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I1ANDELINGEN YAN DESYNODE. 

BYRfDDAL,B 

ERGADERIN 
GEHOUIJEN TE 

Grand Rapids. Mich., Juni 11, e. v. d., 1884. 

De',Praeses del' vOl'ige Synode, Ds. J. H. Vos, ope~t de Vel'gad,~:: 
met' eene toespraak en gebed, na bet zingen van Ps. 33: 6. Bo-······, " .... 

iV<m!(enIOemile toespl'aak luidt als voIgt: 

1885 !---:zoo .was het, ,Waarde Broeders, en Vrienden, 
pnzer vool'gaande Synode. Desniettemin ziju wij thans weer bijee,og"l'oe-

oe',-,'en jaar vroeger dan wij dachten en vaststelden,. Dit doet ons , 
bei<er,de: -"Mijne gedachten zijn hooger dan ulieder, gedachten." - Gods 'ge- , 

<I3,chten'hooger dan de onze,-wie zou er aan twijfelen? Zij trekken e,ene rechte'-
, .. 'en ga~n juist op het doel af, dat Hij zich voorstelt. Zij beoogen de eere 

heiligen naam, en het welzijn .?ijller gemeente. Zijne gedachten 
ollze-zeker zoo is het gelegen, en wien is het een geheim, dat de ollze 

'sling~rendre'chtf? of links bijzijden de aallgegevene Jijn loopen, e'n zichhi 
,:v,"k.eelrde, Tichting apenbaren? Soms bewegen,zich ooze gedachten schijnbaar in 

. d,ihting del' Godsgedachteu, maar het is dan ook slechts in schijn. ;En'_.z~lf~" 
mell,,",menigmaru, dat de anze en de Zijne zich kruiHen, of zoo tegen elkaar 

:jnloo,pen" dat .. met elkallder in onaangename botsing geralmn. Dit a1les heeft, 

S~~~'7e~:;:,~~"~:~::~:r'l toch Zijne oorzaken. Zag ons oog slecbts beter, wij zou;c aan de goddelijke lijn: Zijnen wil in de meeste aangelegt1qbeden 
minder egoisme en wat meer geloof zouden probatum, werken,'. 
op den aCJ;1tergrond treden, 'en vertrouwen op den Alwijzen,en . 

plaatf3 vervangen. In gezelschap van bet geloof wandelt steeds' de: ".' 



deze dingeu_gekend:ieu gevoeld, wij ~ullen de GodSgedacht~~,''bet~t: 
i . . v"tt,en, en ,zullen zich meer op h~re1iin,v-erpl:aatse:n. Een_Ob~,~o,edig,~art',_ 

echter; 'VQoral 'ook tij;iens ouzen' gemeenschappeliJlmn arb'eid', :bij' nieJll,tmd 
·.p.,n;"t w'ant dat bezorgt ons,' wat ons' allell,zeer'vo'egt; dat' de 'een 'den 'auder uit~ 
.< :m,m:en,jer acht dan zichze1f. . 

Q-ewichtig zijn de aangelegenheden, die ODS ter bespreking wachten; vooral_" 
der Theologische School en der inwendige Zending, am wel~er wil deze 'ver~ 

ga,deJ'in,g is bijeehgeroepen. God: geve, 'dat' ODze beraadsla:gingen, gewensclltel' -ge~ 
edangen;' dan' het 'Was met die del' voorga;uide BynOde., Verleden- Zondag 

men'biduur, of ook meil gedacht den ganschen dag, de_ belangen dezer bij
,0".ok.o·,,',,1, Zal God ons hooren? Hij gaf ons Zijn WooTd dienaangaande, ':en 

... ,,.0.8. ,,1 .. ,]{ Hij'trouw: aan Zijne beloite. ' 
Ieide ons zoo, door Zijne genade, dat wij Zijne gedachten mogen viuden, 

ll~~geen wij besluiten, met genoegzame 'eenpal'ighei'd geschiede, en doe ons door 
g(3wenschte uitkomst'en aanschouwen, dat Ziine gedachten en onze gedachten lie-:
'pe~_op dezelfde lijn. 

D~'lastbrieven worden voorgelezen en daaruit blijkt, da~ ~ls -Af
"gevaardigden onzel' gemeenten tel' Vel'gadering ziin van de , 

CLASSIS ILLINOIS. 

,:M;ollema, OuderI'. F: Van. del' ,Maar, 
'fl. Houwezijl, 

H. Tempel, 
~. ,L~ Meinders, Ouderl. L. Van del' Aa, 
,<;t', Broene, Ouder!. W. Stienstra, 
W. Greve, 

CLASSIS roWA, 

Ds,;' E'. B:roen'e, Oud'erI. L. O-vel'bergen, 
H, 'Bode, 
J, C~'(:l+oeneveld, 
W. R Smidt, 

Ds .. J. Stadt, Ouder!. P. Wielinga, 
Ds. F.M. Van den Bosch; 

CLASSIS GRAND RAPIDS, 

Ouder!.M. Dekker, 
Ii, ·vViIandt, Ouder!. C, Ny land, 

','Ouder!. J. Glerum, 

Lafayet,e. 
Chicago, 

..-- Lansirig: 
South HolIm.ld. 

Roseland'~ 

Cincinna:~i'~' 

Pe1],a~ 

8teamboat·RoCk, 
'Ackl~l'. 

Ridott. 
Orange City. 

Douglas,' Dak. 

Cleveland, O.b~tZ; 
" " Westz. 



Luk'asse~ 

He,eks·, ,m •• , Oud~rl. M. de Vries, 
J.',SG~~(Jer~,., ' 
R. Drukker, Ouder!. S. Langeland·; 

OlId"rl. Rozema, 
Ouderl. D. Haan, 
Quderl. B. V:;.n den Berg, . 
. D. M~or,· . . . .. . . Allendal~. 

W. H. Frieljng, Ouder!. A. Van Bree, Grand Rapids, Alpine Ave. 
'.Ds. t ~. Vos, O~d~l"l. _J., Gelock~_; , "',, SP:l:ing str.· 
Ds.t .. J. ]fulst, Ouder!. S. S. Postma, " " Coldhrook. 

. Ds. 'J. Post, Oaderl. B. Piet,ersen, "" 
Ds. J. N oOl'dewier, Ouderl. J. Schaa~ 

CLASSIS HOLLAND. 

Ds. ,H. Douwst,ra, o.uderl. E. Sprik, 
Ds. R. ,T. Kuiper, Oud. H. Tien, 
bs.L. Rietdijk, Ouder!. J. M. Wagenaar, 
Ds,J. I. Fles, Ouder!' M. Van den Bosch, 
Ouder!' P.Heyboer, 
Ds. G. Hemkes, ,Ouder!. P. H. Karsten, 
Ouder!' H. Stu it, 
Ds.C. Bode, Ouder!. A. de Frel, 
Ouder1. M. de Vries, 
Ds.J. A. de Bruyn, Ouderl. H. Kragt, 
Ouder!. K.. Jalving, 
O\1derj. S. Pool, 
Ouder!' If. Bos, 

G. Schreur, 
Ds. H. Van der Werp, Ouder!' . B. ter Haar, 

CLASSIS HUDSON. 

Ds.E. Va~ der Vries, OuderI'. H. Beeuwkes, 
.\J'uaen. J. W. Elnink, 
Ouderl.J. Piek, . 
Ouder!. P. Bakelaar, . 

ieeland, Ie 

" 

Harderwijk. 
N oord Overis"!:· 

Jam~stowri. 
Oost Overise). 

Drenthe. 



niet vertege:nwoolrdi.gd 
Illinois; Rotterdam, (E:an,sa:,),O()st·,FI:ie.!lmnd, 

,en Lincoln Center, Iowa, 'van de 'Classis J~7~~~;.:~;ilS(J;~i 
'Eastni~nville, ,. van' de Ciassis Gl'and: ;Rapids; 

{)v("·i:,e!. !all de Classis ~ollana; Sayville, van, de,Cla$s,is lIudsoll. 

ARTIKEL, II. 

nit de lastbdeven hlijkt, dat sommige ver ~f 'zijri'(l~ 
met predikanten, slechts den predikant en geen 'ouoerling 

.JJ(l~D'.en gezollUe,n, wordt daarvan de rede gevraagd. Er wordt :ge' 
.:.',intwoord dat men zulks deels om de groote kosten en deels om drukke· 

he,zighe(ien heeft nagelaten. In dit antwoord berust de V.ergadering 
·en.],eIIrt de lastbl'ieven goed. 

ART. III. 

Aan de orde is, het kiezen van een Pre.sident en Sci'iba, Vice- _-: 
:;J?reside:nt en Adjunct Scriba. Uit de gehouden s~emming blijkt dat . <, 

verkozen is Ds.~ L. J. Hulst; en , Vice-Presiden" Ds,~ -L. '>:' 
als Scriba, Ds. G. Hemkes, en Adjunct Scriba, Ds',J. 

ART. IV. 

President wenscbt den nieuwen Presid~nt_',-,Ain ", 
'd~s Heeren in de leiding der zaken en deze bedanken,de~,~ob~~ :,";~ 

aanvaardt met een kOl't wool'd, tot de v:-ergadeI"ing 'eil,", 
X .. · •.•.• ,~~elled zijn taak. 

ART. V . 

. De Pre'sident leest voor, bet formulier van d~ op~~lijke:.~e,rk,ia.riJ)g.,," ';> 

i'.'.· •... -- vraagt overeenkomstig het gebruik del' Ned. Geref. Kerl<Iiartelij-
van al de leden del' Synode,hetgeen dooral!en 

.• taallde beantwoord wordt, met een duidelijk ,lao 

ART. VI. 

Er ,wordt bepaald dat de Vergadering '8 mOl'gens om -8 ,Jiur ".I:·!·,' 
•. ,,,,nleIlk('I.D.en tot kwart vooi' twaalf. Des namiddags zal de 

.aanvangen 'om 2 liur en zitting houden tot ,des avonds ,:p 
'Em achtermiddags wordt telkens 15 minuten ,recess ,gegeven 

nemen yan een verfrissching., . ~ 



()haeCsclleidem. CI,iss,es zooveel. mogeliWin elliail,de,rs .h"bi],)); 

ART. VIII. 

COIIIlU]it'~ee Dss. J. H. Yos en P. Schut, gekozen om 
"h,t"li"",,,"'en, welke punteD in de Synodale Handelingen van 

V'''gadering terug moet komen~ rapporteert dat men ",Il,ereerst 
w"ug),K'Ume op Ar~ikel 7 del' Synodale Handelingen van 1883 ral,ende' 

A~A.·it,,,. fonds. Na eenige discussie wOl'dt naar 
Aitikel34 bepaald, dat het Curatorium in verbandmet 
'Ie,de'nc de verschi,!lende fondsboeken zal nazien om mc,..""n dlaaro,'ert~ 

ART. IX. 

De _tijd van de eerste zitting v.erstreken zijnde, eindigt Ds. 
dijkmet gebed. 

NAMIDDAG ZITTING VAN 11 JUNI. 

·Na:' bet zingen van Ps. 119: 3 opent Ds. Frieling deze m"","'" 
,gebed. De uotulen van de Illorgenzitting worden vooi'gelezen 

ART. X. 

,wordt medegedeeld dat eeo committee van de'Synode'. 
R.ef(,,.rr,erl Church, die ook in dit jaar, en wei gelijktijdig 

zitting in Grand Rapids baudt, eell wDord tot ,ooze 
Jd,eiiu!!w',mlcht te spreken. Nadat zij ontvankelijk verklaard is,.leidt;,,"J,i) 

Henry Dosker haar bij de Vergadering in, die committee 
/I19n·,de van Rev. Izaak S. Hartley het volgeride namens 

SYNOD OF THE REFORMED CHURCH 
AMERICA. 

GRAND RAPIDS, JUNE 11, 

EXTRACT FROM THB MINUTES OF THE SYNOD. 

,Wherea,8, There is at present -convened in_ this citY' a ,$ynod 
dhristian 'RefQrmed Church; 
Resolved, 'rhat this General Synod of the Reformed Church 

,Am."1'1.c,a appoint a delegation of three n;inisters and.three "'"'""' .. "" .. , .»'f-.t:':l 



That this -committee consist of Rev;' ""ac'". D.al'1"e:~,. 
S. Bishop, Rev. Henry Dosker, and elderM .. R. Cr()sl",····· 

. . 

Signed, PAUL D. VAN CLEEF, Stat.1i Clerle, 

Van de bovengenoemde deputatie spraken de Broedel'~ 'tho "Is'a,'ac 
Hartley, Rev; George S. Bishop, Rev. Henry E. Dosker en Dr:M, 

• R. Crosby een hartelijk woord t~t onze Synode, dat door Docent:G. 
Boe'r,en de Pres~dent wordt beantwoord, waarna:men samep. zong 

-PS .. I84: 3: 

ART. II. 

'Er wordt voorgesteld en aangenomen om het model'amen. dezer' 
,Synode met Ds. Boer a1s committee te benoemen ten einde_, d_e_,gr?ete 
onzer Synode naar de Ref. Synode over te brengen met de volgimde 

OF THE HOLLAND CHRISTIAN REFORMED 
CHURCH IN AMERICA. 

Grand Rapids, June II, 1884: 

EXTRACT FRO},! THE MINUTES OF 'I'HE SYNOD. 

WAere'"I, The Synod of the Reformed Ohurch kin~ly bas sent a" 
,.'delegation in return whereby to show their feeling toward US; , 

· '. Resolved, That the Synod of the Holl. Chl'. Ref. Church in. 
AIllerica appoint a delegation to .express the wish, that the -G~d ' 
.Almighty for Christ sake grapt you a blessing ~11 your assembly." and 
'.with the prayer to Him above, that all baving the same fa,thalia 

',: ",based, in" the_ same fundameptal principle!,?, become <?I;le . 
.Resolved, That this committee 'consist 'of the Brethren L. J,. 

Hulst, of Grand Rapids, L. Rietdijk, of Zeeland, J. NOOl'dewiel',of 
· Kalamazoo, Prof. G. E. Boer, of Grand Rapids and G. Hemkes, of 
, V riesland. 

Si~ned, G. HEMKES, Secretary. 

ART. 12. 

De cOU1mitt~e vin r~i)port van de Haridelingen del' ,Sybod.e'in '8? 
5vijst-op Artikel 18 del' genoemde handelinge~ 1rtid~hde aldus: ,~'De 



voorloopig , kel'kgezang, 
"ync,ac ten vo:rigen jare' geantwoord', dat mrardien 

Zijne jongeren in last heeft geg-even; om het E,,.ijg,'Ji":D 
creaturel1 te pl'ediken, zij niet aUe'en het vel'zoek 

to"st"n,j, maar zich ook verblijdde in zijn streven 'om 
Duit;scl1er's al'beidende op gereformeel'den grondslag, de ."enm", 

CgelIlee,nten VOOl' te bel'eiden met voorloopig behau,a van hun- D,iitsch 
. In verband daarmede wordt tel' tafel gebracht 
behelzende te diel' zake een verzoek van 'de gem"erlte ••.. 

u,mt,er, n1. : "De Synode spreke zich meer bepaald uft 
'T'uit",h kerkgezang, opd::Lt dit niet tot misbruik Ieicle. 

DS._,Smidt meent dathem ten vOl'ige jare meer vrijheid in bEltrek.,. 
tot het Dlli'tsch gezang door de Synode toeg~staan is, dan in Al:~ 
18 wordt uitgedrukt. Dat artikel spreekt van voorloopig_ en ',hij 

,b::~:;~~meel' gekregen te hebben. Hij heeft in het geheiOll nog gee.n 
in de gemeente laten zingen, scboon hij aan de Duitscbei'~,j 

. zijlle g,emeent~ overgekomen zijn, gezegd heeft, bet Dllit"ch 
';kcr1<g"zang te zuBen mogen honden. De Synode had over bet 

[[eZa]ll" gespruken in zoov~rre Ds. Smidt VOOl'eerst werken zQn buite_n, 
gemeente, maar ZEw. wi! dat ook tQegepast hebben op de ge,~. 

mem1te van Ridot~, die wegens bet vertrek van vele Hollandsch ken·' 
,.n'ODelen naar Nebraska en D'akota en Steamboat Rock, om .finimtieele 
'rEld"ne,n en- de ovel'kornst van onderscheidene slechts Duitscb kennen~ 

baast Duitsch gewol'den is, alzoo dat hij 's voormiddags D~i~sch 
namiddags Hollandsch spl'cekt. Hem toestemmende dat m~n van 

.. I)uil;sclhel's geen Hollanders, voornarn8lijk niet in het gezang maken 
; drukken 'toch sommigen hunne vrees uit, dat wat men -ook naar 

onder de Duitschers in kerkelijke uitbl'eiding won, -door hen 
v"'ii'hei,d van liederen te zingen, toe te staan, men dan v~ri 

in'HHlen verliezen zou, doordien sommigen er zich op zouden hel'oepen, 
te -zeggen: indien de Synode aan de Duitschel's vrijheid 

:,kerlrg"zang toestaat, dan ook mogen wij sommige liederen hehl?en.' 

Vel'mids el' ook brieven van- de gemeente Ridott aangaande 
g~ozang ingekomen zijn, wordt een committee gekozen on~ die te 

en clan in een volgende zitting, rapport ulttebl'engen. 
Artik,eI14. 



\ ' 
,h~t '~i~gen- van bet fe en 3e vers van 

Kl1ip,er d~ze zitting met gebed. 

ART. XIII. 

achter in het boekje. 

ART. XIV. 

committee gekozen em de brieven van Ridott te onderzo€l~e~
rapporteert, dat de brieven inhouden bezwaal' van' -eep 

paarHollands"hkennendel}, tegen Duitsche prediking. De c.ommittee' 
dat door daze brieven geene v€l'andering in de stemming _!Je·, 

komen. Het volgende werd besloten: De Synode bet. 
",)Ol·st,,) van ·Vogel Center omtrent bet zingen van Duitsche,Jied-el;en,',. 

.1~ellO()rd hebbende, maakt daaromtrent thaos geen nieuwe bepalingen 
het oog op het gevaarlijke van de onderhavige zaak. Zifoor-· .. 

thaos geene andere bepaling dienaangaande kf),ll mak~n;'_:"" 
18 bebelst, en gaat over tot de orde ~an den' dag/ 

"Ziev.,rde,r A.rtik:eI60. ° 

ART. XV. 

-, Paar'-de tijd is aangebroken, dat een committee dezer Synode:~,aa'~': 
de Reformed Churcb zal gaan, zoo eindigt Ds. ",VV'c. 

"dewi'er deze zittingJ -met dankzegging, na bet zingen van Ps. 

NAMIDDAG ZITTING, 12 JUNI. 

CUw""","e genoemd in Artikel 15 der vorige zitting 'q.oet 
zending naar de Synode der Reformed Ohurch, bel:"",Ik , 

co. 0, • •• ·~OO •• kenni~geving aangenomen word t. 

ART. XVI. 

regel van orde wordt nu voorgesteld, ond~rs~~l~nq 
ge,nO'rn'sn dat -niemand, temd} hemzelven de zaak betrej'ty' zander 

.to,estem,m:'ng ?)(in de Vergadm'ing meer- dan twee rrta(en 
·"ietta"g,"· da1~ van 5 tot: 10 minuten_ovm' h4tze{fde,on(?erwe'rp 8v:rek'eli 



waarin g~,vraagd 
,,_~, '~_' .• ,.,., .... .qe eerste, helf~, yan 
w(ll·den,iOj,d.,t zoo nlogelijk aile za\<en, <lie tel' Synodale 

.A-g~nda. geplaatst kunnen ,.~orden. Dit ,achtte 
W,d"ri.,og van "~3 z,eer ¢l0.ei~atig. In verband "hiermede 

hehaIH\"ling g'ene,mEm punt 5 de,' Agenda onder het rulb~iek,Ya.n \ 
R"pi,ds, .namelijk, de Synode voege hij di".h"p"lin 

gewichtige zaken n;t~t duidelijkhei4 qp de Age~da rnoetEm' WIll', , 

den,omschl'evep' enz." nog deze: Indi~n dit in zakell van 
'bel~ng verzuimd wordt, heeft de Synode niet het recht die 
reno Ret -volgende wOl'dt besloten: "Wannee~' Gla.sses in bel'rei,ki:"g 

zaken van 'algemeen kerlcelijlc belan.g vm,z-wimen die op' de'te' 
Agenda', te brengen; lteif~ de 8ynode ltet'recltt zulke zttke1i 

ART. XVIII. 

PeVergadering komt terug op Artikel53 der'vorige Syno,l., 
b,}U(ier,de het besluit, dat het moderamen del' Synode van '83 "' .. ' , ,',' 
.v., ... "", qf gids voor landvel'huizel's zou schrijven, en die tel' oprialille 

aanbieden aan de Bazuin, Roepstem, Gideon., G1'ensbode, 'enz,~ 
. gerapporteerd dat aan dat oesluit uitvoe'ring gegeven is. 

ART. XIX. 

Mf:jn ~omt terug' op Artikel 5'4 del' Synode van '83, 

wbrdt over Binnenlandsche Zending. 
behandeling genomen punt 6 del' Agenda,n\.: de 

' ..• >alpl'" verz'oekt de' Synode de zaak del' BinrieJ?landsche ~."u,""'" 
<t'i" to ovel'wegen. El' wordt gezegd' dat de' gemeente 

g~tnaakt heeft, van het . aaribod der vorige Synode~ 
m"er'.te cintving voor dEm tijd van 4 jaren een renteloos voonlehot, 

het bouwen eener pastorie, die door haal' gebouwd 
. Jahrlijksch gift voor bet'tra:Ctement- van baren leeiaar to't 
$200. Pie gemeente hloeit l'eed8.-In hetrekking tot Oci,tJ'ri,'sh.iiil,.·.··· 
:Nebl'., wOl'dt medegedeeld, dat ilaal'dien daai' weinig kans voor'.ilit, r·'· __ . , 
,bhiiditfg hestaat en de gemeerite vo'or het tel,e'Clwoordirreverz'wa.Rt 

. oak jriet het' haar 'door de Syn~de gedane aanbo'~) van ee,n' 



;a,'rl~elne.,enl:e Rotterdam, .oh. nl. 
to,egesl,ane $200 haar te do~n .t'oek?men, elJ' '(hm_ 'z<ju ~'I~ 
'j~~~l~~~.~~;~:;·~o:m~- een leel'aar te oel'oepen, '~ie' dan'mete,eu ... ; ......... ~;;,!.;:.~e~d in" ~verleg met de' Zend~ngs.Commi~si.e. '.::.' en aangen9mim om aan Rotterdam, Kan'sa.s,- at Y"l'z;D"I~;; 

ve,lgende Syiujde loe'te staan.· In verband hierm,ede 
.i"rz"ek de gemeente Richland ·ter tafel, inboudende aanvi~aag 
bUlh) to.t het bOllwen"eimel' kerk, zoo' ook' een ,vetzoek van de geineeri~'~ ~ 

'Hierop zal'de Vergadering vervolge:ns'tel'~g' ko'inen.·' . 
, 

ART. XX. 

De gemeente Rochester vetzo-ekt en wordt· daarin gesteund door. 
,,,''-.m',"~o· Hudson 'om een bijlage'van jaarJijks 100 of -HiD teo oritvan.: 

.'ala ',8,t~un YOQJ'. eel)- door die gemecnte. te her~,epen Jecl;aar; 'iv,clktl 
dan ook Clymer en andere oost'elijke gemeenten in sanieriwEn~..:_~ 

met-Ds. E. Van del' Vries zou kUllI'len dienen. Ook woi~dt, t~'r 
gebl'30ht, dat er onderscbeiderie ge:ueenten in Michigan en .'in . 

. IIllin~Dis'zijD, die SOIllS door Ds. Oo~lihg of andel'zins'bediehd- ~ou4~n 
./ kttn"Len worden, indien de Synode die gemeente ietwat fina'nticeI' -kOli~ 

ARTIKEL XXI. 
, ;', 

De Vergadering gevoelt dat er tot regeling van den al'beid op 
bet_ Binnenlandscb Zend-ingsveld' j-j'oodig eene commissie, m~,et 

dientenge:v~~ge 'rordt, voorg.estel~.Jm aangellOIll!3u dat iedere 
(aa,ssi:s)n baar, midden e'ene (lo,mI~:lissie van drie.,persoI)en vel'kie~e :,to.t, 

'~::5jli:~;!i,~~~g -Yanr de _Binnenh~~ldsche ,Zending, en dat "t~v4";msjedcr,e;' 
\/ leden v,an die 'colllmiss,ie aanwij~e~ ais lileenC:~I," ·AJg~>. 

, , , ,welke Alge,m,eene Zendings:,Oom"In\ssic: 
:bet zen'dingswerk reg~le' en axpei(]cl'8- b'e~ol,djg.e~ _:~aJ;i: 

.8.1gem,,,·me .. Kas' door b,e~orglilg van -d~,'ylassicaIe '-Z€'~dil1gs~;, 
>;(",mrnissien ",', < ne uU be~t'aand~' Qoinmissi~.','blijft' :4~::, 

.]3irm'mlan,d~"ll.e hem'''',~ behartige<n tot dat de Class_iGale· :Oo'mmissie'~:. ',' 
verki,ezen de Cla'~~e~: bi.~,r, -~~gell,~oordig~:_ 

commissien,_ om v:a~ TIU af aap,' de ;BinheD;landsQb,e 
.. 2:erlding)e':· bebartig.~.n., ,':pe ~u ,p,e,st~ande :~e~},q,in~~;OqIP,wi~:si~,,_ ~af " 
t.iia,;n',dez~ Synode rappo~·t l~i.t~~·engen ,<?ver d~ ipg~~q~en.verzqe~~~i'" 

" ,:', . , .. ' 'r,. ': ','. _, " ,,' , .', '. "",, 



ART. XXII. 

kqmtpnnt 2 .der Agenda nl, het verzoek 
C"nt,er, inhonde:, Pe Synodekome terug 

en herzie de zaak der "gerneente A"kley. 
be,tl.est t,ot onderzoek van heel. die zaak, een comn.issi. 

,de,rz<)ek aan te stellen, bestaande nit de broeders R. ,T. .!{.,iper",,T, 
R. Dniker, H. Van der Werp, H. Bode, G. 

':"eIOlCK met.de partijen Ds. J .. C. Groeneveld, D.Zwagerman 
:ijc,naap, ledell de .. gem"ente Ackley. . . 

ART. XXIII. 

Aan.de orde is Artikel 64 h. van de Handelingen def vo>'ige ~v'·"'::"X 
hetwelk wijst op een brier der gemeente Alto, Wis., inllOvLde'Il"":', 

a!invraag, dat onz~ Kerk, voor die gemeente, coll~eteere t()t vo.,b.H. 

van een kerkgebouw. De Classis Illinois adviseerde 
, co~llecte voor dat do.el, ,toe te 5taan. N aal'dien de Bl"oe,iers}£;. 

Doou;wsl,ra en J. Noordewier er een classisbeurt zouden w' .. rnel:nen;., .• · .. ·· 
'oLode,n zif meteen die omstandigheid ollderzoeken, en na on,delL·zo'ek··', 

de~' ConsuleiIt G. Broene kennis geven, te~ einde,;in'dh~'n 
algemeene collecte' aan bevolen werd. V an ~ege den. g'unsti,gelo 

toe,st,md. ,d"r gem'eente Alto is die coUecte overgegaan. .' , 

ART. XXIV. 

Aan de orde komt het verzoek van den kerkeraad del' geme,en.t~, 
Dreril,he, dat de Synode om de onregelmatigheid .in het vieren 
tWe.eCle feestdagen te keel' te gaan, en -de orde en den vr~de in de ~"".~ " 

bev.,rd,iren een voor a\le gemeente geldende·regeling make. Voor 
<1ISClU'~le lee"t de Presidentvoor Artikel 20 nit de Kerkorde van 

J,J(.rQ,o'v.er de . .feestdagen -in het aIgemeen. De discussien we,rden 
.eel~voll,etlde zit,tinguitgesteld. 

,Da"r de tijd ver,treken is eindigt Ds. P. Schut met dank"egging' 
het-zingeD van Ps. 134: 3. 

ZITTING VAN VRIJDAG MORGEN, 13 JUNI. 

"",we, zinge~, van Ps. 25: 4, ope1)t DS.,Do.':lwstra de V'''gadetilIg "·.JL!:ii1 



. ART. XXVI, 

." "":. k6mt terug'·op· Artikel 2'O·'der 'v~~i'g~ zitting e'ri 
.' '. 'daor nog devolgende bepaling .an .to,,,,.,,ve'e,,d. 

van elke Classis nit baal' midden 
'rie"sc)n,m vet:kl'ezen als Classi'cale Zendings-c'ommissie, en ieder _, ...... ,. 

:direct een van de door baar benoemde drie perst;nen 
de Algemeene Ze~dings-Qommissie, die (lan voor:,it,·. 

efe Classicale Commissie. Dan treedt de 
;J'diiig,j,C:ornrrlis"ie-Dog tijdens de zittio$ dezer Synoil'G op, en aanvaa'i;dt 

·.:wel'kzaamheid del' thans bestaande Zendings~Comll1issie, welke 
.. >"~"ste. _dan meteen daardoor ontbonden worq1:l .. 

ART. XXVII, 

Commissie; "bestaaode uit de ~roeders L. Rietdijk, F. Van', 
. G. Bromie en W. R. Smidt, VOOl" de, aanzoeken van-ond,e~,< 

· .. · •. · ..•• u~em''''" gemeenten om ondersteuning; ral?r01~t~ert het velgende.:-,'''' 

LAFAYETTE.-De commi~sie beveelt bet vel'zoek van Lafay'ett __ ~;~' 
door de Classis Illinois, del' Synode. 'aan" en :stelt ".';0.01':-: 

ni.t ,de Binnenlandsche Zendings.lms te scbenken, ID~t 'dierh": 
..•...•. "."l'stande,'dat, als zil e~nmaal kan, bet. terug te geven~ " 

,.l1;JCHLllID verzoekt bulp: a. Ondersteuning em eene ke1'k te Ip"ij~, 
'~:'De cemmissie zou aanbevelen, dat baar $'200 veer dat aeel'l'en~' 

.'.1·"1,,o, gegeven ',warde" veor den tijd'van 5 jare'n. b. 'Wat d_~ .'pred~
betreft,dat die.- a~n,.de Classis, Grand, Rapids: ten sterkst~ w.o.rd~;. 

<i"~.rii,evolen .. 
de ondersteuning, $200, aan Oestfl'ies~' 

ll1nd. t()e~[ez,egd; aan Rett-erdam is' evel'g€'dl'agen, en Ds. Stad ,zo~w:,~I;' 
Iowa zouden begeel'en; dat ZEw. te Retterdam, moch~~ 

arheigen, ,zoe zou de commissie weI wenscben,. dat Ds. Stad te '~o_~t~r~<' 
'geplaatst kon word{'n, hetzij als leeraar met eene :Zend-ingsve~: 

t >PIicl,£ilng van Oostfl'iesland, betzij geheeI. als·Zendingleeraar·,.·met:',}}e",:, 
'.\.,>.;UI"I' v~n. die beide genoemCle gemeenten,. . 

. ,NEW 'ERA.-Daar. er v~or New Era"een goed wel;k, nl. het cone-c'~: 
~oor ha:al", door sommige gemeent'en i.s b~gonnen"ZO __ \l :de 
gaarne wenschen, dat dit voo~tgang moge .b'ebben, e,D 



jaar werd verstel'kt. 

ART. XXVIII. 

I)e discussien omtrent de Tweede .Feestdagen wOl'de'n VO;~';~~'i~1i~i; 
',wordt 'ten, slotte vooJ'gelezen eene bepaling, ~ie in ~et 

de Kel:k in, Nederland ge,maakt is ten opzichte van de 
in,h.et,algemeen" aldus luidende: "Daar de H. Schrift 

Q"eloc)viQ"en vermaant, om te staau in de vrijbeid, wa,annede 
'~rijgema~kt, als tO,t het in acht nemen det go,uolen 

)rGllnam".)1, zoo zal men zich in de gemeente van Cb~istus zorgvnldi:g",," 
om nevens de stipte 'heiligin'g van des Heeren dag, 

t~"_verplichten tot het viereri van zoogenaarnde -Feestdage'ri; 
c1g,-I:r~e,re niet in,Zijn Woord .verordineel'd heeft. 

De dag des Heeren is door God zelven gebeiligd, en wij ,kU,nnen"''''., ":,',):;:.'l! 
nlnol~en iiaarbij door menscbelijke bepaling geene andere feE:stlijk. 

De zes wel:kdagen zijn door God gegeven om te ~rbeid¢h;'meh: 
die",'dagen weI te samen kom€!ll om nit en naar den WO,Ol'de 

te worden, mits men maar niet de conscientien;. 'deif 

tot onderbonding van door menschen vast n"p'LalUe,: 
geregeld wederkeerende Feestdagen. Men zal: 

~el,genlOE"d volkomen vrijlaten." 
, 'Hierir ~erust, ook deze Synode. 

ART. XXIX. 

, Men komt terug op New Era's toestand en beboefte nl. 
mE,en,te $206, ~oodig he,eft 'en vroeg.er -evenzeer $200. N a 
i.nlicllting besluit. de Vergadering' aan die gem~ente renteloos uit 
Bc)lh,rfonds' -,te' leenen .'$-150, en dez"e:-som weer uit de collecten. 

gell1'eeliten, . door 
z;enalD,g, te restitueel'en. 



.... · ...• \!!t;~!<'f~:. Erwbrdlgevraagdo£ aandie in 
'AntwoOl:d: Ja, Ds. E. Van der 

Be,enwk,es zijn er geweesl. 

ART. XXXI. 

In verband met Arlikel46 der vorige Synode, spreektde Vi,," 
gaderiLg uil, dal zij wederom een jaarboekje verlangl.. ' 

ART. XXXII . 

. ' Men komi lerug op Artikel 64, in zake de opneming vanDs. 
LFles, door' de Classis Holland, waaromtl'ent een sluk van de 

Clas,,;s lllinois ler Synode gebracht is, dal door eene COnimissi~. 
':()llclerzo(lhtw()rd.en zal, om haden middag daarvan te·rapporteeten. ' 

commissie zal bestaan uit de Broeders T. Van den Bo~ch, 
.;r. N ()or,dm¥ier, S. S. Postma en A. Van Bree. . 

ART. XXXIII. 

. Komt ter sprake wie bij gelegenheid del' Synodale samenkoIn' 
Synodale preek zal doen.Er wordt besloten datdiltel';·· 

kelns,ge(laa,n worden zal door den President del' vorigeSynode,die 
oak bijzonder de te houden Vergadering inhet· gebedza:I 

besloten dat des Zondags voor de Synode in iedere 'ge
inelllltebid'lUr gehouden zal worden, en d.t deze en andeJepedd-' 

zaken door Ds. J. H. Vas, tijdig in DE WACHTER Q"eplaatst' 
. ztillen worden. . 

ART. XXXIV. 

Aan de orde is. punt 2 der Classis Grand Rapids, luidende als 
Slechts bij den aanvang eener nieuwe Cursus neme Inell 

.stt,dent,m op. De Synode keurt dil goed, uitgezonderd excepti", 
••. ' .. '. neel.e gevallen. .. 

ART.·XXXV. 

lIetverzoek del' ClassisHudson'wordt besproken, nl.: 
SV'nodewekkede sludenten op, om oak gedurende de V8Ilanltl€llll' 
deOoslelijk" gemeenten Ie prediken." . 



enge]~o".m'cte za,all: was besproken . 
;andi(laa,t.b,illloen eene maand na het e.xamen mag beroepen word"n' .. 

zitting wordt metdankzegging gesloten 

'"NAMIDDAG ZITTING VAN 13 JUNI. . 

zingen vanPs. 119: 3 opent Ds. C. Bode de,,~ .zitting ',.>",\: 
ART. XXXVI. 

Denotulen worden gelezen en goedgekeurd. 

ART. XXXVII. 

Daar. de Doeenten slechts eenmaal per maand mogen uitgaan 
predike,n, wordt gevraagd of zij dien regel ook in acht moaten 

in be trekking tot gemeenten in Grand Rapids? De Verga: 
antwoordt: N een. 

ART. XXXVIII. 

pe . commissie gel,oemd in Artikel 31 rapporteert, dat zij. in, 
de opneming van .Ds.J. I, Fles, door de Classis Hollan,a,een 
vanbezwaar, door de Classis Illinois ingediend, gelezen heeft>" ·••• •• ,.·Y:\I 

een protest door Ds. E. L. Meinders en den kerkeraad .van 
Holland geteekend. Uwe comillissie heeft deze beidestuk". 

'g"Ie"en eri· met ernst over\VogErn, wat zij in dezen moest:rap;. 
Jrt,eeren, en kwamtotbet besluit, dat zij moest rapporteeren'als . 

U we commissie had destijds gaarne ge"ien, dat ·in.DE 
VA(JH1~ER was gepubliceerd dat Ds. J. I. Fles een enkeJpunt met 

gerioemd in een vraagboek, door ZEw. vroeger opgesteld, 
Nu echte.r zag zij gaarna, dat deSy-node in de: 

an,:lelingender Classis Holland berustte. . . . .. 
Was .geteekend, 

T. VAN DEN BOSCH, Pres. 
J. NOORDEWIER, Scriba.· 

wordt g-evraagd of de Synode overeenkomstig dit rllPI'ort .. 
.. (Ie,. h,;nclelingen·. der .Classiii Holland kan berusten. Men raadt 

'. . de. Classi. Illinois voldoening te. geven,' en . het bezwa!\!" der .. ,. 
Illinois in de vergadering v09r te le"en, hetwelkgeschiedt.· 



Arloik"len tegen de.' ReiI11onStrM.
:ten,-en' alles-:-z'ij het,oak in ·eigen 'gescbriften~wat da;arriiede str'liei!" 

. -is",_vel'wierp,--wo'rdt door de Synode bet rapport der cOIDmissie aange'. 
-ilom,eri' en, -rust zij in de handelingen del' Olassis H-olla~4. D~ 
r~adva~ South Holland hlijft bij het pr~test. . 

ART. XXIX. 

w. Benjaminse, van Holland, was bedeh Inet bet W ACUITll:R·

'advertentieboek in de Yergadering aanwezig.. Ret goek door een'e 
commissie nagezien _en goedgevonden zijnde, wordt uit· bedoeld boek 
gerapporteerd dat voor Geboorte- e'n Sterfberichten ingekomen is 
$21.00; dit was aan kas Jaargang15. Illkomst $203.91; uitgaafvan 
het laatste jaar $196.41. De balance op het einde van Jaargang Hi 
was $7.50. 

ART. XL. 

Dekerkeraad van South' Holland verklaart zich tegen het beslu.it 
'dm' Srnode in zake de opname van Ds. Fles te moeten' protesteerl?D,' 
t€mzij er roeer van in DE WACHTER worde opgenomen. Dit als ken"':';' 

)lisgeving aangenomen. 

ART. XLI. 

De kerkeraad van South Holland levert een 'protest i.n teg~n :e_el~· 
,"Qoekje van DB. Smidt in z~ke het zingen van lieder.en. Ds. Smidt 
de~lt mede, dat hij in veI:trou wen ook eeo aan Ds. Meinders gegeven 
1i~d. -Peze,broeder. maakte aanmerkingen en klaagde -Ps~ ,Smidt',aan 

,:'bjj:-,de '_Qlassis Iowa.-~ls commissie voor het onderzoek van-'de:ze.n 
:'z:aa~,_ werden,.gekoze~ de broeders H. Bode, Kuiper ep Dot{wstl'a 9~ 
. in een~ votg~nde zitting t~ l'a~porteeren. ' 

ART. XLII. 

AaD .de orde komt punt 1 ·der Agenda van de Clas.is Grand 
Rapins, 01.-:_· de Syt:.IOde brenge geene vel'andering in, q,e~ plaats 'vaI,I' 
vestiging van de'rheologische School. Hierm.de wordt tegelijk 
behandeld 'punt a del' Olassis Holland, n1., de vool_'stelle~ 'd~,r .gemeeri~' 
fen' HoHand, en Niekel'k om' nit hoofde- van finantieel- voord'eel, de 
'l'heologische School van Grand Rapidsn.ar Hollaad teyerrlaatsel1.· 
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Na. de onderscbeidene discussien.over dit pUl1t:gehoord te hebben, 
vraagt men of de Vergadering gereed 'is tot stemmen. Antwoord, Ja. 
Na bij monde. van DB. Boergebedente hebben, besluit ileSynode met 
40 tegen 24 stemmen,dat de Tlteologiscke School te ar<Lnd Rapid, 
zal blijven. 

ART. XLIIL 

N adat de onderscheidene Classes in een tijd tusschen de_ ,zittingen 
ha.re Zendings-Uommissien gekozen hehheli, wordt ~edegedeeld, dat 
de leden Jer Algeme~ne Zendings-Commissie zi10: Ds. Dlliker, Pres., 
Ds. G. Bro<-ne, Scriba, Ds. Rietdijk, Penningm., Ds. Van den Bosch 
en Ds. E. Van der Vries. 

ART. XLIV. 

EI' wordt besloten om l\fa.andag morgen om 9 nul' te beginnen. 

Daal' de tijd voor deze ,zitting geeindigt was, sioot Ds. Duiker, 
na het zingen van Ps. 72: 11', met dank;'egging. 

ZITTING VAN MAANDAG MORGEN, 16 JUNL 

De V erg.ade~ing wordt geopend met het zingen van Ps. 199; 3 
en gebed doo,' Ds. W. R. Smidt. 

ART. XLV. 

Ingekomen een brief van de gemeente Beaverdam in zake her
ziening van hetgeen ten vorigen jare door de Synode hesloten is, ten 
opzichte van Mr. E. en Echtgenoote. fret wOl'dt goed gevonden eene 
commissie te benoemen tot het onderzoeken van deze zaak besooande 
nit de Brocders It. T. Kuiper, "II. Douwstra en H. Van der Werp, 
Consulent, om in eene volgfmde zitting te rapporteeren. 

ART. XLVI. 

De commlSSle III zake bet punt tegen het boekje . van Ds. Smidt 
(leeIt'mede, bedoelt boekje gelezen en bediscussieerd te hebben, en 
rapporteerd un het voIgende: . 

'VAARDE BRoEDERsl----:-Uwe commissie was,Vrijdag~v.pnd vel'ga~ 
. derd en ~e€:ft, n~rlat men eerst tot den Heere gebeden had om licht en 
waarheid, het protest van den kerkeraacl van Sou.th Holland tegen bet 
boekje van Ds. Smidt, gelezen en bestudeerd. 

Elk artikeI werd besproken en ook twms toegeIicht, zoodat ten 
slotte. uwe commissie goed vond, om het b,esluit van de' Classis Iowa: 
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die deze z.ak ook behandeld heeft, OVer te nemen. Dit beslnit luidt 
aldus: 

Besloten, Dat de Classis de aangegeven punten van den kerke~ 
raad van South Holland, verklaard en toegelicht door Ds. Smidt, be· 
schouwt als niet st1"iJdig met Goels Woord, maar aat de Olassis Qveri
gens bet boekje VOOl' rekening van den schrijver laat. 

Uwe commi~sie atemt .met dat besluit in, en zag gaarne, dat de 
Synod-e, zander verdere discussien en noodeloos tijdverlicis, Ilaar yoor-, 
beeld volgde. H. EODE, President 

H. DOUWSTRA, Scriba. 

De vraag is, of de Synode dat rapport aanneemt. Antwoord; 
Ja. Ds. Meinders wil, dat het boekje in de Vergadering zal worden 
voorgelezen, maar de Vergadel'ing oordeelt bet rapport goed te ken
reno Ds. Meinders en broeder L. Van del' Aa houden hun protest aan. 

ART. XLVII. 

lngekemen een brief van Ds. Co~1ingh, welke in de V tlrgadering 
voorgelezen wordt. De inboud is het verzoek: dat hem zijn Emeri~ 
taat verleend, en de vl'ijheid vergund worde, in vacante gemeenten te 
prediken, wenschende bij nit de Emeritus kas, de gewone ondersten~ 
ning te ontvangen1 en de gelden die hij met prediken verdient (met 
uitzondering der reiskosten) in genoemde kas te storteu. Als COID

missie, om vervolgens aan de Vergadering te l'apporteeren, ~boe in 
dezen best te doen, gekozen de broeders Ds. Kuiper Duiker en Gelock. 

ART. XLVIII. 

Aall de ord,e wordt gesteld het verslag del' Synod ale Commissie, 
zie Eijlag~ !. 

ART. XLIX. 

Aan de _!J.rde komt punt 4 del' Agenda: uit de Classis Grand 
Rapids, nl.: De.Synode wordt verzocht hare ernstige gedachte tewij
den aan de toenemende strooming naar het Engelsch bij de jeugd on~ 
zer Kel'k, en hoe bet g,evaar van verdere verwijdering te voo~'komen. 
N a warme discussien op dit punt gehool'd te hebben meent de Y erga~ 
dering, dat men ove.1" een voorgelezen voorstel kan stemmeu. Bedoeld 
voorstel wordt in stemming gebracht eri aangenomen luidende aldus: 
De Synode ziet in, dat de tcienemende strooming naar bet Engelsch 
bij de jeugd ODzer Kerk en bet gevaar· om verdere verwijdering va.n 
ODze Kel'k te vool'komen, een allerbehartigingswaal'dig punt is, maar 
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, 
iueent dat het vool' de Vergadering VOOl' het tegenwoordige uiterst 
moeielijk is, hiel'VDOr cell bepaald besluit te nemen. -Zij araagt daa.r~ 
om deze zaak op aa~ de Zendings-Commissie en gaat over tot de orde 
van den dag. 

ART. L. 

Ter tafel komt piiiifildei'Agenda,uli de Classis Grand Rapids, 
nl.: De Synode beslisse over de volgende vraag: Hebben de ouderIin· 
gen oak eene beslissende stem op een Classicaal examen? De Verga:
dering antwool'dt "met 4:2 stemmen ja, en de neens waren 14. 

ART. LI. 

J:Comt ter sprake punt 4 der Classis Hudson nl.: De Synode ver
lage de rooster voar dt3 TheaI. School, daar de Classis Hudson te haag 
ns aangeslagen. Hiermcde wordt tegelijk in. behandeling genomen 
puntf del' afzonderlijke gemeenten, n1. Gl'aafschap en Niekel'k vragen 
herziening van de rooster VOQl' de Theol. School. Met de onderschei
dene Classlcale Commissien wordt als commissie van'rapport aange
steld Geluck, Noordewier en Heyboe~', OIll morgen vroeg te rappor
WeI'en. 

Daar de tijd voor deze zitting verstreken is eindigt broeder· 
Beeuwkes deze zittin'g met dankzegging na het zingen van Ps, 2: 7. 

NAMIDDAG ZITTING VAN 16 JUNl. 

Na het zingen van pet 4de vel'S nit den Morgenzang, opent .Ds. 
De Brnyn deze zitting met gebed. 

ART. LII. 

Aan de o .. de komt punt a de .. Classis van Holland, nl. dat de be
paling, vl'oeger gemaakt, betrekkelijk de restitutie van ovel'tochts~ 

kosten van uit Ihet Buitenland overgekomen prerl.ikanten, die binnen 
,een bepaalden tijd weer uit de gemeente vertrekken, in de Algemeene 
Bepalingi::m onzer Kerk opgenomen worde, en in geval zij niet te- vin
den is, dat dan de Synode daaromtrent eene bepaling make. 

Na bespreking wordt voorgesteld en a:angenomen, 'dat een pl'edi M 

kant' nit bet Buitenland beroepen zijnde en hier komt, zal er op de 
volgende wijze gebandeld worden, om de reiskosten te restitueeren, 
zoo zulk een leel'aar door een beroep verplaatst wordt. 

De l'oepende gemeente zal van de reiskosten terug betalen, zoo 
zulk een leeraal' slechts een jaal' de gemeente dient, drie vierde, twee 
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jaren, de helft,- drie jaar, een vierde, vier jaar, niets me.er, en dat dit 
besluit in den j,eroepsbrief aan den beroepene zal medeg~deeldwol'aen. 

ART. LIII. 

Aan de orde komt punt 7 del' Agenda, nl.: Insgelijks wi] de Clas· 
sis de gedachte del' Synode vestigen op de beroeping van een tweeden 
Docent 'aan de·Theol.'School~ Er word~ gevraagd wie van de vorige 
nominatie DOg overgebleven zijn~ El' -\vordt geaIitwoord:' Dss. B'os, 
Doorn, Van Hoogen en Van' der Sluis. Daar Ds. G~ Hemkes mede in 
besprek komt verwijdert hij zleb.· 

Er wordt yoorgesteld. en aangenomen om dat viertal achterwege 
te lat~n. 

Docent G~ E. Boer adviceert om, Ds. G. Hemkes aan de Synode 
VOOl' te stellen.,ten· einde beroepen te "·orden. ZEw. argumenteert op 
grand van hunne harmonie en goede_ o.rde van Ds. Hemkes, manier 
van onderwijzen, enz. Ook hegeeren _ de studenten dit, en leveren tot, 
dat einde eEm verzoekschrift ~n, om D(S. Hemkes te benoemen. 

Nu wordt voorgesteld, onderstellnd en aangenomen, dat er een 
nominatie zaI gemaakt worden van drie' personen. 'Na de stemmen 
opgenomen te hebben, blijkt dat op bet drietal zijn: DB. G. Hemkes 
met 64

1 
Kandidaat G. Vos met 42- en Wie)inga met 39 stemmen. 

Morgen- vroeg voo-rtzetting~ 

ART.LIV. 

Aan de orde komt punt 3 nl. de kerke1'3ad van Vriesland wenseht 
dat de Synode overwege of het niet meer overeeukomstig het doer 
wezen zou, om den tweeden 'V oensdag in April te houden als V 001"-:

jaarsbiddag yoor het gewas en .den oogst, daar bedoelde dag alhier 
vroeger ook iiI April werd gehouden. Het vool'jaar komt bier later 
da:n in Nederland, en nu houdt men, sorns (oneigen~ardig) V oorjaars· 
bIddag aIs aIles nog barre winter'en het land met' sneeuw bedekt is. 
Na discussie besloten om bij de oude bepaling dienaangaande te blij. 
yen, aangezien 'de komst van het voorjaar in d'e onderscheidene staten 
in tijd versehilt. 

. ART. LV. 

De Vergadering bespreekt het verzoek van N oordelooB om nl. 
'een vroeger besluit te ,herzien, wanneer het den ouderlingen niet toe
gestaan wordt, van den preekstoel gebl'uik te maken om predikatien 
in de gemeente voor'te lezen, en dienaangaande wordt besloten be· 
dOP-ld besluit van vroeger te herroepen. 
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ARJ'. LVI. 

Aan de orde komt" het verzoek' del' g~tneente Vogel Oenter, nl.: 
D.e Syno<ie besluite,d~t vo,o,l'taan DE_ W"ACH,TER., gesloten zij voor ge~ 
lli_€,enteFJke twi~t~n. In de:,be!:lpreking ook opg,€nQmen zijnde het 
apologetisch sc~rijy.en ,v:aI1 Ds. Hulst iuDE WACHTE~" wordt het. na
yolgend voorstel aangenomen: De Synode waardeel't de apologetiek 
door Ds. Hulst in DE WAcHTER_gelevel'd~ is'er hem-'erkentelijk voor 
en verzoekt ZEw. op den weg del'. apologetiek, bij voorkomende om
standigheden, met wijze spraakzaamheid voort- te gaan, en in ant
woord op No.1 van Vogel Center, besluit de' Synode als voigt: DE 
W ACHTE~, houde zijne ko(ommen vrij van aUe persoonlijke en ge
meentelijke ~wisten; zij wijze alIe stukken af, die blijkbaar niet zijn 
ingericht om de waal'heid te baten, maar om den pet'soon te schad en; 
doch zij wijze geene gedachtewisselingen over opkomende onderwer
pen af, zoolang zij in een broederlijken geest plaats hebben; ook, 
sluite zij de kolommen niet, 'yoor de apologetiek met wat de openbare 
pel's oplevel't. ' 

ARJ'. LVII. 

Romt aan de. orde" de zaak omschreven in Artikel 67, y'an 1883, 
waal'omtrent de commissie rapporteel't dat er werk van gemaakt is om 
de zaak van N. N. in Nederland te onderzoeken. El' waren uit Ne
derland bewijzen ontvangen van wettige scbeiding, ook dat de man in 
Nederland op on wettige wijze leefde, en een later sobrijven van daar, 
spl'eekt nag sterkel' bet vermoeden van de scbuld des mans uit',dan weI 
Vl'oeger. De Synode de zaak besproken hebbende, komt tot het vol· 
gend besluit, ons VOOl' bet tegenwoordige de zaak van N.- N. te faten 
zooals die is. 

Na het zingen van Ps. 100:.4, eindigt. Ds. E. Broone d<\Ze zitting 
met gebed. 

ZUTING VAN DINSDAG MORGEN, 17 JUNI. ,/ 

Na het zingen van Ps. 199: 3,opent Ds. J. Stadt deze zitting 
met gebed. 

ARJ'. LVIII. 

Aan de orde komt het lezen van het rapport del' Commissie voor' 
de rooster der Tbeologische School, en komt hierop neer, dat deze 
commissie gehandeld heeft geheel in overeenstemming met de onder
scheidene Classicale Correspondent. V oorgesteld en aangenomen het 
navolgende: Aangezien er betrekkelijk weinig bezwaar tegen de TOOS· 
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ter is ingebracht en beter in de onderscheidene Olasses dan in 
deze Vergadering beoordeeld kan worden, verwijst de Synode deze 
zaak naar de Classis terug, met de vermaning aan de gemeenten 
om dan in dezen naar het oordeel der Classis bij te dragen, hopen
de dat men langs dezen weg tot het voorgesteld doel komen za!. 
Genoemde rooster voor de Theo!' School is als voigt: 

CLASSIS GRAND RAPIDS. Beaverdam, 
Saugatuck, 

Gl'and Rapids SpriDf! Str., 
.. H East Str., 
" Alpine Avo, 

Coldbrook, 
Cleveland, east side, 

.. west side. 
Vogel Oenter, 
Iste gem. Grand Haven, 
2de" B " 

Spring Lake, 
J en Dison ville, 
Kellogsville, 
Kalamazoo. 
Muskegon, 
EremoDt Center~ 
Montague, 
Allendale, 
I .. amont, 
EastmaoviIle, 
Richland, 

CLASSISHOLLAND. 

Holland, 
GraaflSchap, 
Niekerk, 
Vriesland. 
Dreuthc, 
Jamestown, 
Oost Ovel'isel, 
Naord Overi!!el, 
Ovel'isel, 
Noordeloos, 
lste gem. Z ·eland, 
2de': .. 

$240 00 Boreulo, 
132 00 Harderwiik, 
72 00 Collendoorn, 

;20 00 
34 00 
2400 
30 00 Ch ieago, 

CLASSIS ILLINOIS •. 

90 00 LansioO' 
90 00 Lafayette, 
56 00 Roseland, 
30 00 South Holland, 
38 00 Cincinnati, 
60 00 Oostburg 

132 00 Iste gem.' Alto 
4000 ' 
30 00 
24 00 
2000 _ 
12 00 R,dott, 
10 00 Pella, 

Ackley. 

CLASSIS lOW A. 

Orange Citl:. 
Steamboat Rock, 
Oost Vriesland, 

80 00 Rotterdam, Kansa5l, 
190 00 Douglas Dakota. 
8400 ' . 
68 uO 
80 00 
75 00 
24 01) Paterson, 
20 00 Pal.ek, 

CLASSIS HUDSON. 

30 00 Rochester. 
42 00 Hohokus, 
90 00 Sayville. 
52 00 Clymer, 

ART. LIX. 

20 00 
10 00 
8 00 

20 00 
150 00 

80 09 
20 00 
20 00 
64 00 
40 00 
60 00 
20 00 
16 00 

30 00 
36 00 
24 00 
25 00 
60.00 
6 00 

12 00 
20 00 

125 00 
25 00 
16 00 
10 00 
12 00 
10 00 

DB. Smidt wenscht bij Al'tikel 14 (zie boven) nog als amende
ment gevoegd te hebben het volgende: bij Artikel14 over Duitsch 
kerkgezang worde dit gevoegd: "doch mag nieuw aankomende 
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Duitschers, hetzij gemeenten of enkele leden, de verzekering ge
daan worden, dat in de toekomst, zooveel noodig en doenlijk is, voor 
Duitsch sprekende predikanten gezorgd zal worden, en aat in be
trekking tot kerkgezang, met Duitsche volksgeest en traditie gere
kend zal worden. Hiertegen komt een protest als voIgt: 

Ondergeteekenden protesteeren tegen bovengenoemd artikel, 
laatste. gedeelte, waarin gezegd wordt, "dat de Synode in het kerk
gezang onder de Duitschers rekenen wil met den Duitschen volks
geest en tradition", wijl zij hier belooft, wat zij in Artikel12 niet 
durfde geven, en daarom terngwees en blijven wilde bij het beslo
tene in Artikel18 der Synode van 1883. 

W. H. FRIELING, 
J. H. VOS, 
G. BROENE, 
.J. SOHEPERS, 
J. NOORDEWIER, 
A. VAN BREE, • 
J. GELOOK, 
E. L. MEINDERS, } Deputaten van 
I •. VAN DER AA, South Holland. 
L. RIETDIJK, 
J. POST, 
E. PIETERSEN, 
H. BEEUWKES, 
R. T. KUIPER. 

ART. LX. 

Rapport in zake Ackley's toestand. De commissie deelt mede: 
Verleden Vrijdag vergaderde de commissie, bestaande uit de broe
ders: Kuiper, Duiker, Van der Werp, H. Bode, Schepers, Hemkes, 
Gelock, en daarbij de broeders Ds. J. C. Groeneveld, D. Zwager
man en J. Schaap .. N aardien de beide broeders brieven van het 
protesteerend deel bij zich hebben, alsook Ds. Groeneveld een van 
den kerkeraad, worden deze brieven van beide zijden voorgelezen. 
De brieven van het pJ;otesteerend deel waren door 11 personen, .. 
hoo£den van huisgezimien, geteekend. De commissie hee£t de 
brgeders Zwagerman en Schaap alsook Ds. Groeneveld lankmoe
diglijk gehoord, en nadat men over en weer gedurig uikesproken 
had wat op het hart lag, raadde de commissie ernstig aan het na
volgend voorstel aan te nemen; de commissie stelt vaor aan beide 
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zijden om zonder verdeI', zoo nauw te meteD en te wegen wie meer of 
mindel' gelijk heeft te vergeven en te vergeten \Vat achter is, en zich 
nit te strekken uaal' wat voor is, jagende naar het,wit, den prijs del' 
roeping Gods, die van boven is. '2~e. De tegen~oordige kei'keraad 
ti'ede om Nieuwejaar aanstaand'e af, en de gemeente verkieze dan een 
kel'keraad uaal' eigen keuze. Sde. De bedoelde Zes Honderd dollars~ 
verkoopprijs VOOI' .pastorie en land en vijftig als verkoQPpijs van de 
k~rk d~:)Qr de thans verwijdetde led en, late men rusten tot nad~r orde. 
4de.. De tban~ v~rwijderde ledef:1 treden weder.in de gemeente en 
hebben aile gemeentelijke rechten. sde. Dat hetgeen· er in onder
scheidene bladen over tim -weer geschreven is, ten opzichte van die 
zaak beschouwd worde als niet geschreven te zijn. Dit rapport wordt 
.door DB. Groeneveld ingewilligd. De Synode neemt dit rapport aan 
en wenscht harteIijk dat men nu overeen weer verzoend worde. , 

ART. LXI. 

De commissie genoemd in Artikel 47 brengt rapport nit ten op
zichte van het, verzoek van Ds. Coelingh. Na,het rapport en de dis
cussien gehoord te hebben wordt besloten, dat de Synode in het ver
zoek van Ds. C., om emeritaat, niet kan treden, maar naard~en ZEw. 
vroeger verzocht heeft, in vacante gemeenten, zooveel doenlijk te pre
diken, zoo wi! de Synode.hem aan vacante gemeenten ter prediking 
aanbevelen, en besluit- om aan ZEw. nit de Binnenlandsche Zen dings
kas voor den tijd van een jaar eene ond~l'steuning te doen toekomen 
van $100, ter tegemoetkoming van zijoen arbeid in vacaote gemeen
ten. De Algemeene Zendings-Com,missie zal zulks regelen. 

ART. LXII. 

Alto de orde komt de verkiezing van een tweeden Docen~ aa~ de 
r.rhfi!ol. School nit h,et drietal, gisteren gekozen. Ds. Hemkes verwij~ 
dert zich gedllrende de discussie. Nadat bet drietal bedis.cussiee~d 
is, gaat de Vergadering. bij moude van den President over in het ge-: 
bed ten einde dan tot de stemming over te gaan. Er wordt bepaald 
dat rriet twee derde meerderbeid gekozen zal )Vorden, en wanneer dan 
niet· ceo van de drie met twee derde meerderheid gekozen is bij de 
eel'ste stemming, dan bij een tweede steinming de meei'derheid za~ 
gelden. ' Bij de opening der stembl'iefjeR is gebleken dat or Ds. G .. 
Hemkes vereenigd waren 35, op Kanclidaat.G. Vos 18 en op Ds. D. 
Wielinga 13 stemmen. 



In een volgende stemming bleek dat 01' Ds. G. Hemkes vereenigd 
waren 48, en op Kandidaat G. Vos 18 stemmen, alzoo dat Ds. G. 
Hemkes tot Docent gekozen is. 

Nadat ZEw. een woard van erkentelijkheid in het midden ge
bracht en gezegd heeft, dat hij onder biddend opzien tot den Heere 
deze I'oeping ernstig wenscbte te overwegen, wordt' het noodig geacht 
een secundus aan te "\vijzen, ingeval Ds. Hemkes eens bedankte, of 
door onvooI'ziene omstandigheden verhinderd wel'd aan de benoeming 
gevolg te geven. Daar er llU tel' vei'krijging van een secundus op 
beide broeders Kandidaat G. Vos, en. Ds. D .. K. WieIinga evenveel 
stemmen vereerligd, "waren,. macbtigt de: Synode, op. voorstel van Ds. 
J. H. Vos, 'bet Curatorium, om bij eene nieuwe roeping aan Ds. Wie~ 
linga de voorkeul' te geven. 

ART. LXIII. 

Ala Commissie v,oor de 'rooster tel' vereffening van de reiskosten 
der Synode worden aang~wezen Dss. J. Nooydewier,. P. Schut en G. 
Hoeksema, om heden, middag te rapportecl'en. 

De tijd voor deze zitting v,erstr~ken zijnde eindigt Ds. W. Greve 
met dankzeg~ing na bet zingen van Ps. 105: 5. 

ZIT'rING V AN DINSDAG MIDDAG, 17 JUNI. 

N a het zingen 
met gebed. 

van Ps. 25: 4, opent Ds. H. Bode deze zitting 

ART. LXIV. 

Aan de orde komt bet rapport van den Penningmeestel' de~' Bui~ 
tenlandsche Zen ding. Ds. Kuiper deelt mede ~it het "fonds VOUI' 

Bijbelverspr.eiding onder de Heidenen" ontvangen te bebben de som 
van $13.86. Dit geld is naar den heel' MUllse, tc Amstel'?am" Neder
land, VOOl' de "Bijbeltent" gezonden. Vervolgens dat een note tel' 
waarde van $500 aan de Zendings-Commissie in N ederIand gezonden 
is, en dat er in Oct. j1. een verzoek van daar kwam om uitbetaling van 
genoemde note. Daarop was met de rente van genoemde som $514.58 
'naal' bedoelde Zendil1gs~Oommissie vel'zonden.,· Eeo brief van die 
J,Jroeders in Nederland was aanwezig van goede ontvangst, hal'telijken 
dank en aanbeveling voor het vel'volg. 

Nu wordt gevraagd hoe verder te handelen? Het voorstel wOl'dt 
aangenomen om nag $600 det:waarts te. zenden, aangezien de kerk al· 
daar, el' beboefte aa~ heeft. In de Buitenlandsche Zendingskas yoor 
het tegenwoordige aanwezig $1,346.69. . 



26 

ART. LXV.· 

Er wordt aan de Vergadering medegedeold .dat de Olassi""I. 
Zendings-Commissien gekozen zijn en de Algemeene Zendings-Com
missie de boeken en geld en van de Dude: Zendings-Commissie heeft 
aanvaard, waardoor Al'tikel 47 van '83 vervalt. De President be
dankt in naam del' Vergadering de vroegere Zen'dings-Commissie. 

ART. LXVI. 

Door de Zending8-Commissi~ is bepaald het geld dat VOOI' twee 
jaren ten behoeve van de Inwendige Zending aan I\>wa beloofd of 
ook gegeven is, nu tot de kas del' Algemeene Zendil1gs-Commissie 
terugkeert. 

ART. LXVII. 

Tel' sprake komt dat llaardien Ds. He.mkcs, redacteur del' WACH

TER zijnde, nu tot Docent benoemd is en hij in geval -Van aanneming, 
niet meer de redactie van DE WACHTER kan yolhouden, wOl'dt ge
vl'aagd hoe nu daai'in te handeleT!? Na discussie wordt aangenumen, 

'ilat er door -de Synode een tal van 4 broeders voor dat doel benoemd 
worde. Bij opening van de briefjes is gebleken dat, ingeval Ds. 
Hemkes de roeping aanneemt, de broeders L. J. Hulst, R. T. Kuiper, 
J. A. de Bruyn en H. Van del' Werp de werkzaambeid, aan DE 
WACHTER verbonden;' zullen aanvaardall. D~. Hulst zou VOOI' de red. 
een honorarium bebhen van vijf-en-zevantig dollars, zoo ook de twee
de medewerker Ds. Kuiper, Dss. de Bruyn en Van del' Werp zouden 
als zoo~anig ontvangen $50. 

AR'r. LXVIII. 

De Ulassicale Commissie van Iowa deelt mede dat genoemde 
Classis in hare jongste zitting te Grand Rapids, 8 Juni, er toe geko
men is om aan den moeielijken toestand, waarin de gemeente Orange 
City met Ds. Stad,en deze met de gemeente zich bevindt, een einde te 
maken, Ds. Stadt van de gemeente Orange City te ontbinden en de 
Uommissie raadt aan, om Ds. Stadt voor rekening del' ;Kerk to nemen. 
Dit voorstel, bediscussieerd zijnde, is aangenomen. 

ART. LXIX. 

Aangezien Ds. H~ Van del' Werp bedankt heeft voor Zl]n Cura
torscbap en D s. Hemkes bij eventueele 'eanname ook als Curator zal 
moeten aftreden, zoo gaat de Vergadering over om twee nieuwe 
Ouratoren Ie stemmen. Bij de opening der briefjes bIijkt dat Ds. J. 
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A. de Bruyn en Ds. J. Post gekozen ZIJll. Er wordt gevraagd wie. 
van deze broeders Trllsteeslid zal worden? Na disenssie, 'wordt deze 
benoeming, van het Trusteeslid vel'wezen naar de rrrustees~ 

ART. LXX. 

Ds. L. Rietdijk blijft Penningmeester voor het. DollaTfonds; Ds. 
R. T. Kuiper blijft Penningmeester VOOl' bet fonds van Buitpuland· 
sche Zending; Ds. J. NOOl'dewier blijft AIgemeene Kerkelijke Pen
ningmeester; Ds. W. H. Frieling blijft Penningmeest,er VOOl' bet 
fonds van Bijbelverspreiding onder d~ Heidenen; Oude.rling P H'ey
boer wordt herbenoemd als Controleul'; Ouderlillg J. Gelock blijft 
Penningmeester VOOI' het Studenten-fonds, School-fonds en Emeritus
fonds. De Synode terugkomende op het Emeritus-fonds, dl'ukt de 
wenschelij''kheid uit, dat al de -gemeente.ll ook aan dat fonds gunstig 
zull~n gedenken in hare collecteD, en wil gaarne herinnerd hebbel1 aan 
Al'tikel 7 van de Synod ale Halldelingen in '83, hetwelk luidt als VoIgt: 

. In it:ldere gemeente worde getrou wer de Algemeene Bepaling on
zel' KCl'k (zie Al'tikel 83) geh:lndhaa~d, om tweemaal per jaar voor be
cloeld fonds te collecteeren; de Penningmeester zou tweemaal per 
jaal' een verslag van aIle coHecten vopr dat doel in DE W ACHl'ER pu
blice(~l'en, iedere gemeente, ook die 'niets doen, opnoemen en dan op 
het eiude van elk boekjaal' een jaarvel'slag van die kas uitbrengen, 

ART. LXXI. 

N aardien Bl'oeder Gelock reeds vele jal'en ondel'scheidene fonds
boeken in uitmuntende orde gehouden, en daarvan veel wel'k heeft, 
zoo wordt vool'gesteld en aangenomen, om aan dezen broedN' ais 
honorarium van wege de Kerk te doen toekomen, een present niet be
neden de vij~"en-twintig en niet boven de vijftig dollars. Als com
missie van uitvoering benoemd de broeders J. _R. Vos, R. rr. Kuiper 
en L. Rietdijk. 

ART. LXXII. 

Ds. Hemkes wordt hel'benoemd als lid van de Synodale Commis~ 
:-5ie. IIi bet voIgende jaar is de heurt van aftl"eding naar de rooster 

. daarvan aan Ds. Kuiper. 

ART. LXXIII. 

Om met de betaliog vall DE W ACH'l'ER wat betel" in bet rein€ te 
komen wordt besluten, dat iedere maand in DE WACHTER opgenornen 
zulIen worden, de namen dergenen, die gedurende een maa·Il,d voor 
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DE WACHTER betaald bebben. Ook dat zal in het contra bock opge' 
nomen worden. 

ART. LXXIV. 
De gemeente Beaverdam vraagt of de Synode nit eenige kas voor 

2 @ 3 jaar tegen goede waarborgen en goede rente haar leenen kan 
*300. Alsook Allendale zau gaarne op gelijke wijze Voor 2 of 3 jaren 
ontvangen, voor bet bouwen eener pastorie, $700. Deze geme!2lnten 
worden door de Syp-ode verwezen naar de respectieve Penningmees
tel's, daar de Synode zicb ,hiel'mede niet in het, bijzondere kan inlaten. 

ART. LXXV. 
Ds. J. NOOl'dewier vraagt, naardien de Visitatoren in de Classis 

Hollandhet visitatie-reglement, dat in de Ohr. Gel'ef. Kerk in N edel'
land gebr.uikt wordt,ook op bunne visitatie-reis gebruikt hebben, of 
het niet wenschelijk zou zijn dat reglement bij goed bevinden te ge~ 
bruiken in onze Kerk? N a eeoige deliberatie wordt voorgesteld- en 
aangenomen dat de Synodale" Commissie bedo~lcl reglement inzie en, 
bij goed bevinden, bet aan de ondel'scbeidene Classes ten gehruike 
nan te bevel en, nam'dien er in het oude regl~ment verscheidene vragen 
-voorkomen, die tbans overbodig zijn, als over Idopscholen, enz. . 

ART. LXXVI. 
De Synode beveelt bet boekje van" Docent de Cock, te Kamperi, 

over bet "Kort Begrip" als zeer geschikt voor de catechizatien aan, 

ART. LXXVII. 
Er wordt besloten om-als de Heere wiI en wij leven-de vo]gen

de Synode te houden op. den twecden Woensdag in Juni, 1886, te 
Grand Rapids, en met gelijl{e vert(~genwoordiging als nu. Wanneer 
cehter de Synodale Commissie met bet Curatorlum het wegens bui
tengewone omstandigheden n~)Qdzakelijk acht, heeft die corporatie. 
het recht om de Synode binnen tijds bijeen te roepen. 

Ds. J. C. Groeneveld eindigt deze zitting met. dankzegging. 

A VOND ZITTING VAN DINSDAG, 17 Jl(NI. 
Na het zingen van Ps. 25: 2, wordt deze zitting met gebed ge4 

opend door Ds. G. Hoeksema. 

ART. LXXVIII. 
De notulen del' vorige zittingen van V rijdag tot nn worden voor~ 

gelezen en goedgekeurd. 
ART. LXXIX. 

Er wOl'dt besloten om de rooster voor de Theologische School 
spoedig in DE WACHTER te publiceel'en. 

ART. LXXX . 
. Bij parler inzien dat men niet gevoegelijk twee Hoofd·.Redacteurs 

voor DE" WACHTER aanstellen kan, en iedel' del' twee benoerride broe-



e~ liefst van verschoond wilde wezen, werd het door de Synode aan 
Dss. Hulst en Kuiper overgelaten om dat te regelen. 

ART. LXXXI. 
Als afgevaardigden naar de Classis Hackensack van de T. R. P. 

D; Church gekozen DB. E. Van der Vries en Ouderling H. Beeuwkes. 
Nog komt ter sprake dat de broeders van de T. R. P. D. Church 
meermale.n aIs hunne begeerte badden geopenbaard, om met oDze 
Kel'k volkomen een te zijn. Er wordt voorgesteld en aangenomen 
om de broeders Ds. E. Van del' Vries en H. Beeuwkes op te dragen 
tot dat doel voorbereidend werkzaam te zijn tot de e. k. Synode in 
correspondentie met de Synodale Commissie. 

ART. LXXXII. 
Namens de Synode zal Ds. J. H: Vos, Pastor loci, de g'emeente 

Spring straat bedanken 'voor de milde gastvrijheid en Eefde den afge· 
vaardigden onzer Sy-node bewezen. 

ART. LXXXIII. 
De Synode is erkeutelijk aan de Redactie van de Standaard VOOl' 

hare zOl'g en welwillendheid, om het Synodale nieuws, zoo spoedig 
. mogelijk, &1 kwamen er ook somtnige onnauwkeurigheden in voor, tot. 

de kennis del' ondel'scbeidene lezers te bl'engen. 
LXXXIV. 

Aan bet einde van bet samenzijn spl'ak de President: En nu vel'
wachte men geene geleel'de Oratie, Broeders! slecbts een hal'telijk 
woord. Bij bet aanv.aarden van het·praesidium heb ik bedankt voor 
de eel' die men mij aandeed, maar ik begreep weI, dat ik die eel' duul' 
zon betalcn. Ik vraag vergeving voor vele gebreken. Met opzet 
beb ik niemand Ieed gedaan en hoop dat men rnij vel'geven zaI. Nu 
wil men dat ik Censure uitoefene ovel' degenen die weggegaan zijn, 
maar hen te bestraffen is moeielijk, naardien ik zelf vele, fouten ge
maakt heb. Ernstig zoeke een iegeli}k vergeving bij den Heere;. Hij 
make het verkeerde onscbadelijk, doe ons orize 1'geping vel'stafl,n ·en 
betI"<;,whten, opdat elk naar de roeping Hem welbebagelijk, moge ar
beiden. De Vice President Ds. Rietdijk spreekt in naam del' verga
qel'ing ba-ren dank nit aan den Prcsitient .. De vergadel'ing belijdt 
ook."Qaar gebrek in geval, zij bet den President moeielijk heeft ge
maakt, en dankt dien broeder VOOI' den ijver en VOOl' de lankmoedig
heid; zij dankt bovenal den Heere dat Hij hem en ons kracbt gaf om 
alles te d·oen. Veel kan 'gebenren tot de volgende Synode zit, velen 
kunnen uit het IEiven weggerukt worden. De Heere stel'ke n bij bet 
klimmen del' jaren in al uwen arbeid, rekke ons leven, opdat wij e1- , 
kander wedel' mogen ontmo~ten. God zij met u, Diet de Kerk, School 
en Docenten en al Zijne gelqovigen or het rond del' aa;de. Met toe
spraken, zegenwenschen en dankgebed door den PresIdent, werd de 
Synode g~sloten na het zingen van Ps. 25: ~. 

G. HE>IKEs, Scriba. To. J. HULST, President. 
J. N OORD>'WIER, Adj unct Scriba. L; RIETDIJK, Vice President. 
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B~jlage I. 
Verslag van de Synoclale Gommissie aan de Synode, die gellOuden . 

zal w01"flen te Grand Rapids, Mich., Ju,ni 11, e. v. d., 1884. 

EERW. BROEDERS iN DEN HERRE! 

Ingevolge het besluit Uwer geaehte vergadering van 1883 in 
betl'ekking' tot de 'prediking in de Engelsche taal dOOl' broeders van 
de '1'. R. P. D. Church nit het oosten, (zie Art. 62 del' Syn. Handel. 
van 1888) luidende als voIgt: . 

"Ouze Synode van '83 is in hare bespreking terng gekomen op 
een punt, waarin zij ten vorige jal'e nog niet meendell te kunnen tre
den, nl. het prediken door broeders uit u onder ODS in de Engelsche 
taal. pooh bij nader bespreking waardeert zij zeer dat aanbod van TI, 

en gaarne zou zij zien, dat gij in overleg met de kel'keraden van 
Grand Rapids, aan dat verlangen gevolg kondet geven, heeft uwe 
Commissie dat besluit en vel:zoek U weI' vergadering, met begeleidenti. 
schrijven aan bedoelde broeders verzondt·n, in de hoop dat--zij un zou
den tl'achten op e.enige wijze aan dat vel'zoek gevolg te geven. 

Maar wij ontvingen van die broeders een scbl'ijven waarvan de 
inhoud zakelijk hierop nedel'komt: 

Ds. de Baun was in '82 bij u op de Synode en verzekerde, 'dat de 
Oosterscbe' broeders genegen waren om in de Engelsche prediking te 
Grand Rapids en o~strek~n te helpen. Engelsche' pre diking ,,'erd 
to en evenwel nag niet l'aadzaam geacbt. Ds. de Baun maakte de op
merking, datvan wege aanboudend uitstel bet langz,amerhaI!d te laat 
worden kon. En un is het in '83 eigenlijk reeds te laat. 'Vij bebben 
aanzoek ontvangen am in het nOOl'den van New York het Evangelie 
te pl'ediken. Wij werken or reeds, en nn is ons aldaar een groot ar-
beidsveld geopend. , 

"Bovendien knnnen wij niet goed doorzien langs welken weg een 
Missie of Zending ,door ons t.e Grand Rapids en omstreke~ v€l'vuld 
worden kan. 

"'"V ant wij zouden iemand moeten zenden. Een ouzel' kandida
daten te zen den zon niet raadzaam· zijn in eene zoo gewichtvolle' aan
gelegenheid. Daal'om zan dan een onzer predikanten moeten gaan. 
'Vij kunnen niet verwachten dat zij hunne gemeenten voor langer, 
dan twee weken konden verlaten. Dat kost om te reizen $45. Dat 
is niet veel. J\-faar dan zon b. v. met vier weken een ander gaan, dat 
zan wederom kosten $45. Daarom zouden wij weI VOOI' een jaar moe
ten zen den. Maar ik denk niet, dat een onzel' pl'ec1ikanten bereidwil
ligheid in zich gevoelen zou, am een zoodanige roeping op te volgen 

I met zooveel onzekel'heid en nog mindel' hunne familien; niet wetende 
waal' te gaan, of wat te verwachten. Zie dit all os is l'edelijk bezwaal'. 

"Vervolgens is eJ' oak bezwaal' in betJ'ekking tot het gezang. Wij 
kunnen niet meer krijgen de_ Psalmboeken, die wij gebl'uiken .. De 
Reformed books te gebruiken met de 700 hymns is niet wenschelijk. 
Wij zijn niet bekend met de.United Presbyterian Books, -eu zij ZijIl 
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niet geauthol'izeerd door onze Synode of Classis. En de Hollandsche 
Psalmen te zingen zou voor onze predikanten niet mogelijk zijn." 

Verder bescbouwen die broeders bet Engelsch prediken -hier door 
hen niet als een zendingswerk door bunne kel'k, want zij zijn ni!3t ge· 
vl'aagd om te prediken waar geen Evangelie gepredikt wordt, of waal' 
aIleen valsche kerken zijn. ,Dan is ook vroeger begeerd kerkelijke 
eenbeid met ons. Erkenning van elkanders attesten, en dat wedel'
keel'ig preekstoel en Avondmaal discb open staat, schijnt hun niet 
genoeg. 

Ds. de Baun wenscbte onze Synode te bezoeken, maar broederH 
nit Paterson deelen ons mede, dat ZEw. jl. Zatul'dag ongesteld is ge· 
worden, tengevolge daarvan niet kornt. ... 

Vervolgeus oDtving uwe Commissie f'chl'ijven van den kel'keraad vun South 
Holland, van 5 Sept. 'en 12 Nov. '83 en 1 Jan. 1884, waadn de kerkel'aad te· 
rugkomt OD een bezwaar-vroeger bij de Classis Holland ingedicnd-tegen de 
opnamc van Ds. Fles, destiids bcroepen predikant bij de Holl. Christ. Geref. 
Gem. te Zeeland. Ds."Fles gaf aan de Clas1:lis voldoeoing en overeenkomstig 
dien, werd uamens de Classis als antwoord aan den kerkeraad van South Hol
land ge8chreven, dut Ds. Flea op het punt van Eschatologie in ZEw.'s uitgege· 
ven vraagboekJe, intl'ok alles wat lllet de Jeer del' Geref. kerk in stl'ijd is. In 
dit antwool'd del' Classis, alsmede in wat door Ds. FIef! in DE WACHTER dien
aangaunde geschreven werd, meenqe de gerneente South Holland Diet te kun· 
nen rusteD, en vel'zocht herbaaldeli\k aan de Synodale Commissie om heel die 
zaak, uamens haar, ter Synodale,tafeI te brengen. Wii vernemen dut aangauricle 
dezeJfde oHlstundigheden ingediend is door de Classis 111inoi8, alzoo dat de zaak 
als van z'elve tel' Iilehaudeliug komt. 

Dan is bii uwe Commissie ingekomen een brief van deD kerkeraad oozer 
gemeentfl te Rotterd,llll, (Kansas), van Dec. 22, wa,al'van de inhoud is: Aan· 
vrang ow de $200, welke door de Synode aan Oostfriesland toegezegd was, en 
waUl'van Oostfriesland geen gebruik maakt, aan de gem. Rotterdaru te gevel . 

. Uwe Uommissie had over dieJaarlijksche gift aan-Oostfriesland toegezegd, 
rnecnde zii, niet tc beschikken, maar schreef aan de gem: Rotterdam, om baar 
verzoek aan de Synode voor te stelleo. 

Bet zelfde verzoek werd nogmanls aan de Commissie in naam van den keT· 
kerand van Rotterdam gedaan door Ds .• J. Stadt. Ann ZEw. werd cen gelijk 
aotwoord als aari- de gem. gegeven. 

BINNENLANDSCHE ZENDING. 
De poginp:en, die door de door uwe Vergaderin~ aangestelde Commissien 

aan~ewend zijn,tot vcrkrijging van een Binnenlaudscbe Zendeling leeraar, heb· 
ben tot nag toe niet tot h~t gewenschte elDde'~eleid. Nadat Ds. P. Schut be~ 
dankt had, werd Ds. }Jkster bel'oepen,.en oa van ZEw. een tdleurstellend ant· 
woord gekregen te hehben: is D8. K,liper beroepen. Toen ,deze Broeder be· 
dankt bad en Ds. W. Greve pa~ van Passaic naal" Cincinnati vertrokken was, 
en ruitsdien, schoon een del' door uwe Vel'gadcring aangewezen candidaten 
ziinde, niet kon beroepen worden, en Os. Smidt "rOt'ger verzocbt hem niet te 
beroepen, zoo kwam nu de vraag: Waarheen?" Naar Nederland. of hier bIijven 
en verdeI' gaan? Geen genoe~zarne samensteruming in de beantwoording van 
die vraajl was oOJ"zaak, dat ruen vel'dere pogingen liet varen, am vervolgens 
aan uwe gcacht~ vergadering te vragen: Hoe nu? -

VerdeI' ziin voor ingekomeo bii uwe Commissie brieven van Ackley, Nov. 
19, '83, Dec. 12, '83 en Ja.n. 11, '84, inhoudende voortdurend bezwaar tegen 
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de handeliogen van den i{erkeraad aldaaI', en de begeel'te dat heel die zaak Dog 
eens door de Synode hel'Zien werd. Die brieveo werden voorgelegd aan de 
Synodale Corumissle, waarbii toen met een het CuratoriuUl vel'gaderd WllS. De 
broeders waren van oordeel, ~dat aan de onderteekenaars ~eschreven ruoest wor
den, dat'indien zi·j niet konden lUstcm, en 61' herstel mogeJjjk was 'hij een ber
ziening-door de Synode. er dan van hen tel' Syoode diende te komen. Al de 
genoemde protesten en brieveo' zijn hier tegeo\Voordig. 

De gemeenschap-met de Butenlandsche kel'ken is scbrifteIijk onderhoudell. 
Wij hebbeu van geen van die,iets officieels·,ontv3ngen. 

Met de bede aat des Heeren liefelijl; aangezicht over de Vergadering in 
Christ.us moge lkhten, in al de sllmensprekingen en besluiten, zijn wi] enz. 

Namens de Comruissie voorn., uwe broeders. 
Grand Rapids. W. H. )j'RIELING. 
Graafschap. R. T. KlJIPER. 
V riesland. G. HEMKES. 

JUDi, 1884. 
• 

Bijlage II. 
De Commissie voor het nazien der onderscheidene Kasboeken, 

doen verslag, hetwelk hierop neel'komt. 
Aan de Kas der Inw8:ndige Zending is ...................... ". .. ....... $ 467 44 
Te Douglas. renteloos .... , .................................................... 40000 
Aan rentdragende waarde .. ' ................ : ....... :: ....................... 68000 

--$1.511744 
Dollar fonds aan Kas aan geld .................. -............................. $ 111) 51 

.. .~ notes ............................................ 1,86461 
--'-$1,470 13 

Buitenl. Zending aan Kas in 'Mei '83, aan obligatien ..... · .. ' ................ $ 75000 
" aan.ll.'eld ...................................... ' ............. 22364 

aan interest ontvangen .............................. ~-.... «78 
" nit de gemeenten ontvangen............ ..... ...... •.••• 87885 

U'itgaven aan S. I!telock.... ...... ....... .... .... ........ .... .... ........ ...... 3100 
Aan de Zendings Cemmissie in Nederland .................................... 51468 
V oes uitschotten ............ "............................. .................. 5 C{I 

-_-$ 55058 
Studcnten fonds-aan Ras van 1883 ........................................ $2,786 03 

Inkomsten 188i. .................... ..................... 1,433 90 
Uitgaven ................................................. . 

Aan Kas ...........•.......•...• , .... .... .•.. ...• •..• .... • •...... 
SchoolkaS-II,an Kas van 1883 .............................................. $1,219 06 

, InJ,omsten in 1884.... ...... ........ ........ .... ..... ....... 3,0165<1 
" lJitbetaald ...................................... -............. .. 

Aan Kas ..... -................................................ ,' ........ . 
Emeritus fonds-Inkomst 1884 ............................ : ................. $ 

Uitgaven met een te kert ,van 1883 ...................... .. 
636 71 
777 03 

114,219 93 
2,018 00 

$2,2(,1 g3 

$4-,225 59 
2,450 10 

$1,i75 49 

Eel) to kort v8,n ....•..........•...•.•.....•....... \.... .... •... ....... . $241 32 
Wachterboek-aan't bvek van '83 ......................................... $ 23799 

lnkomst tot April '84 ............................... _ ...... .1,954 20 $2,101 It! 
Uitgaven ................................................... ;. 1,85109 

$ 340 10 
Dit rapport wordt aangenomen en goedgekeurd. 
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