
HANDELINGENVAN DE 

SYNODAlE VERGADERING 
der Holl. Chr. Geref. Kerk in de Vereenig

de Staten van N oord Amerika, gehou
den te Grand Rapids, liich., 

den 9den Juni, en volgende dagen, l886. 
-0-0--

ARTIKEL I, 

. De President del' ,<,orige Synode, Ds, L .. r. Hulst, opent"de '1er. 
gadering met eene korta toespraak, die hierop neerkomt: 

Broeders, Predikanten, Ouderlingen, en wie e1' ruogen zijn, wij 
zijn in den weg der Goddelijke Voorzienigheid tot een gewichtig 
sinde samengebraoht, om in eellheid met elkander het welzijn van 
het Godsrijk te bevol'del'en, 

N u dacht ik ,<,oor eonigen tijd. over een gewiehtig woord van 
J ezus tot Zijne jon~t'en gesproken,· Eerst had ik gedacht, dat deze 
woorden de gl'ondslag ~ouden zijn voor de Synodale preek, giste. 
ren avond gehoudel'l. lk bedoel het gezegde Van Jezus: UEezit 
uwe zielen iu Iijdzll;amheid." 

lk wensch j"ts naal' aanleiding van dlt woord in het midden te 
brengen; het mooht ook u goed doen. l\l'en zou niet zeggen, dat 
die woorden jujst noodig zijn, daar ieder overigens genoegzaam op 
ziebzelven past, dus hijziehzelven be;:it, en dat hem een ander niet 
overheersche. 

Door de zonde is de menscb valstlhelijk ~elfstandig geworden 
tegenover God, maar er zijn ar ook, die door genade hunne eigene 
zolfstandigbeid ingetrokken, en de zelfstandigheid in Cbl'istu8 aaD
vaai'd hebben~ Tusseben dezen is "en zoor groot verscbi!. . 

Eezit gij die zelfstandigheid in Chdstus niet, dan bezit de we· 
reId, dan bezit de dnivel u.. Dit Ii'! bei ~val met ons ook nu wij 
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als Synode samenkomen. Wij hebben ouze zielen in lijdzaa)lllieid' 
te bezitten. Voor God zijn wij verantwoordelijk, wij predikanten 
en ouderlingen; voor God, die ons morgen voorZijnen rechterstoel 
kan 'oproepen am rekenschap ledoen. Zoo wij onze ,ziel lliet in 
lijdzaamheid bezittell, dan zijn wij voor het Godsrijk verloren,en 
gaan op in de wereld. 

Maar hoe zullen wij onze zielen bezitlen? Daarzijn tweewegen. 
De eerste is ilie van geweld en over heerscbing, van moeder ego; 
dieweg is buiten Christus. Op dien, weg komen harde woorden. 
vervolgens gebalde vuisten, en waEneer de tegenstand nag sterker 
wordt, dan komen de kanonnen op de wallen. Den anderen weg 
wijst J ezus aan als Hij tot Petrus zegt: "Steek uw zwaard inae 
schede; wanl allim, die het zwaard gebruiken, ,zullen door het 
zwaard vergaan." "Bezit llwe zielen in lijdzaamheid." Gaat.dien 
weg, want als gij geweldpleegt, dan gaat gij len onder. Doet gij 
dit, dan mage de duivel razen, de menschen geweld doen-maar de 
Christen, die zijneziel in Iijdzaamheid bezit" isonwankelbaar, Zijn 
levenspad is in Gods hand, en hij zegl: "0 God, leid mij. zoo als 
het Ubehaagt, leer mij"--spreek Heere, uw knecht hoort." 'La.t 
dan de doDd ons aangrijpen-wij sterven slechts om te leven. ' 

Nog komi de behartiging van die ,voorden te pas, ,daar wij als 
Synode ook tusschen twee klippen geplaatst kunnen wbrden: Ra
tionalisme en Thfysticisme. Tegenover die beide klippen moge men 
zijn eigen doen gemakkelijk rekenen, maar inderdaad, het beste te 
doen is moeielijk. Wij ,zullen het aileen kunnen als wij-overeen
komslig J ezus' woord-onze zielen bezitten in lijdzaamheid.Komt 
:vereenigen wij oak daartoe sam en in het gebed ... , ...•......... 
Gezongen, Ps. 90: 8. 

ART. II. 

GEBED. 

Overeenkomstig de ingediende lastbrieven, lllijkt, aat alB alge
vRaJ'digclBll van deze vergadedng zitting hebben, de volgende Broe
del'S: 

Clymer, N. Y., 
Rochester, N. Y., 
Sayville, L. I., 

Jamestown, 
Graa£scnap, 
Overijsel, 
Collendoorn, 

CLASSIS HUDSON. 

Ds. E. v. d. Vries, 

CLASSIS HOLLAND. 

Onq. J. W. Einink. 
Ds. J.Riemersma. 

Oud. H. Beeuwke.s. 

Ds. G. Broene, Oud. Henry Bosch. 
Ds. R. T. Kuiper, Oud. J. W. Garveling. 
. Ds. J. v. d. Werp, Oud., J. H. Nijkerk. 

Ds. H. Douwstra, Oud. H. Vobben.. 



Zeeland, lste, 
Zeeland, 2de, 
Niekerk, 

-
IIolland, Market Str., 
Holland, 9thStr., 
Vriesland, 
Noordeloos; 
Drenthe, 
Harderwijk, 
South Olive, 

Ds. L. Rietdijk, Dud. J. H. Wagenaar. 
Ds. J .. I. Fles, Dud. H. v. Noorde~, 

DB. C. Bode, Dud. W. Donk. 
Dud. H. Kracht. 

Ds. E. BOB, Dud. T. Keppel. 
Dud. A. VanZoeren. 

'.. Orid. R.·Brouwel'. 
Dud. J. Poppell. 
Dud. W. Brink. 

• '$ - Dud. Jacob Talen. 

CLASSIS GRAND RAPIDS. 

Grand Haven, 2de, 
Gnmd Haven, Iste, 
Lamont, ' 
Kellogsville, 
Cleveland, W. S., 

Ds. R Dniker, Dud. Corn. v. Zanten. 
Dud. lIf. Ruster. 

Ds. W. H.Frieling, Dud. S. Langeland. 
. DB. P. Schut,.oud. M. Beersema. 

Dud. G. J. Deunk. 
. Grand Rapids, Spring Str.; 

H " 'East Btl'., 
DB. J. H. Vos, Dud. J. Gelock . 
Ds. J. Post, Oud. A. BiBschop. 

" " . OoIdbrook, 
H " Alpine Ave." 

,Kalamazoo, 
Richland, 
Spring Lake, 
M'tlntague, 
Muskegon, 
Fremont; 
Allendale, 
New Era, 

DB. L. J. Hulst, Orid. S. S. Postma. 
Oud. W. Naber .. 

Ds. F. Wilandt, Dud. W. Hoek. 
Oud. H. Lucas .. 

Ds. P. Ekster, Oud. B..lIfeBman. 
. Oud. T. K. Vlasma. 

Ds. Hoeksema, Oud. B. Korfker. 
Ds .. J. Noordewier,Oud. H. Rozema. 

. Ds. W. Heyns, Oud. F. Bierling. 
. Oud. S. Rutgers. 

CLASSIS IOWA. 

Harrison, Dakota, 
Lincoln Centre, Dakota, 
Oostfriesland, 
Ridott, 
Steamboat Rock, 
Pella, '-
Ackley, 
Drange City, 

DB. T. v. d. Bosch. 
. Ds. J. PleSBcher. 

Dud. C . • T. Ocones. 
Ds. J. Stadt, Oud. E. Ammerman. 

DB. H. Bode.' 
Ds. E. Broene. 

Oud. C. Schaap. 
DB .. J. Geulker, Oud. J. v. d. Haak. 

CLASSIS ILLINOIS. 

'Cincinnati, 
Roseland, 
Chicago, 
Lafayet!", 

Dud. J oh. de Later. 
DB. H. v. d. Werp, Oud. C. L. Clousing. 

Ds. W. Greve, Oud. J. H. BOB winkel. 
DB. B. Mollema, Ou<;1. E. Goris. 
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Ds. J. C. Groeneveld, 
Ds. P. Kosten. 

Alto,2de, 
Oostburg, . 
South Holland, Ds. E. L. Meinders, Oud. B.Meester. 

llrieven mel heilwenschen en groete !lau de Synqde van New 
Holland, Dak., en N. Overijsel.. .. 

De afgevaardigden van .Lodi, D. Kook., Drenthe, J: Poppen en 
New Era,S. Rutgers, Iladden door omstandighe\len geen lastbrie. 
ven. Er wordt gevraagd, hoe ten opzicht" van deze afgeyaardig. 
den te handelen. Na da r~denen.gehoord Ie hebben. word); besh. 
ten aan deze Broeders zltllllg en stem Ie gev,en.. . . . 

Nog ·",ordl er voorgelezen eenlastbrief van de Classis Hack. 
ensack, waaruit blijkl, dat Rev. John C. Voorhis en Rev. John y, 
De Baun afgevaardigden zijn van de T. R. P. D. Church nsar deze 

.Synode. . 
. Er woo'dt voorgesteld, ondersteund en aangeilomen om de last. 

brieven te bewal'en, ingeval men sr behoefte. aan zou krijgen we· 
gens de mogelijke koms! der Secundi. . 

Sommige gemeenten mjn nog niet vertegenwoordigd, als: East
manville, Vogel Centre, O. Overijsel,Beaverdam, Borculo, Lan

.• sing, Passaic, Vriesland,Dak.,· Overijssel, Dak.,P.otterdam, Kan., 
·Prinsburo;, Minn., Cleveland, O. Z., Luctor, Kan., en· J ennisonvill~, 

Tegenwoordig is Ds. H. Tempel, leeraal' onzer Kerk, maar aan
gezien hij nog niet te New Holland bevestigd is, en van Lansing 
afscheid genomen, en dua geen gemeente heeft, is de vraag: 40e 
met dezen broeder te handelen? Antwoord: Zitting geven met 
een adviseerende stem. 

ART. III. 

Tot Prlllsis "ekozen Ds. L. Rietdiik; Ds. It. Duiker, Viera. 
'prlllsis; ·Ds. P. Schut, Scriba, en Ds. J. Noordewier, Adjunct.Scl~ba. 

_ ART. IV. 

Na eene korte panze I(eeft Ds. L .. J. Hulst als vroeg:er Presi
dent met een gepast woord den pas vel' kozen Ds. L. Rietdijk den 
stoel, wenschende ZEw. '8 ,Heeren zegen in zijn zeer gewichtig0 

. task. Ds. L. Rietdijk zsgt, deze met het oog op Hooger Kracht 
aUeen te durven aanvaarden. 

ART;V. 

De Vergadering, bij monde van den Vice.President, heet de 
\ afgevaardigden van de T. R. P. D. Church hartelijk welkom, en 

verzoekt hunne hulpe en deelneming in 't belang del' Synode. 
Rev. JohnC. Voorhis; antwoordt, dat, vertaald, hierop neer

k;>mt: 
"Broeders en Medearbeiders, strevende te zamen voor hatze!f-

, 

, , 



degeloof! Wij spreken met eene zekere moeiIijkheid. daar BOrn. 
migen de Engelsche taal niet verstaan" Wij zijn vroeger op uwe' 
vergaderingte Ohicago ge;lyeest; vele hekende gezichten,' die wij 
am der waarheid wi! leerdenhoogachten, zijn hierI!iet te zien. 

Onze naders kennismaking met de Ieden vande Olassis Hud. 
son, en het nu en dan voor (lns predikell door hen, heeft veel loe. 
gebracht tot vsreenigingder tweetakken van dezelfde Kerk. 

Wij zijn verheugd met u te vergaderen, en wenschen en bid. 
den, dat uwe handelingen dienstbaar mogen worden tot volle ver· 
eeniging van de twee takken der door Ohristus' hloed gekochte 
Kerk." 

ART. VI. 

Men merkt op, dat' als afgevaardigden op de Synode zijn ge. _ 
komen: van de gemeenten Beaverdam, Oud. H. jDalman, en van 
Oost.Overijsel, qnd. J .. Kuipers, welke Broeders zitting nemen. 

·ART. VII. 

De President leest voor het Formulier van instemming met de 
Gereformeerde. b~ginselen. De Vergaderiflg antwoordt· staande 
met een plechtlg J S, _ . 

ART. VII!. 

. N adat, ter bevorderingvan goede orde, de afgevaardigden van 
iedere Olassis hij elkander 'zijI! gaan zittan, stelt men voor deze 
Vergadering' vast, als uren van zWing voor elkendag: 's morgens 
vanaeht tot kwart voor twaalf; en's middags van twee tot vij! uur; 
terwijl in iedere zitting 15 minuten panze gegeven zal worden. 

ART. IX. 

Als regel van orde aangenomen: "dat niemand, tenzij hemzel
ven de zaak hetreft, zonder bijzondere toestemming van de Vel'ga
dering, meer dan twee malen, en dan niet langer dan van 5-10 
minutan, over hetzeHde onderwerpspreken mag." 

ART. X. 

De morgen-zitting gesloten door den Vice.President, DB. R. 
Duiker, met dankzegging. 

ART. XI. 

MIDDAGZITTING. 

Geopend doorDs. P. Schut met gehed, na het zingen van PB. 
'25: 2. '...... - " .. 
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ART. XII. 

Op de vraag: in .welke betrekking de docenten tot de Synoda. 
Ie Vergaderingstaan? antwoordt men: Zij hebben zitting met pree 
ad viseerende stem. 

ART. XIII. 

Voorgesteld en aangenomen dat rapporteurs van nieuwsbla
den onze Vergadering mogen bijwonen; en, opdat geene onjuisthe
den der wereld ingezonden worden, zullen zij;. hetgeen zij willen pu
bliceeren, door den Seriba en zijn Adjnnct laten beoorde';len ... 

ART. XIV. 

Ter tafel komt het afnemen van den oed tegen de Simonie van 
Ds. J. Plesscher. ZEw., voormaligprediker in de and Gerefor- , 
meerde Kerk in Duitsehland, was door de Duitseh sprekende Hol
landsch Christelijk Gereformeerde gemeente, Lincoln Oentre, Iowa, 
geroepen, enc,!oor de Classis·lowa behoorlijk geexamineerd en gein-

, stalleerd, met uitzonderiD!5 van het afnemen van genoemden eed, 
dat door omstandigh.eden met was geschied. 

De Synode oordeelt, dat het. afnemen van dezen eed nu wei 
niet haar werk is. Zij wil dit echter op verzoek der Olassi.s Iowa 
wei doen, en draagt de uitvoering op aall Docent G. E. Boer, die 
er onmiddellijk toe overgaat. 

ART. XV. 

Tusschenbeiden brengt de President de groete van Ds. Baron 
aan de Synode over en zegt, dat ZEw. in de Synods veel belang 

. stelt 'en· haar des Heeren zegen toewenseht. Als kennisgevillg aan
genomen .. 

ART. XVI. 

. Daar thans voor de eerste maal als predikanten ter SynodEl 
zijd, de leeraars: P. Kosten, J. Geulker, Joh. v. d. Werp, J. Rie
mersma, W. Heyns en J.Plesscher, worden deze Broeders :door 
den President verwelkomd als leden dezer Vergadering. 

ART. XVII . 

. Aan de orde het lazen der Notulen van 1884. Besloten: dit 
op te dragen aan ~ene Oommissie, die in haar rapport oak opneemt 
de artikelen, wuarop deze Vergadering terug moet komen. 

De Commissis benoemd, bestaat nit: E. Broene, E. v. d. Vries, 
H. Douwstra, J. Geloek en C. L. Clausing. '. ' 

XVIII. , ". j .,., 

Gelezen een brief van de gemeente Passaic, verklarende de re" . 
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denen waarom zii- geene afgevaardigden gezonden had. l'IIen wilde 
den leeraar, DB. R. Drukker, die nog maar pas in de gemeenie 
w'erkzaam was, niet gaar'ne, zoo lang zien vel'trekken, en de Ouder- . 

, Iingen konden hun werk niet zoo lang verlaten. Als kennisgeving 
aangenomen. . 

ART. XIX. 

Men komt nog eens weer terug op de lastbdeven, waarvan en-
kele den naam: "Ware Holl. Gereformeerde" dragen.. . 

De redenen gevraagd zijnde, bJijkt,dat ditslechts eene on
nauwkeurigheid is: men heeft vergetep den ouden naam door Ie 
strijken en den nieuwen er voorin de plaats te schrijven. 

Dit is niet het geval met de gemeente South Holland, die dit 
met voerbedachten rade' heeft gedaan. Ter verklaring waarom, 
legt Ds .. E.L. Meinders. een . stuk ter tafel, dat de. redenen uiteen, 
zet. 

Na heel wat discussie verleent men de afgevaardigden van 
South Holland zitting in de qualiteit zoo als zij hierziju, . 

ART. XX. 

Aan de orde komt een vraag, door de OJassis Illinois op de 
Agenda gebracht, staande in allernauwst verband met het ongere~ 
gelde van den lastbrief der gemeente South Holland. De vraag 
luidt: . 

"Of Ds. E. L. lIieinders, die voor de Classis Illinois betwijfelt, 
of de Holl. Ohr. Gere£. Kerk nog wei op het·standpunt der Refor
matie'staat, met andere woorden: of zij nog weide voortzetting van 
devroegere Gereformeerde Kerk in Nederland is, en dusmet zij
ne gemeente tot het oorspronkelijk standpunt is teruggekeerd met 
het opzettelijk behoud vall dell ouden naam: "Ware Hollandseh 
Gereformeerde Kerk", zelf daardoor lli@t dell band del' gemeen
sehap verbreekt, die ZEerw. en zijne gemeente aan de Holl. Ohr, 
Gerer. Kerk verbond?" 

Hiermee staan in' verband wat door South Holland' op .de 
Agende gebraeht is, en het stuk in. Artikel 19 vermeld. Oak dit 
laatste wordt gelezen. Het laidt: 

~'VERKLARING 

DOOR DEN KERKERAAD DEn W. H. -OEREF; GEMEENTE SOUTH HOLLAND, 

ILL., AA.N DE SYNODE; DIE ~TAAT GEHOUDEN TE WORDEN, T;E 
GRAND RAPIDS, DEN \)DENJ UN!, E. K. 

Eerwaarae Vergaaering, heW 

Dewijl onze verklarillg door de Classis Illinois,!'!' op de 
Agenda, .en in DE WACHTER, olljuist voorgesteld wordt, deze vel'_ 
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klaring jnist wedergegeven, alsook de grondeniwaaroll dezelve rust, 
gelijk hierbenevens voIgt. 

VERKLARING. 

Ds. E. L. Meinders verklaart, 01'. verzoek van de voorDoem.de 
Classis, gelijk voIgt: lk geloof weI, dat de Holl. Chr. Geref. Kerk 
in Amerika e.ene histori.sche feitelijke voortzetting van de Ohr. Ge, 
l·ef. Kerk in Nederland is, met·betrekking tot derzelvertegenwoor-

. dig .bestaan; maar betwijfel zeer, of dezelve eene historiesle feitelij~ . 
ke voor!zetting van de Nederlandsche Gereformeerde Kerk is, met 
iJetrekking tot derzelver GeloofsbelijdeniBschriften en de Bepalinc 
gen van de Synode van Dordt, 1618-1619. Met dewelke verkla
ring de mededepntaat, nJ., de Ouderling, L. Van del' Aa, instemt. 

GRONDEN, o;p DEWELKE DE VOORNOEMDE VERKLARING RUST, GELIJK 

VOLGT: 

Art. 1. In de voornoemde Verklaring, lettende op den volzin. 
nl., dat de Holl. Chr. Gere!. Kerk eene hiatorieele feitelijke voort
zetting" is vande Chr. Geref. Kerl<, hetgeen met betrekkiug van de 
N edorlandsche Gereformeerde Kerk in twijie! getrokken wordt, 
leidt tot tweejuiste geoolgtrekkingen: nl., a. dat de Holl. Chr. Ge
re£. Kerk, en de Cllr. Gere!. Kerk, thaDs in wezen een zijn; b. dat 
van deze beide Kerkgenootschappen in twijfel getrokkenwordt, of 
dezelve historieele feitelijkevoorzetlingen van deNederlandscbeG&
reformeerde Kerk zijn, in den :.in gelijk gezegd is; weshalve de 
gemeente South Holland, metverrewegdoo,·meerflerheid van stem
men hot veiligste achtte, om tot het oorspronkelijk standpunt vaB 
de W. H. Geref. Kerk terug te keeTen, ODder dewelke, naam entitel, 
dezelve bij den Staat Illinois gelncorporeerd was, en nog is. 

Art. 2. Deze twijfellil't opgewonden in de organis.tie van d" 
Chr. Geref. Kerk in Nederland van dewelke de H. Chr. Gerefor
m<oerde eene historieele. feitelijke voortzettlng is. 

Art .. 3. Deze organisatie, ODder den nRam en titel mn Oh,..< 
Algesch. Kerk, is een op";ehtolijk ontkennen van de leer, tucht en 
reehlen van de Gereformeerde Kerk, en, Qfschoon die lier k nu we! 
den lJaam en. titel van de Chr. Geref. Kerk draagt, leroorzako van 
/11eerdere vrijheid van godsdiens!, zoo heeft die .Kerk voornoemcl 
feit, . zoo vel' ons bekend is. nooit 0 ff i c.i eel her l' 0 e pen • 

• 
Art. 4. En of schoon, de Dordsche Korkorde in de ChI'. Ge

ref. Kerk, in plasts van de Utrechtste, wederom ingevoerd, en VOOF 

het verschuiven van de Utrechtscho schuldbeliidenis·gedaan· is, zoo 
<is dezelve alleszins betrekkelijkherleefd in het gevoelen van Ds. 
Littooij; welk gevoelen door Ds. KleinendOl·st weI weersproken is, 
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.toch door onderscheidene Kerkelijke organen, en, zoo als ons 
Vaal' dengeest staat, door de Theologische School, te Kampen, toe
gejuicht. En ook heeft DE WACHTER, het Kerkelijk ol'gaau del' 
Holl. Chl'. Gere£. Kerk, dit godaan. ' . 

. Art. 5. En of schoon de vereeniging van de Chl'. Geref. Kork 
met deRe£. Church weI veelverzwakt is, tel' oorzaak vim de Vrij
metselarij, zoo openbaart dezelve,. bij wijze van verzwijgen, tach een 
,eerbiedigen mel de leer van de Ref. Church. En uit de toespra
ken opde Synode H. van de Hall. Chr. Geref. Kerk, is vooral van de 
ziJde del'. Hall. Chr. Gel'. Kerk <:Ie zncht naar eene aHeszins be trek. 

'kelijke vereel)iging gebleken. 

,Art. 6. Het door de II. Synode te berusten in de guaesties van 
de Dss. W. R. Smidt en J. I. Fles. 

Art. 7. Het goedkeuren van het scbrijve~ van Ds. L, J. Hulst 
in DE WACHTER over Ef. 5: 14, en,het veroordeelen van het inge
diend beklagtegen deze en gene nildrukkingen van hetzelve van 
den Ke,:keraad van South Holland door de Synodale Commissie, 
en het genomen !lesluit van de Ll. Synode, dat door de e. k. Synoe 
de naar aIle waarschijnlijkheid zal goedgekeurd worden. 

Art. 8. Het openbaar beschuldigen van de Classis Holland 
door DE WACHTER van de wijze van Ds. Meinders' schrijven in de 
"'Grondwet", zonder voorafgaande verm'aning en te:rechtwijzing. 

Art. 9. Onderscheidene stukken, die zijdelings of roeht
streeks eenen Remonstrantscben geest adernen, dewelke in D" 
WACHTER geplaatst, geeerbiedigd en weI eens verdedigd worden .. 
Ook is de Kerkeraad niet vereenigd met het model van de pred;
king van Ds. Hulst in DE WAOHTER,; weshalve De. Meinders een 
boekje hieromtrent boopt in het licht te geven. 

Art. 10. Het verzuim van de Catechismus-pr,ediking en van 
bet nalalen van het lezen van de Wet; het lijken in de kerk brell_ 
gen in deze en gene gemeente", en dan een lijbede te hauden, als 
ook het bijwonen van deze pleehtigheid van dezen en genen leeraar in 
andere kerlwn, zoo als ons uit zekere bronnen bericht is; dewelke 
alIeszins eene wasl'schijnlijke zekerheid vooronderstelt. 

, Art. 11. 01' de"e 'roornoernde gronden bernst onze twij£eJ. 
En wij bopen dat de Synode dezelve, en de vraag van de Classis 
Illinois, en deanderepnuten van South Holland met een biddend 
j'Ur! overwege. En wijbopen vast te nonden aan de leer en tncht 
der Nederlandsebe Gereformeerde Kerk. Hier staa,n wij; wij kUll

nen niet andel'S. D.e Heere belpe on .. :. Dit worde zoo. En zou 
de Synodede gedane vraag op de Agenda, daor de Classis Illinois 
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gedaan, bevestig~nd beantwoo~den, .wij hopen desni~ttegenstaande, . 
om. de Hall. Chr.Geref.· Kerk te achten en te waardeeren, en ,de 

, Heere geve ons Vaal' elkander te bidden. 
Namens den Kerkera~d gelijk voorn., , 

(Was geteekend), E. L. MEINDERS, Pr",sis, 
L .. VAN DER AA, Scriba," 

. , ' 

Ntl blijkt dat dit stuk iu hoofdzask is wat men opde Agenda 
vindt, aileen wat meer uitgebreid. Daarom besloten, ditals deau
thentieke verklarin~ van South Holland te beschauwen, en stuk 
vaal' stuk te beoordeeleu. De bespreking vangt aan. 

ART; XXI. 

De tijd vaal' deze zitting verstreken zijnde, zingt de Vergade-
ring Ps. 25: 4, en Doc.ent G. Hemkes sluit met dankzeggi~g. . 

DONDERDAG, 10 JUNI-MORGENZITTING. 

Geopend door Docent G. E. Baer, nadat gezongen was het 4de 
vers. uitden lIiorgenzang. 

ART. xxV. 

1I1en komt weer terug op de zaak van South Holland, Art. 1, 2 
en 3.Alleskomt hierop neer: Onze Kerk is nu vormelijk een met 
de Christelijk Gereformeerde Kerk van Nederland. Die Kerk 
heeft door het aannemen van den naam Christelijk "Afgescheiden" 
opzicbtelijk de leer, tucht en rechten del' Nederlandsche Gerefor
meerde Kerk van 1618-19, vaal' 't aog del' wereld, antkend. .Het 
aannemen vanden naamChristelijk Gerefarm'eerdeKerk,heeft de 
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zaakniet veranderd, omdat zij van het aannemen van, den eersten 
naam ( Chr. A f g esc h.) nooit officieel Bchuldbelijdenis heeft 
gedaan. . '. . 

Uit de toelichting van de afgevaardigden van South Holland 
wordt duidelijk, dat dezen Bchijnen te meenen, dat onze Kel·k vroe
ger nietvormelijk een was met de Chr.Geref. Kerk van Nederland, 
en zou dit later g-ezQcht hebben, en geworden zijn . 

. Hier merkt Oud. Gelock op, dat onze Kerk altijd gezocht heeft 
. een te zijn met die Kerk in Nederland, gelijk blijken kan uit klach
ten en verzoeken ingediend bii. de besturen der Dntch Ref. Churcb: 
Dat onze afscbeiding nooit iets andel's bedoelde, kan oak blijken uit 
de Synodale Handelingen van 1857 en 1860, der ChI'. Afgesch. Kel'k. 

Verder tracht men het South Holland duidelijk te maken, dst , 
del' ChI'. Geref. Kerk den naam van "ChI'. Afgescbeiden" door de 
l'egeering was opgeclrongen, en men zich had afgescheiden om Ge
reformeerd te blijven, gelijk wij hier ook hebben gedaan. 'Nooit 
heeft de ChI'. Geref. Kerk de beginselen van Dordt laten varen, ge
Jijk blijken kan nit de Acte van Afscheiding van 1834; alsmede uit 
de Synodale Handelingen der Chr. AfgeBcb. Geref. Kerk van 1836 
-1857, bladz. 17, letter c, No.'s 1, 2, 3. In ons midden zijn er oog
getuigen, die de afscheiding in Nederland mede hebben doorleefa 
en nu ketzelfde constateeren .. 

N a lange bespreking stapt de Synode van deze zaak af, en be
sluit de iiiaak in handen van eene te benoemen CammiBsie te stellen, 
die, nadat alle punten besproken zijn, de zaak beoordeele en vaal' de 
"ergadering rapport nitbrenge. 

ART. XXVI. 

Men gaat over tot behandelen van Art. 4, betreffende de aan
name vall de Utrechtsche Kerkorde; Art. 5, handelende over de 
verhouding van beide Kerken tot de Ref. Cburch; vervolgens Art. 
6, inhoudende bezwaar tegen de Synodale Handelingen van 1884, 
in zake Dss. W. R. Smidt en J. I. Fles. Lang en geduldig zijn de 
discussien; op aile mogelijke wijzen tracht men de afgevaardigden ' 
van South Holland te onderwijzen.· Nog is men over Art. 6, niet 
aan 't eind, of de tijd voor de murgenzitting is verstreken. 

ART. XXVII. 

De morgenzitting gesloten door Os. J. H. Vos, .na het zingen 
van Ps. 72: 11; en die van den middag geopend door Rev. John C. ' 
VOOl'his met gebed. . . . 

ART. XxVIII. 

,Na van Art. 6 afgestapt te zijn, gaat de Ver .. adering over tot 
punt 7, 'betreffende' het' schrij'l'en van'))s. L.J. Hulst, over Ef. 5', 
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14; dan Art. 8;< beklag over ,het schrijven vim ,de -Classis Holland" 
'nan Us: Meinders door DE WACHTER; vervolgens Art. 9, betreffen
de den geest van somniigestukken in DE WACHTER 'gepubliceerd; 
eindelijk Art. 10, een beklag als zoude Catechismus-prediking en 
wetlazing nagelaten worden, en lijken in de kerk gebracht en Jijk-' 
redenen gehonden. ' 

- Nag altijd gaat men in denzelfden gees! van, groat Iteduld en 
broederlijke terechtwijzing voort, doende alles wat mogelijk ie, om 
bij ieder punt de afgevaardigden van South Holland te overtuigen, 
dat hun -vermoeden ongegrond is, en _zoo ,mogelijk wil men de er
gernissen wegnemen, daar de Vergadering, evenze.er all3 ·zij, Gere~ 
formeerd wil zijn en goede orde in de Kerk ?ewaren. 

ART. XXIX. 

lIien gor.akt tot Art. 11; maar dit slechtseen slot van hetge
heele stuk zijnda, en geen pnnt van bezwaar" wordt voorgesteld om 
eene Oommissie vaor onderzoek, en rapport te benosmen, die de-ga_ 
lleele zaak ove,.wege en haar oordeel dor Ver~adering voorlegge te~ 
gen morgen. De Commissie benoemd bes'taat li.it de volgende per
sonen: J. II. Vos, H. Douwstra, H. Bode, P. Schut, J. Noordewier, 
J. Gelock en J. H. Boswinkel.' 

ART. XXX. 

Er wordtvoorgesteld, om, wanueerde Synode de werkzaamhe
den vonI' deze week zal staken, _ en in de volgende 'Veer aanvangen, 
uittescheiden Vrijdag met eene avondzitting, en te beginnen Maan
dag middag mll cen UUl', met het DOg op veraf wonende afgeva.ar
digden, die naar huis verlangen. De leeraars zullen hiervan in 
~ullne gemeenten kennis gaven. 

ART. XXXI. 

Gesloten door Ds. W. H. Frieling, nadat ZEw. heeft laten zin
gen het laatste vers van den Avondzang. 

11 JUNI. 

ART. XXXII. 

Morgen-zitting geopend door Ds. J. Post, nadat, men had gezon-
gen Ps. 68: 17. ' 

ART. XXXIII. 

De Adjunct-Scriba deelt de Vergadering mee, dat de Commie
sie in zake de VerkJaring van South Holland nog niet geheel gereed 
is. maar ditspoedig hoopt te zijn. Bij monde van Ds .. f. Noorde
wier;wordt namens de Commissie voorgesteld, dat;daar de Notu-
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lmUhansbij hen berustell en hun rapptlrt zoowat allesg~ ... en z. I) 
wat gisteren inbeh'mdeling was, de Natulen dus niet ;;elezen WOl'

'~en, maar dat de'Vergaderinghet, rapport afwachte, Dit wordt 
goedgekeurd. ' 

ART. XXXIV. 

Er wordt gevraagd, wat nu aan de orde te stellen? Men snt
woordt: de Agenda, punt Harderwiik, luidende: "/)e, Synode 
wordt vriendelijk verzocht, am de rooster Vaal' de TheD!. School 
tell' aanzien van ODZe gemeente ietwat t(': herzien.", Op voorstel van 
DB. J. Noordewier, basluit de Synods dit te laten rlisten, totdat 
men over den rooster gal handelen. 

ART. XXXV. 

Ds. T, v. d. BOBllI, ver.oekt de Synode am haar iets te mogen 
y'ragen in betrekking tot Art. 58, 59 en 69, onzer Alg~meene Bepa
lingen in ~ake aannemen en bevestigen van lidmaten~ die :uit ande
<'" Kerken tot ons a'Verkomen.N a eenige disc1lE!sie besloten, am 
hi erin' geene verandering te maken, en over te gaan tot de orde van 
dell dag. ' 

ART. XXXVI. 

De Dommissie, in Kake South Holland's bezwaren gereed zijnde, 
tapport"ert aldus: , 

"DeCommissie, in zake de be"waren van den Kerkeraad van 
'South Holland gekozen, kwam gisteren' avond ssinen. Na bij 
monde Yan denPrroses gebedel1 te hebben, heeft de Commissie al 
de b~zwaren punt voor punt ernstig en nauwkeurig ovel'wogen, en 
steltin korte bewoordingen die genoemde bezwaren, en de moge
!iJke wegneming, aldus vaal': ' 

Art. 1, 2 en 3 van Sonth Holland's bezwaar-schrift hevatten, 
dat die kerkeraad weI gelooft, dat de H. C. Geref. Kerk in Ameri
ka de historische voortzetting is van de ChI'. Gere£. Kerk in Ne
derland; maar twijielt ~eer, of beide (d. i. de Chr. Gere£. Kerk in 
Nederland en de H. C. Geref.Kerk in A,merika) feitelijk de histo. 
rische voort"ettingen zijn der Ned. Getef. Kerk 'Van de jaren 
1618-19. . 

Daarom zijn zij teruggekeerd tot dell ouden naam en het onde 
standpunt, gelijk Onze Kerk oorspronkelijk onder dien naam ge-
~incorporeerd was. \ ' 

Degrand VOOl' dien twijfel, door den kerkeraad van S. H. aan
gevoerd, ligt ill de. prganisatie del' Kerk in Nederland, waarvan de 
Holl. Chr. Geref. Kerk eene voortzetting is. Zij. heeft den naam 
van Chr. "Afgescheiden" aangenomen en daarmede opzichteJijk 
"ntkend de.leel) tllcht en rechten del' Geref. Kark. Wel draagt 

• 



~ij nu weer den ·naam "Gereformeerd", maar heeft naar den afge. 
vaardigJeu van S. H .. hekend ie, hel vroeger. feil nooit officieelher-
roepet~. '\ '. 

Hierop heeft de Synode tel' vel'klaring van die omstandigheid 
en tel' w,egneming-zoo mogelijk-van 4et bezwa:al'J fristeren ge~ 
antwoord, dat het aannemen van dien' naam. Ohristelijk "Afge
"eheiden" plaats had,omdat men andel'S van wege de Regeering 
.geene vrijheid van godsdienst krijgen kon; maar datzij inderdaad 
nooit den naam en de beteekenis van Gere£ormeel'd had losgelaten, 
zooals daarnit blijkt, datvel'seheidene gemeenten zieh Gerefor
meerdnoemen, ell ook Docent VaH Velzen zieh b. v. altoos t,eken
de "Ge're£ol'meerd" predikant. n.iaar wat over~gens de ,naamsver
andering betre£t-die laat de Oommissie voor rekening del' Kerk 
in Nederland. 

In Amerika heeft onze Kerk den naam·T. D .. R. Ohureh los
gelaten en noemt zieh nu Holl. Ohr. Geref. Kerk; maar zij heelt 
daardoor volslrekt niets willen prijs geven van de aloude Ned . 

. Geref. Kerk in Ned. 1618-19. . 
Verder zeggen S. H.'s afgevaardigden het volgende: 
De W. H. Geref. Kerk was vroeger niel vormeIijk een met de 

Ohr. Gere£. Kerk in Nederland, maar later zoeht zij zieh met haar 
te vel'eenigen en werd e en. En dit zou eene· foul van onze Kerk 
in Amerika zijn. 

N u blijkt echter uit de Syn. Hand. van 1857 en '60 del' Ohr. 
Afgesch. Gere£. Kerk, enUuit de verklaring, van Br. Gelock, dat de 
A£"cheiding onzer Kerk nooit iets andel'S bedoeldhad dan gemeen
sehap met de Ned. Ohl'. Geref. Kerk. 

Alzoo is hetoOl'deel uwer Oommissie, dat de kerkeraad van 
S. H. indeopvatting' aangaande dezeomstandigheid onjuisl is. 

Wat punt 4 betre£t, nl. dat de Ned.··Ohr. Gel'ef. Kerk de 
Utl'eehtsehe Kerkorde met de Dordsehe verwisseld hee£t, is uwe 
Oommissie van oOl'deel, dat volgens eene brochure van wijlen Ds. 
4. de. ·Vos, destijds predikant te 'Zwolle, Ned., de Utrechtsebe 
Kerkorde vOOl'al ten doel had de dingen,die op·d~ tegenwoordige 
'toestanden niet pasten en nimmer door de Geref. Kerk. in bescher
ruing waren [lenomen, uit die van Dordrecht te verwijderl?ll. Hoe:
weI die dingen in geenen deele het wezen del' Kerkregeel'ing raak, 
ten en men een goed doel be-oogde, kwamen or noch tans velen te
gen in vel'zet, weshalve, om vrede ta bewaren, zij dan ook 6p_ de 
Synode te Amsterdam in 1840 geheel is ingetrokken. 

Hieruit meent uwe Oommissie Ie moeten afleiden dBt de 
Utreehtsche Kerkol'de o;een anderen geest .kenmerkt dan die van 
Dordl, gelijk ook blijkt uit de gereede terzijdestelling in 1840. . 

Omtrent hetgeen de a£gevaardigden van S. H. zeggen, dat de 

• 



15 

Ch~. Qere£. Ke~k in Nederland niet besHst genoegis in .. het vel'· 
oerdeelen en .fmanen van verkeerde punten in de' Be£. Church
acht uwe Commissie niet ter beoordeeling op haren weg te liggen .. 

. Dat. onze Kerk, staande de Synod. Vergadering van 1884,zou 
getoond hebben met de Am. Ref. Church te willen vereenigen is· 
blijkens de.notulen van '84 onjuist. De Vergadering onzer Synode 
wastoen evenzeer als nu nog overtuigd, dat de. platforms van beide 
.Kerken te zeer verschillen, da)! dat men met.ernst aan vereeniging 
kon denken .. De Synode openbaarde toen en. wenscht nu nog 
eveDzeer, dat, indien de zwarigheden tussehen beiden wegg-enomen 
kondenworilen en men op zuiver Sehriftmatigen grondslag e e Ii 
kon worden, dan hoe eerder. hoe liever, met de behartIging der 
bede van Jezus: "Dat allen, die zieh naar Hem noemen; e e n mo· 

- gen zijn." 
. Ten opziehte van S. H.'s bezwaar tegen ·de opname vanDs. 
Fles oorde.elt de Commissie, dat, aangezien de .Classis Holland ver
klaarde, dat Ds. Fles op bedoelde Classis zijne hartelijke in stem. 
ruing betuigd had met de belijdenissehriften der alollde G.ere.£. 
Kerk, de 37 AI't. des Qeloofs, den Heidelbergschen Catechi8mus 
en de Vijf Artikelen tegen de Bemonstranten en alles-,-z i j h e t 
00 kin e i g eng esc h rift e n wat daarmede strijdig is ver· 
:wierp, zon uwe Commissie als zoodanig daarop niet terug kunnen 
komen. .Maar aangezien Ds. Fles in eene zijner drie'voorlezingen 
eene uitdrukking bezi~t, die bij gevolgtrekking tot de ontkenning 
der Godheid van ChrIs!ns zou leiden-zoo daeht uwe Commissie 

, dat ~I zulke uitdrnlrkilll'en niet betamelijk ell zeer gevaarlijk, en, 
of schoon niet kwalijk gemeend, toch kwalijk gezegd, zijn. 

Daar Ds. Fles even weI duidelijk op deze Synode verklaard 
heeft 5n de Godheid van Christus van harte te golooven, zooal8 oak 
altijd uit ZEw.'s prediking blijkt, de kerkeraad van S. H. nn in die 
verklaring zou moeten berusten, aapgezien ook die sehriften voor 
de opnaIllealreede uitgegeven waren. 

Aangaande het bezwaar vau S. H. in zake hel boekje van D8. 
Smidt, oordeeIt de Commis8ie dat de Synode in '84 in betrekking 
tot het toelaten van 'liederen in aankomende Duitsehe gemeenten 
weI wat toegeeflijk handelde,· en aangezien Ds. Smidt somuiige 
stout gestelde en in zulk een teedere niet genoeg gemotiveerde 
punten, als het beweerde op pag. 11, no. 3 in zijn boekjewa! dreef, 
alsookde invoerino: van zulke Duitsche liederim in de H 0 II·" n d. 
8 C h e gemeente van Ridott te sterk dreef-dat drijven af tekeu· 
ren was. 

Het zesde pUllt val:! bezwaar, nl. dat de Classis Holland pu. 
bliek het veelvuldig sehrijven van Ds. Meinders berispte, is ver
vallen, .doordien de Classis Holland in de Synode l3eleden heefl in 
dit opzicht eerst naar Matth. 18 te hebben moeten handelen v 0 0 l' 
zij a.an haar .chrift publicatiegaf. 
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Aabgaabde het zevende punt,bi- dat S. H.'s. kerk~ra~d be. 
l!waar had tegen de verklaring van Ds. Hulst in DE W AORTER, 
over Et5: 14, rapporteert de Commiesie, dat Ds.:E!ulst de uit· 

.drukking ill a b s t I' a 0 t 0 terugneemt; als niet houdbaar; maar 
dat hij, wat Eiine bedoeling alIngaat, d.armede voistrekt niet ge· 
meend heeft en niet meent, dat de mensilh iets, ook het geringste 
zelfs, tot zijne "aligheid zou kunnen toedoen, gelijk gEw., staande 
deze vergadel'ing, openlijk voor de Synode betuigt. :E!iermede 
moet, nailr het oordeel del' Commis"ie het bezwMr van S. H. op 
dat punt ver"allen. 

In betrekking tot het negande punt III. dat in sommige stuk. 
keu een bettekkelijk Remonstrantschen geest ademt, oordeelt uwe 
Commissie: 
1. dat dit Mg bewezen moet Wilrden; 
2. dat DE WACHTER, als Zoodanig onze geloofsbelijdenisnog 

niet is; . 
3. dat de Conimissie sterk aanraadt, dat de Redactie zoo streng 

alsmo!!slijk is, zal waken, clat aile stukken, die ook maar in de 
verste verte naar g. en6emden !'Ieest ietwat rieken, voor goed 
uit DE WACllTER verwijderd blljven. . 
Wat betteft het tiend'; punt nl. het verzuimen vShCatecbismus 

prediking, het lezen op Zondag morgen voor de gemeente van de 
Wet, het brengen van lijken in de kerk, en bet doeu \tan lijkpredi. 
katies, geeft de Commissie hierover als haren wensch te kennen, 
dat de Synode de volgende resolutie aamleme, nl.: 

De Synode de afgevaardigden vanS. H. geboord hebbende, 
als dat zij nnar gerueht hebben vernomen, dat meil. "ioh hier en 
daar niet streng aan de orde del' Kerk houdt, verklaart deSynode 
zioh te honden en als regel voor teschrijven, dat de gemeenten on· 
zer Kerk zioh iu nile punten aan de goede orde der Kerk honden. 
. ,N a alles, wat .nu aangaande de onder.cheiden punten gezegd 

is, drukt de Synods als haren vurigen wellach uit, dat de gemeen· 
te van S. H. nu hieriil mage berusten, en voortaan ook onder den 
aangenomen naam Holi. ChI'. Geref. Kerk met ons zou kunnen Ie· 
yen, enslrijden den· goeden strijd des geloofs. Wij zijn volkomen 
in onze harten overtuigd, dst wij de geheele waarheid del' Schrift, 
naar de Gereformeerde belijdenis liefhebben en verdedigen, en 
wenschen dit te doen zoo lang wij leven." 

Dit rapport gehoord zijnde, wordt aangeuomen en punt,Yoor 
punt, na kortebespreking,· goedgekeurd: . 

ART. XXXVII. 

.. Aan Ds. E. ,L. Meinders wordt gevraagd ot hij ook iets belref. 
fende delle ,;sak te zeggen Ile~ft? ZEw. antwoordt: . "Zoo niet 
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voortkunnende." Daar de rest niet wei verstaan -wordt,kan men 
,he't eernte Diet begtijpen; daaromworden de afgevaardigden van 
B. H. verzocht om hunne gedachten over dit rapport schriftelijk 
ter tafel te brengen, dat gij beloveu tedoet>., 

-ART. XXXVIII, 

Voorgesteld en llangenomen om in het v~rvolg de Classis
: boeken mee te nemen naar de Synode,_ daar dit weI eens zeer ge

makkelijk kan zij:! ler toelichting van zake!l. 

ART, XXXIX 

De Oommissie aan wie het onderzoek der notnlen' van- '84 i8 
-opgedragen rapporteert, dat alles in vrij goede orde, was, en leg! 
_ eene Iijst tertafel-van aile artikelen, waarop deze vergadering te
rng moet komen. 

-_ART. xL 
\ 

Men komI terug op de Synod. Hand. 1884, Art. 12, 14 en 59, 
in zaka een protest togen W. R. Smidt, in betrekking- tot Duitseh 

_ kerkgezaeR _ Ue Vergadedng oordee1l, dat, nademaal het door de 
_ Bynad. Oomm. ter tafel gebracht word-en za!, er IIlU af te stappen. 

ART. XLI, 

Aan de orde is Art. 19, 20!i, 21 en 27 in verband met de Agenc 
da punt 3 der Classis Hudson, betreff,;nde BinnM!. Zen ding. Vit-

-gesteld tot }1aandag, daar men Iwopt dat Ds. R. T. Kuiper dan te
genwoordig za! zjjn. De Scriba der Binnenl. Zellding geeft yel"

slag, zie Bijlage II; vervolgens geert de Penning",eester dier Zen_ 
'. ding verslag, waarnit blijkt, dat de stand dl-er kas is als voIgt: 
, Ontvangen $1,010.46. Uitgaaf $849.06. :8ezit aan waarde $1,791.10. 

ART. XLII. 

De Vergaderlng komi lerlig.op Art.20b en 61 der Synd. Hand. 
1884 in verband met. de Agenda pant 4, Classis Holland. Men 
vraagt nl. eelle betere re!>:eling vall het salaris van Ds. W. Coelingh. 

- De Synode 'oordelll!, dat, daar Ds. W. C finantiee! voor eigen re
kening sta11t, \Vii hem als diellaatder Kerk tot de e. k. Synod." 
jaarlijks $100 toelage zlillen geven, gelijk sedert '84 toe is geB'Chied. 

ART. XLIII. 

Men maakl bekend, datOud. G. W. Mokros, ale secundlls van 
. Graafechaptegenwoordig:is. . 

! 
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ART. XLIV. 
De deputaten .. vau S. H. gereed~ijnde,.leggenhunne verkla. 

ringter tafel. De~e luidt als voIgt: 
"De deputaten van South Holland verklaren, ns alles overwo-. 

gen hebbende, kunnen in het beiluit van deSynode over onze za· 
ken niet berusten, omreden hunnen twij£eI over den feitelijken 
toestand -van de H. C.Ger. Kerkniet verminderd. maar vermeer
de.rd is; weshalve wij' in den kerkelijken weg met de H .. C. Ger. 
Kerk niet meer voortkunnen, .tenzij dan, dat die Kerk tot haar 
oorspronkelijk standpunt terugkeere." 

( Was geteekend), E. L. MEINDERS, 
• J. MEETER. 

Nu spreekt de Vergadel'hig, bij monde van Docent G. E. Boer, 
inhoofdzaak aldus: . 
. WAARDE BROEDElls!.,-Me.t diepen weemoed des h~rten richt ik 
thans, namens de Synode, mijne woqrden tot u. . .. . 

Na uwe bezwaren lankmoedig gehoord en ernstig overwogen te 
hebbell, zien \Vij, dot dit niet heeft ruogen leideu om owe bezwaren 
weg tenemen. . 

Zoo als gij u verklaart, knnt ge zoo niet langer met ons voort, 
en zijt gereed ons te verlaten. Dit spiit ODS 'ze"r, Wii hebben 
ged.an wat wii konden om 1) te bevredigen; maar 't wasnuch
teloos. 
, Ik herinner mii de afkeurende vermaning van Paulus -.an de 
gemeente van Corinthe, als hij zegt gehoord te liebben, dat er 
sch(7ur:ingen zijn, enz. 

. Indien gij !1;l'onden hebt om ODS te verl.ten op grand der H. 
Schritt en onze form"lieren, dan heb ik en een ander ool,even 
goad het reeht am heen te gaan. De Kerk zou worden v ere 
Be he" ,. d want de gr<>nden van uwheengaanbestaaner niet. 
Gij gast heen op bloot· v e r moe den. nit kan den Heere niet 
behagen. .' .' . . . 

Daarom roapen wij" toe: Verla"t on .. Diet! Herroep 1) we ge
dane stap. Blij£, of keel' terug! 

Geve de Heere u lieht en \Vijshaid am getrouw ie mogen haR-' 
dalen, en met ODS samen,te blijv,en werken." 

DB. E. L. lI1einders antwoordt: "H€>t smart mij te moeten 
weggaan; ik kan met een goed gelfeten nietblijven; gaarne ware 
ik eehte~' in de Kel'k gebleven. Mijne bede is, dat. de Heere de· 
Rerk terug b~enge naai" het Qude,standpunt." 

Hiermede hetuigt 000. B: Meeter zijne i"stemming en heida 
geven die Vergadering de,hand ten "fscheid. ' 

\ ART. XLV. 

DB~ H. Bode· shut deze zitting met da"kzegging; en de l\!id~ 
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·dagzitttngwordt geopend door'DB; J. Noordewier, nadat gezongen 
waBcPB. 119: 83. ' ' "'. 

ART. XLVI. 



" (zieAgendapunt 11); om met de T. R.J? D: Chlirch eeD'; volk,," 
mene vereeniging san te knoopen. ' . 

. De drie punten worden in "~rband'gebracbt met in 't Engelsch 
te prediken, (zie voorgaand artikel1 en de gebeele zask in banden 
'van "een Commissie gegeven,' om in de volgendeweek te rappor-
~~ .. . . 

De Commissie henoem'd, als voigt: Docent G. E. Boer, Ds. T. 
v. q.Boscb, Ds. E. v. d. Vries, .DB.J. C. Groeneveld, Oud. T. Kep-' 
pel, Oud. H. Beeuwkes en Oud. J. H. Boswinkel. . " 

ART. LI. 

Benoeming van PenningmeeBterB. Die voor het Dollar/onds, 
Emeriti Kas, Buitenlimdsche Zending en Theol. Scbool her be
noemd; aismede de Aigemeene Kerkelijke Penningmeester en den 
Controleur.. . 
. . Ds; W. H. Frieling vraagt ziin ontslag als Penningmeester van 
het Fonds ter Bijbel-verapreiding onder de Heidenen, d.t ZEerw. 
toegesta.n wordt. ," 
. Ds .. P. Schut in zijne plaats benoemd. 

I . 
ART. LIt 

Yerkiezing van leden der Synodale Commiasie. Men merkt 
op, dat Ds. R. T. Kuiper n u, en Ds. W. H. Frieling in '87 moe- .,i 
ten sftreden. 

Ds. R. T. Kuiper wordt herhenoemd. 
Docent G. Hemkesvraagt ziin ontslagsls.lid dezer Commissie, 

omdat hij zoo vele bezigheden heeft san de Theol. ·School. Dit 
wordt hem gegeven en in zijne plaats ~erkozen D,s. J. H. Yos. 

ART. LIlI. 

~ . Aan de orda komi een verzook door FrernontCenlre op de 
Agenda geplaatst: "De Synode overwege om de afvaardiging naar 

.' de Synode op meer voordeelige wiize interichten, n.l .. afgevaardig" 
den van iedere Olassis, en naar Ker_korde." . 

Na eenige discussie besloten om bijhet oude te blijven. 

ART.LIY. 

Ter Synodale tafel !tomen drie protesten: Het eerste van H. 
Marling, lidmaat der Eerste gemeonte Zeeland, inhottdende bezwa-
ren: . 
1 0 Tegen het .. aannemlln van ledenl die ttit andere Kerken overko

men, zonder openbare bevestigltip:; 
·2" Tegen de nalating Van op Kerstfee.t oVer de stof van's Hei

lands geboorte te prediken, en het niet viereD van den tweeden 
Kerstdag; 

___ ~ i 
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3 0"Lijken in de. kerk breilgen en. Iijkredenen houden, o6k in pri. 
vate woningen; 

4 0 De vrijlating vanhet tegen brandschade verzekeren van ie. 
ruands goederen, en: 

5 O'Tegen bet d,oor elkander loopen entegenover elkander' staan 
. "van twee gemeenten in eene plaats. 

Het tweede protest is van· Geo. G. Van Houtum, lidmaat del' 
gemeente Spring Street, Grand Rapids, die zieb beklaagt, dat de' ' 
Kerkeraadvan genoemde gemeente weigert bern zijn alttest overte. 
zen den naar de gemeente Coldbrook, Grand Rapids, orudat bij ge-, 
zegd heeft en niet intrekkBn wil, dat de leeraar door lang preeken 
den duivel in de kerk preekte en wanorde veroorzaakte. 

Een derde Protest ie van de gemeente Cleveland, O. Z., over 
het gedrag van een Diaken, die gedurende een vijftal jal'en, arllJe
gelden op eigen naam op de Bank uit!(ezet zou hebben, en OllwiHig 
is am. dIm interest in de armenkas te storten, op grond dat hij ai' 
dien tijd verantwoordelijk geweest is voor het hem toebetrouwde 
geld.' . 

Besloten am deze drie protesten in handen eener te benoemen 
Commissie te geven, die in de Avondzitting rapport zal uitbrengtm. 

Hiel·toe benoemd: Dss. H. Douwstra, H. Bode en Oud. D. 
Rock. 

ART. LV. 

Deze zitting gesloten na het zingen van Ps. 84: 6, door Ds. J, 
Plesseher, en die van den avond geopend door Ds. J .. Riemersma, 
na voor,af gezongen te hebben, Ps. 84: 3. , 

ART. LVI. 

De N otulen van de beide laatste dagen gelezen, aangenomen 
en goedgekeurd. 

ART. LVII. 
De Commissie in zake der in' Art. 55, genoemde protesten, 

geeft verslag, als voIgt: 
1. In zake het protest van Cleveland, O. Z., bleek Uwe Commis. 

sie dat bedoelde Diaken geen last had am bet geld op de Bank 
te brellgen; dat hij dus niet ongehoorzaam was aan den Ker. 
keraad,en men hem niet wei tot de teruggave van den interest 
kan verplichten; oordeelende even weI, dat het alleszins billijk 
en ehristelijk zou zijn, dat hij de interest restitueerde. ' 
N a eenige diseussie wordt dit punt alzoo aangenomen en goed. 

gekeurd. ,. . ' 
2., W,athet prot~st van Geo. G .. VanHou~unl betreft,.oordeelt 

Uwe Commissle, dat genoemd persoon Plet ouschuldlggeble .. 

l 
I 



ven'is; oordeelende echter, dat'dit geenrede ''is waaromhem 
geen attest zou worden gegeven. .... . 
Nanogeenige t"elich.ting en .discussie meent de Vergadering 

'de zaak naar den Kerkeraad terug te moeten wijzen: daBr de Sy. 
node er voor zorgen moet geen sohijn te geven weerbarstige .leden 
in bescherming.te nemen.. "y . 
3. . Aangaaude het protest van H. Marling, is dit het 90rdeel 

Uwer Commissie: .. 
1 0 Dat a~nemen van ledenuit andere kerken, zonder bevesti. 

ging, in sommige gevallen gew"ttigd is, zie Art. 58 en 59 der 
Algemeene Bepalingen; 

2 0 Dat lijken in de Kerk brengen tot de middelmatige dingen be
hoort en bij begrafenissen een stichtelijk woord te spreken 
niet in strijd is met den geest der Kerkorde. . 

3 0 Wat. de stof ter prediking op Kerstfeest Bangaat, galooft de 
·Commissie niet, dat de Kerk voorschrijft welken tekst behau. 
deJd moet worden. 

4 0 Insgeliiks is dithet gev ... l met.het verassureerenzijner goede •. 
reu. De Kerk bindt niemand in dezen. 

5 0 Eindelijk wat over en weer loopen en tegenover elbar staan 
vim plaatselijke gemeenten betreft, er was geen erikelfeit· aan· 
I'evoerd, waaruit bleek, dat hier misbruik of wanorde be· 
staat: weshalve zij daarover geen oordeel uitspreekt. 

.... .Ook dit'deel vall het rapport werd naeenigedeliheratie aan· 
genomen en goedgekeurd; . ' 

ART. LVIII. 

Na met elkander gezongen te hebben Ps.86: 6, en den 'Heere 
gedsnkt en gebeden bij monde van DB. E. Bos, 'gaat de Vergade. 
riug uiteen met de hoop Masndag middsg hare werkzasmhedente 

. roogen hervatten. -

MAANDAG-14 JUNI. 

ART. LIX. 

Nadatgezongen waB Ps. 119: 3, en door den Prmsis gelezen 
Ef.4: 1-16, werd deze zitting geopend met gebed door Rev.R. T .. 
Kuiper. 

ART. LX . 
. Bij het afroepen van de namen der afgevaardigden blijkt, dat 

vertrokken zijn: Joh. De Later, van Cincinnati: E. Ammerman, 
van Ridott: en W. v. d. Bri~k, van Harderwijk. 

Nog enkelen zijn weI niet minwezig, maar van dezen. is het· 
zeer waarschijnlijk,dat zehierspoedigzullen zijn. . . 



Van sommige gemeenten zijn de, Ptimari vertrokken en de 
Secundi er voor in de plaats; als,van: 
Vdesland, voor P. H. Karsten, A. Va.n Zoeren. 
East Str., Gr'd Rapids," A. Bisschop, 
Muskegon, . ", B. Korfker, 
Fremont Centre, " H. Rozema, 

" Allendale, "F. Bierling, 

K. Fongers. 
B. Heeres;,. 

A. C. Kuizinga." 
A. Dijk. 

Oost OverijsseI, " J.' Kuiper, A. Richtering. 
ART. LXI. 

M"n komt terug op Art. 27 Synod~ 'Hand. van 188(, in zake 
hulpverleenen aan de gemeente Richland, ~r bouwing "em,r kerk., 
In'84 werd die gemeente $200 toegestaan. Slechts' $100.00 had 
iij ontvangen. De rest had de Commissie ingehoude'n, omdat 
Richland twee, in platits van e e n kerk bouwde. De Commissie 
vreesde,dat dit,tot verzwakking EOU leiden, enbet geld dUB niet 
,san zijn doel zau beantwoorden. '" '" ' 

. Van de afgevaardigde van Richland vernellmt meri.dat, .. an de 
reeds ontvangen $loo $75 is gebruikt tot het bouweneenei'ketk in 
't zuidelijk,deel der gemeente; voor de overblijvende $25, waren 
materialen gekochten op de op de nog te komen $100 had men ge
rekendin 't vormen zijner plannen voor het bouwen van eenkerkje 
in 't Noorden. .... , 

Nu voIgt eene discussie, waaruit blijkt, dst de Vergaderingoor_ 
deelt, dat Richland verkeerd gedaan heeft met op twee plastsen te 
bon wen, maar zij besluit evenwel, daar de zaken reeds zoover ge
vorderd zijn, haar ook de andere $100 te leenen. . 

ART. LXII. 

, De Commissie, benoemd om te rapporteeren in zake in 't 
Engelsch te prediken. het beroepen van een derden Docent, en"ver. 
eeniging met de T. R. P. D. Church, (zie Art. 51) rapporteert als 
voIgt: 
1 0 Wathet eerste punt betreft, nl.,' in het Engelsch te prediken 

in onderscheidene gemeenteJ;l onzer Kerk, oordeelt nwe Com
missie eenparig, dat de Synode deze zaah: niet terugwijze, maar 
dezelve ,ernstig overwege en beproeve de rriiddelen tevinden, 
die kunnen strekken, am die zaak voort te zetten. 

2 0 ·Oordeelt nwe Commissie, da" het beste middel ter bereiking 
van dit doel'is, dat de Kerk een derden Docent beroepe, die 
het onderwijs geeft vooral in de, Engelsche taal, en dus des 
Zondags in deze en I<ene plaats gaat prediken in de Engelsche 
taaL Tot regeling der zaken benoeme men eene Commissie. 

3 0 In betrekking tot vereeniging met de T. R. P. D. Church is 
het oordeel der Commissie, die zask verder voort te zetten. 



• Wat~!leuQpenb.rengodsdienst bijgenoemde- Kel'k.angaat, 
kunnen wij del' Verg.dering'meedeeIen, d.t bij haar gebruiktwDr-
deu: ' 
a. DePsaimeu Davids. . 
b. 52 Gezangen, in wezen gelijk met de' onze, en zijn in belrek

king tot: ,1., De Wet des Heeren; 2. Het Gehed des Heeren; 
3. De 12 Artikelen des Geloofs. ' • 

c. Ook hebben zij de Lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon. 
d. VOOl'ts gebl'uiken zij: 1.' Den Heidelbel'gschen Catechismus; 

2. Het KDrt Begrip; 3. GeIoDfsbelijeenis der Ned. Ger. Kerk; 
4.' De Liturgische Schriften gelijk ,onzeKerk ze heef!. 

4. Iubetrekking tDt het salaris van eeu derden Docent, zag d" 
Conimissie Iiefst, dat er een hODfdelijken Dmslag gem.skt werd, go_ 
Jijk dit geschi~dt is met de andere Docenten. 

Dit rapport gohoord zijnde wordt aangenomen, en punt 1, 2 en 
3, na eenige bespreking, goedgekeurd. " ' 

De tijd verstreken zijnde, wordt de Vergadering geslDten door 
nev. John Y. De Baun met dankzegging, na't zingen van Ps.'105: 5. 

DINSDAG-15 JUNI. 

ART. LXIII. 

De Morgen'zittinggeopend dODr Ds; p. Kosten. 

ART. LXIV. 

N otulen gelezen, aangenomen en goedgekeurd. 

AnT. LXV. 

Nukoml san de orde punt 4 van het versiag del' CDmmissie 
CArt. 62 genDemd.) , Het betreft het salaris 'van den derden DD" 
cent. 

In betrekking tDt deze zaak worden andere in verband gebracht, 
also. 
1 0 Het verzDek van MuskegDn, Dp de Agenda, nl., dat den DDcen

ten de Redactle, der W ACHTEIlzDU wDrden opgedragen; 
De opleiding van eigen Zendelingen onder deHeidenen, naar 
a.nleiding van de Agenda, punt Grand Haven, laidende: "De 
Synode wordt vriendelijk en dringend verzocht Dm-VDDrzoo
veel het de Zendingbetreft-vDDral te Iette" op de Heidenen 
Df Indianen· in ons eigen land; naafdien het (overeenkomstig 
de dDDr deZendings-vergadering mgewDnllen informaties) meer 

.dan tijdis "limeer arbeidaan die Dngelukkigeu, te.bested.en, 
en ZDO mDgelijk een Zendeling voar dat dDel uit te rnsten." . 



· Bij"~ "I., •• ,." "'::. P",.i_~"I~ do< B'i~-' - ... ~ 
Zending verslag Van zijn correspondentie met de Buiten!. Zend. ! 
Comm: de Chr. Geref. Kerk in Nederland, alsmede verslag van 
den staat d&r kas. 'Zie Bijlage III. " 

Na vrij breede discussies besloten: 
1 0 Duizend Gulden naar Nederland te zenden als eene laatste 

gift tot ondersteuning voor de Zending in O .• Indie. 
2 0 Een, eigen Zen ding onder de' Heidenen aan te vangen. 
3 0 De naam Buiten!. Zending te veran,deren in "Zendillg onder 

de Heidenen." 
4 0 Eene Commissie te benoemen, die de Zending onder de Hei. 

denen beschouwe in vel' hand met punt 4 van het verslag be. 
treffeude het salaris van den derden docent, om dan morgen 
vroeg te rapporteel'en. 

, , lot Commissie benoemd:Rev. T. V. d. Bosch, Rev, E. Bos, 
Rev. G. Broene, Rev, L. J. Hnlst, Ouderlingen Corn. Van Zunten, 
J. W. Garveling en Henry Bosch. 

AR'I'. LXVI. 

Ann deorde komt de zaak del' Binnen!: Zending (zie art.19, 
20.,27 en 43 del' Synod. Hand. '84) in, verband met de Agenda 
Classis Gr. Rapids, pnnt 4, alsmede bet punt ~'Rochester" betref. 
fende bet opleiden en roe~en van een Binnen!. Zendeling.leeraar. 
Hierbij brengt men nu ook de verschillendeaanzoeken om hulp 
door- zwakke gemeenten, ingekomen bij de Binnen!. Zendings 
Commissie; alsmede bet punt" Hastings" op de Agenda, behelzen. 
de een verzoe,k aan de Synode am e~n "FOIids voor Kerkbouwing" 
op te richten; ten einde zwakke gemeenten behulpzaam te zijn in 
bet verkrijgen van een eigen kerkgeeouw. 

Besloten om al deze zaken:' n!. de verzoeken van arme gP. 
meenten om hulp aan de Binnen!. Zendings Commissie gericht
bet oprichten van een fonds VOOl' kerkbouwen-het beroepen vaH 
,e~il Binnen!. Zendeling.leeraar-het opleiden van personen voor 
dit doel-ende opleidillg van Binnenl. Zendelingen ill verband 
met bet salaris van den derden Docent-te stellen in handen eener 
te benoemen· Oommissie. 

De Commissie benoemd, bestaat uit: Docent G. Hemkes, Ds. 
GBode, Ds. J. Noordewier, Oud. J. Blom, Ond. J. W. Eiuing. 

ART. LXVII. 

, Aan'de orde Agenda, punt 2,Classis Holland: "De $ynoje 
overwege bet oordeel der Classis Holland aangaandede Knights 
of Labor en zoovele ollchrit:;telijke vereenigingen, die men .in onze 
dagen aanschouwt.'~ Hiermede stemt'overeen punt 6 del' plassia 
Grand Rapids. ' 
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, 'Men komi tot warme discussien. Eer men aan 't einde is, is 
. de tijd voor deze zittingvoorbij. Gesloten door Rev. H. v. d. 

Werp metdankzegging, nadat gezongen was Ps.73: H. ' " , 
" MIDDAGZITTING. 

ART. L~VIII. 

Geopend door Br. J. Gelock met gebed na het zingen van 
Ps. 74: 2. 

ART. LXIX. 

De Proosis deelt mee dat in plaats van K. Bronwer, van N oor
deloos, de SecuDdus, G. Riemersma aanwezig is. ' 

ART. ,LXX. 

De iliscussie over de Knights of Labor hervat. Eindelijk be
sloten eeu committee te benoemen die al het mogelijk onderzoek 
doe, dan een antwerp make en dit als eene resolutie der verg.de
ring voorie!!,ge. Benoemd,:, G. E. Boer, L, J. Hulst, E. Broene, T. ; 
Keppel en J. W. Garveling. 

ART. LXXI. 

"Verkiezing van laden van het Trustees der Thoel. School. 
Herbenoemd: Jan W. Garveling, A.Riddering en J.Noordewier. 
Secuudi zijn: T. Keppel voor Garveling, P, Schut voor Ridde~iIlg, 
en R. Duiker voor Noordewier. ' , 

ART. LXXII. /' 

Verkiezing van Curator~n. Deze zaak brengt in en in verbond 
met de Agenda, punt 3, der ClassIs Illinois, dst Iuidl: "Of het niet 
weuscheli)k is, dot er uit elke Classes onzer Kerk naa,r evenredig
heid curatoren benoemd worden, opdat er gelijkheid zij in de 
Kerk?" 

De Synodeoordeelt, dat men dit verzoek in 't vervolg bij 't 
verkiezen ysn curatoren wei in het oog, moet houden, en dat de 
Classes, die veraf zijn, volstrekt niet vergeten am deputoten naar 
de examina te zen den, gelijkdoor een vroeger'gemaakt besluit be
paald is. 

Om het achttal, waarnit het curatorium' bestaat, volledig te 
maken. wordt De. R. T. Kuiper herkozen; en verkozen Ds. E. Bos. 
Secundi zijn: Ds. J. Riemersma voor R. T. Kuiper en Ds. H. 
Bode voor E. ;B08. 

ART. LXXIII. 

, , Deze zHting gesloten door Omi Henry Bosch, nB 't zingen 
van p". 25: 2. ' ' " 



,-

WOENSDAG, ·10 JU.NI 

Mijrgenzittirigge()pend doorOrid .. J. Blorit, ge~ongen hebben,' , 
de,Ps. 134: 2. ,. 

ART. LXXIV. 

Oud. W. v. d. Brink, dealt mede, dst hij van wege ongasteld
heid verhindel'd was geworden om Maandag terug te keeren. Als 
kennisgeving aangenomen. 

ART. LXXV. 

N otnlen gelezen, aangenomen en goedgekenrd. 

ART. LXXVI. 

De Commissie benoemd (art. 65) inzake de Zendingiluderde 
Heidenen, in' verband met het salaris van dan derden Docent en de 
Radactie van DE WACHTER doet verslag. 

Dit wordt aangenomen en punt voor punt behandeld. 
Het luidt als voigt: 

1 0 U we Commissie stelt voor, dat, met het oog op de opleiding 
van Zendeling-kweekelingen aan onze Theo!. School, een vier
de, gedeelte van. het salaria van den. derden docent betnald 
worde nit de kas der ,zending onder de Heidenen.-Dit punt 
aangenomen 'na eenige "dfscuBsie. . J " 

2 0 Uwe Commissie stelt voor,' dat de Synode de Zending 'onder 
de Heidenen aan -eene te benoemen commissie opdrage, opdat , 
die ook een arbeidsveld uitspeure.-Aangenomen. 

3 0 Uwe Commissie stelt voor, dat zoodra men met een derden 
docent a"n de School klaar is, dan eene oproeping te doe~l 
door de Zendings Commissie in verband met het curatorium 
.ter verlrrijging van bekwame adspil'Bnten ter opleiding voor 
het Zendingswerk.· . 

4 0 Uwe 'Commissie stelt voor, dst de Redactie der WACHTER op. 
gedrag<;u worde aan een del' docenten der Theo!' School, det 
ko.teloos zal bediend worden, en dat een zeker gedeelte van 
he.t tractement van den derden docent nit het 'YAcHTER.fond8 
zal betanlJ worden, en, . .dat. de docent, aan wien de Redactie 
van DE WACHTER wordt opgedragen vermindering. van' werk 
aan de School zal toegestaan' worden, en-tot. zoolang als de. 
derde docent zijn plaatszal hebben ingenomen, de Redactie 
van DE WACHTER aan een teben()emen Redacteur zal verblij. 
ven.-Dit 'punt, als een goede wenkin betrekking tot de 
WACHTER-zaak, aangenomen. 



ART. LXXVII. 

PIWREsT.~Ondergeteekendeprote~teert • ernstig legen Art. 
76: 1, dezer Synodale Handelingen, nl. dat'een-vienje gedeeltevan 
het salaris van den derden docent nit de kas der Zending onder' de 
Heidenen zal betaald worden. 

(Was get.) R. DUIKER. 

• ART, LXVIII. 

De Commissie in zake de Binnen!: Zending enz. (zie art. 66) 
Taprorteert. Het rapport aangenomen om punt voor punt tebe
handelen. 

Punt 1. Voorstellende, om afgedacht van de BinnenJ.Zen
dill 2' een fonds op te richten, om arme gemeenten tehelpen in 't 
Yerkrijge.n van kerkgebouwen, werd, na heel wat discussie, ver
w'orpen. 
. Punt 2 luidt: "De Commissie oordeelt het goed te zijn, dat de 
Bbmenl. Zf'Dd. Comm. zwakkere gemeenten korter of langer stenne 
ill het verkrijgen vall een eigen herder en leeraar. 'De. wijze, 
waarop die hulp verstrekt zal worden is alreede in werking; weB
halve de Commissie dienaangaande nietsheeft te zeggen. ,Vat nu 
delJdoofde en aangevraagde gslden betreft, mad! uwe Commissie 
aan te verstl'ekken aan: 

a. Lodi .................. : ................ $100 00 
b. Ackley ..................... '.. . .. . . . ... 100 00 
c. Oostfl'iesland, N sbr .................... , 100 00 
d. Rotterdam, Kansas ................... ' .. 100 00 ' 
e. Harrison, Dak... . • .... . . .. . . .. .. .. .. . ... 100 00 
f. Oleveland, W. S... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 50 00 
g, Het vel'zoek van Lafayette om Twee Honderd 

Dollars ondersteuning durft uwe Oommissie niet aanbe
velen en zendt het der Synode terug." 
Besloten: 1. Om de .gemeenten Lodi, Ackley, Oostfriesland; 

Rotterdam en Har,rison de voorgestelde hulp te verleenen. 
2. Oleveland, W. Z., te verwijzen naar de Olassis Grand 

Rapids, in vereeniging met de Algem .. Oommissie der Binnenland
sche Zending in de hoop dat de twee gemeenten te.Oleveland zich 
zullen vel'eenig,en in het boroepen van een predikanl. 

3. Insgelijks wordt Lafayette verwezen naar de OlassisIIli
nois om in deze zaak te handelen met .' de Algem. Binnenlandsche 
Zendings Oommissie. .,' .. 

Purit3.luidt:. '.'Watde gemeentenOverijsel en Vriesland, Dak., 
betreft, die ook aanvrage deden, raadt Uwe Oommissie aan, OlD 

een Zendeling-leeraar. te beroepen,. di.e genoemde gemeenten be-



arbeid; alsmede Oampbell en Emmons Oounties, en Prinsburg, 
lVlinn., en in het algemeenhet geheele Noordwesten,waar vele lei 
den onzer Kerk wonen, die behoefte'aan de Sacramehten hebben', 

'lngeval het beroepen van een Zendeling-leeraar geen gevolg heeft, 
-danmlJ.chtige men de Bimienl. Zendings-Commissie am die ge
meenten, wanneerzij een eigen leeraar krijgen, de gevr6.nf(de hulp 
te verschaffen." 

N a eeni,!e discussie bealoten: 1. -Geen Zendeling-Ieeraar te 
beroepen,-en2, Beide gerrieenten $150.00 te' geven, zoo zij moch!en 
slagen in het vel'krijgen val) een eigen herder en leernar. 

, Punt 4 luidt: "Aangezien de geschiedenis bewezen heeft hoe 
moeilijk en hoe onmogelijk bijkans het totnogtoe was, om een Bin
nenl. Zendeling.leeraar te verkl'ijgen, zoo.late de Synode de vol
gende resolutie passeeren: Studenten, die vool' rekeningvan de 
kas "ex bonis publicis" studeeTen, beloven, en teekene'n hun naam 
hiervoor, dat, als zij met de hulpe ,des Heeren hunne stndien tot 
een gewenscht einde,zullen gebracht hebben, de Synods of de Bin
'Denl. Zelldings-Oommissie het recht heeH hen als Binnen!. Zende
Iing-leerMr te beroepen, en dat zij, zonder buitetlgewone omstal)
digheden-door de genoemde Oommissie te beoordeelen-verplicht 

'.ijn,die roeping aan tebBmen, en gedurende den tijdvan's min
stemieen jaar als Modanig in den dienst del' Kerk werkzaam te 
zijn.-Dit pubt werd aangenomell. 

ART. LXXIX. 

, De Morg~n-zittinggesloten, na het zingen ,van Ps. 134: 2, door: 
Oltd. J. H.' Boswinkel, en clib van den midda!/; geopend door Oud. 
Com. v. Zanten, gezongen hebbende Ps. 25, 1. 

ART. LXXX. 

Nbtulen gelezen, aallgellomen, verheterd en goedgekeurd. 

, ART. LXXXI. 

Aan de orde is punt 4, letter b, Olassis GtandRapids, luiden
de: "De Synode stelle andermaal middelen in het werk om een 
Binnen!. Zendeling-Ieeraar te ,verkrijgen. Zij beroepe,indien er 
andere geen ,uitzicht op bestaat, een uit de kandidaten, die, gelijk 
men verwachten,mag, eerlang vopr de Kerk beroepbaar zull~n ge. 
steId worden." Hiermee etemt overeeJl, pnnt 1, Ropheeter: ,,~e 
'Synode wende aile middelen aan, om een Zendelin!/;-Ieeraar te vet'- ' 
'krijgen: het zij dat voor die werkzaamheden ergens een predikant 
,te verkrijgen zii, of dat 'voor det doeleen adspirant Zendeling-Ieer. 
-aar opgeleid worde. " -

Besloten: 'Sen gendeling-leeraar te beroepen,' 
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ART. LXXXtI.' 
• 

Verkiezingvan Binnen!. Zendings-CommiBsie.-BeBlote~ om 
dit te doen opeene wijze zoo als Art., ,21 en 27 der Synod., Hand. 
van ''84, dit voo~8chrijven, alzoo dRt del~r",si8 der Classicale CQm. 
missii;n lid wordt der AlgeJDeene Commissie, die onder zioh dan 
wee!' Prresis,Secretaris en Penningmee.terbenoemt., ' 

Verkozen als voIgt: 
Classis.Gr'd Rapids, Ds. Duiker, ~8. Schut, ])8. Hoeksema. 

.. Holland, .. Rietdijk, "G. Broena, " Kuiper. 
U Iowa, U H. Bode, "Geulker, "E. Broen€!. 
U Illinois, fI Groene'teld,." Greve, " Kosten. 
.. Hndson. " Riemersma," Drukker,Ond.H.Beenwkes. 
De Algemeene Commissie bestaat aldus uit: Daa. Duiker, Riet-

dijk, H. Bode, Groeneveld en Riemersma. ' 

ART. LXXXIII. 

Aan de orde de Agenda, punt 7, Grand Rapide, luidende: "De 
Synode'vestige hare aandacht op het kwaad, da'! broeders, nalaten~ 
de de .tucht der liefde, elkander als ketter of zondaar in de dagbla. 
den aiu1 de kask stellen. Ook spreke zij het uit, dat de Redac,teur 
Van DE WACHTER zulke dingen, onder geenerleivoorwendsel mag 
opneinen, handhavende dus Art., 56, Synod. Halll~. van 'S4."-Dit 
wordt aangenomen en goedgekeurd., ' 

ART. LXXXIV. 

" ,Aan de orde, Agenda, Classis Grand Rapids, punt 8: "De Sy. 
node geve aan de .synod. Commissie de macht om ill haren naam 
voor)wmende zaken, die geen uitstel gedoogell, voorloopig te beslia. 
sen, en weI: 
a. In betrekking tot DE WACIlTER, in vereeniging met de daar. 

voor bestaande Commissie; 
b. In betrekking tot de Theol. School, in veteeniging m,et het cu

ralorium en het Trustees.-Met dien verstande, dat zulk eene 
besli"sing van kracht bJijft tot de eerstkom'ende /:lynode. 
Dit punt aangenomen en goedgekeurd. 

-- LXXXV. 

Aan de orde de W ACIlTER, Agenda, punt 1;" CIassis Holland, 
luidende:, ,"De Synode zorge vooreene verbeterde uitga~f vanDE 
WACHTER." Punt, Muskegon: "De Synode verzoeke den Docene 
ten om de Redactie 'van DE WACH1'ER op ,zichte nemen, met dien 
verstande, dat zij met de correctie niets te maken hebben;" ,zij ver· 
zoeke alle predikanten onzer Kerk om medehelpers te ziin, ten ein. 

, I .' . 



de meer degeliike leesstof te verschaft'fln." I1ierbij nog de gedach' 
te, dat de Synode over Redaetie, Drukker, Corre,etie en Admini. 
stratie moet beschlkken. 

Om nu verder te kunnen handelen,vrllagt men verslag van DE 
W ~OHTEl.l, dnt door den Administrateur gegeven wordt" ~IB voIgt: 
A.n Kas. 14 April. 1885. - - $ 278 57 
inkom,t van 14 April. 1885~14 April. 1886. 1131 35 

. Toenal, . _. , 
Uilgavo van 14 April. 1885:.c.14 April. 1886, 

$2009 92 
1893 00 

In Kas. 14 April. 1886. 116 92 
'Oogecollecteerde p:eldeu, 1'1. om"~ 200000 
,,~d~ - " ~OO 
, De wekeIiiksche uitgaa£ vandrukken, papier en verzending, 

bedraagt $25.00. ' , " , 
Dit versIag, door de Commissie ter Qnderzoek van boeken, ge

constateerd, wordt aangenomen en goedgekeurd. 
Na eenige deliberatie wordt besloten: 1. Punt 4, van Art. 76 

dezer NotuIen, dat ais een goede wenk werd.ontvangen, in werking 
te brengen, met dien verstande, d.t de WACHTER >lal zijn ten bate 
van de Theo!' School, en dat Ds. L. J.Hnlst, als Hoofd-J;tedaeteur, 
alleen"zal aanblijven-salaris $100.00 per jaar-totdat een derde 

,Docent aan de School is; 2. Dat de Correetor,Mr. Doesburg, 
voor het corrigeeren, wekelijks 1 dollar zal ontvangen; 3. Dat de 
wijze van Uitgaa£, Redsctie, Drukken en Administratis blijve, tot
dat er een derde Docent aan de School iB, wordende bet maken van 
verandering, die dan noodig of nnttig zou blijken, door de Synod. 
Commissie in vereenigoing met het Ctiratorium gemaakt; 4. Dat 
elkA gemMnte onZer Kerk, vaneike WACHTER, die zij aan den man 
brengt, tien peree)!t onhange, als. korting op den aanslag voor de 
TheoI. School. 

ART. LXXXVI. 

Gelezen eene Acta van A£schaiding cler gemeente Sonth HoI
land. Als kennisgeving aangenomen,' en besloten, om dit stuk in 
het-Notulen-Boek to pla~ken. " , 

ART. LXXXViI. 

Ds . .T. I. Fles verzoekt, daar hij, volgens een vroeger gemaakte 
afsprank, in de gemeente Drenthe moet prediken bij gelegenheid 
eener hnwelijks-inzegening, vrijheid o'!l voor morgen van de zit
t~ng ontslagente zijn. 

, De Vergadering geeft gesh verlof, maar laat het aan -ZEarw.'/> 
gew~teI\ over. - ' '. 

ART. LXXXVIIl. 

Gssloten ,cloor Oud. T.' Ksppelmet dankzegging. 
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DONDERDAG, 17 JUN!. 

· Morgenzitting geopend door Ds. G. Broene, nadat de Varga. 
dering gezon~en had Ps. 131: 4.~Nu deelt de Vice-Ptesident, die 

.deu stoel genomen had,deevergadering mee, dat de president ziek 
is, en vel'zoekt de Vergadering ZEw. te gedenken in degebedan. 

ART. txxxtX. 
Voorgesteld om de 'gewic)Itige z~ken, als, de Knights of Labor' 

het oprichten van een fonds voor het salafis van den derden docent, 
het benoemen van een docent en de verplaatsing der School eer~t 
te behan·delen. . 

ART .. xc. 
Rapport der Oommissie betl'effende de Knights of Labor, Ini. 

dende als voIgt: Uwe Oommissie rapportee!:t, orntrent bedaelde 
· orde, dat, ofs.ehooner door de werkgevers dikwijls redengegevell 
· ~ijn ,tot billijk beklag, dat, ofsehoon zij met het oog daarep, zieh 
· gaarne aan de zijde van den workman zou stellen, zij noehtaus, al 
is het met leedgevoel, gedrongen wordt te verklaren, dat volgens' 
hare overtuiging .een belijder .Van het ehristelijk geloof geen lid 

. mag zijn van de orde der Knights of Labor, en aIle dergelijke vel'
eenigiugen, door eede of pleehtige belaflen verbonden; deels, om
dat zij de teekenen van geheime genoc>tsehappen 'dragen, reeds 

.vroeger veroordeeld; deels, omdat zij den voet gezet 'hehben ar> de 
baan des gewelds, in strijd met den eiseh. van het vijfde gebod en 
het lijdzaam vertronwen, dat de geloovige op zijnen .God belijdt te 
hebben. , I 

. Daarom adviseert uwe Oommissie"dat de Synods al de leden 
"an de Holl. Ohr. Ger. Kerk vermane, zieh van dezeorden tebnt
houden, en de opzieners wijze ophnnne r"eping om de leden der 
gemeente gelijkelijk, met zachtmoedigeu ernst daartegen te wsar
selmwen, verachoonend te behandelen,doell oak toe te zien dat d'e 
aaeramenten nlet ontheiligd worden.-Aangenomen on goedgekeurd. 

XCI. 
, 

, Ter verkrij~dng yan het trBetement besloteJ)"dat, nsardien uit 
de kas van de, Zending onder de Iteidenen $325.00, komt, en het 
batig saldo der WACHTER voor de Theol. School is, de bijdragen 

'voor het overige zullen verkregen worden door den rooster voor de 
Sehool,bij de noodige herziening, te verhoogen zooveel als genoeg 
zal zijn .. 

De herziening zal plaats vinden 4001' eene Oommissle bestaail" 
de uit Ds. J. Noordewier, J. Gelock en P. lIeyboer, en iedere Olas-
ses dit overwe~e tel' approaatie. . ' . . ' 
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ART. XCII. 

BENOEMING VAN EEN DERDEN DOCENT. 

HE,sI(,ten om eerst een drietal.te verkiezen, waartoe men over_ 
en nublijkt dat verkosen gijn: Gerhardus Vos met. 51 stem., 

men, John Y. de Baun met 51 en John C. Voorhis met 36stemmen, 
Nadat allen, die tot genoemde personen in betrekking staall, 

vergadering hebben verlaten, voIgt ef eene ernstige discussie, 
waarVan aUen blijkbaar het gewicht gevoelen. ' 

ART. XCIII. 

Nadat besloten was om de discussien te staken, de zitting te 
sIuiten en terstond nR den middag tot stemmen overtegaRn, eindigt 
Ds. J. Schepers met danksegging. 

lIfIDDAGZrl'TING. 

Geopend door Oud. v. Noorden met ~bed, nBgezongen ts 
hebben Fa. ISS: 1. 

ART. XCIV. 

Voorgeste!d: 1. Om met tweederden derstemmen te beroe
pen; doch,' ingeval de derde stemming l10g geen tweederde mocht 
geven, dat d~n demeerderheld voIdoende geacht zaI worden; 2. 
'Dat de Secundlls sal worden beroepen ingeval de eefstemocht be
danken. 

Nadat de Verg~dedng, bij monde Van Docent G. E. Boer, het 
Bangezicht des Heeren gezocht heeft, in deze zoo gewichtige zaak, 
gaat men over tot stemming. Nll hIijkt, dat bij de eerste stem
ming Gerhardns Va's 42, en lohn,Y. de Baun 26 stemmen heeft. 
Eij herstemming heeft G. Vos 46 en I. Y. de Baun. 23 stem men. 

De nitvoering del' bel'ooping opgedragen Ran het clll'atorium, 
oak de Secnndi 000 dit noodig blijkt te zijn. 

ART .. XCV. 
V"rplaatein!! del' 86hool. (Zie Agenda, Classis Holland, pUllt 

3): "De Synod<'> "P'l'pIaatse om gewichtige redemm de Theol.· 
School van Grand Rapids lIaar Holland"; alsmede pant 10 del' 
CIassis Grand Rapids, die he, tegendeel veriangt. 

Na eenige discussie, wordt met 33 tegen 30 stemmen beslist de 
School niet te verplaatsen.. . .. 

. ART. XCVI. 
_ Aan de orde, Agenda, punt 1, Classis Grand Rapid",luidende: 

"De Synode overwep;eof het nietnuttigen mogelijk zij in eigen 
Il:ring SabbatschooMectuur te verschaffen." 

De Vergadering aeht dit wei wenscheIijk, maar 1I.reratmoei- • 



Jijk, en daar het niet volstrekt noodig is, dewijl men overvloed nit 
Nederlandkan krijgen, wordtditter tafe! ge!egd. 

XCVII. 
, Men komt tot' punt 3-Classis Grand Rapids-der Agenda, 

luidende: "Daar de Kerkeraden der Holl. Chf. Gere£, gemeenten 
ookal. Trustees optreden, zorge de Synode, dat, tervoorkoming 
vanmoeite, deverkiezing van Predikanten, Ouderlingen en Di.ke. 
nen"esehiedevolgens de bij regeering aangegeven Kerkorde": 

, Ter voorkoming van moeilijkheid beslnit deSynode, dnt; .an· 
gezien de Kerkorde nomineerenvoorsehrijft, en sommige gemeen. 
ten de Kerkeraadsleden verkiezen door vrije stemming, rut van nn ' 
af aan geoorloofd zij, ing-eval de Kerkeraden het in sommige ge. 
vallen nooclzakelijk aehten. 

ART. XCVIII. 
De Agenda, punt 5, Classis Grand Rapids, wordt behandeld. 

Het Inidt: ,"Ue Synode late het zieh duidelijk worden en bepal. 
in het algemeen hoe te handelen met leden en' doopleden: , 
a. Die weI geene ergernis geven, maar afwijken naar andere ker. 

ken; , , 
b. Die weI ergerni" geven, maar bij' behandeling, Om de tucht te 

ontgaan,-wegloopen." ,I 

Men'verwijst naar Art. 65 der Algemeene Bepalingen. 
ART. XCIX. 

, , 'Aan de orde is: punt 9-Classis Grand Rapids-<ler Agenda, 
luidende aldns: "De Synode spreke in een herderlijk woord tot 
de gemeenten den wensch uit, dat men het hart zette opBijzonde. 
re Scholen, de Catechisatie waardeere, en de Sabbatschool aan haar 
bevOl'derlijk make, en de laatste de eerste nooit verdringe." 

Opgedragen aan het Moderamen om dit te doen door middel 
van de W ACH'rER. 

. ART. C. 
Nadat besloten is tot eene Avondzitting, beslnit DB. E. V. d. 

Vries deze zitting met dankzegging. 
ART. CI. 

A VONDZITTING. 

Geopend door W. Naber, nadat gezongen was Ps. 84: 6. 
'ART. crr 

De gemeente Lincoln Centre zendt de Synode een Duitsch 
Psalmboek met Formulieren, om bet intezien, opdat de Synods 
oordeele of de gemeente dit kan gebruiken bij hare godsdienstoefe • 

• 



:nitig.-'-Dit boek ter.onderzoeking in.handen van de SynodaleCom, 
missie gesteld,die,zoo noodig,de hulp vandesknndigen inruelt. 

ART. CUI. 
.Een verzoek van de gemeenteRidott en Ds, J.Stadt,gesteund 

door de Classis Iowa, am vermei"'de~ing van.onderstenning Van 
leeraars-traktement. Verwezen naar de Binnenl. Zend. Commissie. 

Eenigebrieven van de gemeente Ridott in handen van eene 
Commissie gegeven. Deze rapporteert, dat deze brieven . niet op 
de Synode behooren, maar raadt aall ze in. handen van de Commis
sie derBinnenl. Zending te .geven. 

AR'!'. crV. 
Aun de orde, punt.l-ClassisIllinois-,--der Agenda, luidende: 

·"De Synode wordt verzocht te overwegen, of de doop, toegediend 
van iemand die geene zending had van eenig Kerkgenootscbap, en 
aileen door een gewezen Ouderling totpredikant is bevestigd, wet
tigof hiet wettig is?"-Antwoord: Zulk een doop is niet wettig. 

ART. CV. 
Ter tafel de vraag: door de Classis Iowa op de Agenda ge

bracht, luidende: . "De Synode overwege of het aan leeraten OD
ze,. Kerk geoorloofd is Sacramenten te bedienen buiten onze Kerk." 
De Synode antwoordt: Neen, in bijzundere gevallen.raadplege meD 
de Classis. 

ART. CVr. 

Rochester, punt.3, der Agenda, luidende: "De Synode beslui. 
te dat,';ngeval eene gemeente een leeraar uit de Oude Country 
roept, bij altijd op de volgende voorwaarden beroepell worde:zoo 
liij tot een ander Kerkgenootschap zon overgaan binnen 'den tij(j 
van vier jaren, hij naar evenredillheid de gem.skte overkomst-kor
ten san de gemeente,die hem riep, terug betale. Blijft hij een jaar 
dan drie-vierde, twee jaar, dan de helft", eDz. 

Verwezen naar Artikel 52 der Synod. Randelingen van 1884. 
ART. eVIL 

'Agenda, punt 4, Rochester, dit luidt: "De Synode besluite 
een Fonds opterichten, om met vereende krachten het Cbristelijk 
Lager Onderwijs door gemeente-scholen te bevorderen." Rimme
'de stem! overeen punt 2, Classis Illinois . 

. De Synode, ofscboon zij het wenschelijke van zulk een . Fonds 
bese£t, scbt zich toch niet in staat dit daartestellen. 

ART. CVIIl . 

. Betrekkelijk het punt van Graafscbap, bebelzende een verzoek 
aan de Synode om tezorgen voor Christelijke Scbc.,olboeken op 
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Distrlcfs-Sehoten, is besl6ten: "De Synode oordeen, dat zij zich 
b.ezwaarlijk met die :ilaak kan bemoeien, doeh draagt het Modera~ 
men op om in een opw~kkend stnk in' de WACHTER tot het yolk de 
yermaning Ie richten, dal zij zich met elkander vereenil'(en, ,om-
waar hel mogelijkia--er voor te Zorgen, dllt Christelijke boeken op 
de Dlslricts-Seholen geb.ruikt worden. ' 

C1X. 

Aan de otde komt pnnt 2, der .gemoonte Vriesland, vall dezen 
inhoud: "Indien voor de stndie nit de kerkelijke kas "ex bonie 
publicis" geleende gelden gerestitneerd worden, oyerwege de Sy
node of bet niet beter zon zijn zulki! te pnbliceeren, opdat de ge
meenten, die voot dit doel collecteeren, er iets van weten Oln daar
door dan te meer 1,,1 mededeelZllamheid opgewekt mogen worden, 
Aangenomen. 

ART. ex. 
Nogverzoekt de gemeente Vriesland,dat de Synode hel der 

Redactie van de WACHTER sterk afrade om dankbetuigingen voot' 
presenten op te nemen. De Vergailering,j!8l1rl ait epenlijk bcdan
ken ste~k at 

ART. CXI_ 
~ Ds; L. J. Hulst 1terzoekt, dat de Synods bet boekje: "Hand. 

leiding bijhet Kort Begrip" wil aanbevelen_ Zij belooft ZEerw_ 
dit te zulle)} doen. 

ART. CXII. 

~ De Synodale Commiesie ,geeft vel'lllag, (zie Dijl.ga I.) Dit 
. verslag wordt aangenomen, en de Commj~sie yoor haren arbeid be-

dankt_ . ' . . 
Den Scriba deller Vergsdering gelast om het I •• tste schrijven 

van de Oud Geref_ Kerk in Dui tschland te beantwoordell_ . 

ART. CXIII. 

Op een verzoek van de Oud Gerel, Kerl;; in Duitscbland, am 
hnlp ter'opleiding van predikers, ook met bet oog op Dnitech spre
kende gemeenten on2ler Kerk, baslnit de Synode eene collecte in' 
OllZe gemeentell voor dit doel aan te bevelen, en de gelden optezen
den aan De. J_ H. Vos, die het den b.roederen in Duitschland weI 
wi.! overmaken. 

Aim CXIV. 
Tot Commissie voor de Zending onder de Heidanen benoemd 

de Algemeena Binnen!. Zendings.Commissie vereenigd met den 
Penningmeester voorde. Zendingondllr.de Heidenen. 
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ART. exy, 
,; Aan den Kerkeraad van Spring Street, Grand Rapids, opge-
dragen den tijd en plaats van samenkomst in 1888 te bepalen. 

ART. CXYI. 

Het doen drukken, uitgeven en verspreiden van de Notulen op
gedragen aan het Mod~ramep. ' 

ART. CXYII. 

Aan de Synodale Commissie wordt opgedragen een ontwerp 
van Re gel s van Or d e te publiceeren. 

ART. CXVIII. 

Reeds is het lnat i'; den avond. Poor de goede hand Gods 
over ons, zijn wij zoo ver gekomen, dat er geene zaken meer ter be-
he,ndeling zijn. , " ' " ", ", ' 

pe Vice-President neemt het woord. Hij bedankt de.v erga
dering oak in naam van den President, die door kr~nkheidverhin
derd werd bij de sluiting tegenwoordig te zijn-voor het vertrou-
wen, de hulp~ en het geduld hem door de Vergadering betoond. , 

Vervolgens in 4et bij!i:onder dankt hij den pocenten voor hnn
,ne goede woordel).; de Commissien, aan wie verschillende gewich
tige,zaken waren,opgedragen voor de heldere gedachten en wijze 
raadgevingen, benevens den Scriba en den Adjunct voor' hunne 
moeite. _ , 

Aan de gemeenle Spring Streel brengt ZEerw. de ongehui
chelde erkentelijkheid voor de gastvrijheid, waarmede de delegaten 
waren 'ontvano;ep, zoodat het een genot was alhier te vertoeven; 
daarom wordt dan oak Ds. J. H. Vas verzoeht am, name])" de Sy-
pode, der gemeente publiek te bedanken. , 

, Hij eindiirt met den wensch, dal de werkzanmheden dezer Sy
node voor de Kerk ten zegenmogen strekken; datdeiafgev""l'dig
den in welstand de hunnenmogen ontmoeten, en tot 1888 zegen
rijk werkzaam 'zijnin den wijngaard des.Heeren;' 'zij'liet, dater uit 
den strijd worden geroepen,dat dezen de kroon der heerliJkheid rilo
gen beerven. 

, N a hartelijk den Heere gedankt te hebben, zingt de Vergade
ring staande Ps. 134: 3, en gaat in 'I slille avonduur uiteen in '1 ge
voel: Ziet hoe goed en hoe liefelijk het is, dat broeders ook Sll
menwonen~ 

L. :RIETDIJK, Proosis, .}. 
R.. DUniER, Vice-Proos;", M d 
P. SCIlUT, Scripa, , , '", ., 0 eramen .. 
J. N oORDEwrim, Adi't-S¢riba, ' 
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Bijlage Ii 

VERSLAG VAN DESYNODALE COMMISSIEAAN DE SYNODE,DIE STAATGE

HOUDEN TE WORDEN TE GRAND RAPIDS, MWH., 9 JUNI E.V. D., ~886. 
Eerw. en GeUi;rde Broeders in den Heere! 

> I U we Commissie heeft sinds de vorige zitting der Synode, brieven van 00':': 
(lerscheid-eo aard,ont~angen van Broeders uit dit land of90k van buitenlandsche 
Rerkeo.· , . 

Het eerst maken wij melding van een schriiven van de Synodale, Commis,·' 
sic der Chr. Geref. Kerk in Nederland. Bedoeld schriiven. dat wij in JU,ni,'85, 
ontvin,gen, bevatte de zustergroete van ~Emoemde Kerk, heilwenschen eD'de 
vriendelijke uitno.odiging om_afgevaardigden ODzer Kerkte zen den. Daaf deSy· 
Dode die toeo'in Aug.,' '85, te'Rotterdam, Ned., zou worden gehouden. 

Op deze uitnoodiging bebben wiJ een gemeenschaps-brief geozonden. alsDok 
;eeD lastbrief-voor zoo'ver die volledig kon ziin-daar, Ds. 0. Hoeksema, vap. 
:Muskegon, aan Uwe Commissie gezegd ha4 Qaar Nederland, en ook Daar de Ry. 
_Dodete'Rotterdam te zullen goan. Die Broeder is er geweest en gaf een, ver· 
sJag\destijds in de WACHTER.,· . . 

Ver.der ootvingeowij op oozen uitnoodigings-brief, aan·genoem.1e Kel'k,'i!l 
dit vOOJjaar gericht, om-indieIi mogelijk-afgevaardigden naar deze V ergade~ 
ring te zendeoj het volgendlschrijven: 

Actl',ite8ynode ilerHoli. Oh~. Ge,·~f'. Xerl, in de Vereenigele State" 
van NoorJ Amerika, vergaderd te Gr'anel Rapids, Miel •. , de>, gde" 
Juni, 1886, en vol,qende dagen. 

HqOGEERW. BROEDERS! 

. De SynodaIe;Cbmmissie der, Chr. Gereformeerde Kerk in Nederland ont
ving Uwe 'zee-r'v-el;{!erende uitnoodiging, den 2deD April, jl.. tot hat zendl"ln van 
afgevaardigden Daar Uwe Synode. die den 9den Juni, e. k., Le Gl'aod Rapids~ 
lIficb~. staat J!ebouden te worden. 

Het is echter om meer dan eene rede, dat aan die uitnoodigillg geen gevolg 
. kan worden :'g~even_' . . 

Het-i~):laal'om,- dat ODze Synode tangs dezen weg door hare Commissieu de 
hai'telijln~~groete overbl'engt van de Chr. Gel'ef_ Kerk in Nederlan~_ 

Zij doet dit met deo wenseb en de bf'lde. dat de Heere in uw midden zij. en 
u bij aile beraadslag-ingen en besluiten leide door Ziinen Heiligen Gt::est, en die 
dienstbaar moge :maken' tot bevordering' 'van, de komst van Ziin gezegend Ko"' 
ninkri,ik in het algemeeo, en inzonderheid to,t vereenigiog van allen, die een eveD 
dierbaar geloof ontvangen hebbeo! '- " 
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Broedersl wij belcven gewichtige tijden. Bewegingen eD. beroeringeD op 
Godsdienstig en Staatkundig gebied. ' 

De'Qude en de nieuwe wereld beide voelen gedurig de 5chokken door die 
heroeringen veroorzaakt. . , 

Moge de Gerueente des Heeren zich te midden Van alIes meer en meer ~ 
·openbal'en als een heilzaam zout en cen zuurdeeg, dat alles doordriogen ruoet, 
en sterke zii zich gedurig in de belofte van- haar Hoafd: UZiet lk ~e,D met uUet 
den 'aile de dagen tot aan de voleindiog del' wereldl" 

De Synodale Commissie voornoemd.-Namens baar 
Kampen, } 6!1f' 1886 D. K. WIEUNGA. Praesis, 
Middelstnm, el, I J. NEDERHOED, Secretaris. JJ 

Van de Kerk uit Zuid Afrika ROg geen berieht ontvangen. . 
_ Vervolgens, vermits het Uwe Commissie in last was gegeven 
met het oog op een Duitsehen tak onzer Kerk hier te lande--en. 
welke tak hier naar eiseh beter van DnitBeh dan aileen Hollandseh 
sprekende predikantell bediend zou kunnen worden-een onder.' 
zoek intestellen bij de Oud Geref. Kerk in Oostfriesland en Bent·, 
heirn, Duitschland, op welke wijze men het best Duitseh spreken.: 
de,jongelingen uit die Kerk in den dienst onzerKerk krijgen kan, 
zoo is dit onderzoek ingesteld, en daarop het. volgend Bchrijven 
ontvallgen: 
"iJ&fl, lVeZ·Em'1J), Heer G. He.mlce8~ en venler de}' Hoog Eerw. S1jno~ 
. .de-de". Chr. Gerqf- I~er1i: in NOO1'(l A.merilca. 

Zeer Geachte Vadel's en Broedersl De genade van 
onzen Heete J ezus Christus zij met nl 

-De vrang Uwer Haag Eerw. Synode aan ooze Classis, Iuidende: "Op wel~· 
,ke wijze zoo men uit uwe Kerk, jongelingen, lJuitsch spl'ekende, kunnen krij· 
geo vonI' ooze Kerk?" zGnder verdere bepaalde voorstellio.~e[}" .daaromtrer:;lt, te 
doen, hebh€D wij dOGr de haod van den WelEerw. Heel' G~ Hemkef!~ /ontvan· 
geD eu met bli.idsehap des harten vernomen. 

Op ooze Classicale verga dering, gehollden den 27sten Au,g.! .i.I., werd deze 
uwe vr<'l.ag mede cen Qnderwerp ODilicr beh;lodeling- en bespreking; Het resul
taat daarvan is geworden het volgende U Hoog-Eerw. Synode daarop te aot-. 
woorden: I 

Daar onze Op~eidings-inrichtiDg ODS haast boven .onze krachtell kost, zoo e 
vinden 'wi] het betamdiik, dat zii jaarliiks met 1,000 Mark. ik schrijf: Een 
Duizend i\lark, gesteund warde. De iongelingen. die hier dan aan ooze aplei
ding studeerEm, zuBen maar voor rekeninJr van ODze kas "ex bonis publicis" be
antwoorden aan de bepaliogen. die pnze Kerk daaro~trent gemaakt heeft. Zij 
daarentegen. die hier zouden studeeren voor rekening van llW kas "ex eonis pu
bHeis' '. moeten heant.wool'den aan de bepalillgen, die uwe Kerk daarvoor heeft 
of maken zal. Zij echter.rlie Vaal' eic'en rekening hier studeeren zullen,kunnen 
even·zoowel door uwe als door ooze !Cerk beroepen'worden: , ' 

Van ganscher l1arteo wenschen wij U, Hoog-Eerw. Synode, of Vaders en 
Broederlil in ODzen Heer Jezus Christus, in elk opzicht Gods besten zegen toe, 
.en verbliiven Ila-harteliike broeder,l!roete en in afwachtiog op wederalltwoord~ 

. De Dwen in den IJ~ere. 
De Classis der Qud Gel'er. Kerk' in het Graafschap .Bentheim, Vorstendcm 

Oostfriesland. ' 
. (Get.) .J. SCHOEMAKER, SCl'ib •• ' 

Veldhansen-bij Neuenhaus, Hanover~ den 2den SeIlt~, '1884.': 
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Di.t BQhrijv~J;l giJ;lg v,'" ~gelilidem,e brieven v8/lDs.Schoa
maker en Ds. StrDeven vergezeld. 

Dan Dntvingen wij vande Class;s IDwa een sehrijven, blijkens 
hetJVelk 13r. Fleascher-hier tegeJ;lWDDrdig-doDr <;mze Dnitsche 
gemeent" to LincDln Centre, IDwa van N.eemoor, Duitschland, be
lDepen mjnde, .en indo genDemde gemeente reeds vDorloopig wer
kande, dDor de ()IasBis IDwa ge-examineerd en tDt de vDlle Heilige 
13edieriing toegelaten was. GenDemde brief lieht de tpestanden 
toe, .zet <Je redenen, die de Classis Iowa genoopt hadden tot het. 
examineeren en toolaten van 13r. Plesscher, niteen, en vraagt het 
Dordeel der Synodale Commissie. Uwe Commissie betuigde hare 
'ingenomenheid met deze .aak en heeft beloofd .om deze kennisge- . 
ving in Dns Synodaal verslag op te ""men. . 

. ODk heef! dekerkeraadder genieente Lincoln Centre een 
Duitsell Psalmboek (beriiming van Ds. Jnrissen (lud Luterseh 
predikant in den Haag, Nederl.) gezonden, om daarover het oor
deel en, zoo mogelijk, het verlof in te winnen, dat <lat boek als die
nende bij het kerkelijk gezang hnn mag worden toegestaan. 

Daar het volgens art. 81, der Syn. Hand. 1884, aan de broeder" 
-Ds. E. v. d. Vries en H. Beeuwkes opgedragen was om in COl;res
pondentie met de Synod. Comm. tot de e. k. Synod. voorbereidend 
werkzaam te zijn in zake de volkomene vereeniging der T. R. P. D. 
Church van het Qosten met ollze Kerk, zoo hebben genoemde 
hroea,ers die Commissiale werkza:amhedell waargellO;rn.en, ell zen ... 
den dienaimgaande op 27 April, 1885, het navolgend sohrijven: 

"De commissren van beide Kerl,en, ZIJO samen ve1'gaderll geweest, 'hebben . 
onderscheidene punteD met elkander besproken9'eB rapporteeren, tiat wij het 
als een' pJicht Revoelen om de eenheid en vereeniging der Kerk van Christus {lp 
aurde te zoekeo; en naardien 'ooze Classis ell de Algem. Vergadering der Holt 
Chr. Ger. Nerk. ('Vest) verklaarden in-JuDi 1871, oat zij geloofiien. dat er 
een wezenlijke ecnheid was tusschen ons in leer, tuebt en dienst. dat wii cena. 
K~rk 2ii~ Daar do regels onzer Vaderen van de Syuode van Dordt, en dat wi]. 
sio_qs die.n tijd van zelfs samen overeen .kwamen om voor elk-ander de predik
sto:,el~» opeD te ~etten, over en weer lidmaats attesten te ontvangcll en te geven9 
en wederkeerig onze afgevaardigden zit-tlng en stem te verJe~nef1 op ODze ClaB-
sicale en Synodale Vergaderirigen-scheen er 'Diets meer over te blijven. dan
cene wer~elijke en volkomene vereeniging onder de ver2lorging van cene Synode. 

Daarom heslot.en de CoullnissieD, dat wij eonstemmig de' voltooiing van 
celle or/!anische eenheid aanbevelen op den grond van ODze stand'aard beJijde.
nissehriften, en dat wii een ieder voor atch, voor het telZenwoordige, 'ol1zeo ge .. ' 
incorporeerden n38rn behoudeD. en voortgaan te behonden ooze tegenwoordige 
vormem. van lierkeliiken dienst. 

Hiertoe eensiemmil!' besloten. 
JOHN Y. DIi: JlAUN, Pr.,.is. 
E. VAN DER VRI];'S, Scrib~. 

Daarom is dOQrdeSyn"ilale Comll1issie het.vDlgendschrijven 
aan de Oostelijke brollders.l)ls Commiss;e gerieht, in :oake de ver- , 
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eeniging der T.R .. P. J:).Churph lIlet deHQll. Chr. Gere!. Kerkin 
.<\.merika: 

Grand Rapids, I:\ept. 3, 1885 . 
. G$liifd$ Bro$der8 in onzen Heiland. Vrede! 

De Synod .. Comm., ver~aderd te Grand Rapids ap gemelden datum, heeft 
liw geacht schriiveu van 27 April, ] 885, overwogen, en verbfiidt zich met de 
door u aangewende e_D aanvank~1ijk met bevredlgenden uitslag bekroonde po
g'ingen in zake de n8uwere vereenigio,l{ van T. R. P. D. Church met de Boll. 
Chr. Ger. Kerk in Amerilm. Zij is overtuig-d, dat, 'n,aardjen beide I(erkeo. 
Leboudens eenige ondergesobikte bijkomstighedeo, in wezen e eu ziln. het 
voor beide Kerken ten zegeu zon zjju om meer formeef vereenigd te wOl'den OD
der de verzorging van eene Synode. Wat den DaaID betl'eft zau, elke Kerk 
eerst hun eigen naaID kunnen behouden. alsook wat betreft den tegenwoordigeo 
varm van kerkdienst. 
, Zijn er alzao eenige kerkelijke gebruiken en inzichten bii ons, die er hii u 
Diet zijn, zoo hopen .wi] tach in den geest ,der liefd€! en naar Gods \Voord tot 
wederkeerigen bloei vereenigd te worden. 

NameDs d'e Synodale Commissie,' 
G. HEMKES, Scriba. 

Later ontving uwe Commissie in betrekking tot de bedoelde 
vereeniging DOg een schrijvon, dathierop neerkomt: 

",Ds. E. van der Vries en Oud. H. Beeuwkes, Commissie Dozer I<":el'k in 
deze zank, bndden-I;1a eenige malen vergadcrd geweest te :zijn met de COUlmis· 
sie, d.oor 'de T. R. p, D. Church vaol' dnt doel benoemd-een ontwerp gemaakt 
en dit der Classis Hacken~ack voorgelegd, met dezen uitslag dat de ()ltl.ssis het 
ilaar de onder haar resol'teerende gemeeoten had ,a:ezooden, om het te overwe· 
gen. Het besluit was gekomen, en van dezen' inhoud: I De Classis kan nog 
'direct niet tot eene volle v&reeoigipg overl!aan.aangezien erzoo weinig gemcC'n· 
ten zUn. die recht op de hoogte ziju D:let ooze K'erk.' De, hoop werd ech.ter 
uitgedruktl'dat het eerlaog tot eene volle.vereeniging mocht komen." 

De Commi.$sie. 
W ~s get. . . E. "AN DER VRIES. 

H. BEEUWKES. 
Verder zijn bij uwe Commissie ingekomen in Dec. en .J an. 

enz. (1884 en '85) brieven uit Le Mars, waar een tak was der ge
meen!e Orange City, jnhoudende verzoek, dat Ds. Stadt, die daar 
alreeds werkzaam was, daar tijdelijk in den arbeid zou blijven. In 
overleg met de. Classis Iowa is san dat verzoek gevolg gegeven. 
Er was een IlUis voor Br. Stadt gehuurd, een kerkje gebouwd, en 
l).lles ging aanvankelijk weI. Maar aal1gezien, zioh daar nn verloop 
van tijd.finantieele moeilijkheden opdeden-naardien de Zendings 
Commissie in korten tijd $405 aan Le Mars uitkeerde, en de aan
yraag om meer geld steeds aanhield, en-naardien Ik SIadt in 
aen onbewaakt 90genIJlik een zeer onbiIJijk en onchristelijk pro
test publiek tegen onzeKerk sehreef, waarin ZEw. zioh beklaagde 
over verwaarloozing van hem en zijn gezin in finantieel opzioht, 
welk protest ZEw. op aansehrijvillg der Synodale en ZenJings 
90mmissiiJIl even publiek herroepell heeft-en,llaardien de ge-

• 
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ineente Ridott, (Illinois), door het weggooti van ,Ds; W. R. Smidt 
... cont geworden zijnde,Ds. Stadt nu gaarne met aanzienlijke 
finantieele bijdragen voor des leersars onderhoud, in haor midden 
wilde hebben, zoo is in "verleg met de Classis Iowa aan die uit. 

, noodiging gevolg gegeven; alzoo dat Ds. Stadt, voor het tegen. 
woordige sinds het voorjaar '84 te Ridott werkzaam is. 

Vervolgens hebben wij de alreede bekende daadzaken mede te 
deelen, dat sinds de vorige Synode tot ons leedwezen twee leeraren 
onze Kerk hebben verlaten. De eene omdat hij onder de Oost. 
friezen te Ridott arbeidende, alles van Duitsche liederen verwaeht· 
te, en die, tegen den zin van de Holl. gemeente aldaar, met geweld 
wilde invoeren en daardoor in groote moeilijkheden kwam. De 
andere, te Holland werkzaam zijnde, heeft-zeer in strijd met ons 
Hollandseh volkskarakter, redelijkheid en trouw-onze Kerk zoo 
maar verIaten!.. . . Wijzilllden weI iets van die correspondentie 
met Br. Smidt en·de gemeente Ridott in het midden willen bren
gen"opdat de Synode overtuigd zij, dat de Commissie niet stil 
heeft gezeten. Vervolgens iaer nog eene Commissie Daar Ridott 
geweest, op verzoek van die gemeente, bestaande uit de Broeders 
Kuiper en Bode. ' 
, , D,m zijn er nog onderscheiderie brieven ingekomen van den 
KerkerBad der gemeente South Holland, De eerste is gezonden 
2 Dec., 1884, en behelst eene klaeht tegen DB. Hulst, over het 
schrijven van een stuk over Ef. 5: 14 in de WACHTER. Bedoeld 
Bchrijven luidt aldus: 

Aa'n de Synodale Oommis8ie der Boll. OM .. Gerif. Ke"k hi 
Amerika! 

GEACHTE BRoEDERs, HEIL! 
U}1jw. Commissie zal er zeker mede bekend zijn, dat Ds. J..I. J. Hulst, 

Hoof'<hedacteur van DE \V ACHTER, het KerkeJijk Orgaan van de genoemde 
Kel'k, voor eenigen tijd eene verklaring over Ef. 5: 14 gel)laatst heeft. en dut 
(lDZe -Iceraar, viz., Ds. E. L~ Meinders. en een van ODze OuderlingeD, viz I L.< 
v. tl. Aa.-op voornoemd stuk aanmerkingen gemaakt hebben. _ 

'Vii g-evcn hiermede keDnis aan uwe Commissie, dut Ds. L. J. Hulst een 
beklng 'over voorooemd doen van de voorgenoemde broeders hii den Ker,keraad 
van South B'ollund heeft ingediend. en dat deze Kerkeraad dezen in hun doen 
gerechtvaardigd, en Ds. L. J. Hulst vCl'zocht heeft ziine onjuiste gezegden: 
"En dit nag te meer, dat God geen eischen. hoven zoo iemands bereik stelt'" 
enz., dewelke van RemoDstranti!!mns en Semi-Pehtp;ianistllus Diet vrii te plei
ten ziin. intetrekken in de W ACRTER. Tach, in plaatsdat ZEer.w. ditdoet, ver
dedigt hii dezelve in de "Grondwet." En dewi.il voornoemde gezegden in ge'" 
noemd Kel'kelijk, Ol'l!aan geplalltst zijn, en 'de Redactie tach onder het opzicbt 
oer Kerk staat. zoo oordeelen wij. dat deze zaak. in de eerste plaats, niet onder 
bet resort van Ds. Hulst zijn Kelkeraad, maar onder uwe Commissie behoort 
'om de anderhavige zaak te onderzaeken en te hehandelen. en, ·of anze Kerke
J'and. of Ds. L. J. Hulst verpliohten om intetrekkeni want zouden wii ons ver
gist hebben. dan hebhen wii Ds. L. J. II ulst 'beleedigd, en dat voor een lezend 
1) u __ b Ii c u 01 r Nu dit mag geeD half of eeD en eeo half jaar zoo blijveo. en 

• 
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·heb!.,. ",iib.t rechl •• 0 ooze~ ziide, daD mag de Kerk de bedoeldegezegden 
niet. billijken, en door zwijgen dezelve voortplanten.., ," 

Namens den Kerkeraad voornoemd: 
(Wa. Get.) E. L.I\1EINDERS, 1'roes1., 
'. L. v. D. AA, 8criha. 

GerlanD in ooze Kerkeraads-vergadering, den 2den Dec., 1884, te South 
H oll.cd,lll. 

Hierop Bcbree! de Synoda!e Commissie •• n den Kerkeraad van 
South Holland, het volgende: 

Aan Ds. E. L. Meinders en den Kerkeraadte Sout" .lIolland,Ill. 
GEACHTE BROEDERS,. HElL! 

In de vergadering van de SynodaIe Commissie op heden, 8 Jan., '85"werd 
oak ter tafel gebracht een schrijveo van uweD Kerkeraad, _geteel(cnd: E. L. 
Meioders. Praesis, en L. v. d. Aa, Scribal van 2 Dec .• '84. iohoudcnde verzoek 

-om het Dordeel derSynodale Commissie te vernemeo~ in zake het schl'ijveo van 
lJs. Hulst in de WACHTER, betrekkelijk de uitdrukking: 'ID a t God gee n e 
eischen,boven zoo iemands bereik stelt-" 

Deze uitdrukking komt in bedoeld sehrijven van Os. ,Hulst voor in verband 
met ,hetg&eQ er even later voIgt: "dat in Hem" (d. i.: in Christus), "alJes wordt 

. gevonden, wat hij" (de zOD,daiu) "voorzijl3 weizijl3 behoeft." -Wa,oneer ltod 
den mensch beveelt: "Ontwaakt gij die siaapt, en sta op uit de doodaD, en 
Christus zal over u licb.ten" I dan is,dat een prediking aan den zondaar, die hem 

, zegt, oaar het schrijven van Ds. Hulst: "Het zorgeloos meedoen in de werken 
der duisternis moet ophouden, en hij heeft zich door Ohristus te Iaten voorlich~ 
ten, orutrent datgene wat nn te doen en te laten is." 

, . ,Dat zegt niet, en Ijaarmede wi 1 Ds. Hulst ook Diet ze~gen, dat iemand 
zicbzelveu bekeere'D kan, ofiets aan zijDe zaligheid kan toedoi3nj Hlaar dit, dat/ 
de zondaar zi,in oor heeft te wenden naar de redenen van Ohristus, en dat hij 
hoore n!tar hetgeen Jezus zegt, lin plaats daarvan, dat hij zOl'geloos' en zander 
kommer de ongerechtigheid voigt. . 

Ds. Hulst vel'klaart in dit oogenblik aan de 'Synodale Coromissie, dut hpt 
nog'nooit ziin gevoelen ~ewees~ is, dat de mensch i e t s tot ziin-zaligh~id kao
toedoen. De Syoodaie Commissie, vindt niet wat u in het sohrijven van V~. 
Hulst meeet te moeten vinden. Zlj is overtuigd van de l'e~htzinlli,gheid van 
Ds. Hulst, en zij vindt het oDbilli~k, Broeders! dat gii in het publiek nanvalt 
en van Remonstrar.ctisme en Semi~Pelagianisme beflchuJdigt een Broeder op 
wien nog nooit de BIDet van kettel'ij kleefde, en wiens rcchtzinnigheid' door nie~ 
mand andel'S betwiifeld wordt. -, 

Bl'Oeders! luten wij ter eene ziide de onmaoht des mensohen prediken. en 
tel' andere zijde evenzeer het be\'el des geloofs. De Schl'ift gaat ous daarin VOOI'. 

Met hal'telijke Groete, eoz., 
DE SYNODALE CmIMISSIE. 

Wat vervolgens door de Commissie van genoemde gemeenten 
oritv,Rngen wel'd, was: 
1 0 Eeoe verklaring van niet te knnoen rusten in het oordee! der 

Oommissie', uitgedrukt-in voorgaanden bi'ief; 
2 0 Eene verklaring in wezen gelijk met die hier door de Synod" 

is behandeld en opgeriomoJl in de Notulen. 
IYenBchenda dat de Heere Zijn aangezicht in gunst over de 

Vergadering doe lichten en in ane voorkomende zakende noodige 



;lVijisb"id scbenke om ,lIet heil 'Van 'Zijne Kerk opasrde te beYQrd~ 
wij, ' 

Namens de Commissie voornoemd: 
U we Broeders, 

W. H. FRIELING, Lamont. 
'R.T. KUIPER, Graafscbap. 
G. HEMKES, Grand R~pids. _ .. 

Bijlage II· 

VERSLAG DER BINNENLANDSCHE ZEDINGS-COMMISSIE. 

Aan de Synodale Vergadering die staat gehouden I.e worden Ie Grana 
Rapids, Mich.,. 9 Juni, 1886. -

EERW. BROEDERS, ZEGEN EN VOORSPOED! 

. Dewijl de behartiging der Binnen!; Zen ding een gewichtig deel 
van uwe werkzaamheden uitmaakt, en het nemen 'van 'maatregeleu 
em aan de uitbreiding van bet Godsrijk in'dit land, onder den ze, 
gen des Heeren, bevorderlijk te zijn, dl\arom biedt de Commissi. 
u een kort versiag aan van hare werkzaamheden. 

De werkza8mh.den bepaalden zieh tot de nitvoering van de 
door de Synode vlln 1884 gem.akte bepalingen, en bet nemen en 
uitvoeren van zulke maatregelen, die tot de bevordering der Zen. 
ding konden dienen; ook in bet inz.melen en besteden van gelden 
ter vorming of ondersteuning va,n gemeenten, die finantieele hulp 
noodig waren. . 

De hulp, die door de Commissie aan gemeenten is toegezegd, 
of de hulp, die tot ondersteuning in bet bezoldigen van eenpredi. 
kant is gegeven, strekt zicb niet verder dan deze zitting der Syno. 
de uit, daarom bet uwe taak is om de gedane beloften te hestendi. 
gen of zulke aanwijzingen te doen, als door uzal noodig geoordeeld 
worden. ' 

. Zoo veel mogelijk is, in-Dverleg met Classicale Zendings-Corn. 
mission, en in sommige gevallen ook met de Synodale Commissie 
gewerkt; tach moesten de leden in Michigan woonachtig in geval. 
len besluiten, wanneer die dringend, wsnneer na eigen oordeel; 
maar ook dan zijn gegevene wenken niet vruchteloos aan de Com'-
missie g€geven. " 

Aan het besl uit der Synode il) zake de gemeenten Vriesland 
en Overijsel. Dak., is voldaan in bet verstrekken van de bepaalde 
gelden. Het be'l'ijs van ontvangst is in bandel) van den Penning. 
meester. Ook is aan de gemeente Richland honderd dollars tot 
het bOllwenvall de kerk verstrekt. 
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.Gaf de Synodetdehvtljheid vierhonderd dolIBre te leenen uit . 
de BuitenI. Zendingsckasi am in de behoeften te voorzien, de lee·· 

. ning van honderd en vijftig doUaTs isg~noegzaam geweest, dewijr 
de Binnen!. Zen ding uit eigen ontvangsten in de' behoefte heeff 
kunnen voorzien. 

Aan den Penningmeester der BuitenL Zendirig is een "tiote" 
"erstrek! door den Penningmeester dezer Zending; of die sam 
moet worden gerestitueerd, en wanneer, is aan uwe wijsheid over. 
gelaten. On·s dunkt noodig,dat daarop zal worden gelet. 

Dat de Synode ziab aver de verstrekte hulp in sommige geval. 
len niet behoeft te beklagen, blijkt uit den toestand der gemeen
ten. Rochester, N. Y., en New Holland, Dak. Eerstgenoemde kan 
in eigen behoe!te voorzien, en laatst!,enoemde reeds sedert :Juni,'85. 

Aan andere gemeenten is hulp tot instandhouding van den pre
dikdienst in haa. midden verleend, die nag am ondersteuning blij
ven vragen. Anderen hebben toe.egging van onderstand ontvan
gen, wanneer de nitgebraehte raeping met gewenscht gevolg zal 
worden bekroand. 

0015 die gemeenten "ragen dat die toezegging door de Synode 
zal worden gegeven, opdat ~ij in het bezit van een eigen herder en 
leeraar sullen mogen gesteld worden. Indien noodig, dan kunnen 
die gemeenten genoemd worden. 

Aan Rev. W. Coeling is de toegezegde sam van honderd dol
·Iars per jaar verstrekt. Genoemde broederwas altijd bereid om te 
gaan, waar zijn dienst Werd verlangd, en de Oommissie hem zond. 
Predikdienst is door hem vervuld in de gemeenten New Era, Rich
land, Oostburg, Alto, Chicago en andere. Omreden de Agenda n 
tothet bespteken van het onderhoud van ZEerw. leidt, daarom is 
die zaak aan U overgelaten door de Oommissie. 

Rev. J. Stadt is, ns eenigen tijd in Le Mars werkzaam te zijn 
. gewaest, op begeerte van de gemeente Ridott, Ill., daar werkzaam. 

De bezoldiging wordt deels nit. de Binnen!. Zendings-kas, deels 
. door de gemeente verstrekt. Zoo verno men is, is hij daar werk
"aam en begeert men, dst hij daar zal m.ogen werken. Geene be" 
paling van tijd is ten aanzien van zijn verblijf aldaar gemaaktj 
want cle gemeente Ridott ZEw. tijdelijk begeerde en de Zendings
Commissie oordeelde aau die begeerte te moeten voldoen. 

. Te Le Mllrs, waar Ds. Stadt eerst na zijne ontbinding van de 
gemeente Orange City gewerkt· heeft, was eerst geenegemeente, 
luter isdaar eene gemeente onzer KeJ;,k gesticht. Veel is tot on
derhond· van Itey. Stadt, daar zijnde, verstrekt. Later is de ge
meente-zoo men zegt-tot de Reformed Kerkgemeenachap over-
gegann..· . 

De Comt1t!ssie drukt haren wensch nit, dat de Synode zal knn. 
nen beslniten het Zendingswerk nitte oefenen, gelijk dat onder de 
Heidenen geschiedt, zendil1gsposten te stellen, d. i. aene gemeente 
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meteenen leeranr,die met behulp ~an,de gemeente, die'hij :dietit 
eu ,vat hij uit de Zendingskas ontvangt, zijnebezoldiging geniet" 
en ,dezwakke gemeenten in de omgeving bedient, zijn oogvestigt 
op de rl1imle, die hem omgeeft, en, waar gelegenheid is, predikt. 
Zij vesti~e haar DOg inzonderheid op het grootte Westen, waar de 
volksstrooming henen geleid is en wordt. ' ",' , 

, nat ook afgelegene gemeenten, en pas geveetigde of zwakke in 
de groote staden niet worden vergeten. De Synode verstrekke 
ook aan die de noodige hulp, Een werk.aam zeDdeling te hebben 
is, ook nnar het oordeel der Commissie, eene volstrekte behoefte. 

De Heere geve u wijsheid.in aUe dingen, opdat uwe arbeid ge-' 
wen~c~te vrncht drage ter eeie Gods, Zions heil en eigene be-

, vl'edlglng. ' , 
',Omreden l3r, G, Broene bet scribaat, tengevolge van zijn ver

trek, heeftneergelegd, is goedgevonden, dat ondergeteekende dit 
op zich zou,nemen ter bevordering van correspondentie, omreden 
debrieven, die door proosis of penningmeester ontvangen werden, 
meestal spoedige beantwoording Doodig hadden. 

's Heeren zegen ruste op uwe Vergad,eringl 
Met achting en heilbede, namens uwe BinneD!. 

Zendings Commissie, ' , 
U w dieDstw. dienaaI', 

L. RIETDlJR, Scriba. 
-------4.~.~. ______ --
Bijlage III. 

VERSLAG VAN DEN PENNINGMEESTim DER BUITENLANDSCHE ZENDING. 

Aan de SynOiJe de1' H. G. G. Kerk, ve1'fladerd Ie Gra;,d'Rapids, 
Mich., 9 Juni, e. v. d., 1886. 

EERwAABDE VERGADERINGI 

In devergadering van het Trustees en het Cnratorium der 
Theo!. School, ,belast met het nazien van de boeken der onder
scheidene penningmeesters, is gebleken, dat Juh,1884,het fonds der 
:!lui ten!'. 'l'\ending bedroeg de som van $1,346 68 
Hiervan naar Nederland verzonden, 600 00 

BIeef in Ras $ 746 69 
Aim "Notes" van de gemeente L, '$200 00 

" " , " H N. H. 200 00 
" " " "B. 300 00 
" Geld in halld 4(; 69 
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In den jare 18S5js ontv8ngen, 
U," ".1885. " h 

Dns. bedrsagt het fonds, 

Waarvan aan ,"Notes" 
Dadelijk beschikbaar _ 

$1,850 00 
56262 

$2,412 62 

$1,008 50 
657 85 

$2,412 62 

Wij hebben een schrijven ontvang-en van de Aigemeene Zen
dings Commissie der Chr. Geref. Kerk in Nederland, inhoudende 
verzoek om ondersteuning. Hel Iuidl ais voIgt: 

Am. de Synocle der Hollandscke Ohristelijke Gereformeerde Xer" in 
Amerika. 

EERWAARDE VADERS EN BROEDERS! 

De Heere zij uw licht en heil! 

De Algemcene ZendiDgs Commissie""der Christelijke Gereformeerde Ker1£; 
in Nederland neernt bij dezen de vrijheid m"et een 'beleefd doch dringend Ver
zoek ter uwer vergadering te komen. 

Het is U Diet oDhekend. dat de Ohr. Ger. Kerk in Nederland het werk.der 
zending onder de hcidenen heeft aauvaard en voortgezet. 

,Trots velerlei beproevin~cn en teIeurstellingen zijn wij zoover gekomeo t dat' 
'We c-e n zendeling te Batavia cn e e n te SoerabaHa bebben. terwiil Broeder 
Van Alphen, Februari jl., Daar het cHand 80emba is vertrokken om'daar uit· 
sluitend onder de heidenen te 8l'btliden. ,Bovendien hebben we DOg vier zende
lio,g·kweekeliogen, waarV8n er weldra een,zou kuntien uitgezonden worden. 

Dat zeDdin~Rwerk vraagt ontz8gJijke geldclijke offers; en of schoon wii 
door de goede zOl'g onzes Gods nag altHd -de enorme uitgaven, die vereiscbt 
werden, hebben kunnen bestrijden, zoo ruoeten we tach, eo om dc, uitbreiding, 
die ons werk in den jongsten tijd kreeg, en am de drukkende tilden, die 'ons 
yolk doodeeft, oj,et het -minst am de kosten, die' de ziekten onzer zendelingen 
veroorzaakten,metlr dan vroeger pogingen aanwendeo, waardoor ooze finantieele 
krachten knnnen geschraagd worden. 

_ Bet is oak om deze reden, dat wij ons tot u wenden met het verzoek: Och, 
Broeders, stenn ons en zendt ODS uwe gaven! 

Wij doen dit met vriimoedigh~id: omdnt gij ons reeds van tijd tot tijd be
langriike bijdragen heht p:ezonden en tegelijk betuigd, "dat gil OUS daardoor in 
ooze beproevingcn wildet bemoedigen." \ 

. Die bijdrageo hebbt;'o ons dan ook Diet weiDig gebaat! bemofldigd en vcr· 
blijd. .Onze kas tach werd er belaDgl'ijk' door gestijfd en het ,gaf ons moed om 
op den ingeslageD weg voort te gaaD, ia zelfs kweekelingen ann te Demen of cen 
oieuw zendingsveld te betreden. Maar wij ziin er ook om verblijd om uweDt~ 
wil. Dat gii, in Amerikn, onzp Kerl:: Diet vergeet, ook met uwe gaven de ge~ 
rueenschap met ODS wildet onderhouden en als vroegere NederlaDders\ die oak 
dien naaID nag Diet,verloocirend heht, wildet medewerken om onze schuld jegcDfI 
.Neerlandsch Indie af te doeD) dnt moest ODS gl:ootelijks verblijden. 

I 
I 



. Wijhopen,Broedel'8, d.tgij ODS met \",. g •• en lull bIijv.n sleUnen eO 
11et Uwe vergaderiog zal goedkeureo ODS weer eeoe bijdrag'e' te' zendeo. 

Met' toebidding van '8; Heeren zegen eu harteliike ,groete zijo wij uwa 
nroeder~ in Christus. De Comma voornoemd en namens haar,' I . 

Varseveld, } J. F. BULENS. President, .' 
Delft, 1 April. 1886. . L. v. n. V ALK, Sec,'etaris." 

Wij stellen nu "oor, ingeval onze Synode' een eigen Zending 
begint, de hem Van oovengenoemd fonds naar Nederland te zen. 
den: wat los is dadeUjk en het overige zoo spoedig er over te be
schikken is. . 

Met toebidding van's Heeren zegen over de beraadslaging 
van deze en aile andere .aken, blij£ ik uw Br. in Christus, 

.n. T. KUIPER, Penningm. der Buitenl. Zending, 

• •• 
Bijlage IV. 

AnT. 1. Tot. deputaten naar de T. R. P. D. Church benoemd: 
Rev. R. Duik,er en Oud. H. Beeuwkes. Secundi: J. ·Rle

. ·rner'sina. 
ART. 2.. Daar de afgeva'ardigden der T. R. P. D. Church hij de 

sluiting der Synode niet tegenwoordig waren, heelt de 
pr",s;s tijdens eene zitting vBnhet cur.torium, waar Rev. 
John Y. De Baun nog tegenwoordlg was. ZEw. verllekert, 
dat de Synode zloh zeer verblijdde de afgevaardigden van 
hunns Kerk in haar midden te mogen ontvangen-en hij 
verzoeht werd de hartelijke groete namens de SyllOde aan 
hnnne Kerk over te brengen. 

ART. 3. De Commisaie in zake Engelsehe pr~diking te regelen 
bestaat uit Docent Hemkes. Ds. J. Post en Oud. J. Gelock. 
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