallen, niet vaststellen 
op grond van God~ Woord dat zij toegelaten kunnen worden 
in de zichtbare Kerk, daarom geeft dit niemand nog' het rechi 
om te concludeeren dat hij of zij daarom buiten de eeuwige 
zaligheid gesloten is. 

Ons oordeel kan in dezen nimmer absoIuut zijn. Dit aI
leen komt aan God den Heere toe. Ook hier mag het gelden 
dat de verborgene dingen vaar den Heere onzen God zijn ~n 
d~ geopenbaarde voor ons en onze kinderen. 
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IV. 
Om al deze redenert, is het oordeel uwef Cornmissie dat 

het, de Synode ten zeerste client ontraden te worden, om· be
palingen te maken betreffencle deze zaak, die als regelen zou-
den gelden voor alle gevallen. . 

Steeds tach zal ieder concreet geval door kerkeraad. Clas
sis of Synode moeten beoordeeld worden. 

Een vaststaande regel door de Synode te maken, zou zeer 
gevaarlijk zijn voar de pnictijk. -,Kerkeraden en Classen kUll

nen zich over ieder concreet geval uitspreken en des vereischt, 
kan ieder concreet geval voar de breedste vergadering onzer 
Kerk komen. 

Met eerbied onderworpen. 
-Uwe Comn~issiei 

PROF. F.M. TEN HOOR, 
DS. G. L. HOEFKER, 

. DS. B. H. ETNINK. 
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(De djfers wijzen de Bladzijden aan.) 

Academy, Calvin College, zie Theo!. School: 
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Aigemeene Kas, Inwendige Zeriding, p. 18, Bijlage III. Zie 
ook p. 71. 

Arbeidersbeweging. Zie Unions. 
Archief in Theo!. School, 28. 
Assnrantie fonds, 14. 
Attesten van Lidmaten me de te geven, BB. 
Avondmaal a~n Kranken, 17. 

"Banner" aankoop, 21. 
Belijdenis Vragen, 68, 69. 

Benoemingen, Commissies, 82, 83. Midde1baar Onderwij-s, 29; 
Curatoren; 36; depp. ad examina, 37; depp. He~den Zen
ding, 43. 

Bezwaarschriften, E. F., '73; Ds,,, Borduin, 76; Ds. Van clef 
Werp, 77; tegen predikantin C!. Illinois, 81. (Vgl.· 
Protest.) 

Bidda~, N ationale, 85. 
Bureau, Verstrooiin,g, 19. 

Bijlagen. I. Synodale Comm., p. 85. 
II. Curatorium Rapport, 87. 

III. Inwendige Zending, 9~L 
fv. Heiden Zending, 96 . 

. V. Joden Zending, 108. 

VI. Emeritus Board, 110. 
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VII. Kerkhulp, 112. 
VIII. "Vvachter" Comm., 115. 

_IX. Arbeiders Beweging en UniO)1S, Meerderheids 
Rapport, 119. 

X. Minderheids Rapport, 121. 
XI. Deputateri, Z uid Amerika, 131. 

Calvin College. Zie Theol. School. 
Chicago Hebrew Mission, pp. 20, 24. 
Cla~sis, Engelsch, p. 12. 
Correspondentie met Ned. Gere!. Kerken, p. 15. 

Curatoren, benoemd, 36.~ 
Curatorium, Verslag, Bijlage II. Zie verder Theo!. School, 

De long, Prof. G., D., pp. 33, 35; 81. 

D~putaten ad Examina, Verslagen, p. 8; Benoemd, 37. 
Deputaten naar Correspondentie Kerken, Verslag,S. 
Deputaat naar Geref. ~erken, 7. 
Dep. van Geref. Kerk in Amcrika, 34. 

(Zie Benoemingen, 82, 83.) 

Echtscheiding, zie Huwelijk en Echtscheiding. 
,Educational'Sec)-etary, 89, 32. 
Emeritaats verkI-aringen, Dss. Noordewier, A. J. Brink; Hui

zingh, H. Van del' Werp, 13; Ds. Kole, 81. ' 

Emeritus Board, Bijlage VI. Toelagen goedgekeurd, 13. 
Endowment Fonds, 33. 

- Engelsch geoorloofd op kerkelijke vergaderingen, 13. -
-Engelsch Psalmboek, 11. 

Federal Council, c"operatie met, 14, 83. 
"Field Secretary" voor de Zending, 39. 
Formulier, royeerillg doopleden, 72; Comm., ~3. 

Gravamen tegen vert.aling van "certain" in definite faith (Cat. 
Afd. VII), 12. 
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Heiden Zen ding zaken, p. 3S; Opleidings-school, 38; verschil 
met roepende kerken, 39; Field Secretary, 39; te bezet
ten posten, 40; aanlal deputaten, een uit elIce Classis, 40_~ 

'Missionaire vakken, 41;' HLayworkers," 41; deputaten, 
niet. depp. van zendende kerken, 42:; inspecteurs. _ b'l:1iten 
den Board, 42; Classis Hackensack en Zuid Amerika, 42; 
Deputaten, Mission Boa~d, 43. (Zie Bijlag'e IV). 

Hulst, Ds. L.]., vergoeding "vVachter': arbeid, 24. 
Huwelijk en Echtscheiding, 13, 38, "13; Comm.83. 

Inwendig-e Zcnding nken, Bijlage III; Steun uit Alg. Kas toe
gezegd, 18; CoHecten er vooic, 71; Deputaten,82. 

Janssen, Dr: R., 27, 81: 
Joden Zending, Bijlage V., p. 20. Deputatcn, 82, vgl. Pater-' 

son, en Chicago H.ebrew 1\i[ission. 

Kerkelijk I-Iandboekje, 11, 72. . 
Kerkenorde Zaken: V gl. p. 11. Ds. Fortuin's voorstel, 44; 

revisie antwerp, 44 v.v.; 'Vlijzigingen voorgesteld, 4.6 
. v.v.; Particuliere Synoden, 50. 

Kerkenorde, vastgestelde tekst, 52 v.v.; Bdijdenis vragen, 68; 
Attesten medegeven, 69; vervallen v'an attesten, 69; 
Tijd van bediening en ,beroepings-terrnijn, 69 v.v.; Be
d'lllken v~n lid~aatschap regel, 70; Opgaven van na
.men van verstrooide leden, 71; Collecten voor Inwell
dige Zending, 71; Aanhlijven va or kerkeraadsleden, 71; 
Vertaling Kerkenorde, ~.'2, 83; Formulier, royeering van 
doopJeden, 72. 

Kerkhulp, BijJage VII; Aanschrijvingnalatige gemeenten, 13; 
deputaten, 82. • 

Lidmaatschap vervallen, zoo attesten niet ingeleverd, 69. 

Mohammedanen Zen ding, 20. 
Mormonisine in Nederland, enz., 15; Comm., 83. 

National Christian Association, 24, 82. 
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~Paterson Hebrew' 1I.ifissi'on, 20. 

Professoren benoemingen. Zie Theol School. 

Protest, Ds. Van Vessem, 35. 
Psalmboek, Engelsch, II. 
Publicatie Zakeu': ,Aanlwop -van "The Banner'! 21; "W,achter" 

Comm. uitbreiding, 23; Reglement wijziging, '23; Perso~ 
neel herbenoemd, 23; Gratificatie, 23·; Incorporatie, 23; 

.Vergoeding, Ds. Hulst, 24. Zie Bijlage VIII., Leden 
Pub. Comm:, 82. 

Roseland kerken bedankt, 82. 
Rouwbeklag Resoluties, 26. 

Sabbatschool Rooster, 8, 83. 

Statistiek der gemeenten op te zenden aan de Stated Clerks, 16. 
Synodale aanslag, 10. 
Synod ale Comm., Bijlage 1. Leden, p. 82: Stated Clerk, 82. 

'.SynQdale ~enningmeester, "10, 82. 
Synode, volgende, te Grand Rapids, 82 .. 

Theologiscl1e School en College zaken, Bijlag'e II; Curatoren 
aantal, 25;- Kiezel1 van Pro(essoren; 25; Ad vitam ver
anclerd in definitief, 26; Toezien op vereischtcl1, 26; 
Vijfde Prof. Seminarie, 26; Drietal voor O. T. vakken, 
27; Verkiezing van Prof. Janssen, 27; Prof. Ned. Taal, 
27; Schoolgebouw verkoop, 27; Archief in School, 28; 
Overdracht Prep. College aan VereenigiuR. .. 28 ~ Educa
tional Secretary, 32; Proff. aan College,. 32; Endow
ment Fonds, 3'3; -Verkiezing Prof. I-Iis·t. Theo1., ~3, 36. 

Toespraken: Ds. A. Keizel', p. 3; Dr. Blanchard, 24; Ds. 
Heemstra, 34; Ds. Porter; nr. Brooks; Ds. J. VV. Brink; 
Cl~~issa Pierson, 34, 35: 

Unions en Arbeidersbewegingen, 13, en Bijlagen IX .. en X. 
(Vgl. 8); Commissie Unions, 83; Varia Comm. Rap
port, 13. 
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Vereeniging, Midd~lb~ar Onderwijs, 29. 

Verstrooiing. Bureau, ter voorkoming'van, 19; O'pgave van 
namen cler verstrooiden, ?1; Leden van het Burea,u, 83; , 

Volbeda, Dr. S., 33, :l6, 81. 

Vrouwen Stemrecht, 16, 83. 

'''Wachter''-Zie Public~tie-zaken. 

Zen ding, zie Heiden-, Inweildige-, J o'cien-, 11ohammedanen-
Zending. 

Zuid Afrika, Gere!.. Kerk, 85. 

Z,uid Amerika, Gere!. Kerken, Bijlage XI, en p.21. 
Zuid Amerika, Zending in-, -- en Cl. Hackensack, 42. 
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