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EERSTE ZITTING, 
WOENSDAGMORGEN. 13 JUNI, 1894. 

ARTIKEL 1. 

1\.1 A een ure des gebeds 'Op den avond VQor de opening der Synode, 
1 'i' onder de Ileiding vall den vOl'igen Preases, Ds. A. Keizer, die 

daal'bij 'spl'ak oyer Hand. 2 : 42, komen de Gedeputeerden tel' 
Synode in het vroege.IDorgenuur bijeen in het nieuwe e~ weling~richt 

gebouw del' Theol. School, alwaar ZEw. de eerste zitting dezer sarnell
komst . opent door te laten zingen Ps. 133 : 1, 3, te lezen Eph. 4, en te 
spreken als voIgt: 

Gelie/de Broeders! 
Heerlijke diensten heeft Christus ingesteld enl'ijkegavenaan Zijne 

Kel'k geschonkeu, met het hoofdzakelijke doel, om ons deelachtig te 
maken, wat wij in Christus hebben. 
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Tot volmaking del' heiligen. Dat de gemeente Christus meer ken
ne, rijker beminne, voller geniete en met gepaste vrijrooedigheid tot Hem 
leere underen. 

Tot het werk der bediening. Hieria wordt uitgedrukt de verhou
ding waarin de ambtdragers tot de Gemeente IDoeten stann. Niet heer
schen, maar dienen. Zich uederbuigende in de liefde, die aller dienaar 
wil zijn. 

Tvt opbouw .des lichaams van Christus, «at tot wasdom moet ko
men. Wat een lichaam hiertoe noodig heeft is gezonde spijze, goede 
bediening, en trouwe verzorging. Zoo heeft -oak het lichaam van Chris
tUB behoefte aan het brood des levens, de vaste kost van Gods Waard, 
en aan getrouwe bediening, als vrucht van Christus hoog~priesterlijk 

werk. 
En het eindoel dezer ambten? Totdat wij allen zullen komen tot 

de eenigheid des geloofs en del' kennis van den Zone Gods. Daartoe 
zullen zij komen. Ze zijn er nog niet. De schare del' geloovigen is als 
een reisgezelschap, die allen wat zien in de verte, en die het -lang niet 
eellS zijn over hetgeell zij ziell. Dit verschH is_ gelegen niet in het 
vQorwerp, waarop ze staren, ma"ar zit in hen die zien. Indien allen 
slechts g6ed zagen en zij allen goede kennis hadden ,van vergezichten, 
zij zagen allen hetzelfde. Maar dit is niet zoo, en vandaar zooveel 
spraakverwarring ook amier hen, die in den zelfden Christus belijden, 
de Fontein van heil dat nooit vergaa~. 

Zien van al dezen de Geref. Kerken het juist, ·ofschoon de volko. 
menheid VOOl' de 'eeuwigheid wordtbewaard? Dit is onzeraller gerijpte 
overtuiging. Zij dalen het diepst af en stijgen daarom het hoogst, en, 
mits trouw aan haar beginsel, zijn zij het dichtst bij wat een Kerk van 
Christus moet zijn. 

Evenwel dit te z'eggen, dit in onze Sijmbolen uit te drnkken, is niet 
genoeg, BliFren moet dit oak i.n ons kel'kelijk leven, in onze besluiten 
op onze kerkelijke vergadel'ingen, ook gedurende c1eze dagen, nn wij 
zaamgekomen Zijl1 iu onze breedste vergadering. 

Beseft'en wij onze roeping als Calvinisten, en tl'achten wij er aan 
te beantwoorden! 

De· Heere is onze Wetgevel'; de Ileel'e is onze Rechter; de Heere 
is onze Koning; Ziin.oog is op ons geslagen. Ook het oog onzel' Ker
ken en zelfs c1at van hen die buiten,ons staan. Straks wOl'dt in druk 
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gegeven, wat wij hier besluitell, en deze Acta zullen ollderworpen 'zijn 
aan het Dordeel dergenen die ODS depnteerden, aIsmede'van onze over
buren, en getoetst worden aan de beginselen van he,t, Geref. kerkrecht 
het Presbyteriale sijsteem. 

Meer ROg. Verantwoordelijk zijn -wij ·'allermeest nog aari onzen 
celleD Meester, in Wien wij allen broeders -zijn, hoe wij 'in :'deze dage~ 
in Ziju B nis vel'keeref.1 zullen. 

Ons oog zij daartoe op den Hemoe gericht, en ODze verwaehting zij 
van' Hem, Die is en Die was en Die kome~ zal j en van de zeven Geesten 
die voor Ziju trooD ziju, en vall J ezUs Chdstus, die de Getrouwe is, de 
Eerstgeborene nit de dooden, en de Overste van de Koningenderaarde. 
Van Hem,-Die ODS heeft liefgehad, en ons van ODze zonde gewasschen 
heeft in Zijn bioed, en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters 
Gode en den Vader, Wien zij de ~ecrlijkheid en de kracht in ane eeuwig_ 
heid. AMEN. 

Komt, voIgt mij in de toenadering tot Zijn troon. GEBED. 

ARTIKEL 2. 

De lastbrieyen worden ingediend. Daaruit blijken afgevaardigd te 
zijn de volgende Broederen: 

Door de Classis MUSKECON. 
De Lee'raren-

H. Benker, 
K, Kuiper, 

IJe Ouderlingen~ 
A. Boelkens, 
J. Tempel, 

Becundi: de Leeraren-

G. De Jong, 
J. Schepers, 

K, Kniphuizen, 
G. Vlasma, 

J. B. Hoekstra, 
H. v. d. Werp, 

A, O. Kuizenga, 
C. van Zanten. 

J. 1. Fles. w. H. Frieling. 

De Ouderlin gen-
A. Goudberg, 
E. Leffering, 

w. Kortker, 
D. Haan, 

B. v. d', Ploeg. 
F. Kniphuiz~n. 

Door de Classis CRAND RAPIDS. 
De Leeraren-

G. Broene~ 
L. J. Hulst, 
J. Post, 
J. H. Vos. 

G. A. De Haan, 
H. H.- D. Langereis, 
S. B. Sevensma, 

P. Ekster, 
J. Noordewier, 
S. T .. v, d. Bee!,:. 



De, ,ourje,rlingen,.... 
, C" Braamse, 

T: Doesema, 
S. ~. Postma, 

Secundi de Leeraren-
B. H. Einink, 
W. R. Smidt, 

De Ouderlingen-
M. Boersma, 
D. Kramer, 
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W:_Bri,nk, 
C. 'Jonker, 
J. 'Stev'ens, 

W. Greve, 
J .. v. d. Werp. 

B. De Graaf, Sr. 
J. Steenstra, 

H. Datema 
D. ~lohr, 
A: van Bree. 

• 
S. Koster, 

T. Kort. 
H.v, d. Ark. 

Door de C.lassis ILLINOIS. 

De Leeraren-
.R. T. Kuiper, 
.J. Robbert, 

M. J. Markusse, 
M.,Yan Vessem. 

J., Riemersma, 

De O,«,derlingen-:-, 
. J, H. Boswinkel, T. De Jonge, S. Dekker, 

D. Natelborg, J. Prins. 
Secundi, de Leeraren-

J. C. Groeneveld; P. Van Vliet. 
De O'l.lderlingen-

J. Bottema, 
D. Torrenga, 

C. L. Clousingh, J. Schaver, 
G. Van Den Burg, 

Door de Classis HACKENSACK. 
1)e Leeraren-

J, Y, De Baun, H. Iserman, J, C, Voorhis. 

De Ouderlingen-
A. A. Ackerman, S. E. De Groot, J. C, Van Saun. 

Secundi, de LeC'i'are'n-
C. D. De Mott, J. N. Trompen, A. Van Houten. 

De Oitde1'lingen-
H. P. Demarest, J, A. Demarest, G. E. Freeman. 

poor de Classis MllpsoN'. 
De Leeraren-

R Drukker, E. R. Baan, 
P. Van Vlaanderen, 

.De Ouderlingen--
J, Blom, P. Breckman, 

Sec'Undi, de Leeraren-.
J. De Vries, P. Kosten, 

J. Remeyn, 

A, Kievit. 

C. Vorst. 
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De Ouderlingen-," 
S. Bait,. O.Leenas, 
W. Van Antwerpen. 

Door de c)assis ](OLLANP. 
De Le~ra'l'e'Q,- , 

,~ E. Broene, 
J. Keizer, 
E. v. d. Vries, 

De Ouderlingen
H. Bosch, 
T. Keppel, 
B. J. Veneklasen. 

Secundi; de leeraren
P. Bakker, 
H. Huizingh, 

De OUde?Olingen-
C. De Koster, 
J. H. Nykerk, 
J. M. Wagenaar. 

De Leeraren-
C. Bode, 
E. Breen, 
J. Manni, 
H. Walk otten, 

De Ouderlingen
E. Ammerman, 
A.Cupido. 
O. Frerichs, 
G. Van Engen, 

Secundi; de Leeraren-

J. Groen, 
P. Schut, 
K. Van Goor. 

J. W. Garvelink, 
G. W. Mokma, 

G. G. Haan, 
K. Kreulen," 

J. Heeringa, 
B. J. Poest, 

H. Bode, 
J. Gulker, 
H. Potgeter, 
J, Wyngaarden. 

H. Beninga, 
J. De Beer, 
A. Kleinhuizen, 
G. Van Gorp. 

A. Keizer, 
E. v. d. Berge, 

P. Heyboer, 
M. Notier, 

ct. Hoeksema, 
F.Wieland. 

P. Karsten, 
8:. Van Noord, 

E. Bos, 
W. Heyns, 
J. H. Schultz, 

W.Bos, 
J. Fortrie, 
F. Tammen, 

J. Plesscher, 
De Ouderlingen-

A. J. v.i!. Henvel. 

W. Ammerman, H. Ba'kker, A. Bliek, 
W. Dijk, J. Franke, S. Van Otterloo. 

Al de Primi afgevaardigden zijn aanwezig, behalve: J. SteveIJs, 
A. A. Ackerman, S. E. De Groot, P. Breckman, H. Bosch, H. Beninga, 
J,' Fortrie, C. Frerichs, A. Kleinhuizen en F. Tammen, in wier plaats de 
volgende Secundi verschenen zijn: M Boersma, H. P. Demarest, W. 
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Van Antwerpen, P. Karsten, W, Ammerman; H. Bakker e;ll .A..-, Bliek. 
Mede zijn tegenw,Qordig als a,dviseerende leden, de. H.: :R., Docen· 

ten der Theol. School: G. E. B@er en G. Hemkes. 
ARTIKEL 3. 

Ook is ing~'diend\ek ~t'~k van den p~otesteeferi.(ieri ,:- Ker keraad te 
Wortendijke, N. ,J. in~oudende een volmacht aan Rev. C. '~-. Calkoen; 
D. D. om die: 'Ge,meente op de Synod ale vertegenwoordigen en hare be-
langen tegenovei' Classis Hudson te verdedigen. . 

• Het wordt tel' tafel gelegd tot de behandeling del' protesten. 
ARTIKEL 4· 

Verkiezing van een l\loderamen. Benoemd worden tot Preases 
Rev, K. Kuiper, tot Vice-Preases Rev. J. Noordewier, tot SchribB;- Rev. 
W. Heyns, en tot Adjunct-Scriba Rev. P. Schut. De aftredende Pre.
ses wenscht den, nieuw gekozenen vQorspoed toe. 

ARTIKEL 5. 
Rev. J. H. V 08 sluit deze zitting met dankgebed. 

TWEEDE ZITTING. 
WOENSDAGMIDDAG ZITTING. 

ARTIKEL 6. 
De Preases opent deze zittlug door te lateu zingen VI'S. 3 en 4 van 

den Morgenzang, te lezen Psalm 121, en na een korte toespraak, voor 
te gaan in gebed. 

ARTIKEL 7. 
De Preases verwelkomt de broeders Predikanten, die sedert de vo~ 

rige Synode nit Nederland overkwamen, als~ede hen die sedert in den 
Wijngaard des Heeren uitgestooten zijn, en leest vqor de Openlijke Ver 
klaring, terwijl ane afgevaardigden door op te staan hunne hartelijke 
instemming met onze Belijdenisschriften b(3tuigen. 

ARTIKEL 8. 
Besloten wordt dat de zittingen zullen duren des morgens van 8 uur 

tot 11.~5" en des namiddags van 2 tot 6 ullr, met een kw.artier pause in 
~lke .. zitti~g. 

ARTIKEL 9. 
_ Y09l'.het nazien del' vorige notulen worden Pep.oem,d, -Revs.' J;.B ... 

Ho.eks.tra en G. D. de J ong. 
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ARTIKEL 10. 

Besl,oten ook nn de wijze van arbeiden van Art. 10, Acta SYll. 1892, 
te volgen. De Preases benoemt diensvolgens zeven leden nit 'de ver
schillendc Classes, die rekening houdende met de herkomst van zaken, 
voor het eiude vall dezen dag commissien van 3 -5 leden zullen aau
wijzen voor ,de rubrieken ,:an het Agendum om del' Sj'llode daarom
trent met gemotiveerde vQol'stellen te dienen, met opgave v'an den tijd 
ongeveer wanneer.-deze commissien hebben- te rapporteeren. Zij ziju 
Revs. 'R. Bode, M. 'Van Vessem, A, Keizer, J. Schepers, J. H. Vos, P. 
van Ylaandel'en en J, C. Voorhis. 

ARTIKEL 11. 

Aan de rapporteurs van de pers wordt volle vrijheid verleend. 

ARTIKEL 12. 

De Commissie voor het nazien del' notulen rapporteert, dat tel'ugge
komeu moet worden op Art, 9, 240, 27_vgl,met 77, 29, 37b, 55 alin,2, 
57a, en 73 alin 2, .alsmede op Art. 282, 24b, 74, 82 en 87 der Acta van 
1892, doch dat deze laatstgenoemde artikelen bij de behandeling van 
het Agendum van zeIf- tel' sprake komen, 

ARTIKEL 13. 

EvenaL op de vorige Synode, zie Art, 9, zal ook nu elk vo6rstel van 
het Eogelsch in't HoUandsch, of van het Hollandsch in't Engelsch ver
taald worden, Als tolk wordt aangewezen Rev. J, Riemersma, 

ARTIKEL 14. 

De Preases verzoekt de Depl1.taten naar de Gen. Assembly del' U. P. 
Church (zie Art. 24c, Acta Syn. 1892.) verslag te geven. Ond. T. Kep. 
pel deelt d.arop mede dat Prof. G. Yos, Ph. D. D. D. vanwege ZEw. 's 
vertrek naar Princeton aan de opdrach~ niet voldaan heeft, en ook hij 
zelf verhinderd is geworden die vergadering bij 'te wonen, zoodat er niets 
te rapporteerell viel, 

ARTIKEL 15. 

Nameiis de Commissie, benoemd om de zaak van Dr. 0, J. Calkoen 
ill loco te onderzoeken (zie Art. 27 en 77, Acta 1892.), rapporteert 
Rev. J. Riemersma, dat de Commissie om verschillende redenen' ge~ 
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meend heeft deze opdracht nie,t weI,te kunnen uitvoeren. De Synode 
is over een en ~nder niet voldaan, do~h besluit ,llierop nu niet ve,rdel' te 
gaau, maar daarmedf> te wach:ten tot de behat;tdeling van desbetreffende 
punten op bet Agendum. . 

ARTIKEL 16. 

De Oommissie, benoemd om een verbeterde uitgave van onze alge
meene bepalingente bezorgen (zie Art. 27 Acta 1892.), rapporteert bij 
monde van' haren Preases, Rev. J. H. Vas"dat zij wegens het late ont
vailgen van de Acta del' laatste Synode van Geref. -Kel'keIi in Ned. haal' 
taak niet heeft kllnnen volvoeren, Zij wordt geGo:ntinueerd jIDet de op 
vel'zoek v,an Classis- Iowa gewijzigde opdracht, dat zij die uitgave 
niet in drl1k bezorge, maar,een CQucept daarvan del'- e,Y. Synode .-tel' 
goedkeuring aanbiede. 

ARTIKEL 17. 

Inzake het Kerkhulpfonds (zie Art. 37b Acta 189~.), deelt Rev. J. 
N00rdewier 'ali; Penn. inede voor'dat doel eene obllecte ontvangen te 
hebben, Besloten dat deze colleete' zal gestort worclert in de kas v00r 
Binneril. Zencling, dat het fonds kerkhulp thans zelf8tandig optredtll 
zal, en dat de S'yuod~ tel' regeling daarvan goedkeurt het. volgende 
voorsteL- NOORDEWIER: 

a. De Synode ontsla Rev. J. Noordewier van de zorg Voor dit fonds; 
b. Zij benoe-me een Commissie van drie personeu, bij' voorkeul' uit 

het Westerschegedeelte del' kerk, diezichzelve organiseert en een regIe
ment ontwerpt om (lit del' Synode tel' go,edke-uring voor te leggen; 

c, Deze Commissie ontvange de gelden welke uit de. Binnenl. Zen
dingskas reeds voor kerkhulp zijn gebruikt en in "notes" zijn belegel 

als voIgt: 

bij de Gem. Noordeloo:;, ThliclI' J 
een {(note)) van $30.00 

" " " New Holland,- S. D. " " " 400.00 

" " " Friesland, S. D: " " " 100.00 

" " " Overijsel, S. D. " " " 200.00 

" " " Richland, Mich. " " " 138.00 

$868.00 

Bij acclamatie worden benoemd: Revs. E. Breen, J. Manni en 
H. Bode. 
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ARTIKEL 18. 

De Cornmissie door.de vorige Synode gezonden naar' Oleveland 
(zie Art. 55), rapporteert bij monde van P. Ekster, waaruit bJijkt dat 
de Commissie op 11 den Jan. 1893, haar ,taak heeft uitgevoerd en ge· 
lukkig geslaagd is, zoodat het tusschen den kerkeraad en 'H. Flinkers 
tot een ver.zoening was gekomen. De Sy-node verneemt dit met blijd
schap, en de Preases dankt den Com. voor haren arbeid. 

ARTIKEL 19. 

De Commissie genoemd in Art. 10, leest hare regeling van werk
zaamheden voor, welke regeling aldus aangenomen wordt: 

Com. voor kas E., B. P.; Revs. A. Keizer, J. Riemersma, en G. A. 
de Haan. Donderdagmorgen. 

Com. voor Doopledenstelsel: Revs. J, Groen, J, ,Keizer, G. A. de 
Haau, J. Post, en J. Wijngaarden. ponderdag. 

Com. voor Binnen!. Zending: Revs. M. J. Markusse, M. Van Ves
sem, E. Breen, H. Bode en J. B. Hoekstra. Donderdag. 

Com. voor Theol. School: Oud. J:"W. Garvelink. Revs. E. HaaD, 'So 
I. Vau der Beek, J. Manui, G. D. De Joug en Ond. S. S. Postma . 

. Vrijdag. . 

Com. voor Dollarsfonds: Revs. J Riemersma, K. Van Goor en Oud. 
J, W. Garvelink.' Maandag. 

Com. voor Synode houden: Revs. A. Keizer, E. Broene en Oud. E. 
Ammerman. Maandag. 

Com. voor \Vachterzaken; Revs' E, Breen, H. Van del' Werp, en 
L.J. Hulst. Wo~nsdag. 

Com. voor Emeritis.kas: Oud. A. Van Bree, J. Rlom, C. Van Zan· 
ten, Revs. J. B. Hoekstra en J. C. Voorhis. Woensdag. 

Com. voor Protesten: Revs. J. Schepers, E. Broen,e, G. Broene~ 
A. Keizer, en M. V ~n Vessem. Donderdag. 

Com. voor Varia: Revs. H. Potgeter, J. M. Remeyn, K. Van Goor, 
J. Robbert en Oud; W. Brink. Maandag. 

Com, voor Heidenzending: Oud. T. Keppel, Revs. J. H, Vos, P. 
Schut, C. Bode en J, H. Schultz. Din~dag. 

Com. voor Tuchtzaken en Geschillen: Revs. H. Beuker, J. M. Re
meyn, J. Gulkerj E. Van der Vries en Oud. C. Braamse. Woensdag. 
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ARTlKEL 20. 

Besloten ten einde deze Comm. van Prreadvies· tijd te verschaffen 
voor haren arbeid morgen eerst ~en tien :ure te vergaderen. 

ARTIKEL 21. 

Deze zitting wordt gesloten door Oud. T. Keppel, met dankzegging. 

DERDE ZITTING. 

DONDERDACMORCEN. 
~~~~~~,,-,",""''''''''" 

ARTIKEL 22. 

Geopend door Rev. R. T. Kuiper met te laten zingen Ps. 84: il, en 
voor te gaan in gebed. 

ARTIKEL 23. 

De notulen worden gelezeu, op enkele i)Unt~n verbeterd en daarna 
goedgekeurd. 

ARTIKEL 24. 

Inzake het tel' vorige Synode opgerichte Library:-fonds, '(zie Art. 
57,) rapporteert Oud. A. Van Bree als Penn. ontvangen te hebben voor , 
dit fonds $276.01, waarvan voor boeken is uitgegeven ,$137.00. Met 
dank aan de Com. wordt dit rapport aangenomen. Doch wijl het niet 
wenschelijk is meer Com., te hebben" dan beslist noodig is, zoo wordt 
besloten dat deze Com. zal ophouden ~e bestaan, en dit fonds zal wor
den overgedragen aan den Penn. del'Theol. School, met dien verstande 
echter dat het als een afzonderlijk fonds zal bliJven bestaan. Het be-
steden der gelden zal geschieden in overleg met den Bibliothecaris 'en 
de Docenleu der Theol. School. 

ARTIKEL 25. 

Aangaande de aanbevolen collecte Vaal' de gemeenten Meservey, 
Lemars en Rock Valley, (zie Art. 73,) zegt Rev. H. Bode, dat hij ruim 
$284.0U ontvangen, en aan elk dier gemeenten $100.00 uitgekeerd 
heeft, daartoe in staat gesteld door Classis Iowa. Hij'is bereid een ge
specificeerd verslag te geven, doch wijl zijne boeken re-eds door Classis 
Iowa nagezien eEl in orde b.evonden zijn, verklaard de, Synode daaraan 
ge!,m behoefte te,hebben. Dat zoo boveu, verw-achting tot dit doel werd 
bijgedrageu, heeft hem verblijd, en die hulpbehoevenlle gemeenten zijn 
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dankbaar. Op de vraag of die gemeenten -niet slechts dankbaar, maar 
ook voldaan zijn, antwQordt hij, dat althans Rock Valley nog -weI be
hoefte heeft aan verdere ondersteuning. 

ARTIKEL 26. 

Het vQol'stel, o~ het adjectief "Hollandsch" van den naam 0llzer 
Kerk af te laten, wijl e1' ook Eng. en Duit. Q-emeenten zijn, door de vo
rige Synode tot nn ter tafel gelegd, (zie Art. 87,) wordt in behandeling 
genomen. Bij moude yan Rev. J. C. VOQl'his brengt Classis Hackensack 
in het midden, dat, of schoon zulks feitelijk reeds-geschied,is, dit toch niet 
altijd'in aett genomen. Zij toch ha~ het tot een voorwaarde van Vel'

eeniging gesteld, en hiel'in was bewilligd, (zie Bijlage VII.) in, verband 
met Art. 24 en 49, Acta Syn. 1890. In antwoord wordt gewezen op het 
moeijelijke van elke officieele naamsverandering, wijl zij onder de tegen~ 
woordige Staatswetten een ontbinding en reorganisatie vall: al onze ge~ 
meenten eischen zou. Met de verklaring eehter van Olassis Hacken~ 

sack, dat aangezien ook haar eigene gemeenten bij den Staat nog on~ 

del' de vroegere benaming bekend staan, zij voldaan is wanneer die 
naamsverandering slechts kerkelijk wordt in aeht genom en, wordt deze'" 
zaak als afgedaan besehouwd. 

ARTIKEL 27. 

Rapport van de Synodale O~m. v~~r kennisgeving aangenomen, en 
besloten het in de Bijlage op te nemen. Bijlage I. 

ARTIKEL 28. 

Voorgelezen worden de volgende brieven: 
a. Van de Geref. Kerken in Ned. Bijlage II. 
b. Van de Ond-Geref. Kerk'in Bentheim en Oost Friesland. Bij~ 

lage III. 
c. Van de Geref. Kerk in Znid Afrika. Bijlage IV. 

Voor kennisgeving aangenomen, en besloten ze in de Bijlagen op 
te nemen. 

ARTIKEL 29. 
Aan de orde wordt gesteld de., behandeling van het Agendum, 

Rubriek VI. Kassen E. B. P., Inidt aldus: 
De Classis gevoelt zich bezwaard over het Curatorium, dewijl ·dit een 

adspil'ant voor de School afwees, die door de Olassis was aangenomen. 
Classis Grand Rapids. 
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De Com. van Prre~dvies rapP0rteert bij' moude 'Yllll Rev, A. Keizer 
als voIgt: 

Uwe Com. overwegende: 
a. Dat de vorige Synode, (zie Art. 59/,) het admissieexamen voor 

het Curatorium ook voor Kasstudenten - verplichtend stelde, en daar. 
doo~ aaTI het Ourat~rium het recht gaf een adspirant, reeds door een 
Classis o'ndezocht, af te'wijzen; 

h. Dat Art. 10 van het reglement VDOl' het Curatorium, door'de Sy. 
node goedgekeurd, zegt: "Niemand zal als student worden ingeschreven 
dan ua ee:n' voldoend admissie exameu, en in de opname van studenten 
aan de Theol. School zal het CUl'atorium met voorzichtigheid handelen. H 

en vertrouwende dat bet Curatorium ook in dit geval Qvereenkomstig 
dat' artikel gehandeld heeft, 

Adviseert: De Synode spreke uit dat zij 
Classis niet. deeit. 

Dit rapport wordt goedgekeurd. 

ARTIKEL, 30. 

het bezwaar van deze 
A. KEIZER, Rapporteur. 

Deze zitting wordt gesloten met het zingeu van Ps, 33: 10, en 
dankzegging door Oud. J. H. Boswinkel. 

VIERDE ZITTING. 

DONDERDACMIDDAC. 
~.~--.....-~ 

ARTIKEL 3l. 

Geopend door Rev. C. Bode met te laten zingen Ps. 119: 3, en 
voor te gaan in gebed. 

ARTIKEL 32, 

Dewijl bericht inkomt dat Rev Williamson van Keokuk, Iowa, de 
afgevaardigde van de U. P. Church, a. s. Maandag in ons midden denkt 
te zijn,. wordt, besloten de zaken del' vereeniging alsdan te behandelen, 

ARTIKEL 33. 

Voorgelezen wordt een ingek~men schrijven van den Kerkeraad 
yan Alto, Wis., waarbij deze met hartelijke dankzegging voor verleende 
hulp, kennis geeft van zijn besluit om ook met het o@g op den staat 
der Binn. Zendingskas voor verdere onderdsteuning te bedanken. De 
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-yergadering verblijdt zich over dit b~richt en neemt het voor kennisge
ving aan. 

ARTIKEL 34. 

Rubriek VIII. "DOOPLEDENSTELSEL." 

a. De Classis verzoekt de Synode enrnstig de aandacht te vestigen 
op de 'doopleden questie en zoodan~ge besluiten te nemen, als kunnen 
leideu. tot tel'ugkeer tot de oude paden del' Geref. Kel"ken in deze. 

,Cla.s:n's Iowa, 
h. De Classis yra.gla.n de Synode of Act. 60 en 61 Alg. Bep. pas

sen in het kader vun Gel'ef. Kerkrecht en in overeenstemming zijn met 
de Belijdeuisschriften del' ,GerE:f. Kerk. En indien dit niet het_geval is, 
dat dan het fungeerend doopledenstelsel worde opgeheven. 

(}lassis [folland. 

c. De Synode i,telle middelen in het werk om gelij kheid te brengen 
in de behandeling van sensurabele doopleden. Clas.is Holland. 

d. De Synode muire eene wijziging in Art. 61 en 62 -Alg. Bep. in-
zake het doopledenstel~el. Classis Grand Rapids. 

e. De Synode rade de gemeenten aan geene attestatie in goeden 
vorm a~ te geven aan doopledematen, indien deze ill handel en wandel 
niet onbesproken zijn. (/lassis Muskego?~. 

Namens de Oom. van Pr;eadvies rapporteert Rev. J. Vi.Tijngaarde,n 
als voIgt: 
Wdeerwaarde ,Broeders.' 

De,Oom. van Prreadvies inzake bet ,"Doopledenstelsel" beeft de 
eer U het navolgende, aangaande deze bvestie en hare regeling ter 
overwegiI;lg aan te Meden: 

Ret gaat hier inzonderheid over Art. 60, 61 en 62 Alg. Bep. 
welke Artt. vooral be trekking hebben op de recbten van "doopleden" 
diEl' niet tot belijdenis komen~ of die van elders komen om als niet be_ 
lijdende leden in de gemeente des Heeren opgenomen te worden. 

Reeds meea-malen lieten zich stemmtm hooren tegen de strekking 
van gen~emde Artt. Maar t.hans wordt met nadruk de aandacht der 
Synode er bij bepaald, en weI door twee of drie Classes tegelijk, met 
verzoek em ze te herzien en te toetsen aan de Schl'ift en het Geref. 
kerkrecht, en dan zoodanige besluiten te nemen als kunnen leiden tot 
terugkeer tot de oude paden der Geref. Kerken in dezeu) met aanwij .. 
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. zing tevens van een algemeenegedragslijn in de behaneling van cen
surabele udoopleden. 

Uwe Commissie is met die Classes van Dordeel dat het niet aangaat 
een ongeoorloofde praktijk te reglementeeren op een 'wijze alsof die 
praktijk gebeel naar behooren ware, ·en ziet-liever dat in dergelijke ar
tikelen steeds de Dormale toestand van heel het 'kerkelijk leven voorge. 
steld worde als een hooge levenseisch, waaraan allen IDoeten zoeken te 
,beantwoorden, ook ~l kunnen zich dan DOg exceptioneele gevallen 
voordoen waarin een kerkeraad eenige uitzondering op den regel zal 
IDoeten maken. 

Wijl echter deze kwestie ook in· de N ederl. Geref. Kerken aall

ban gig is, waar reeds deputaten benoemd zijn om hare eerstkomende 
Generale Synode in dezen van advies te dienen, en wijl onzerzijds reeds 
besloten is om bij de verzameling del' huishoudelijke bepalen meteen 
te letten op wat die Kerken doen, zoo achten wij het geraden, mede om 
wille van de eenheid d~r Kerken, d'at deze Synode in zoo gewichtig 
stuk die Kerken niet vooruit loope, maar het voor ditmaal late bij een 
korte vingerwijzing, welke leideti kan not terugkeer tot de oude paden 
del' "Geref. Kerken in dezen", om 'dan, zoo noodig, op een v9lgende 
vergadering deze zaak nader te regelen. Zij spreke daarom thans 
slechts het navolgende uit: 

Aangezien er in de Kerke Gods eigenlijk geen houdbare plaats is 
voor een Hdmaatschap van "volwassene doopleden," wijl Gods Woord 
de opgroeiende kinderen del' Gemeente roept om- zoo spoedig mogelijk 
door belijdenis en avondmaalviering hunne aanhoorigheid en gehoor
zaamheicl aan Christus te betoonen. Aangezien diensvolgens het op
komende "doopledenstelsel" eene afwijking is van het Woord_ d~s 
Heeren en van de oude Geref. paden, .welke afwijking hij verdere door
werking de helijdende Kerke Ohristi onvermijdelijk allengs meer zon 
doen ontaal'den. tot cen niet belijdend 'zedelijk genootschap, dat naar 
menschelijk goedvinden ingericht wordt; 

Zoo moeten zij die door eigen schuld niet daartoe komen, maar 
na aHe mogelijke bearbeiding hardnekkig weigeren oolijders te worden, 
ernstiglijk en zeer lankmoediglijk vermaand, en bij voordurende onge~ 

hoorzaamheid, als geestelijk afgebroken takken ook formeel afgesne
den worden. Dit kan geschieden door officieel te verklaren en hun to 
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b~richten. ,d~t, zij. wegens YO,ortduren4e ,'~I:lJ~tigh.eid om aan de·,kerlrelijke 
:v:-~rll1~ni1fg geh_oor" t~,Keven, rii~t meer onder de leqen ~er l{~~'~ k~nue~ 
gereJrend. worden;' te diell aanzieu: eehter za}"alt;ij(j; gr,oq~, yoorzichtig
he~d :lloodig ziju, YOOl'aI wanneer .. gemoedsbezwaren ,he;n terug houde:Il;" 
en natuurlijk. bedenke ook altijd een kerkeraad dat yolgens Art. ,.76-
D. K. nooit zonder advies van de Olas.sistot de ~liter,ste :rem,edie mag 
word~n overgegaan. (1) 

Ten slotte verzoekt -Olas~is Muskegoll nog del' Geme,ell~~n te raden~ 
dat, zij geen attestatie in goeden form, afgeven aan cloopledeu, indhm 
deze in handel en wandel niet onbesproken zijn. 

De Commissie meent datdit niet noodig is, wijl het va~z~.l~ ~preekt. 
dat ~lle"at~~ste~ alt,ijeLnaar waarheid moetenzijn. 

(1) Zie Art. 3Sh. J. WYl'!GAARJ;>EN, I\upporteur. 
Di~ Rapport.- wordt ,aangenomen ,en eene " bel~ngrijk~ diseuGsie 

voIgt. ren aanzien van <I.e beginselen is, men vrij ,ee~s,temlIligj maar er
is vers,chil van z~enswijze over de, beste methode :om dezen misstand, 
waar die bes.taat te doen ophouden., ,Terwijl: sO,Illmigen meenen dat e1': 
aan zulk eene' bepaling geen, beho~fte is zoowel omdat ,zij bearbeiden 
e~n uitnemenden weg achten, als, omdat in sommige gemeenten reeds. 
op dergelijke wijze gehanq,eld wordt1 zijn anderen van oOl·deel dat er 
wei beboeft.e aan is, niet slechts tot steun vanKerkeraden maar ook tot, 
het ,verkrijgen va~ een algemeene gedragslijn. Ten slotte wordt het 
Rapport nog eens voorgelezen en met meerdel'b,eid van stemmen goed,.· 
gekeurd. 

ARTIKEL 35. 

Rubriek V. BINNENL. ZENDING. 

a. De Synode bepaIe dat elke gemeente die ondersteuuing voor het 
leeraarstraktement ontvangt uit de kas voor BineD:l. Zending, daarvoor 
haren leeraar eenige Zondagen zal moeten afstaan boven de gewone 
CIassis bearten voor het Binnenl. Zendingswerk, en dat de regeling 
daarvan wordt over gelaten aan de Classis waaronder die g" meenten 
r,essorteeren. Classis· Iowa. 

b. De Synode wijze er op dat nBodlijd(:lnde gemeenten hulp, behoo>
ren te zoeken, niet bij de verst afgelegene, door middel van ons alg,e~ 

meen kerkelijk orgaan De Wachter, maar bij hare eigene, Cla.ssisr 
welke aangewezen is om de belangen van hare onderhoorige phiatsen 
te behartigen. Classis Iowa~ 



18 

c. De SYDod. leide het daatheeIi d"t ef meer dan tot' hEiden ao.n de 
"Bin'nenl. Zenidl'iig gearbeitl wo'td"e, eli 'nem.'e het ib' ernstige' overweging, 
of sr in de' BtiitenJ: Heiden.Zendin·g met het oog op' de zwaklieid en de 
1in~ritle'ele" to'e~taiideli d'er gelri~eIiten geeD' veianderirig kaD worden ge
bricht;' Classis Hudson; 

Rappoitde{ Com.. Prreadvies. 
Eerwaarde Broedersl 

Ten aa'n',den vah:lett d~ meent uwe Oom'. te kUBrien volstaan met 
zoiidel: nie~T:t6(een :oriveranderde' aanneming 'van dat voorstel te, ad.' 
viseeren. 

bok advls'eert' uwe Com. tot- aanneiiiing van lett. b. 'doch met deze 
bijvoeging: en bleek d'e CHassis onmachtig, dan- vervoege d-eze 'zich bij 
het fonds Kerkhulp. 

Wat betreft lett. c. meent uwe Com. de Synode to moetenadvi. 
seel;eD, op ine' verandering die CiassIs- Hudson vraagt niet in te gaaB. 

De begeerte echter van diezelfde Classis' "dat meer dan tot he~ 

den aan de Binnenl. Zen'ding ge~rheid worde," verdient ongetwijfe1d de 
aandacht met, het oog daarop st~It uwe Com. voor dat de vaoante 

, gemeenten, die door den Zendling LeerBar bediend 'worden, in overleg 
met de Classis 'waarbnder die gemeenten resorteeren een zekere som 
zullen'bijdrf!.g'en voor het tractement van den zendeling Leeraar. 

En daarbij geeft u we Com. de Synode in overweging of e1' ook 
door vrijwillige inschrijvingen der gemeenten iets' ten bate del' hinnenl. 
Zendings kas kon gedaan worden. 

~nzake de ingekomen aanvragen om ondersteuning uit de kas del' 
Binnenl. Zending adviseert uwe Com. aan de volgende ge'meenten de 
acbterstaande sommen toe te ~taan: 

Classis Iowa, 

Hull, Iowa. $200 

Wiigbt. " 100 

Ridott, Ill. 50 

Sioux Centre, (voor een jaar) 100 

Parkersburg, Iowa. 100 

Bunde, (voor die gem. die eerst . 
Emjen, 5 een leeraar beeft. 125 

Prinsburg, Voor 't eerste jaar 75 
Voor 't tweede jaar 50 

Luctor, Kans. 75 
Hull, N. D. 100 

Classis Illinois. </'. 

Baldwin, Wis $200 VDor bet eer
ste jaar en verder indien 

bet noodig is. 
Fulton, Ill. $100 

Sheboygan, ·Wis. ISO 

Classis Hudson. 
Saysville L. 1. $150 voor een jaar 

om dan verder te zien. 

Classis Grand Rapids. 
Lamont. t voor die gem. die 
Eastm'ville \ eerst een leeraar beeft 100 

• 
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C!assis Iowa. 
Ovei'isel, S.' D. 
Friesl~nd\ 

Grand View, S. D. 

Classis Muskegon. 

is Ric6iahd, $i5~ vod~- ebri 'fa~r' en 
75 verder te iien 'ofr1~t no'bdfg'is. 
75 

Classi, Holland .. ' ,-' 
A.an ,'de.g~m~ Be~verdam k~n:d,e C:om .. niet, advi~~~~e~ __ ondersteu

ning toe:te"s'taan1j d~wiJI ziJ ~~~k]'~;rdheeftJ, m\'a~cie b~'P8!i~g,van let't. a. 
i" :" '-.''\,' _',' _ ,J ~" ,- ,,',, .. , " " ,'- ,", - . : ':', \" ;'i':',';I":'" .,.'.' :-.i'- .'.), ''-'; ': " " 

baren Ieeraar VOQl' Binrienl. Zendingswerk niet te kunnen afstaan.' 
':. - ';""''''. ',"I: " ,')-;,': ".' d.':' _,,'1,'( ,-,:"c,:-,:,·:. ",,' 

J. HOEK~T~A, Rapporteur . 
. ,' :: .. -, .J 

_ I)it rapport wordt goed~ekeurd en het verkriig~n-, van vrijwillige_ 
inschrijvingen der gemeenten opgedragen Ran de Classicale Zendings-
Commissi~s. . . -

ARTIKEL 36. 

Deze zitting wordt gesloten door, Oud. J., Prins, met dankzegging 
\la het zingen van Ps. 136.:26. 

VIJFDE ZITTING. 

VRIJDACMORCEN J.UNE 15. 
~31>()~ 

ARTIKEL 37. 

Geopend door Rev. H. Beuker met te laten ziugen Ps. 119: 67, en 
voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 38. 

De notulen worden gelezen en na eene verbetering goedgekeul'd, 

ARTIKEL 38b. 

Herziening w'ordt gevraagd inzake "Doopledenstelsel" (zie Art. 34.) 
Dit wordt met vereischte meerderheid aangenomen, en daarop besloten, 
om de clausule: "en natuurlijk bedenke ook altijd een kerkeraad, dat 
volgens Art. 76 D. K. nooit zonder ad vies van de Olassis tot de uiter
ste remedle mag worden 0vergegaau," te schrappell. 

ARTIKEL 39. 

Rev. J. I. Fles, Rapporteur van de Com. voor de Zendiug quder 
Israel, breugt verslag uit. Dit rapport wordt aangenomen en goedge
keurt, en besloten het in de Bijlagen op te nemell'. (zie Bijlage V.) 
Met dank voor haren arbeid wordt deze Com. gecontinueerd en gemach
tigd om op dezelfde wijze ,,"oort te gaan. 
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ARTIKEL 40. 

De hooid' Com. voor, Binnenl. Zen ding rapporteert bij moude <van 
Rev. P. Schut. Haal' rapport·wordt aangenomen en goedgeke,urd,:, en' 
~al in de Bijlage opgenomen worden. Bijlage VI. , 

ARTIKEL 4l. 
W'ordt gevraagd hoe 'nu' te' 'h~hdeleri m'et' d~ h~noeming v~n Classic 

Com. voor' Binnerii. Z~iidirig, dewljl <lit bij de ~eran(l~rde ~iJze: ,van, 'aE , 
-vaardiging niet ~eer,gesc?i,eden kon als vroeger. be 'Synode 'be8h1i1:," 

a, Dat--'-: met uftzonderin'g van Classis Iowa welke op haal' laatste
V'ergadering reeds hiei'in voorzag voor' elke-CInssis- tot hare" e,: k. verga. 
dering de' tegenwoordige 'Com. zullen gecontinueerd' wQ.rdEm. 

b. dat deze Classis, zQodra zij nieuwe Comm. zullen beno'eIild 'heb
ben, daarvan kennis zullengeven a~n den te~ienwoordigen Pr~sident, :Rev. 
L.- J .. -Hulst; -die' den uitslag' in De Wachter', pu bliceeren zilJ. 

c. Dat voortaan elke Classis baar Binneni;' :Zeni::"Hngs-Com. benoe-· 
men zal op die vergadering welke aa,n de Synode bet laatst voorafgaat. 

ARTIKEL . 42. 

De Hoofdcom. voo~ Bi-~ilel. -Z~nding ~raa.gt wat t~ doen inzake het 
beroepen van een of meer zendelingen? De Synode antwoordt: Ga 
voort in het geloof en berodp naar uwe wijsheid en naar l1W Reglement. 

AR'l'IKEL 43. 

Dewijl sommige Penn. hunne boeken van ontvangst en uitgave op 
den rekendag niet weI hadden kunnen indienen, worden tot l;let nazien 
dier boelren benoemd: 
Revs. Riemersma en Robbert voor het boek del' Zend. onder Israel. 
Revs. Ekster eil Haan voor het boek del' Em. Kas. 
Gud. Karsten en Mokma voor het boek van bet Monatschrift. 

ARTIKEL 44. 

Aan de orde wordt gesteld Ru briek I De Theol. School. Als-vorens 
haar rapport in te dienen deelt de Com. van Pneadvies bij moude van 
haren Rapporteur fuv. G. D. Jong mede datwijlhet Agendnmill betrek
king tot de Theol. School vele en uiteen loopende instructien bevat, tot 
eene classificatie over te gaall, en dat zij het noodig aeht dnt elke af
deeling van haal' rapport afzonderlijk voorgelezen en behandeld worde. 
Hiertoe 'Yordt beslotell, en nu voIgt afdeeling I. -vat;l het rapport. • 



21 

. .' Eerwam:cle ~ro.~ders I '.. . .. 
Uwe Oom. heeft gemeend het eerst de aaIi.dacht te Ilioet~n ves~igen 

op Lett. j. van het Agendum: De Synode besluite tot een wijziging in 
het Reglement ODzer Theol SC1l90~", z,ooda,t Curatoren en Trustees een 
lichaam worden.' Gwrat. en TnMtees. 

Na inzage genomen ,te',:hebhen,van:,wiit de'.curat. ell Trusteesbewo
gen heeft deze instructie op het Agendum te plaatsen, adviseert uwe 
Com, de Syuode tot een ver~en~gi~g, ,v,an Curatol'en en Trustees tot 
eenlichaamte besluiten, en da~rioe t'e bepalen. 

a: Dat in de "Ai-t. 0'£ Association" ouzel' Theol. School het . artikel 
dat het getal der Trustees bepa,alt g~amendeerd, en dat getal gebracht 
zal worden op 16 leden .. 

b. Dat 14 ledenen 14 securidi benoemd worden op voordracht der 
ondersclieidene Class;est nit iedere' Classis 2; eli te'vens' 2 lt~den e,n even 
veel secundi, die bij voorkeur geen predikanten zijn. 

c., D'at 'd-e"Trllstees, gekozen worden''vaar den, iij'd ,,~n. 4· Jareu;',',dat 
'h'm de helft aft~~edt en herkiesbaar is,' en dat de' eerste maal aftreden: 
: een nit ledere"Classis:'en een ~er I~atstgeuoemden. 

d. Dat iemand, ophondt lid der trustees te ,zijn door vertrek uitzijne 
Classis, of ook wanneer hij ophoudt lid der kerk te zijn. Indien znlks 
het geval is wordt zijn plaats aangevuld door zijn secudns. 

e. - Dat het recht om leeraren aan de Theol. School te benoemen be
rust bij de Synode. Wanneer echter eene vacature aan onze School 
mocht ontstaan in de jaren dat geen Synode te wachteIi is, dan ge
-schiedt de benoeming door de Trustees, hierin gesteund door eene Com. 
bestaan.de uit eell lid uit iedere Classis door haar tot dat doel gekozen, 
en die in dat geval evenals de Trustees keurstemmen hebben. De be
Doeming van zulk een Professor geschiedt uit een gr.OB van personen" 
door iedere laatste Synode daartoe aan de hand geda~n. Ret ontslaan 
vall Professoren blijft eveneens bij de Synode berusten. 

f. De Trustees zijn gemachtigd deze besluiten zoo spoedig moge~ 
lijk ten uitvoer te brengen, 

G. D. DE J ONG. Rapporteur. 

D~t Rapport. wortit aangenomen en goedgekeu~d, en besloten dat 
~oo,: de wet deze regeling eerst zal beginnen met de volgende Synode, 
doch feitelijk reeds van nn aan de Classis gelijke rechten zullen hebben. 
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ARTIKEL 45. 

Dez~zitting w~rdt gesloten door Rev. J. Y. De Baun, IDet dank-
zegging. na hetzingen van P~. 13? : 3. . .. 

- , , -, '.- I 

ZESDE ZITTING. 

VRIJOACMIOOAC. 
~~~1;~ 

ARTIKEL46.; 

Ge()perddoorRev .. L. J. iI~lst,'inet te laten.zingen Ps. 6? : 17, en 
.voor'~e"g~.aphi·'h:et'ge~~d .. ,1 : '.' ',",,' • -', ':, 

. ... ....• . ...... ,.. • ,. ARTIKI!:L·47. 

~e_n',aanzien,:van,-d:e,reislr!lsteJl wQrd~ be,s.lpten: 
a. -D~t ',4~ ~g~y~~'dtgd~~, ~i~t_ meer', tn. r~ke~wg ,zl}l1~_n, _br~!1getl, .dan 

een r~is h~~n ~~ t~~qg.(~i~ ,A;t.~O.) . ..,. ..... '" .' .. ...... . 
h. Dat uit elk~ Classis ee~ persoon zal worden benoemd om de reis .. 

'. ",,:"1,'1 -j: .-,,,;'.' ::_1-5 ::!,-;' :0, . 11-).,,'i.""I/ f",\':"'-.':'."", j:. ;-,:,:,l)'i,t '_','J -:i: ,: ",', 

. ~o~t~~ _~ij~~r,Q~~~!.N~ o~ )t~j~~~~n" ,~~. ~?e~~~ )?i~:~~o,r~¥ '~'~i~ "d.,e~\ SY;t· !p~)~J? 
'een Com. zullen vor~~,~,,;\~~:~e;~,.?,~~;W:~~J:> :v,~~ ,~~~~,~:~,V~~,?,errle~B~~~,~ep 
onder de verschillende Classis der Synode voor t. leggen. 

" IB~ri.o'emd\v'o'rden:: \'nJv's. It.-, W~ik'qtte~,' ';M.'J. :~fa~kusse, P. Ekst~_rt 
J. Groen, 11:. v."'d.-'-Werp ,"J."Reme yn"eii 'H. ts~rman.'"'' ",-, : 

.. ARTIKEL 48. 

~fdeeling II van het rapport del' Com. van Prreadvies voor de Ru
briek Theol. School. WOl'dt aangenomen en goedgekeurd ,en Iuidt a,Is 
voigt: 

.onder afdeeling II heeft uwe Com. samengevat de punten van het 
Agen'dum welke handelen ~ver: Scheiding van het Litt. enhet Thcol. De
p"artment. Zij z;ijn: 

b. De Synode stelle de Litt. Aideeling van de Theol. School open 
niet aHeen voor toekomende Evangelie Dienaaren, m~ar' o,~k voor 
anderen. CZ. iowa. 

d." In· onze Theol. School worde het Litt. Departem~nt van~~t 
Theol. gescheidfn. m .. Holland. 

f . HetReglement voor de Theol. School wordezoo gewijzig~, dat 
het Theol. Department van het Litt: kan goscheiden worden: '''' 

, . .... Cl. lllirwi •. 
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k .. ' De Synode besluite ill beginseHot de scheiding van de Litt. en 
het Theol. Departement aan onze Theol. school. OU1"at. en Tr..,tees. 

Uwe Com. raadt ,af, tha~s ,zoodanige sch'eiding t~_ ,aanvaarde'll) wijl 
zij met ee,ne uitbreiding van leervakken ,gep~ard ~M moeten gaan. Deze 
ufthreidirig acht uwe Com. vooralsnog niet 'wenschelijk met het oog) OD

der meer, op he:t antal uren waarop thans de, .. studenten onderwezen 
worden, en ntet noodzakelijk m.'et het oog 'op" 'het -kflrakter onzer School. 

Verder'raad uwe 'COin. aan: ..', .-\ 

a. Om bij Art. 1 van hetReglement voor de Theol. School het vol
gende te voegen: "Ook zij, die niet wenschen opgeleid te worden tot 
bedienaars des Woords kunnen na een voldoend admissie-examen tot 
het Litt. gedeelte ",orden tOeg.late~. ,i 
" "b. Ombij Art. 10 van het Reglement voor het Cura.torium, na ver

:w1jderiJig van "de' l~fttst~ zin, het volgende te voegen:"" -"Nlem's',rid ,zal 
;,; ,', ':" '" ".""'" ,-- -, , ;',-, , ',', -, .\ 
aan de School_ worden toegelaten dan na een voldoend ~missie-'exa-

men. N a het eerste jaar, dat ala proefjaar is aan te merken, zal het. 
Curatorhlm beo?rdeelen of ie;mand ,al~ ,~tuaentk~1 wordeti' i'ng~sc~reven. ,r 

'c. ,Om in 'Arl.' 4 van het Reglement"voor de The~1. School deze wij
'zigfng te bren'gen,"dat'men 1:0. he:t J~itt. g'edeelte :~~n 'jaar onclerwijze in 
hot Hebreeu";sch, en in het Thea!' gedeelte twee'faren"in het He
l)reeuwsch, en twee jaren in het N: T.' Grieksch. 

d. Dat in het eerste ja.ar niet langer onderwijs worde gegeven in de 
oude talen, opdat gedurende dat jaar .meer gedaan zal ku'nnen worden 
aan de Hollandsche, Engelsche en Hoogduitscbe talen. 

G. D. DEJONG. Rapporteur. 
ARTIKEL 49. 

De vergadering gaat over in Oomite-GeneraaI. 

ARTIKEL 50." 

Besloten te verdagen tot Maandagmiddag half-twee en daarna de
ze zitting door den Praeses' met dankzegging gesloten. 

ZEVENDE ZITTING. 

MAANDAGMIDDAG, JUNI 18. 
---------~ .. ~~ 

ARTIKEL 51. 

Geopend door ~ev. J. Noorde,wier, met te laten zingen P~. 93 : 1 ~n 
2, en voor te gaan in net ,gebed. 
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. ARTIKEL52. 

A,~l:lgekmpe~;zijn als ,/?ec';lndr:_ , <:, _ ' 

. Ond. H. v. d. Ark. in plaats Van Ond. C, Br,!-amse. 
" .. A., G<?udberg', " " A. D. :Boelkens. 
" W. Korfker, " ""K' Kniphuhen. 
" jf.',K~ipl~.ui~en,"·" " C, ~:an Z'a~ten. 
" G. van Noord, " " M. Not~er. 

AR'l'IKE:L 53. 

De",notulen; worden gelezen,- ·aagenomen,en goedgekeurd. 

ARTIKEL 54. 

Wordt)7oqrgelezen delllastb~'ie'f v~m ilev. W., C. Willian1so~-;h., if. 
-v:an I<;e~~~~ ~owa,: af,gevaa,l'digde va~ de U. ,~. 6h~rCh,' ,e~ -~e~~'~,t,en a3;¥ 
ZEw. ~et ,Vfool'd ~e _geven. Zijne toespra,ak, to het Hollandscp vertaald, 
Inidt in hoofdza~k. "liius: . .. . . .. . 

"P;esident' en. Broeder;' " 
Laat ,mij begiune;ll !!let te zegg~n dat·ik,mij in uW_"midde* thuis 

geyo~l; mij in ·uw:middeI!. thuis gevoel niet slechts w~nn~er. ik U in het 

g~laai zie, maar o'ok.wanneer ik naar uwe debatten luiste~';, want of
schoon ik ze niet versta, to.ch weet, ik dat het gaat over zaken die ook' 
:mij interesseeren~ 

Gelijk gij uit mij-n lastbrieven hebt vernomen pen ik door de 
"General Assembly)) mijner Kerk gezonden om U haar groete over te 
brengeu, en die groete is, naar de wijze van Paulus, "een groete met 
·een heiligen kus:" een groete vol teederheid, vol hartelijkheid. 

Ik korn als afgevaardigde eener Kel'k die veel stof tot. dankbaar
iheid heeft. De Heere heeft haar doen wassen in dit land, zoodat nu 
het getal harer Avondmaalgangers 115,000 bedraagt. Vreesden wij in 
het. verloopen jaar dat de druk del' tijden het Zendingswerk zeer zon be
nadeelen,- God gaf het tegendeel zoodat wij ongestoord dien arbeid 
-konden voortzetten, en zelfs het jaar eindigen zonder schuld. Meer 
nog. De Heere deed in het'laatste jaar ons ledelltal zeer WaSSell. Ve
len werden midden nit de wereld getrokken, om zich te verbinden aan 
-zijnen dienst, en dat niet door bijzondere middelen 'als "revival-meet
ings" en dergelijke, maar door den gewonen dienst des Wdords. En 
God gaf ons vrede. De orgelkwestie, die lang ons beroerde, is voorbij. 
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~Door-vel'schillende middelen 'dreef l):ij on's':terug tot de oude begiriselen~ 
en zekere'lauwheid voor de Westminstersche' Belijdenis,' deed Hij plaats 
maken vooI': imiige gehechtheid 'aan haar. 

Wat' betreft'ollze-verhoudin'g'-tot 'elkahder is' h~t een 'verblijdend 
feit, dat hoe meer we elkander lem'en kennen, hoe meer we elkander· 

'leeren achten en 'hemfnnen; Ik was lid del' Com. ,die in M'ei '93' met de 
Com. uwel' Kerk vergaderde. W'ij 'hebben toen 'elkanders-Standaards 
nagezi€m om -de 'punten 'van bvereenkomst'-en' verschiI' nauwkeurig op te 
riemen. 'Nieta werdt bedekt gehoudeu; 'uwe'CoID. wilde weten wie -.wij 
waren~ 'en gaf ons het zelfde recht. -, En als"resultaat vonden wij: ouze 
;B'anieren, zij waren de 'zelid'e. ' Telkens, 'waren wij ineer' ver-rast wanneer 
"wij telkens meer'bespeurdeu',"hoe :viij 'VoortTukten 'onder- hetzelfde Op .. 
perbeyel, -en naar bet' zelfde ,doel. Zelfs onze -vorm' van eeredienst

-ik 'bemerkte' het gisteren nog :weer' bij verriieuwing....:....:.... is 'dezelfde. Het 
'zijn dezeI£de' ,p'salmen die' :wij' zingen;1 Gij hebt e1' eetiige'~ 'Gezangen 
bij, die wij niet'·hebb(3U, eu wie'hier hetmeest-recht'is bebordeel- ik 'un 
niet, maar, dit staat 'vast,·zoover -:wij .. 'Psalmlm zingen' zijn- 'wij ,beiden 

. re'cht. 

Hoe-nauw'zijn wij- verwant! ,Voorzeker- onze· ,verhouding· moet 
nauwer worden. Kon het Diet komen tot een gebeele ineensmelting, 
dan-kome het'vool' het minst tot eene,co.oparatieve vereeniging, zulk 
eene, die althaus aan versnippering van krachten een eiude make. 

Een ander resultaat van ODze zamenk0illst is geweest, dat onze 
Gen. Assembly, Da het hooren van,het rapport weder een Com. be· 
noemde om bij veruieuwing broeders vau uwe ziide te ontmoeten, en 
de zaak- del' vereeniging verde).' te besprekfm. Benoemt gij' uu zulk een 
Com. dan kan dit gescbieden. Doet gij het niet, dan kon slechts een 
wederzijdsche vriendschapsbetl'ekking worden onderhouden. 

Wanneer wij zoo sterk di~ vereening begeeren is bet niet maar om 
eene YermeerderiDg van bet getal, maar omdat het de wil is van ouzer
beidor _Meester, en wat Hij wil, dat willen immel'S ook wij? Van een 
vereenigingszucbt als tbaDs vele gemoederen bezig houdt zijn wij wars. 
Van een Congres vail Godsdiensten hebben wij een gl'uwel. El' is 
slechts een Godsdienst, een GelQof, een Waarbeid, een Heer. Christus 
bad YOOl' Zijn Kerlr" niet ](erken. 'Vil Hij'dan dat wij een zijn; zoo is 
het ODze roeping ons in den weg_ te stell en, om tot eenheid te komen, 
God biddende', dlit Hij ons--be'stm;e, zoodat Zijn wil geschiede. -
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])~ wensch. oozer Assemply is,duB, dat zij op haar a,B. vergadering 
t,e Pitt~burg een of .m,eer· uwer afgevaardigden ID9ge ontmo~ten, en ~at 
eene Com. van uwe zijde verg~ere met de ooze, ot;J1 verder met elkan
der tehandelen. Dan~ voor uw geduJd en uwe aandacht. Ik heb 
gezegd. 

De Preasesdraagt aan Rev. J.Y. De Baun op Dr. Williamspn ~e 

antwoorden. Zijnetoespraak luiqt (vertaald) aldus: 
De Prae;se;s d:r;o,eg"mij (J.p" U ',ooze gro:~te:over te brepg~n, II- ,q:qz_e 

hlijdschapover u.we tegenwoordigheid ~eb.etuigen. Gewic);tigw;aren 
de,zake~ door ,U bel:'prok;en,' E,ene ver,e~nigi,ng,o().~ van de_,.meestopg~· 
lijke,_ bestanddee;len -;~e:n~c~,t. gij llietj, yvij ,eventnin. V ereeIl~ging, 'w.aJtr 

"slechts 'z,ulk. eene, ,die, qp :eeil :gped :f<;:me,lam,ent 'f,ust.. Wat· er .van ~en 

vere:eniging van .O:QS ,nog .w,orden z_Rl, ligt:in ,de:' sohoot der t()ek;9IDst: yer
;borgenj. :IDaar: feit.is _het, dat w.ij ~lkander :tJeter1eeren kep.nen, en, ~9P· 
vel' wij, elka.llder l~~re.n, k.enl:len, oolt ",harmop.ie,eren. : :Wij dflillke.n ,U Y?Q!" 
:uw hartelijk w@ord,'en wenschen den z_egen des,lIeeren ,U ,toe. 

Welwillend verklaartDr. Williamson zieh bereid aangaande de 
leer, dienst en tucht zijner Kerk inlichtingen te geven aan wie het' be
geeren mocht. Verschillende vragen worden ZEw. g'edaan en in ant. 
woord daarop verklaart hij 0 ••. overtuigd te zijn dat' de U.P. Church 
door en door Calvinistisch is; dat zij tegenover geheime genootschnp
pen deze bepaling heeft, welke ook gehandhaafd wordt: d.t leden van 
geheime met eede verbonden ,genootschappen, waarbij de eed wordt af
gelegd zquder kennis van wat men bezweel't, geen leden dezer Kerk kun
nen zijnj voorts dat wei ook bij hen de Catechesatie onder den invloed 
del' Zondagschoien eenigen tijd heeft gekwijnd, maar daarop nu weer 
meer nadruk wordt gelegd, en ook dat de U. P. Church geen kinderen 
doopt van ouders elie zelfs nag geen beliidenis des geloofs aflegden. 

De vergadering besluit, met dank voor de bereidwilligheid waar
med~ Dr. Williamson al die vragen beantwoordde, over te gaan tot de 
orete van de dag. 

ARTIKEL 55. 

De Praeses stelt o~an de 9rde Rubriek X. 

RET. DOLLARSFONDS. 

:pe Synode Qestemme de gelden van het Dollarsfonds tot security 
gelden (Waarborgs gelden) onzer Theol Sch?ol. Gurat. en '/rustees. 



27 

Als rapporteur derOom. va,n Prread~i~s <jeelt Rev, J. Riemersma 
mede, datditfollds$1,09S;00 in kasheeft, en)datdeCom. advis"ert 
dit kapita~i' te gebr~'iken ~ooal~' door 'Cur~~. ,~n Truste~s ;v~rdt begeerd. 

Hetbezwaardat die gelden dangebruiktzoud~n worden tot een 
. anderdo.er'd~n ~~~r,~e'zij g~geven,zijn, wo~dt wegg~~orhen door, het 
voigend~ v~orstel,'~ci~t ~~ng~nomen wordt:' , ' ' 
":-":-- ."r'l " --'''_V:' , ' , 

Heze '$1;098,00 ial wordenovergedragen san de Algemeene Stu-
dentenkas;: maar' in plaats' van dadelij'k: o:tlder 'de Classici:. kassen te w<,?r
den verdeeld, tijdelijk gebruikt worden als waarhorg-kapitaal voor de 
~TheoL ;Sch'6ol. 'D'e' li:tt.er~st' 'echter zal, 'zoodra:" zij : inko'nl(oiider de Clas
~ic.; kass~n "verdeeld worden. 

YOO!ts wordt besloten dat dit fonds in standzal worden gehouden, 
·enProf. ·G.'E.Boerwordt tot Penn. benoemd.· ' 

Eindelijk worden ,G. W. ,Mokma, J. W. Garvelinken.S. S. Postma 
benoemd als Cop!. om de boeken van het DollarsfoDQ.s 'Os., ,te ,zien, Daar 

de veiligheid Vall uitstaande gelqE:l!l onq~rzoek te doen, en voor de over
~~Rht ya,n ,h~t k,~pIt~al.~.l' .~~, Ng~jll. ,~~Hqen,tell~~~ te ,zo~~en. 

ART~KEL ,56. 
Rubriek XII. SYNODE HODDEN. 
Namens de Com. van Prreadvies rapport,eert Rev. A. Keizer als 

voIgt: ' , .,' ',,' ' 

Rubriek X.II van h~t Agendum luidt aldus:. 
De Synode bepale om voortaan ieder jaar te vergaderen in parti 

culiere Synoden, van twee of meer Classes, en om de drie jaren in AI
gemeene Synode. 

De Kerlr,eraad der Gemeente Drenthe. 

Uwe C~m. stelde zich eerst de vraag of dit punt wettig ter tafel 
kon komen, aangezien het ni,et door eene Classis, maar door eene ge
meente was ingezonden. Op grond echter van Art. 30c D. 'K. O. en 
van Art. 8 van onze Regels van Orde meende uwe Com. de wettigheid 
van inzending te moeten erkennen. 

U we Com. he~_ft dus de zaak in overweging genomen _ en h,e,t vol-
I'ende te zegge,n: ' 

a. Dat zoodr~ )letmogelij);: is, ,de bepaling v~!l Art. 47, D. K. O,bs-
hoort nageleefd te worden. . 

b. Dat echter naar het"o?:rdeel uvre C~:)1~. de ~ijd 9-ft:~,~o(),r .Ifu nog 
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niet ~ijp < is. _:, 'Yaor de:,'dl~ssis Jow;,_,':Q: v.'; z6o~1s. z'Ij ,uu sa,meng,esteld is, 
zoude:li' de'~osten t~: @-oot ~ofdenom:jaa~lijks' m-et ee~~ ander~ Classis 
i~-particuiie~e·Sy~odet~'vergid~ren. '" ,_ ,'" , ", ",,-

'c'" 'Dat;_~ om tot nale~~g v_aIl~deze be,p,aling d~ri tijd ,t~ "doep _rijpen 
de Syn:ode aan de Ola'ssi'sIowa 'adviseere zich in'twee_ of dr'te ~Jasses te 
,spFtsen. ", _.,' :'" A.'li:EIZEii Rappor'teur. 

Wataangaatd~ .vraag of. deze z.~ak ",ettig ter tafel ~OIJlt, b.sluit 
deSyno~e:·· .. . . . . . .... . .. 

DewiH. -hU _ 4e _v:er~4d~ring"v.an_ afvaardiging- van- gem,e~~,tE?lijke :tot 
Classicale, niet bepaald is uitgesproken, dE!-t_, DU, oak ,~lle_en, Classicale 

.instructien, j.n,b~hand_e.ljng kon genomell .worden,- zal"men ,ze ,ditmaal 

Dog'als wettig ter tafel kOln¢,n<Je;Qeschouw~nj doch,in l,te.t,vervolg n,iet meer. 

Vervolgenscwordt na eenige discussie. het rapport ter lniel gelegd 
tot de volgende Synode. . 

. ARTIKEL57. 

Dezezitting wordt'gesl()ten·doorOudG. VanEngen, met dank. 
zegging na het zingen vanPs. 72 : 11 . 

. ACHTSTE ZITTING. 

DINSDACMORCEN JUNI 19. 

ARTIKEL 58. 

Geopend door Rev. J. Schepers, met te laten zingen Ps. 86 : 6, ell 
voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 59 .. 

App'el gehouden, afwezig blijken 0ud; A. C. Kuizinga van wege 
ongesteldheid, en Oud. J. Tempel. 

ARTIKEL 60. 

Er wordt gevraagd wat bedoeld wordt met de uitdrukking: "slechts 
een reis heen en terug," (zie Art. 47a.) De Synode antwoordt: "Res_ 
titueering'van aIle' onkosten aan de Synode verbonden." 

ARTIKEL 61. 

De vergadering gaat over in Comite Generaal. 
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ARTIKEL 62 . 

. ...•..•......... ~ 

. Deze zitting word! ge~loten .door Uud. S .. ; S. Po~tm" .• met. dank-
zegging. .' .. 

NEGENDE ZITTING; 

DINSDACMIDDAC. 
~~\'!I~~ 

ARTIKEL 63, 

Geopend door Rev~ E. v, d. Vries, met te laten zingen Ps. 25 : 2' 
en -voor te gaan in het gebed ... 

ARTIKEL 64. 

N u voIgt Afcieeli~g 'IV van'."\~~t ~'app~l:t:'de~- c~~. vall Prreadvies 

voor de Rubriek, Theol. School. Nae'enige wijziging wOl'dthet aldu. 
aangenomen: 

Onder Afdeeling IV heeft uweCom. gebdcht die punten welke be
trekking hebben op'de examina. 

Lett. e. De Synode stelle eenige vaste'regelen waarnaar aIle exami~ 
ria IDoeten' heoordeeld woi-den; opdat ane ongelijkinatigheid of wille~ 

kenr bij de examina zooveel mogelijk voorkomen warde. 
. ()lassis 1lolland. 

Met betrekking tot dit punt is uwe Com. gebleken dat 'men bier 
het DOg had op vaste regelen zooals bij de Amerikaarische scholen in ge_ 
bruik zijn, r..ooals de wilze waarop men daar rekening houdt met de 
"standing" van den examinandus als student, het doen van schriftelijk. 
examen etc. Dewijl zulks ook aan uwe Oom. wenschelijk vool'komt, advi
seert zij, dat de Synode aan het Ouratorium opdrage eenige vaste regels 
te maken, waarBaar aUe exalllina beoorc1eeld moeten worden. 

Lett. h. Ten einde meer in overeensteming te komen met Art. 4,. 
D. K. 0., benoeme de Synode Q-eputaten voor het Olassic.' examen 

Glassis Muskegon.~ 
Uwe Com. adviseert: 
De Synode drage aan' de Classes op. elk op haar e. k. vergaderiug 

een deputaat ad examina te benoernen, en bepale dat bij hider Classi
eaal examen twee deputaten IDoeten tegen W"oordig ziJn, eeo uit de eigen, 
eri' een uit de naastbijgelegen Classis, en dat zij bij het Classicaal exa
men een .keurstem h€'bben. 
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Ook bepale de Synode d~t',' indi~Di he't examen van den candidaat 
piet voldo(;md'e; nibcht iijn;: en'de 'gehie~nte h~m bI-ijft beg'eeren; hem 
alsdan op de yoigende Classic. verg. gelegenheid zal worden g';g~f~;l' 
tot een herexamen voornamelijk in' die vakken,' waarin hij bleek onvol
doende Le zijn. 

G. D. DE J ONG, Rapporteur. 
ARTIKEL 65., 

Deze zitting wordt gesloten door Oud. P. Karsten met dankzegging, 

TIENDE ZITTING. 

WOENSDAGMORGEN, JUNI 20. 

~-~~~~-----
ARTIKEL 66. 

Geopend door Rev., "I. Heyns, met te laten zingen Ps. 119: 17, en 
voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 61. 

De notulen worden voorgelezeu, op. enkele punien verbeterd en 
daarna goedgekeurd. 

ARTIKEL 68. 

Besloten aan de Regels van Orde dit toe te voegen: 

Ane zaken die in Comite behandeld worden, zullen weI in het llO

tulenboek worden ingeschreven, doeh niet opgenomen worden in de ge
drukte -Acta Synodi. De schifting zal, worden overgelaten Ran 'het·
Moderamen. 

ARTIKEL 69. 

Ret Curatorium vraagt de Synode vrijheid om met betrekking tot 
een student, die in Ned. als Evangelist was werkzaam geweest, en un 
een jaar aan de school had gestudeerd, te mogen handelen naar bevind 
van zaken. 

Deze zaak lokt een vrij breedvoerige discussie uit. Van verschil. 
lende zijden wordt gewezen op het gevaar dat in zulke gevaUen steekt 
op h~t fe~t dat door zulk~ personen veelal meer kwaad dan goed'is ge: 
sticht. Dewijl eehter van den bedoelden hi-oeder een . gunstig getuige. 
nis wordt gegeven, wordt ten slotte besloten aan het Curatorium de be
geerde vrijheid te geven. 
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ARTIKEL 70. 

Mdeeling V vin het rapport derOom. Prreadvies voor de Rubr.ik 
Theol. School. 

Het eerste punt van dit rapport inholl:dende een vQoTstel voor eeDe 
riominatie 'yoor te benoemen Docenten wordt ter zijde gelegd, in het 
volgende voorstel ingediend en -aangenvmen: ~ 

De Pl'eases benoeme bij het Ouratorium. en Trustee uit elke Classis 
een ,e~ ,9.rage aan deze te z~lllen op eene· nomin~lie voor Docenten aan 
de TheoL School de Synode voor te stell en. De Synode benoeme hier
uit zooveel als de school I;J.oodig heeft,. -en ,de auderen blijven aan om bij 
ontsten,tenis te kunnen die:nen als in Art, 44e beslo,ten is, tenzij het Cu
ratOl:ium om ove;rwegendeledenen zich gedrongeu ziet tijdelijk anders 
in de. best~ande beho,efte te voorzien, 

Door: de: Pres. worden daarop benoemd: 

Revs. R. v. d. Werp, G. A. De Raan, E. v. d. Vries, J. Manni, M. J. 
Markusse, J. C. Voorhis, E. R. Raan. 

Bet overige van het rapport wOl'dt na eenige wijziging aldus aan~ 

genomen: 
1. Aangaande behartiging van bet Duitsche onderwij .... aan ODZe 

Theol. School, waaroll, onder Lett a. van deze Rubriek, de Classis 
Iowa vraagt, "als eene volstrekte behoefte VOOl' ODze Duische' gemeen
ten en voorde uitbreiding van ouzel' Kerk," heeft uwe Com. van Cura_ 
toren en Docenten vernomen, dat aan den wensch van Olassis Iowa reeds' 
in zulk eene mate wordt voldaan, dat de krachten del' school niet toe
laten voal' cUt yak nog roeer'uren af te staan. Zij adviseert dus:' het te 
laten blijvell zooals bet is. 

2. Onder Lett. k. vraagt Classis Illinois berziening van den Rooster 
del' Theol. School. Aan uwe Com. is gebleken dat geen berziening noo
dig is, zoo slechts gemeenten en studenten aan hunne verplichting vol· 
aoen. Dus is het advies uwer Oom.; Geen herziening, 

3. En onder Lett, k. b "ragen Curatorium en Trustees de:benoeming 
van twee Docenten uitsluitend in de letteren en een bepaald voor de 
Theologie. Uwe Oom. sluit zich hierbij aan en adviseert er toe, met 
deze bijbepaling echter dat de beide eel'sten benoemd worden tot de 
volgende Synode. 

G. D. DE JONG, Rapporteur, 
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De Synode besluite nog bet sa~a~·i~:-.v:~~ den docent in de Theol. 
vast testell~n 9P $1.300.00! en,,~at'y'and.~_~eiqeanqer~n te zame.n op 
$1. 700.00 als maximum en $1.500.00 als minimum. 

ARTlKEL, 71. 

Rapport de Co~. van Prreadvies',YQor: de Rubriek "Wachtel'zahen't, 

Na eenige wijziging wordt het':aangenomen' als voIgt: 
Eerwaarde -Broeders /,. 

Uwe Com. vond op :het Agendum :twee iaken die ·door haar Inoesten 
overwogeIi- worden. 

V ooreerst .. Lett: a, - De'Synode overwege of eene vel'wisseling van 
Redaq,tie van De Wachter niet wensebelijk ·zij. Olas'sis Iowa· 

Uwe Oom. 'oOl'deeit, 'dat hierop bevesti'gend'moet"geantwooi'd' wor
den en althans niet langeI' een Docent"met deze R'edactie moe't'- worden 
belast, vei'mits de Docenten '01 hun krachten n'o'~'drg hebbeti"vo'or 'hun
llell arbeid aan fle The'ot ~choot Zij stelt de' Synode' 'voor: 

a. Een nieuwen Redacteur te benoemen en drie 'medewerkers, waal'· 
van de eel'ste tevens'.secundus' Redacteur za~ zijn. 

b. Den lledacteur een honorarium toe te kennen van $200.00 en elk. 
del' :q:J.edewel'kers een_ van $50.0.0. 

c. Te bepalell dat de R~dacteur de hpofcl artikelen 'zal leveren, en 
door l;lem aan,elk del' medewerkers een bepaalde I'll,briek zal worden 
opgedragen . 

. d. Dat deze l'egeling zal duren .tot de voIgende Synode. 
Aangaan.de Lett. b.: De Synode neme maatl'egelen tot eene ver-

groot~e en verbeterde uitgave van De Wachte:r, adviseert uwe Corn.: 

De Synode besluite dat de plaatsruimte van De Wachte~' met een 
vierde worde vermeerderd, zoorb,nig dat, het blad een ,behoorlijk fol'
maat behoudt. 

3. Voorts meende nwe Com. -nog deze -yoorstellen te moeten in
clienen 

a. De Synode benoeme een staande Waciltercoillmissie wier werk
zaamheid zal zijn de zakeu) De Wachtel' betl'effende te regelen. Zij vel" 
gadere minstens tweemaal per jaar met den Redacteur en Adminis. 
trateur. 

b. Aan de leeskamer del' Theol. School worden vij f ex(~mplarell gra __ 
tis t()egezonden. 
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c. Predikantell en studenten betal~n half prijs. 
d. . De Wachter verschijne 52 m'aal in j jaar. 
e. De Ac1mil1istrateur ontvange $2.0.0.0.0 sal,aris, doch zal dan geen 

extra werk of reiskosten in l'ekening mogen bl'engen. Dit laatste in' te 
gaan met Juni, 1894. E. BREEN, Rapporteur. 

Na afhandeling van dit rapport wordt W. Brink herbenoemd als 
Administrateur. Hij dankt de Synode voor het vertrouwen in hem ge
steld; geeft kennis dat bij" de herbenoeming aanneemti verzoekt merle
werking in het verspreiden van- Dc Wachte1', en verklaard zich -bereid 
borgstelling te geven voor bij hem berustende gelden. 

Besloten: 
a. Dat het Trustee der Theo!' School, wijl het toch reeds de zaken 

van De Wachter heeft te behartigen, voor de in het rapport onder 3a 
bedoelde Com. een paar zijner leden aanwijze. 

b. Dat de verandering waartoe de Synode in de Wachter-publicatie 
besloot zullen aangaan met Sept. 1894. 

Ais Com. om 1'001' de uitvoering te zOl'gen worden benoemd: Revs. 
J. Noordewier, H. Benker en Ouderl. J. Smitter en 8. S. Postma. 

c. Dat de Com. welke de Synode met een voorstel voor een nomina
tie van Docenten zal dienen, ook een nominatie voor een Redacteur en 
medewerkers zal voorstellen. 

ARTIKEL 72. 
Deze zitting wOl'dt gesloten door Qud J. W. Gal'velink, met dank .. 

zegging. 

ELFDE ZITTING. 

WOENSDAGMIDDAG. 

---~.~-"~ 

ARTIKEL 73. 

Geopend door Rev. J. Keizer, .met, te laten zingen 'Ps. 133: 3, en 
1'001' te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 74. 

Rapport van de Com. 1'001' de Emeriti-kas, Rev.J. H. Vos Rapporteur. 
Ret WOrdt aangenomen, en, goedgekeurd en besloten dat het in de Bijla
gen opgenomen (Bijlage IX) en in De Wachter geplaatst zal worden .. 
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ARTIKEL 75. 

Rapport van den Penn. der Emeriti-kas. Qud. A. Van Bree. Zijn 
rekening sluit als voIgt: 

In het jaar eindigende met 29 J ulli, 

Ontvangen, 
Uitgaveu, 

Batig Saldo 

1893, 

In:het jaar eiudigende met 13 Juni, 1894, 

Ontvangen, 
Uitgaven, 

Batig Saldo 

$1.258.14 
1.231.35 

$ 26.79 

$1.114.53 
1.107.RO 

$ 7.23 

Met dank aan den Penn. wordt deze rekening goedgekeurd. 

ARTIKEL 76. 

Rapport vari. de Com. Vall Prreadvies voor het Rubriek E"ff!-criti-kas. 
Met enkele wijzigingell wordt het aldus aangenomell: 

Ee1'waarde Broeders! 

De Com. door U benoemd om de zaken de Emeriti-kas betl'efl'ende 
in over~eging te ne~en) 'heeft ~ooreerst uwe ~andacht te vestigen op 
een tweetal lnstl'llctien door de Classis Muskegon op haren lastbrief 
geplaatst, n.l. 

a, De Synoc1e bekrachtige het door de Classis aan Rev. VitT, H. Frie
~ 'lin'g, leeraar bij de Christ. Geref. Geineente te Spring Lake, Mich. toe

gezegde pervol Emeritaat. en verleene dien Broeder zoo mogelijk een 
jaarlijksche ondersteuning van $400.00 uit de Emeriti-1ms. 

b. Ook de wechlwe van Rev. H. Tempel, laatst bedienaar.des Woords 
te Richland, Mich., behoeft ondersteuning. Ook voor haar wordt ge
vraagd een jaarlijksche som van $400.00. 

Uwe Com. adviseert het eervol Emeritaat door Classis :L\fuskegon 
aan Rev. W. H. Frieling ,oegezegd te bekrachtigen. ZEw. jaarlijksche 
ondersteuning te bepalen op $300.00, en die van de weduwe Tempel op 
$400.00. 

2. Aangaande de Emeriti-Predikanten en Predikantsweduwen en 
we,e'zeh, die reed~ tiit deze k'as ondersteuning diitvingeu, heeft uwe Com. 
vooreerst de verblijd~nde mededeeling dat Rev. 'J: Gulker voor verdere 
ondersteuning uit dit fonds heeft bedaIlkt. 
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Vervolgens adviseert zij; 
Dat Rev. W. Coelingh, Rev. K. Van den Bosch en Mrs. Rev. O. 

Stuit dezelfde ondersteuning blijven behouden; 
Dat aan de -Com. voor de Em. kas worde opgtdragen Mrs. Rev, L. 

Rietdyk te verzoeken dat zij de $100.00 ondersteaning late vallen. 
Dat Rev. J. Stadt tot de volgende Synode met $100.00 "al worden 

ondel'steund; doah aati de Com. VOOl' de Em. kas bet recht wQrde g'e. 
geven,' zoo ZEw's. omstandigheden het mochten vereischen, de onder
steaningweder op $200.00 te brengen. 

3. En eindelijk heeft. uwe Com. bet oog gevestigd op den,staat del' 
kas, en gemeend dat een anderen w~g moest worden gevonden om in 
hare behoefte te voorzien." Zij stelt de Synode vOOr het benoodigde 
bedrag bijeeri te br'engen door Classicalen ;omslag ':en weI naal' dezeu 
-Rooster: 
"Olassis Grand Rapids, $400 Olassis Holland, $350 

" Muskegon, 200 " Iowa, 175 

" Illinois, 175 " Hud'sOll, 100 
J. B. HOEKSTRA, Rapporteur. 

In verband met zijne zaak, zooals die in het rapport voorkwam, 
richt Rev. J. Gulker een woord van harteIijken dank aan de Synode, de 

_ Classis Iowa, en d en Penn. A. v. Bree. 

ARTIKEL 77. 

De Com. ad hoc (zie Art. 55.) deelt mede de hoeken van hetDol-
lars foncls in orde bevonden te hebben. 

Aan uitstaande geldtm, 
In kas van 't vorige jaar. 
Dit jaar ingekomen, 

De rekening sluit als voIgt,: 

$850.00 
171.06 

77.46 

$1.098.52 
ARTIKEL 78. 

De. Com. voor het fonds Kerlchulp deelt mede dat zij volgens op
dracht (zie Art. 17) een Reglement heeft ontworpen, doch voor· zij het 
ter goedkeuring indient, een ,herziening wenscht van Art. ,37b Acta 
Syn. 1892, zoodanig dat de clausule "en predikants tractamenten" ge
schrapt worde. 

Daartoe wordtbesloten en nu biedt zij der Synode aan het '1'01-

gende: 



36 

REGLEMENT VOOR HET FONDS KERKHULP. 

ARTIKEL 1. 

Het Bestuur van 'Clit fonds bestaat nit drie personeu, die onder
ling hun President, Secretaris en Pelluingmeester verkiezen. 

ARTIKEL 2. 

Het doel van dit fonds is: zwakke gemeenten te 'helpen in het vel'
krijgen en behouden van de noodige eigendommen. 

ARTIKEL3. 

Zulks geschiedt door die gemeenten te ondersteunen met gelden 
tegen behoorlijken interest. Zoo eehter de Oom. oordeelt eene gemeen
te,van interest te moeten ontslaan heeft zij daartoe ·het recht. In bij
zondere gevallen heeft de Cern. ook het recht om gelden te schenken, 
doch zulk een schenking zal de goedkeuring del' Synode moeten weg
dragen. 

ARTIKEL 4. 

Geen gemeente zal nit dit fonds ondersteund worden, dan die zich 
door hare Classis tot de Com. wendt. 

ARTIKEL 5. 

Door aHe gemeenten zal eenmaal per jaar voor dit fonds worden 
gecollecteerd) zoo mogeli'jk in den maand September en niet later dan 
in October. De gemeenten zullen zoeken hieraan. ~ voldoen) opdat de 
Com. er van verschoond blijve hen aan nalatigheid te herinneren. AI
le bijzondel'e giften en legaten zullen dankbaar worden aanwaard. 

N amens de Oommissie, 
J, MANNI, Sec. 

Pit .RegH~ment wordt onveranderd goedgekeurd. Op de mededee
li'ng d~t sommige noten van dit fonds VOOl' uits~aap.de gelden over tijd 

-zijn, wordt· aan de Com. in last gegeven voor vernieuwing te zorgen. 

ARTIKEL 79. 

Deze zitting wordt gesloten door Oud. H. P. Demarest met dank
zegging. 
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TW AALFDE ZITTING. 

DONDERDACMORCEN JUNI 21. 

ARTIKEL 80. 

Geopend door Prof. G. Hemkes, met te laten zingeu' Ps. 60: 14 en 
VOOl' te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 81. 

Verzocht wordt het Appel van D. Mokma en J. H. Lemmen eerst 
te behandelen, wijl Appellanten niet langeI' kunnen blijven. Besloten 
dit verzoek in te willigen. 

De Com. van Prreadvies voer de Rubriek p'rotesten wordt verzocht 
over dit punt te rapporteeren. Haal' Rapport luidt aldus: 

De broeders D. Mokma en J. H. Lemmen hebben blijkens Lett. a, 
van de Rubriek Protesten zich op de Synode beroepen tegen de goed
keurtng del' Classis Holland van de censare door den kerkeraad te 
Graafschap op hen toegepast. 

Na deze zaak nauwkeurig onderzocht en ook de Appellanten ge· 
hOOl·d te hebben is het oordoel uwer Com. dat: 

Aangezien de zaak tusschen de partijen bijgelegd was, blijkens de 
untulen del' Classis Holland pag. 445, Art. 7, en hun eigen getuigenis 
"alles neergelegd te hebben.·' 

En daarna de zaak, zonder nieuwe redenen door deze broeders 
weer werd te berde gebracht, hun appellcrachteloos is; weshalve uwe 
Com. adviseert het besluit der Classis Holland goed te kerlren. 

M. VAN V ESSEM, Rapporteur. 

_~an Mokma en 'Lemmen wordt gelegenheid gegeven zich voor de 
Synode nit te spreken._ Mokma erkent dat er verzoening had plaats ge~ 
had, en als oorzaak waarom zij in die verzoening zoo spoedig bezwaar 
hadden gekregen geeft hij op, dat het een verzoening geweest was zon_ 
der berouw en belijdenis, en dus zonder wegneming der zonde. 

Van de zijde van Classis Holland wordt daar tegen Yei.·klaard dat 
a. De kerkeraad van Graafschapi 
b. De dubbele kerkeraad Graafschap en Collendoorn; 
c. De kerkeraad met de Ciassicale Commissiej 
d. De kerkeraad met de kerkvisitoren; 
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e. De Classis Holland ontkenneu, aat'door de andere parij de zonde 
bedreven was, waaryan, Mokm~ en L,elPmen, h.~m, be~c4u~digen. 

Ten slotte wordt het rapport ollverimderlijk aangenomen. 
lngediend wordt het volgende protest: 
"Wij protesteerfm tegen het, besluit del' Synode om het goedkeuren 

d,~r Olass.is Holland van ollze censure te wettigen." 
. (was get.) D. l\10KY". 

J. H. LEM>fEN. 

ARTlKEL. 82. 
Lett. b Rubriek IV. 

TUCHTZAKEN EN VERSCHILLEN. 

Inhqudende een, bezwaar van de Classis Hudson tegen Olassis 
Hack~nsaek inzake het'examineeren en beroepbaar stellen van Dr. O· 
J. ,Calkoen, waarin zij. meent dat gehandeld is in strijd met Art. 9, D· 
K. 0, en Art. 81, Algm. Bep. 

Nadat eerst het rapport del' Com. van Prreadies en daarna Dr. C. 
J. Calkoen geho(nd zijn, voIgt een larigdurige discll8sie. Eindelijk 
word~ het rapport v.erworpen _en het volgende aangenomen: 

Daar in het Classicale conflict,tusschen Classes Hudson en Hack
ensack, heiden meenden naar roeping en plicht te hebben gedaan, zoo 
oordeelt de Synode dat die Broeders nu de zaken, in kwestie hebben 
neer te leggen, vergeten hetgeen achter is, en zich uitstrekken naar het· 
geen voor is, en dewijl :Qr. Calkoen radicaal heeft als predikant, hij 
voor onze ke~_k beroepbaar worde g,esteld. 

ARTIKEL83. 

Na het zingen van Ps. 25 : 2, sluit Qud. F. Kniphuizen deze zitting 
met dankzegging. 

DERTIENDE ZITTING. 

DONDERDACMIDDAC. 

ARTIKEL 84: 

Geopend door Rev, P. Schut met. te la~en zingeD Ps. 86: 6, en 
voor te-gaan in' het gebed. 



I 

39 

ARTIKEL 85, 

~an de orde wordt gesteld d(3 RubrM1r Prqtesten .LeU. e, Protest 
van de gemeente WORTENDYKE tegen CIassis Hudson, aangaande 
Dr. C. J. Oalkoeo, die men te Wortendyke 3,18 voorganger begeerde, 
wat de Classis Hudson meende te moeten weigeren. 

De C(i)Iu. van Prreadvies rIlPpqrteert., Vervolgens ,wordt besloten 
de partijen gelegenheid te geven om zich nit te spreken. Het stuk, iD~ 
hqudende een volmacht van d~ Gem, Wortendyke aan Dr, 0, J, Oal
koen (zie Art. 3,) wordt van tafel genoineu, en aan Dr. Calkoen het 
eerst het wDord gegeven. ..Nen breede discussie voIgt hierop, en teFl. 
sIo,tte het. rapport der Com. van Prreadvies verworpen en een vQorstel 
aangenomen van d,ezen inhond: 

De gemeente Wortendyke doe belijdenis van haal' schuld voor de 
Classis Hudson. De Synode drage aan Classis Hudson op een formu
lier _ van belijdenis te ontwel'pen, om het p.aal' ter goedkeuring voor te leg
gen en de Classis Hudson neme daarmee de gemeente Wortendyke 
wedel' op. 

ARTIKEL 86, 

Lett, b, Rubriek Protesten: De kerkeraad del' Ohrist, Geref, Ge· . 
meente te JAMESTOWN Mich, beklaagt zich over de onwettige bande' 
ling del' Classis Holland, inzake het stichten eener gemeente te .James
town Centre. 

De kerkeraad heeft geprotesteerd en zich 0p de -Bynode beroepen, 
en desniettegenstaande heeit de Classi..c. Com. de gemeente gesticht. 
Daar door is de kerker~ad miskend, de gemeente benadeeld, veront
rust etc. 

~a eenige disenssie wordt het rapport del' Oom. van Prreatlvies 
aangenomen. Het luidt alsvolgt: 

U we Com. oorc1eelt dat de kerkeraad van Jamestown in zijn recht 
is volgens Art. 38 D. K. O. Doch.daar de begeerte van uit James
town Oentre om tot een zelfstandige gemeente -georganiseerd te worden 
door velen reeds lang te kennen gegeven werd oak aan gemeente en Clas
sis, moet erkend worden dat daarin voor de Olassis Holland een sterke 
aandrang lag am die begeerte in te willigen. 

Daarom adviseert uwe Com, de stichting dezer gemeente te laten 
gelden, maar de wijze waarop die plaats greep af to keuren. 

M·. V AN VESSEM Rapporteur. 
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ARTIKEL 87, 

Lett. d, Rubriek Protesten, Protest van de gemeente KEL
LOGS VILLE tegen de Classis Grand Rapids wegens het stiehten een
er gemeente te Fisher Station, uit huisgezinnen van de gemeente 
Kollogsville, 

De Com. van Prmadvies rapporteert, en na breedvoel'ige bespre. 
king wordt dit rapport geamendeerd, aldus aaugenomen: 

In aanmerking nemende het onvold0ende vall de stem~ing over 
deze stichting op de Classicale vergaderingj 

En lettende op Art. 38, D- K 0, 
Oordeelt uwe Com. dat de rechten del' Kerk geschonden ziju, en 

adviseert zij dat de Syu@de het stichten del' gemeente,te Fisher Station 
afkeure, en aan Classis Grand Rapids opdrage, om deze zaak ander
maal in behandeling te nemeu, en te beproeven haar tot, zulk een toe
stand te hel'leiden dat de twee gemeenten vall Kellogsville worden her
eenigd tot eene gemeente. De Synode benoeme een Com. van twee per
sonen om de Classis Grand Rapids in deze pogingen te assisteeren. 

M, VAN VESSEM Rapporteur. 

Ben0emd worden Rev. K. Van Goor en Oud J. W. Garvelink. 

ARTIKEL 88, 

Lett. c. Rubl'iek Protesten. Protest van Rev. S. Koster tegen de 
Classis Grand Rapids, inzake zijn getuigschri"ft bij zijn vertrek van 
Kellogsville, 

De Com. van Prreadvies rapporteert over deze zaak het volgende: 
Bij nauwkeurig onderzoek is aan uwe Com. gebleken: 

a. Dat de Classis Grand Rapids inzake dit getuigschrift slechts be
rust heeft in de handeling van den kerkeraad van Kellogsville, en daar
aan weldeed. 

b. Dat het attest door de Classis aan Rev. S. Kost~r afgegeven 
dienovereenkomstig en dus in orde was. 

Zij adviseert derhalve dat de Synode op deze zaak niet verdeI' in
ga; aangezien de Classis Grand Rapids in dezell alles gedaan heeft wat 
billijk was) en Rev. S. Koster niet de minste reden heeft zich over ge
noemde Classis te beklagen. 

M. V AN VESSEll, Rapporteur. 

Dit Rapport wordt onveranderd aangenomen. 
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ARTIKEL 89. 

Verder rapporteert de Com. van Prreadvies nog dit: 
Behttlve de op het Agendum vermelde protesten ontving uwe Com. 

er nog twee nit FULTON, Ill. D.l. een ondertekend door H. De Wind, 
en een onderteekend door 21 leden del' gemeente. 

Dewijl de rnoeielijkheden aldaar uwe Com. vrij iugewikkeld toe" 
schijnen adviseert zij, dat de Synode derwaarts een Com. afvaardige, 
beataande uit twee leden uit de naastbijgelegene Classis, met een. 
leeraal' uit de Classis Illinois (die nog in deze zaak 'uiets te dcen heeft 
gehad) om een nauwkeurig onderzoek in te stellen, en naar· bevind van 
zaken te handelen. 

... 1\[ VAN-VESSEM, Uapporteur. 

Ook dit rapport. wordt aangenomen en als Com. benoemd: Revs. 
H. Bode, J. Manni en H. Van Hoogen. 

ARTIKEL 90. 

Nog was er een protest van de gemeente WALNUT ST, Kalamazoo . 
. Dewijl door omstandigheden dit protest niet op het Agendum was ver
meld, en ook der Com. van Prreadvies niet was tel' hand gesteld, heeft 
zij dienaangaande niets te rapporteeren. 

Nu wordt het volgende voorgelezen: 

De Kerkeraarl del' ChI'. Geref. Gem. aan V{ alnut St. Kalamazoo, 
heeft geprotesteel'd tegen de handeling van Classis Grand Rapids, iu
zake de opname del' gemeente van Rev. K. Kreulen: en bl'engt mits 
dezen de zaak voor de Synode. 

(was get.) J. POST, Praeses. 
M. RusTER, Sec. 

De zaak wordt door Rev. J. Post verder toegelicht. Het bJijkt, 
dat het protest zich hierop grondt, dat die gemeente is opgenomen, 
zonder aeht te geven op het belang del' gemeente Walnut St., of op de 
protesten van dien kerkeraad, en dat zulk een gedragsliju slechts leiden 
kan ·tot zeer schadelijke kl'achtsverspilling. 

N a vrij wat discussie wordt besloten Oill, dewijl' het hie:r niet geldt 
de stichting van eene nieuwe, maar de opname van eene reeds bestaan
de gemeente in ons kel'kvel'band, in de handeling van Classis Grand 
Rapids te lJel'usten. 
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Rev. J. Post verwacht dat zijn kerkeraad hiertegen protest zal aan· 
teekenen en vraagt in dat geval opn~me e1' van in de natulen. Be
sloten dat dit alsdan zal geschieden. 

ARTIKEL 9l. 

Deze zitting wordt gesloten door Oud. A. v. Bree met dankzegging. 

VEERTIENDE ZITTING. 

VRIJDACMORCEN JUNE 22. 
~~-,,-.,---

ARTIKEL 92. 

Geopend door Rev. J. Remeiu, met te laten zingen vel'S 2 van den 
Morgenz~ng, en voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 93. 

De notulen worden gelezeu, verbeterd en goedgekeurd. 

ARTIKEL 94.' 

Ret volgeude protest wordt ingedient: 
Olldergeteekenden protest~eren tegen het besluit del' Synode in

zake het protest J amestowll ~m reel en: 
Dat daarin het recht del' kerkeraads wordt erkend, maar niet ge

handhaafd. daar het kwaad, schoon veroordeeld, toch bestendigd wordt 
en zoodoende de oorzaak blijft hestaan, dat de verhouding der gem. 
Jamest()wn tot de Kerk en de School steeds gespannen zal blijven) 
omd~t zij ieder die op Jamestown-Centre predikt) niet anders kan be
schouwen dan indirect medewerkende tot haren ondergang. 

(was get.) P. SCHUT. 

P. H. KARSTEN. 
ARTIKEL 95. 

De Oom. ad hoe (zie Art. 70) stelt bij monde van Rev. A. Keizer 
ter benoeming van een Docent in de Theologie het volgende drietal 
voor: 

Rev. H. Beuker, van Muskegon, Mich. 
Rev. T. Bos, van Bedum, Ned. 
Rev. G. Elzenga, van Kampen, Ned. 
Dit drietal wordt aangenomen en besloten onmiddelijk tot ver

kiezing over te ga~n. Met overgroote meerderheid wordt Rey. H., 
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B.euker benoemd. De Preases feliciteert ,ZEw. en drukt den hartelij
ken wensch uit, aat hij de benoeming. zal aannemenj wat door ReT. 
B,euker op gepaste wijze beantwoord worclt. 

Besloten dat ingeval·Rev. H. Beuker de benoeming mocht. aanne~ 
men de gemeente Muskegon III vergoeding zal ontvangen van de kOB."., 
ten vopr overtocht uit Nederland volgens de bepaling van Art. 52 Acta 
Syn. 1884. 

ARTIKEL 96. 

Y oor de benoeming van een Docent in de Litt. vakke,Il" stelt de-
zelfde Oom. <lit drietal voor: 

Dr. O. J. Oalkoen, van Midland Park, N. J. 
Dr. Jaeger, van Emden, Duitsland, 
Mr. A. Rooks, van Ann Arbor, Mich. 
Na, in Oomite vergaderd, dit drietal besproken te hebben, wordt 

beslotel?- ook dit drietal aan te nellen en tot stemming over te gaan, 
Gekozen wordt Mr. A. Rooks van Ann. Arbor. 

ARTIKEL 97. 

Oud. J. BloID sluit deze zitting met dankzegging. 

VIJFTIENDE ZITTING. 

VRIJDACMIDDAC . 
. ~~~~~1b-"""""'~ 

ARTIKJ<JL 98. 

Geopend met bet zingen van Ps. 115:3, en gebed door Rev .. J. Post. 

ARTIKEL 99. 

De vergadering gaat voort met de benoe;rning van Docenten. Ais 
derde drietal stelt de Com. voar: 

Mr. G. Berkhof, van Grand Rapids. 
Mr. A. W. De J onge, van Oakdale Park. 
Mr. School1and, van Grand Rapids. 
Dit drietal wordt geaccepteerd, men gaat tot stemming over, en 

Mr. G. Berkhof van Grand Rapids word gekozen. 

ARTIKEL 100. 
In verband met deze zaken neemt de Synode nog de volgende be~ 

sluiten: 
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a. Dat- de H. H. Berkhof en Rooks beroepen zullen worden ieder oIl 
een salaris van $800.00 in 't jaar, en de regeling van de vakken waarin 
zij onderwijs zullen geven, overgelaten zal worden aan het Curatorium. 

b. Dat indien een of beide benoemden mochten bedanken, het Cu
ratorium inzake het salaris del' in hunne plaats benoemden, zal hande-, 
len naar bevind van zakeuj maar toch niet zal roogen ga.au boven het 
vastgestelde maximum van $1.700,00 voor beiden. 

c. Dat bij eventueele latere benoemingen nit het overgeblevcn gros, 
het-Curatorium geen rekening zal behoeven te houden met het aantal 
stemmen dat bij deze verkiezingen de personen op zich vereenigden. 

d. Dat op voordracht van de Com. VOOl' nominaties aan het overge~ 
bleven gros voor Docenten in de Theologie nog een tweetal zal worden 
toegevoegd. 

e. Dai een Com. een ontwerp voor een beroepsbrief zal gereed m3:
ken. Daartoe worden aangewezen Revs. G. D. De Jong, W. Heyns en 
Prof. G. Hemkes. 

ARTIKEL 10l. 

Benoeming van eene Wachter-Redactie. 
De Com. ad' hoc biedt ingevolge hare opdracht (zie Art. 71) een 

nominatie aani waaruit gekozen worden: 
V 001' .Redacteur, Rev. A. Keizer. 
Voor 8ec. Red. en eerste medewerker, Rev. B. v. d. Werp. 
Voor medewerkersJ Rev. L. J. Hulst en K. Kuiper. 
Besloten dat deze benoemingen zullen gelden tot de volgende Sy

node en aan de benoemden zal worden verzocht nog staande de Synode 
over hunne benoeming te besHssen. 

ARTIKEL 102. 

De Penn. del' Syuode deelt mede dat naar de nu ontvangen opga_ 
ven het bedrag del' gezamenHjke reiskosten op $1.168.35 komt, 
en er tot bestrijking van ane onkosten ongeveer $1. 400.00 zal 
noodig zijn. Hij stelt voor eene Corn. te benoemen om een ontwerp 
van verdeeling van dit bed rag onder de Classes gereed te maken. 

Benoemd worden Revs. J. Noordewier en G. D. De Jong. 

ARTIKEL 103. 

Ingevolge het besluit (zie Art. 85) dienen de afgevaardigden van 
Classis Hudson eell ontwerp voor een formulier van belijdenis in. De-
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. wijl echter :roOl'al de wijze van uitdrukking de Synode niet bevalt 
wOl'dt aan Rev. J. H. Vos opgedragen het ingediende ontwerp zooveel 
het uoodig is te wijzigen. 

ARTIKEL 104_ 

Rev. R. T. Kuiper deelt de vergadering mede dat hij wegens zwak
heid l3.iet had gedacht de Synode te kunnen bijwonen. Het was echter 
betel' gegaan dan hij vreesde, doch nu gevoelt hij zich wedel' zeer zwak, 
weshalve hij vrijbeid vraagt de vergadering te roogen verlaten en de 
volgende week al of niet wedel' te komen, naal' dat ziju lichaamstoe
stand het raadzaam doet zijn. Ook dankt hij met betrekking tot de 
verschill.ende fuucties door hem tot nn waargenomen voor het ver_ 
trollwen in hem gesteld, maar verzoekt dringend daarvan nu te worden 
ontslagen. 

Bij moude van den Praeses spreekt de Synode haar smart uit over 
ZEw's lichaams zwaktej belooJt zijn verzoek in aanmerking te zullen 
nemen, en dankt hem voor de vele diensten aan de kerk bewezen. 

ARTIKEL 105. 

Deze zitting wordt door Oud. W. Korfker, met dankzegging 
gesloten. 

ZESTIENDE ZITTING. 

MAANDAGMORGEN JUNI 25. 

ARTIKEL 106. 

Geo,pend door Rev. K. V un Goor, met te laten zingen vel'S 4 van 
den Morgenzang, en voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 107. 

De -notulen worden gelezen eu goedgekeurd. 

ARTIKEL 108. 

Appel gehouden. Het blijkt, dat afwezig zijn van: 
Cl. Mus7('egon, Revs. H. Beuker en J. Schepersj Ouderl. F. Kniphui

zen,: J.~ Tempel, C. v. Zanten en W. Korfker. 
01. Gr'd Rap. Rey. G. Broene en Orid. D. Mohr. 
Ol. Holland, Rev. J. Keizer, en Ouder!. G. v. Noord, P. Heyboer en 

G. W. Mokma. 
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Rev. J. Riemersma, en Ouderl. J. H. Boswinkel' en -F. 
De Jong. 
Oud. E. Ammerman. 
En dat als secundL zijn aangekomen van: 
Oud. B. De Graaf, voor O. Jonker. 
Oud. J . .M."Wagenaal', voor B. J, Veneklasen. 

ARTIKEL 109. 

Door de Penn. der Synode wordt medegedeeld dat Rev. J. H. Vos 
de-$50.00 welke ZEw. zon hebben te ontvangen voor reiskosten als af
gevaardigde naar de Synode del' Geref. Kerken in Nederland, cadeau 
geeft ten behoeve van het Theo!. Schoolgebouw, dit wordt met dank 
aangenomen. 

ARTIKEL 110. 

Rev. J. H. Vos leest het ontwerp vanbelijdenis voor (zie Art. 85 
en 103,) zooals het door hem is gewijzigd. Het luidt aldus: 

vVij on'dergeteekenden, allen leden del' gemeeJite Wortendyke N. J., 
welke door de ClasGis was ontbonden, maar door de Synode als protes
teerende gemeente del' Christ. Geref. Kerk is erkend, verklaren bij 
dezen: 

Dat wij ODS jegens Rev. E. R. Haan, bedienaar des Woords te 
,Middland Park, niet hebben' gedragen ~ooals :het behoort; 

Dat wii evenzeer j~gens den consulent Rev P. Yan VIaauderen, be
di.euaar des Woord's te Paterscui :N. J. jegens' de' Olassicale Commissie, 
ja zelfs jegens geheel de Olassis in meer dan een opzicht hebben gefeild, 

Wij doe.n daarom bij dezen van een en ander belijdenis, en ver
zoeken de Classis Hudsbn, en aUen die wij mochten beleedigd hebben 
vriendelijk ons te vergeven, en weder als gemeente del' Christ. Gel'ef. 
Kerk te erkennen. 

Terwill ook wij, bov~ngenoemde ,personen en Classis, bereidvaar 
dig verklaren, dat ook bij ons in de onderhavige geschiedenis zwakhe
den en gebreken zijn gevonden. 

N a langdu'rende discussie wordt deze formule :goedgekeurd, en 
daarbij besldten: 

Dat de gefueent'e Wortendyke vrijheid'-zal hebben zich te voegen 
bij de Classis Hudson, of bijde Orassis Hackensack; doch 'dalgoeil der 
'heide CIas~es 'rec'bt 'zal hebben die gemeente 'op' 'te nemen 'zonde'r be
lijdenis. 
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ARTIKEL 111. 

Deze zitting wordt gesloten met dankzegging door Oud. P. Van 
Antwerpen. 

ZEVENTIElj'DE ZITTING. 

MAANDAGMIDDAG. 

ARTIKEL 112. 

Geopend door Rev. P. Ekstel', met te laten zingen Ps. ~5: 4, en 
voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 113 . 
. Ru briek VII. 

VARIA OF ALGEMEENEZAKEN. 

L,ett. u. Inzake het "Monatschriftll 'neme de Synode kennis van 
den finatieelen toestand en regele de uitgave zoo, dat tusschen ontvang
sten en uitgaven een betere verhouding kome. 

Zij benoeme een nieuwen Redacteur, dE. wijl de tegenwoordige vel'
klaar<.ie vooral wegens zwakheid niet langer dan tot-de Synode ,te kun
nen dienen. 

Zij benoeme o6k een anderen Administrateur, dewijl de tegenwoor 
dige slechts V001; ,den tijd tot aan de Synode ,de benoeming aannam. 

Uit het rapport del' Com. van Prreadvies _en vel;dere toelichting 
blijkt: 

a. Dat e1' eene schuld is'van $250.00 n.l. twee "notes" van $100.00 
elk, en de gratificatie van den Redacteur voor den derden jaargang ten 
bedrage van $50.00. 

b. Dat een half-maandelijksche uitgave van het blad bij het tegen
woordig aantal lezers onmogelijk kan worden voortgezet aangezien dan 
hot blad elk jaar met een to kort van meer dan $200.00 meet sluiwn. 

c. Dat ofachoon de vorige Synode tot een halfmaandelijksche nit
gave besl<?ten had in het verb'ouwen dat daardoor het-ge'tal abonnenteu 
-zeer vermeerderen zou, dit getal in het laatste jaar, ongetwijfeld vOor 
: een groot deel tel' oorzake van herhaaIde- veranderiug en ,door oms tau
'digh'eden gebondeu' onregelmatigheid, eer toe dim -afgenomen is. 

Op :grond van deze en andere zaken 'ko'rot de Synode, nadat het 
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advies del' Com. om het blad op, te heffen verworpe'n is, tot de volge-n
de besluiten. 

a. Ret MOllatschrift zal niet langeI' het eigendom en dUB VO()!' 1'6-
kening, van de kerk ziju. 

b. De schuld van het Monatschrist ten bedrage van $250.50 zal be
taald worden uit de Wachterkas. Of schoon Rev. H. Potgeter zijn gra
tificatie aan het blad ten geschenke gaf, oordeelt de Synode dat het 
niet aangaat die schenking te aanvaardeu, en alzoo ziju arbeid zonder 
eenig blijk van waarile'ering te laten. I 

c. Het nog te innen leesgeld zal indien het Monatschrift als privaat 
eigendom blijft bestaan daaraan 'worden geschonken, en andel'S in de
Wachter-kas worden gestort. 

ARTIKEL 114. 

Lett. a. Alin. 4. Rubriek Varia. De Classis verzoekt de Synode 
de scbuld van bet fonds voor Colorado ten bedrage van $238.18 .voor 
hare rekening te nemen. Ol.lowa. 

Het rapport del' Com. van Prreadvies wordt voorgelezen doch niet, 

aangenomen. 
De Synode oordeelt, dat zij geen. recht heeft om voor dec onkosten 

door eene Classis gemaakt, de andere Classes tot bijdragen te ver
plichten. Overwegendeechter, dat het het droevig lot onzer misleide 
landgenooten was, dat de CIassis Iowa zich aangetrokken h~eft, en er door
deze Classis reeds zooveel voor hen gedaan is, besluit de Synode eene 
collecte tot delging dezer schuld dringend aan te bevel en. 

ARTIKEL 115. 

Lett. b. Rubriek Varia. De Classis vraagt het oordeel del' Syn0-
de aangaande den doop, b~diend door J. Prins te Passiac, en T. Hagen 
te Paterson. CZ. Hudson· 

Het rapport del' Com. van Prread vies wordt aangenomen en goed~ 

gekeurd. Het is van dezen inhoud: 

Zonder te willen goedkeuren de bijzondere wijze waarop genoem
de pl'edikanten in het ambt, zijn gesteld, noch ook het eigenaal'dig, -ker~ 
kelijk standpunt-der gemeenten welke zij dienen te accepteeren, 001'

deelt nochthans uwe Gom. dat de doop in het midden eeRer gemeenter 
die het Trinitnrisch geloof belijdt, en door de bij haar erkende, ambts,.. 
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dragel's in naam van den Dri~eenigen God verricht, -voool' - een geldigen 
doop dient gehouden te worden. 

J. ROBBERT, Rapporteur. 
ARTIKEL 116. 

Lett. c. Rubriek Varia. De Classis vraagt de Synode of het 
Parochie-Stelsel in Qvereenstemming is met de Gerefol'me"erde begin~ 
selen. 

Ret rapport del' Com. van Prreadvies, dat aangenomen en goedge
kenrd wordt, 1 uidt als voIgt: 

Uwe Oommissie overwegende, dat algeheele eenheid vall kerken op 
.een zelfde plaats uitgangspunt en doelwit ziju moet, wijl de geestelijke 
eenheid van het lichaam van Christus zulks vordertj wijl onze Heiland 
daarom gebeden,. de Apostelen ,er voor gewerkt hebben, Em de wereld 
moe.t bekennen dat zij een zijn, oordeelt: 

a, Dat.een Parochiaal Steisel in den Roomschen zin van het woord, 
waarbij -de eene geme~nte aan de andere wordt gesubordineerd moet 
worden afgekeurdj 

b. Dat eveneens een zoogen. . Parochiaal Stelael" alwaar ieder lid 
evenals te Corinthe zich bij den ieeraar ~iJner keuze aansluit, en dUB 
geen andere dan willekeurige grenzen stelt, in-'beginsel moet afgekeurd 
worden. 

c, ,Dat eohter een Parochiaal Stelse!, dat zijn grond vindt in de on~ 

~ogehjkhl3id om de belijders de,r waarheid van eene'pl~a.ts,_ wegeI;ls hun" 
te groot getal, of wegens de u~tgestre~theid del' ,woQnpla,~ts tot eene 
gemeent~ te vereenigen, niet -kan geacht worden met de: ,G-eref, begiq.
selen in strijd te zijn, indien nJ. de gem~enten geographisch behoorlijk 
zijn ingedeeld. J., ROBERT, Rapporteur. 

ARTIKEL 117. 

Lett. d en e. Rubi'iek Varia. De Synode spreke zich uit, of een 
Classis, dan of de Synode moet 'examiileeren volge~s Art. 8, D. K. '0. 

Cl Hudson. 

Daal' de D: I~. O. heL examineeren' naar ,Art. 8 verbi,ndt, aan het 
"indien het de Synode goedvindt", vraagt de Olassis of het niet' raad
zaa:ill ''.ou zijn, daar wij geen Provo Synod en hebben, dat het bij ons ge~ 
schiede na kennisneming ,en aanbeveling del' Synode aangaa'nde den 
persoon, door de Classis zijner woonplaats. 

Classis Grand Rapids. 
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Over deze punten luidt het rapport del' Oom. van Prreadvies aldus: 
Uwe Cem. meent Lett, d en e te kunnen samenva'tten. Zij is van 

Dordeel: 

Dat het exam en ... olgens Art. VlII, D. K. O. eerst door de Part. 
Syllode moet word_en ,afgenomen, nadat de Classis waaronder de exami· 
nandns resorteert hem met de noodige aanbevelingen aan de Synode 
gepresenteerd heeft. Indien de Synode na gedaan onderzoek het goed 
vindt, zal de Classis hem peremtptoir examineeren en desgevorderd hem 
een tijd lang in,het prive laten proPQneeren. 

Dual' wij echter geen Part. Synoden hebben, zoo adviseert de Com. 
'dat beide ex~mina doof,de respectieve Classes met adsistentie van min
stens 4 van de voor gewone examina benoemde Deputaten geschiede. 
Dit getal Deputaten heeft in deze zaak, met de Classis recht-van exami
neeren en keurstem. 

J. ROBBERT, RRpporteu~, 

Dit rapport wordt aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 118. 

Lett. f. Rubriek Varia. De Classis verzoekt de Synode voor
taan de Internationale les del' Zondagschool niet meer in De Wachter te 
plaatsen. Classis Hudson. 

De Com van Prreadvies rapporteert. Haar rapport wordt echter 
niet goedgekeurd, en na eenige bespreking besloten dat die les in 
De Wachter zal blijven. 

ARTIKEL 119. 

Lett. h en i. Rubriek Varia, betreffende het voorgevallene met 
onzan afgevaardigde op de Synode del' Geref. Kerken in Nederland, ge
honden te Dordrecht 1893. Rev. J. H. Vos leest de Synode VOor wat 
daar door ZEw. is gesproken. Dit wordt VOOl' kennisgeving aangeno
men en besloten deze toespraak in de hijlagen op te nemen (Bijlage X). 
Het gewraakte gedeelte wordt door de Synode overwogen, en vervolgens 
het rapport del' Com. van 1>rreadvies gehoord. Dit -is van de volgenden 
inhoudt: 

Uwe Com. is van oOl'deel dat de voorstelleu van de drie CIR-sses, 
Grand Rapids, Illinois en Muskegon hetzelfde bedoelen, doch het YOOl'_ 

'stel Muskegon het duidelijkst omschreven is. Dit vooTstel luiclt aldus: 
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Naar aanleiding van hetgeen Rev. Vos, als afgevaardigde ODZel' 

'Kerk, op de Synode del' Geref. Kerken in Nederland, gehouden te 
Dordl'echt 1893, heeft gezegd inzake de verhouding der Christ. Gen~f. 

Kerk in Amerika en de Geref. Kerk in Amerika. 
1 Spreke de Synode uit, dat hetgeen door ZEw. gezegd is volko

men historisch is; dat door hem d,e werkelijke toestand in zeer zachten 
YOI'm geschets1. is, en dat mitsdien de Synode ,hare volkomene instern
ruing met dat gezegde betuigt. 

2. Benoeme de Syu0de eene Commissie van 5 personeu, die de 
gronden del' gegevens irangschikke en ordene waarop dat oordeel onzer
zijds rust 

3. Zij machtige die' Commissie OID, nameus de Synode, dit oOl'deel 
met de gronden waarop bet rust, in behoorlijken VOI'm aan de zuster
kerken in Nederland te doen toekomen. 

Glassis Muskegon • 

. I Uwe Com. stemt met'dit oordeel in en adviseert aan de vergade
ring het voorstel Muskegon aan te nemen, met bijvoeging van de be
tuiging van leedwezen over de behandeling onzen afgevaardigde aan
gedaan. J. ROBBERT, Rapporteur .. 

Dit Rapport wordt aangenomen en goedgekeurd met aIle stemm en, 
op een na. Voor de onder 2, bedoelde Com. worden benoemd: Revs~ 

H: Benker, G. H~mkes, E. v. d. Vries, H. v. d.Werp en Ond . . T. Blom. 

ARTIKEL 120. 

Voorgelezen en goedgekeurd het on twerp voor een beroepsbrief 
voor de benoemde Docenten. (zie Art. lOOe.) 

ARTIKEL 121. 

Rev. J. C. Voorhis vraagt en ontvangt verlof om huiswaarts te 
gaan. 

ARTIK~JL 122. 

Deze zitting wordt door 0 ad. W. Brink met dankzegging gesloten .. 

ACHTIEND>J ZITTING. 

DINSDAGMORGEN, JUNI 26. 
ARTIKEL 123. 

Geopend door Rev. 'P. -.:ran Vlaanderen, met te laten zingen ,Ps. 
84 : 2: en voor te gaan in het gebed. 
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ARTIKEL 124. 
De notulen worden gelezen, en na eenige verbeteringen goedge:' _ 

keurd. 
ARTIKEL 125. 

Rapport del' Cont. VOO1' de Zending onde1' de Ileidenen. Rev. J. H. 
V os. Rappo~teur, 

Het wordt goedgekeurd, en besioten het in de Bijlagen op te ne
roen. Bijlage VII. 

ARTIKEL 126. 
-Rev. p, Schut rapporteert namens de Oom. vau Pl'readvies voor de 

Rubriek, Zendiug onder de Reidenen, Dit-Rapport wordt tel' tafel ge
legd-tot ua de behandeliug ·van het punt: Vereeniging met' andere 
Kerken, 

ARTIKEL 127. 

'Naar aanleiding van Lett. a. Rubriek III. Zending onder de 
Heidenen, waarin voorgesteld wordt met betrekking tot dez~ Zending 
met de United Presbyterian Church in verbinding "te treden, hre~gt 

-E.ev. H. Benker het :,olgende drieledige voorstel tel' ~afel: 

1. Aangezien' eene samensmelting va'n twee kerlr-en tot een lr-e?'kve1'band, 
.-aUeen dan kan gesbieden, als deze beide kerkEm groepeli' niet slechts 
in belijdenis en kerkregeel'ing, maar oak 1:n taal overee,nstemmen, zoo 
kon aan een' zoodanige samenvloeijing van de Eng·elsch:....s'prekende 
U. P. Church met onze Holl. Christ. Geref. Kerk vooralsnog niet ge
,daeht worden 

2. Daar beide genoernde kerkengroepen even weI in belijdenis en 
kerkregeering van dezelfde Gerefol'meerde beginselen uitgaan en, ZOQ

vel' ,wij weten in de pl'aktijk zoogoed als eenzelfde gedragslijn volgen, 
is het de dure verplichting dezer Kerken om deze hare eenbeid ook 
naar buiten voor de wereld kenbaar te maken. door elkanderen te er
kennen en te steunen wanr dit mogelijk is: opdat de bede van J ezus: 
" Vader, dat zl)' een ziin, opdat de wel'eld bekenne dat Gij mij gezollden 
hebt," moge worden gevuld, en -wij in meer dan een opzicht van elkan
del's gaven en in doed profiteeren. 

3. Dit kenba.a.r ma/r,en onzer eenheid geschiede door het aangaan van 
.eene welomschrev,ene correspondentie, waardoor deze twee Zustel'kerken 
{)ver en weer: 
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10. Officieele instemming met elkanders belijdenis schriften en ker
kenordening betuigen; 

20. Elkanders ambten en kerkelijke tucht erkennen en respecteeren;. 
30, Elkanders leeraren, waal' de taal dit gedoogt, over en weer laten 

optreden en beroepbaar stp,llenj 
40. Attestatieen van vertrekkende lidmaten aan en van elkaar ,af ge

ven en aanuemen; 
50. Kausel en Avondmaalstafel over en weer toegankelijk stellen; 
60. N aar elkanders meerdere vergaderingen te deputeeren' en aan 

zulke deputaten zitting verleenen met adviseerenge stem; 
70, Samenwerken inzake van Zending onder de Heidenenj' in dezer , 

voege: 

a, Dat de deputaten, die deze Zending besturen, uit beide kerken 
groepen, met geJijkheid van bevoegdheid, worden verkozen; 

b. Personen voor den Zendingsarbeid zoowel nit de eene als uit de 
~ andere kerkengroep worden genomen j 

c. Dat in aile gemeenten van beide kerken voor de gemeenschap-:
pelijke zending worde gecollecte,erd; 

80. De officieele kerkelijke berichten in de kerkelijke bladen over 
en weer a~n de redactien dier bladen tel' overneming worden toegezonR 

den; opdat de beide kerkengroepen den polsslag van elk~tllders kerkeR 

lijk leven mogen voelen. 

Dit voorstel wordt aangen@men en vervolgens besproken. 

Omtrent pUlit I, wordt opgemel'kt dat, waar wij reeds. e,ene Kerk 
van drie talen zijn, het raadzaam zou wezen de taalkwestie op den 
achtergrond en andere zaken op den voorgrond te stelleD, als: dat wij 
een ander volk ziin; dat wij andere belijdenis schriften hebben; dat er 
eenig verschil van kerkregeeriug is, en er een wezenlijk verschil van be~ 
schouwing van het kerkgezang bestaat tus.schen ons ende U. P. Church., 
Hierop wordt geantwoord, dat de Engelsche en Duitsche elementen, 
welke een deel onzer Kerk uitmaken, moeten geacht worden met ons 
van hois een volk te zijn, en deze uitzondering slecbts den regel he
vestigt. 

Een amendement, dat wat gezegd wordt van de taal uit dit punt 
wegvalle, -wordt ten slotte met eene kleine meerderheid aangenomen, 
en daarop het voorstel goedgekeurd. 
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Er wordt gevraagd, of wij niet te vergaan met zaken vast te steL 
len ten opzichte waarvan vDoraf onderhandelingen dienen plaats te heb
ben, De Synode antwoordt slechts te bedoeleu, dat dit aallgenomen 
voorstel de Com. van ouze zijde tot leiddraad zal strekken bij de Oll

derhandeling. 

Wordt voorgesteld: De SYllode beuoeme eene Commisste van 
drie personen om met de U. P. Church, naal' de leiddraad van het voor
stel-Benker te onderhandelen over sam en werking op zendillgs gebied, 
en op de volgende Synodale Vergadering te l'apporteel'en. 

A.angenomen met dit amendement: Intusschen zal er met de uit
zellding ouzel' kweekelingen gewacht worden tot de yolgende Synode. 

Hiermede is tegelijk de Rubriek Zending onder de Heid eDen, afge
handeld en daarom het rapport del' Com. van Prreadvies tel' tafel ge
laten. 

ARTIKEL 128. 

Den Penn. van de Com. voor de Zending onder de Heidenen, Br. 
J. W. Garveling, doet versiag van ontvangst en uitgave. Zijne rekening 
sluit als voIgt: 

Den 6 Juni 1883, in kas, 
Tot 5 Juni, 1894, ontvangen, 

Gedurellde dit jaar uitgegeven, . 

Derhalve den 6 J uni 1894 in kas, 
Bedrag ,aan uitstaande gelden, 

Totaal in kas) 

$ 673.98 
717.34 

$1,391.32 
742.44 

$ 648.8~ 

3,73900 

$4,387.88 

De Synode keurt deze rekening goed en betuigt BI'.· Garyeli~g, 
voor zijn arbeid haren dank. 

ARTIKEL 129. 

Besioten het Trustee te machtigen om de vaste goedere'il behoo
rende a-an de kas voor de Zending onder de Heidellen te verkoopen 

zoodra een goede gelegenheid opdoet. 

ARTIKEL 130. 

Deze zitting wordt door oud. G. VlasIha 'met dankzegging gesloten· 
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NEGENTIENDE ZITTING. 

DINSDAG - NAMIDDAG. 

ARTIKEL 13I. 

Geopend door Rev. J. Manni, met te laten zingell Ps. 25 : 2, en 
voor te gaan'in het gebed. 

ARTIKEL 132. 

De Penn. del' Theol. School, Br. S. S. ·Postma brengt onder de aan
dacht dol' Synode: 

a, De ualatigheiu van sommige gemeenten, om haren aan~lag vo'or 
de Theol School te betalen. 

Besloten dat hij den Stated Clerk van elke Classis een opgave zal 
zeaden vall de onder zijne Clas~ls ressorteel'ende nalatige gemeenten en 
van de schuld van ieder, opdat de Classes op betaling roogen aau
dringen. 

b. De nalatigheid van sommige studenten in het betalen van hun 
Collegegeld. 

Besloten dat geen student tot- het examen aan de Theol. Sohool 
zal worden toegelaten, dan Da zijil Collegegeld betaaid te hebben. 
In exceptiof!.eele gevallen eehter zal het Trustee naar zijne wijsheid 
mogen handelen. 

c. Ren aanzienlijk bedrag aan Collegegeld, dat nog van vroegere 
kasstudenten openstaat. Hij voegt e1' eehter bij dat het aan twijfel on
derhevig is of zij) -tengevolge van vroege1'e bestaande bepalingen het 
weI we~'kelijk sqhuldig ziju) en op zijn voorstel wordt besioten: 

Kasstudenten die voor 1892 hunne studie aan de Theol. School 
voltooiden) zijn geen Collegegeld verschuldigd) ,en tot 1892 ook zij niet 
die Dog -aan de School studeeren. Van" dien tijd af eehter zijn zij ver_ 
schuldigd stipt te betalen) als in Art. 9) reglement der Theol. School is 
omsch1'even. 

d. Een schuld van ongeveer $156.00, die nog openstaat ten laste 
van drie niet-kastudenten. 

Een hunner op de vergadering tegenwoordig verklaart dat het 
Trustee hem van betaling had vrijgesteld" en dat het Art. Yan het No
tulenboek waarin zulks aangeteekend is werd gevonden. Besloten dus 

; 
- , 



'----------------------------

56 

dat hij geen schuld heeft en ook de beide anderen niet, altnans wanneer 
met betrekking tot hen hetzelfde blijkt. 

ARTIKEL 133. 

Rapport van !1ev. J. Noordewier als Penn. van de Bouwcom. van 
het Theol. Schoolgebouw. Het luidt als voIgt: 

De SYllodale Vergndering van 1890, dtoeg aan de Trustees del' 
Theol. Schoolop, een eigen gebouw tot stand te brengen, (Zie Art 36 
der,.Acta.) Ret Trustee verkoos ondergeteekende tot Collectant en in 
het belang der Theol. School nam hij die benoeming aan, en was hij tot 
un toe als Collectant-Administrateur in d,eze zafLk bezig. 

Het werk ging zoo voorspoedig voort, dat reeds in Sept. 92. het 
gebouw "ingewijd" en in gebruik kon worden genomen. 

Broeders! Gij·ziet het als een getuigenis van Gods goedheidl 
Wat mijn boek nn zegt: 

Ik ontving e1' voor als contanten: 
geleend: 

Door mij uitgegeven: 

Eell'te kort dus van: 

$21,034.37 
5,800.0U 

$26,834.37 
26,848.50 

$ 14.13 

Nu is er nog weI ruim $2000.00 aan belofte te boek, maar wegens' 
algemeene schaarscheid aan geld is dit langzaam en moeielijk te 
krijgen. 

Ook kwam de stad Grand Rapids niet tot $6,000.00, zooals op de 
Synode van 1890 door eenige Broeders is gewaarborgd; m'aar ook daar 
is nog $1,400.00 te kort, bebalve DOg ruim $800.00 dat in de gemeen
ten wei beloofd, maar nog niet betaald is. 

K warn dus het beloofde alles tel'stond in, dan zouden we de gerin
g. schuld van ruim $2,000.00 hebben, maar nu is het bijna $6,000.00 
dat intecest eischt,en om interesten te betalen heeft Rr. Postma, Penn. 
del' Theol. 8c~ool mij al moeten bijstaan. 

Toch hebben wij dankbaar terug te zien op het vele, dat de Reere 
in zoo korten tijd ons bezorgde. 

Met dank voor het vertrouwen de vergadering aangeboden. 
J ~ N OORDEWIER. 
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De boeken namens bet Trustee nagezien en goedgekeurd J uni,'94. 
G. D. DE JONG. 

P. SCHUT. 

Namens de Synode betuigt de Praeses Rev. J. N oordewier haaT 
hartelijken dank zoowel Yoer zijn zeer gewaal'deerden arbeid als Ad~ 

ministrateur, als voor de moeite en opotrering welke hij als collectant 
zich heeft getroost, e1' op wijzende dat zeker niemand onzer met meel' 
yoldoening dit schoone, welingerichte gebouw kan aanzien dan hij die 
en door overvloedigen al'beid en door roilde bijdragen er meer yoordeed 
dan iemand anders. 

Rev. J. Noordewier is dankbaar voor deze waal'deering, alsmede 
voar de wijze waarop gedllrende dien arbeid het Trustee veor hem 
zorgde. 

Tevens brengt de Praeses den hartelijken dank der Synode over 
aan de Bouwcommissie n.1. de H. H., J. H. Vos, A. Van Bree en J. 
Noordewier, aan welke Com. L. Benjamins als adsistent was toegevoegd,. 
voor de zorg en arbeid door hen aan de oprichting van het Theol 
Schoolgebouw gewijd. 

ARTIKEL 134. 

Ter aanvulling van het gros voor eventueele benoemingen van Do
centen in de Theologie worden door de Com. ad hoc (zie Art. lOOd) 
voorgesteld de WelEerw. H. H.: 

Ds. C. B. Bavinck, van Hazerswoude, Ned. 
Ds. A. M. Donner, van Assen, Ned. 
Dr. H. Fransen, van Winterswijk, Ned. 
Dr. L. H .. Wagenaar, van Arnhem, Ned. 

Uit dit viertal worden verkozen, Ds. C. B! Bavinck en Ds. A. M. 
Donner. 

ARTIKEL 135. 

De Ouderlingen W. D. Ammerman en J. Prins vragen dringen I . 
ontslag. Dit wordt hun gegeven. 

ARTIKEL 136. 

Deze zitting wordt gesloteii door Oud. W. D. Ammerman, met 
dankgegging n~ het zingen van Ps. 25 : ] O. 
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TWINTlGSTE ZITTING. 

WOENSDACMORCEN JUNE 27. 

ARTIKEL 137. 

Geopend door Rev. Eo' Broeue, met gebed na het,zingen van Ps.119 :3. 

ARTIKEL 138. 

De notulen worden gelezen;-' verbeterd en daal'ua goedgekeurd. 

ARTIKEL 139. 

Door den Praeses wordt aan de or de gesteld, Rubriek IV Tv.chtza

ken en venchillen. Ret sectiel'apport wordt nagenoeg geheel verwor· 
pen en door de Synode besloten als voIgt: 

Lett. a. Is het beginsel neergelegd in _~rt. 67 Algem. Bep. en in 
Art. 65 Acta Syn. 1890 in overeenstemming met Gods Woord en het 
Geref. gebruik? ~"7as8is Iowa. 

De Synode is vall GordeeI, dat de H. Schrift ontbinding van den 
Echt aUeen toestaa:t aan deze twee gevallen: 

a. Ingeval. van hoererij of overspel zaoals bij Matth. 5: 31 en,32 
wordt bedoeld; 

b. In het geval vau moedwillige verlating door een ongeloovige, zoo
als de Apostel Panles bij 1 Cor. 7:15 voorschrijft. 

Lett. b. Zie Art. 82. 
Lett. c De Synode s'preke zich uit aangaande de gasfabrieken op 

den Zondag. Classis Grand Rapids. 

De Synode verwijst naar Art .. 76 d'er Algem. Bepalingen. 
Lett. d. Mag een dienaar des Evangelies, die echtsch'eiding aall

v1'aagt van zijue wettige vrouw, zonde1' dat e1' gegronde Bijbelsche 1'e
deneu kunnen aangegeven worden, dienen in de Kerk van Christus? 

De Ke1'keraad der Gem. Ma1'7cet St., Holland, Mich. 

De Synode antwoordt: natuurlijk niet. 
Lett. e. Hoe te handelen met kerkeraadsleden, -die hun van God 

ontvangen ambt wegens gerezen moeite tel' neer leggen? 
A. V AN VLIET. Paterson, N. J. 

Daar deze zaak niet op eene mindere vergadering is geweest, gaat 
de Synode e1' uiet op in. 
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ARTIKEL 140. 

BENOEMINGEN. 

a, Deputateu naa1' de Gen. Assembly de1' lJ. p. Church: 

Rev. 'J. Y. De Baun, sec. J. Riemersma. 
Rev. M. Van Vessem, sec. J. C. Voorllis, 
Aallgezien de Gen. Assembly del' U. P. Church gedurcnde ons Sy_ 

nodaal jaar tweemaal vergadert, wordt gevraagd of de' benoemde Depu~ 
taten een of beide vCl'gaderingen zullen bijwonen. Antwoord: ,zij zul
len,naar bevind yall zaken handelen. 

b. Com. voor onde1'l~andeling met de if. P. Church: 

Rev. H. Beaker, sec., J. Y. De Baan. 
Rev. H. v. d. Werp. sec. G. D. De Jong. 
Ond. J. W. Garvelink, sec. T. Keppel. 

c. (10m. V001' de Zending onde1' de Heidenen: 

Besloten de tegenwoordige Com. tot de volgende Synode te cou
tinueeren. De plaats door bet bedanken. van Rev, R. T. Kuiper open
gevallen zal worden aangenomen door zijn sec. Rev. J. Post. 

d. Com. voor de Eme1·iti_Kas. 

Rev. J. H. Vos, aftredend lid wordt herbenoemd. A. Van Bree 
herbenoemd als Penn. De opengevallell plaats .van Rey. R. T .. Kuiper 
besluit men niet aan te yullen. 

,e. Penn. voor 8ynode: Rev. J. NOOl'dewier. 

f. Twee leden voor de Synodale Cornmissie: 

Rev. J: H. Vos herkozen voor den gewoone termijn, Rev. K. Kui
p,er gekozen tot de volgendeSynode. 

g. (}ont1'oleu1': P. Heyboer llerkozen, 

k. Penn, VOO1' het lo'nds Bijbelbesp'i'ijding: 
Rev. P: Schut herkozen. 

i. Penn. voor de Theol. School: 

S. S. Postma herkozen en besloten dat hem een salads zal worden 
gegeven van $100.00. 

ARTIKEL 141. 

De nieuw benoemde RedaCteuI' en Medewerkers voor De Wachter, 
verklaren dat dat zij hunne beuoeming aannemen. 
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ARTIKEL 142. 

De Com. ad hoc (zie Art. 102) dient ten aanzien van de onkosten 
deze Synode bet volgende in: 

OLA,,;SlS. lansing I Reiekost" Bijdragon Restituti, 
Grand Rapids, .................. $ 300.00 $ 29.35 $ 270.65 ...... . 
Holland, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.00. 44.40 230.60 ...... . 
Muskegon, ................ '. . . .. 200.001 34.65 165.35 ...... . 
Illinois,. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 200.001 94.80 105.20 ...... . 
Iowa,.. .. . . .. .. . ............. i 200.00 548.30 ....... $ 348.30 
Budson, ....................... '1125.001 269.25....... 144.25 
Hackensack... .. .. .. .. .. .. . .... 100.00[ 165.50....... 65.50 

Ret bovellstaande te vereffenen met den Algem. Penn. 
J. NOORDEWIER. 

Deze omslag w~rdt door de Syn'ode goedgekeurd. 

ARTIKEL 143. 

Er wordt up gewezeu, dat om verscbillende redenen eene nog 
grootere beperking in de afvaardiging wenschelijk is, dan waartoe de 
vorige Synode besloot. Na eenige bespreking wordt voorgesteld en 
aangenomen de afvaardiging te verminderen totop de helft van hetgeen 
in Art. 24 Acta Syn. 1892 werd vastgesteld, en dat, zoo het ongelijk' 
uitkomt men zich bonden zal aan bet kle'inste getal. 

ARTIKEL 114. 

Besloten dat de Synode D. V. over twee jaar wedel' vergaderen zal 
te Grand Rapids, en dat de same:aroeping zal geschieden naar Art. 47! 
D. K. O. Als roepende Kerk wordt aange wezen de gem. Spring St· 
Grand Rapids. 

ARTIKEL 145. 

Nog wordt vastgesteld dat voortaan de examina aan de Theol. 
School aan de Synode zullen voorafgaan; de examina te houden de 
tvveede week in J uni, en de Synode de derde week in J unL 

ARTIKEL 146. 

De nieuwe Redacteur van De Wachter Rev. A. Keizer! wordt toe
gevoegd aan de Com. welke v~~r de uitvoering van de veranile'ringen 
in De Wachter publicatie zal zorgen. 
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ARTIKEL 147. 

Aan Oud. H. v. d. Ark wordt op zijn dringend verzoek ont.lag 
gegeven. 

ARTIKEL 148. 

Deze zitting wOl'dt door Dud. B. De Graaf, na bet zingen van 
Fs. 68: 17 met dankzegging gestaten. 

EEN EN TWINTIGSTE ZlTTING, 

WOENSDACMIDDAC. 

ARTIKEL 149. 

'Geopend door Rev. J. B. Hoekstra, met te laten zingen Ps.84:3 en 
voor te gaan in bet gebed. 

ARTIKEL 150. 

Aangaande de publicatie van de Acta'dezer Synode wordt bepaald; 
. <1at e1' 600 ex. zullen gedrukt worden; dat elk leeraar en elk:e Duderling 

een ex, zal ontvangen, en het l\foderamen met de Qvt:rige ex. zal han~ 

delen zooals hel dal het besl oordeelt. 

ARTIKEL 151. 

De Synode draagt bij maude van den Preases aan de leeraars ot:l
zer gemeellten in deze stad op a.s. ZOlldag hunne gemeenten den dank 
del' Synode over te brengen voor betoonde vriendelijkheid' en gast. 
vrijheid. 

ARTIKEL 152. 

De notulen worden gelezen en na ellkele verbeteringen goedge
keurd. 

ARTIKEL 153. 

De ure van sluiting hier~ede aangebl'oken zijnd~ leest de Pl'aeses 
voOl' Eph. -± en spreekt aldus: 

Eerwaa'rde Vaders en Bl'oeders! 

Van een langen en ID<?eielijken arbeid is het einde bereikt. Be_ 
langrijk was de taak en wij die haar vel'richten IDoesten, wij waren 
-,menschen met onvolkomenheden en gebreken. 
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Onze onvolkomenheden zijn niet verborgen gebleven. ~ Ware ons 
kennen niet t~n deele, ware de wil Gods ons altijd duidelijk geweest, 

, wij zouden spoedigel' zijn gereed gekomen; wij zouden niet gehad heb
ben dat verschil van gevoelen, die bl'eede discllsies, die langdurige de· 
batten. Wij zouden ook meer voldaan naar huis gaan, want wij zouden 
weten dat naar den wil Gods was gehandeld, en immel's'iets andel's be 
geel'en wij niet? 

En ODze gebreken zelfs kwamen helaas soms te vool'schijn. alk 
heb te veel mij zelven bedoeld" beleed Mr Groen van Prinstel'er op zijn 
sterfbed, en zouden ook wij dat niet moeten belijden? Zoo hebben wij 
dan, ook met het oog op dezen arbeid, reden om te bidden als Hiskia: 
De Heel'e, die goed is, doe vel'zoening. 

Ook elkander hebben wij wellicht vergeving te vragen. Of schoon 
wij, Gode zij dank, zeggen mogen dat wij in Heide vergaderd waren t 

dat de onderlinge vrede bewaard bleef, hoe lieht komt er toch een 
oogenhlik dat pijn doet, valt e1' een woord dat kwetst. Heb ik soms 
lemand beleedigd, ik vraag ve1'geving. 

I 
Ev'fmwel, wij hebben ook veel goeds genoten, waarvoor wij dank 

verschuldigd zijn, allereerst en allermeest aan den Heere, die van nlle 
goeds de Bron is. Vervolgeils dank aan den Vice-Pl'aeses, die mij bij
stond, aan de Scriha, die aan mijne zijde werkten, aan ·allen die in 
commissien hebben gearbeid, 

En nu gaan wij huiswaarts. Vel'geten wij niet, Broeders, dat wij. 
leden zijn van een I--4ichaam, vergeten wij niet die eenheid in Christus, 
e'en eenheid onderling. Eene eel' moge het ons zijn eene plaats te heb
ben in de gemeente Gods; maar hoe groot is de verantwoordelijkheid 
welke deze plaats met zich bl'engt, want die gemeente is niet de on~er 

maar de gemeente van Chl'istus. Gedenken wij dan elkander voor <len 
Troon del" Genade, dut God ons stelle tot opbouw van het lichaam van 
Christus, opdat het kome tot het schoone ideaal: "tot eell volkomen 
man tot de mate del' grootte del' volheld van Christlls . ." 

De Vice-Pl'aeses zegt daarna den Praeses dank voor de v.el'vulling 
van zijn moe~elijke taak, en verzoekt Rev. H. Beuker zeer dl'ingend ons 
weldra te verblijden door het bel'icht dat h~j de benoeming als Docent. 
aan de 'fheol. School aanneemt. 
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ARTIKEL 154. 

Nadat Ps. 72:11 stannde is gezongen, sluit de Pl'aeses de zittingen 
dezer Synode met dankgebed. 

Bij "het scheiden zingt men nog elkander toe Ps. 134 :3, en hierme
de gaat de vergadaring uiteen. 

En weldra zij:t1 de Broederen, die nu ettelijke dagen in aangenaam 
verkeeren tot een hoogst gewichtig werk zijn samen geweest, in alie 
richtingen van dit ons groote land verspreid en,honderden mijlen van 
elkander verwijderd, om elk in eigen kring voort te arbeiden aan de 
komst van bet Koninkrijk Gods. 

K. KUIPER, President. 
J. NOORDEWIER, Vice Pres. 
W. HEYNS, Scriba: 
PETER SCHUT, Adj. Scriba. 



64 

BIJLAGE. 1. 

RAPPORT DER SYNo,DALE CmnnSSIE. 

President en Mannen B1'oede'rS! 

De Synodale Cont. heeft het genoegen een kort versiag uit te bren
gen aangaande harell arbeid 'en ontmoetingen, sedert de Synode van 
1892. 

Spoedig na de genoemde Synode ontvingen wij een schrijven van 
·den heel' Calkoen, inhoudende de weigering del' 01. Hudson om hem te 
,ex'lmineer~n ten einde leeraar in de kerk te worden waar hij lid was, 
Evel1zoo een klachte van den kerkeraad van 'Vortendyke die Calkoen 
als leel'aar begeerde. Vervolgens ee~ £chrijven van de 01. Com. der 
Cl. Hudson inhoudende dat de 01. Hackensack, werwaards Calkoen in 
middels met A. H. van Wortendyke was vertrokl5:en, hem had geexami
neeI'd en van de noodige Diploma's als leeraar del' kerk had vQorzien, ten 
·einde hem te "\Vortendyke te doen bevestigd worden. Daarna een 
klachte van CaJkoen dat men hem verhinderde in zijne bediening be_ 
vestigd te worden- klachte over de weigering del' 01. Hudson om 
"rortendyke bij Hackensack te voegen. Bericht met protest op de Sy
node dat ouderlingen geschorst of anderen afgezet zijn. Eindelijk keu
nisgeving dat de gemeente \Vortendyke ontbonden is, waartegen tevens 
protest wordt verlangd. 

De Synodale Oom. heeft in deze netelige geschiedenis niets kunnen 
doen, dan den lieden te Wortendyke te raden zich aan de Classis te 
onderwerpen, En ingeval men meende verongelijkt te worden zich op 
-de Syn. '94 te beroepen. De stukken dezer geschiedenis zijn aallwez~g 
en kan de Synode zoo noodig in zien, 

N og ontvingen wij een verzoek van de leeraars Dss. Schultz en 
Guelker, predikanteu in Minnesota. De inhoud was gelijk en betrof 
-Ben bewijs te zen den, dat ze wetti-ge predikantell onzer kerk waren, 
Dit werd door de regeering aldaar gevraagd, ten einde hunue huwelijks 
yoltrekkil1gen te erkennen. Dit werd hen gezonden. 
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Eindeljjk 'ontvingen wij cen vcrzoek van de' gemeente Midland 
Park, gesteu~1d ,.door 01. Hudson, em ee~ ~ollecte door geheel de Kerk 
voor hen -Ge hauden ten einde hunne kerk, die ze pas hadden voltooid 
:en nu ten grond toe verbrand was weer te kunnen opbouwen. De Com. 
had den moed niet dit te weigel'en, hoe zeer ook de meeste gemeenten 
Jijden onder den druk del' tijden. 

Nog is eene uitl100diging gericht aan de Zuster kerken, om zich op 
deze SyDode te doen vel'tegen woordigen. 

Deze kerken zijn: 
De Gereformeerde kerken in Nederland. 
De Olld~Gereformeerde kerk in Bentheim, Oostfriesland. 
De Gel'eformeerde kerk in Zuid Afrika. 

Namens de Coni. voorll. 
Juni, 1894. J. H, Vos Secretal'is. 

BIJLAGE. II. 

BRIEF VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND. 

Aan de Holl. Gerefol'meerde Kerk in N oord 
Amerika, in Synode vergaderd to Grand Itapids, 
Mich., den 1'3 Juni 1894. 

Welcerwaa1·de en l!)erwaurde B1'oeders.l 

Deputaten Syuodi voor de o01'l'espondentie del' Gereformeel'de 
Kel'ken in Nederland met Buitenlandsche Kerkcn 116~bbell de e'er: ont
vangst ~e erkellnen van de uitnoodiging, namens uwe Kel'k door Ds. 
J. H. Vos, den 28 Maud 1894, om Deputaten te zenden tel' vortegen
wool'diging del' Gerefol'meerde Kerken in Nederland ®p uw Synodale 
vergadering. 

Met dank voor deze uituoodiging hebben Deputaten U to berichten, 
dat in ditJaar geen afgevaardigden zullen worden gezonden naar het 
Buitenland behalve naal' de Belgische Zendings Kerk. Waar dus voor 
dit jaar aan uw gewaardeerde uitnoodiging kan worden gevolg gege
ven, hopen Deputaten dat zulks in een volgmld jaar zal geschieden. 

Zij de Heere met U waar uw Kerk: in Ssnode vel'gaderd zal zijn. 
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Leide Hij U in aIles door Ziju Heiligell Geest, tot de eere Zijns Naams, 
het welwezen Zijuer Kerk, de uitbreiding Zijns Koninkrijks. 

DUB heilbiddend en groetend in den Heere, 
Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, 

Namens Deputaten voornoemd, 
B. V AN SCHEI...VEN. 

p.o. LION'CAOHET, 

SOl'iba B'uitenl. Com, 

BIJLAGE. III. 

BRIEl<' V AN DE OUD-GEREF, KERK IN BENTHEBr EN OOST

FRIESLAND, IN DUI'l'SCHLAND. 

Aan de Eerwaarde Synode del' Holl. Christ. G~;. 
ref. Kel'k en N· A. 

Waarde B1·oeder.~! 

Dwen brief met de vereel'eride uitnoodiging om op uwe SYllode ons 
door Deputaten te laten vel'tegenwoordigen, hebben wij tot onzen spijt 
eerst ontvangen nadat de YDOl'jaars vergadering ouzel' Classis reeds was
gehouden. Wij' zijn derhalve niet in staat, op uw verzoek nit naam 
onzer Classis een direct antwoord te geveh. N ogthans twijfelen wij. 
niet, in -den geest van al onze gemeellten te handelen, wanneel' wij als 
Praeses en Scriba del' laatste Classicale vergadering bij _de dankbetui
ging voor uwe vriendelijke en eervolle uitnoodiging de betuiging voe
gen van onze voortdurende sijmpatie met eene kerk, die met OllS op 
eenen boden del' belijdellis staande vele van onze broeders naar het 
vleesch onder hare leden en eenigen onder hare leeraars telt. 

Al is het ons dan niet vergund uwe Eerwaarde Vergadering per
soonlijk te mogen ontmoeten, zoo hopen wij toch te blijven meeleven 
in uw lijdell en strijdeu, en het is onze wensch en bede, dat de groote 
JIerder zijller sehapen U met zijlle beste zegeningen yervulle en U voor 
zeer velen ten zegen stelle. 

1.1. STROEYEN, Praeses. 
E. KOLTHO:FF, Scriba. 

Van de laatste Class. vergadering del' Ond-Geref. Kerk in Pl'nisen. 

Bunde, } 
I,aal', den 7 Mei, 1894. 
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BULAGE IV. 

BRIEF VAN DE GEREF. KERK IN ZUID AFRIKA, 

Reddersburg, 13 April 1894.. 

De Holl. Ohrist. Geref. Kerk in Noord Amerika. 

Waarde lhuedc1's! 

Wij hebben vau Ds J. H. Vos een schrijven onty-augen in naam 
van uwe Kerk, d.d, 1 l\faal't, 1892. 

Daal' de Synode onzer Kerk eerst thans weer biJeen vel'gaderd is 
sedert'het jaar 1891) zoo was het ous lot onzen innigen spijt onmoge
lijk aan uw zeer broederlijk schrijven, met bet verzoek daal'in vel'vat, 
te voldoen om afg·evaal'digden derwaal'ts te zenden,' 

Met groot genoegen vernemen wij den gestadigell Vool'llitgallg vall 
deHoll. Christ. Gereformeel'cte Kel'k in Nomd Amerika. Ook- wij stellen 
belang in uwe Kerk, omdat ook wij gevoelen dai wij een zijn in be1ijde~ 
nis en geloof, en verwachten eens ten volle vereenigd te worden in de 
eeuwige triumferende Kerk En dam'om zal -het ons ook tot groote 
vreugde stemmell eens nit uw Kerk een of meer broedcren bij ons op 
de Synode te zien. 

Ook onze kerk is klein maar door Gods goedheid en zegen neemt 
zij nog steeds in deze landen toc" en mocht tot biertoe tot groo~ nnt 
arbeiden, 

'Vij tellen 34 gemeeteu, ] 3 leeraars, en een lic1matental van circa 
8,000, In -West Afrika, Provincie Augola., bestaat ook eene gemeente 
onzer Kerk, aldaar ontstaan' doordat e1' velc leden ouzel' Kerk daarbeen 
vertrokken zijn: en er worden pogingen aangewend om weer een leeraar 
daarheen te zenden. 

Aan onze Theol. School arbeiden twee Professoren, een in de Let
teren, ell een in de ·'fheologie, die in de J.Jitteral'ische vakken f geholpen 
worden door 2 assistanten, om jongelieden onzel' ,[Cork op te leiden 1'001' 

pl'edikanten en andere burgerlijke hetrekkingen, Aan onze School is 
een dertigtal studenten, ook die school is tot hiertoe gezegend en ver~ 

keert op dit oogenblik in een zeer gunstigen toestand. 
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Van hal'te wenschell wij U, 'Vaarde Brueders den zegen des Heel'el,l 
toe. De Heel'e zegclle uwen arbeid ten goede voor zijn yolk daar. en 
ook tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk onder de Heideneu. Hij Ieide 
U en ons naal' zijn raad en ycreel1ige ons eens in Zijn eeuwig Ko
llinknjk. 

Met heilbede en broedergroete in Cllzen Heel'e J ezus Chl'istu.s. 
P. POSTMA, Praeses. 
,LOUIS P. VORSTER, Seriba. 

BI]L~GE V. 

RAPPORT YAN DE ZENDING ONDER IsRAEL. 

Versiag del' Uommissie'voor de Zending onder 
Israel. 

Wa,u,1'de B1'ofden; '1.11 O!t1'istus/ 

Het is mijn taak, als Penningmeestcl' uwer Commissie verlsag te 
geven .vall inkomsten en uitgaven del' Zending onder Israel. 

Met een blij l1loedig en dankbaar hart treden wij heden VOOl' U om 
U met een en ander in kennis te stelen. 'roen de zaak oer Zending 011-

del' het oude Boudsyolk door de Synode 111 1891 aanvaard werd, dank
ten wij den God del' Vaderen, dat Hij de harten opende om ook aan de 
ellende, den geestenlijken nood del' verblinde kinderen J akobs te ge
denkcl1. Bereidwillig werd eene Com.mit:>sie benoemd, een ernstig aan
beyelend waard in De -Wachter geplautJst, en de gemeenten met deze 
zaak in kennis gesteld. En de Heel'e heeft ouze g~beden verhoord en 
de verwnchting niet beschaamd. 'VfLnt al Zijn eenig-e, zelfs groote ge 
meenten nalatig gebleveu, vele andere gemeenten, J ongelings en J onge 
dochters, Vrouwen vereenigingen en Leesgezelschappen) Zondagscholeu 
en bizondere- pE:l'sonen hebben den Hem'e in deze met ijver en Hefde ge-

o diend, gedachtig aan des Apostels woord: Opdat zij door U we barm_ 
hartigheid, barmhartigheid zouden verkrijgen_ 

J a die stem om aan Israels nood en ellende te denkeu heeft- Gode 
zij dank;- geklonken tot over de kerkgenootschappelij ke grenzen.. Van 
eeuige Gemeenten, Vereenigingen, gezelschappen en pert:lonen del' Ge_ 
l'efol'meerde Kerk, ontvingen,wij mUde bijdragen, welke wij daukbaar 
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. in De Hope vel'melden, gelijk die van onze gemeenten in De Wachter. 
Vier Vereenigingen werden door ons gesteund, namelijk die te Chicago, 
te New York, die del' Gereforme,.erde Kerken.in Nederland en die del' 
Nederlandsche Vereeniging VOOl' Israel. Gedurig kwamen e1' nieuwe 
aanvragen, gelijk nog ou]angs nit Boston waal' de gewezen Rabbi Sa
muel Freuder een nieuw Zendtugs Station gesticht heeft, onder de· Oill

trent 30,000 aldaar wonende Joden. Onder de leiding van den· ijveri 
gen Eernhard Angel gaat het werk te Chicago, onder de 60,000 a 
70,000 Joden geregeld en gezegend YQOl't; Te New York, waal' man
nen des geloofs, die de schodl del' beproeving doorworsteld hebbe:n, als 
Herman Warszawiak, Daniel Landsman en anderen aan 't hoofel stann 
wordt het brood en bet water des Jevens tot de duizenden der tiendui· 
zenden Israels gebracht. Al deze arbeidsvelden hebben de grootste be· 
hoefte aan onzen steun met onze gaven en gebeden. 

De inkomsten in deze afgeloopen twee jaren bedragen: Negenhon· 
derd en vijftien Dollars en zestien centen, zegge: $915.16. De uitga. 
ven Zijll Achthonderd en negen en clertig Dollars en zeventig centen, 
verdeeld als voigt: 

The Hebrew Mission te Chicago, $290.00 
" "New York, 200.00 

Aan Ds. Kropveld. 172.00 
Aan Mr. J. H. Stoove, 170.00 

~osten aan boeken, stamps, drafts reizen etc., 7.70 ---
$839.70 

Opheden in ka::; zes en zeventig dollars en vijf centen, zegge: 
$76.05. 

Baiten dien zijn er nog giften ingekomen welke door de gevers 
. ~eeds voomf bestemd waren voor de Hebrew Mission te Chicago. 

Van de Eerste Geref. Gem. te Orange City, $29.20 
Van de Jonged. Vel'. de 1ste H. Chr. Gel'. Gem. te Muskegon, 8.65 

te zanien 
Dit gevoegd bij de $290.00 maakt voor Chicago, 

37.85 

$327.85 

Uwe Commissie heeft naar haar beste weten gebandeld. 

$37.85 
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De Penningmeester heeft hier en daar op uitnoodiging een woord 
gesproken over de Joden, over de dub,ternis, waarin zij zich bevinrlen, 
over den Zeningsal'beid, zoo moeielijk maar oak zoo zegenrijkj o\"el' 
Gods beloften, die ons voor Israel groote dingen doen v-erwachten. 
Uwe Commissie hoopt en vertrQuwt dat oak deze Synode den Evangelie 
arbeid onder de Joden zal blijven 'steunen· en (wedel') eene Commissie 
benoemen 'Voal' dezen zeel' belangdjken arbeid. Onze tijd is ten eiude, 
dewljl wij het aldus verstaan, dat de benoeming tot aan deze- Synode 
reikt. Nag een 'zaalr wenschen wij U ·voor te leggen, zij is ,deze: 

Ous oordeel is, dat de Synode op -'deDlOingeslagen weg blijve wall* 
delen van vrijwillige ondersteuning te zen den, waal' de behoeften het 
V:l'agen, opdat men zich niet in een of ander opzicht aanspl'akelijk stelle 
door verbindingen" die een lastig juk zouden kllnnen worden, 

IT allen Geliefde Broeders 1 hartelijk dankende voor het in @ns g'e~ 

stelde ve;trouwen en U den Zendings arbeid onder de beminden om del' 
Vad'ereu" will ~en ernstigste aanbevelend noemen wij ons, met achting, 

U we broeder, 
L. J. Fles, Penningm. 

BIJLAGE VI. 

RAPPORT VAN -DE BINNENL. ZENDING. 

Aan de Synode del' H. C. G. Kel'k die staat ge
houden te worden te Grand Rapids, Mich. 

Juui 13, e.v.d. 1894. 

Eerwaarde Vaders en B1'oede'l'8/ 

Als naal' gewoonte biedt de Comm. del' Bin'l. Zending uwe Vel'ga~ 
dedng een verslag harer werkzaamheden aan. 

Wij beg'onnen ons werk in '92 zonder een Zendeling. De toen be~ 
roepene br. M. J, Markusse zag zich genoodzaakt te bedanken, Geze~ 

gender was een bel'oep op den Eerw. Ds. H. Bode, die de taak aan
vaardde, en een rnim twintigtal maanden met toewijding eUl'ijken zegen 
arbeidde. Deze broeder heeft het veld un verlaten voor eene gemeente 
oak almede de vrllcht del' Bin'l. Zending. 

Rev. John A. Westervelt, beroepeu door de Ulassis Hackensack 
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heeit'l'uim een jaar in 't Oosten gewel'kt in kleine gemeentjes en op 
stations waal' de Engelsche taal gebruikt wordt. . Deze broeder trad uit 
den dienst. del' Zending doordien ZEw. ni!-3t weI voldaan was met de 
resultaten die ziju arbeid opleverde of zou opleveren, en ook omdat.hij 
eene curSllS in. de Theologie in het Princeton Seminarie wensehte 
bij ,te wonen. 

Nadat, Rev .. Westervelt bedankt had beriep uwe Com. achtereen: 
vol gens de H. H. Kandidaten, H. Walkotten en P. Bakker, die beiden 
-bedankten. Zoo bleef hr. H. Bode allee;n werkzaam, doch i.s i~ de va~. 

~antie des vorigens jaars krachtig gesteund door de broeders stuqenteIl:~ 
De vrucht van dezen arbeid kunnen wij niet bepalen. Verschei

-den gemeente~ zijn gesticht, de meesten nag klein, een enkele beriep 
reeds een leeraar en verhellgt zich ·in diens zorge en arbeid. In 
Colorado werden twee gemeenten gesticht, die ook weer opbraken, om
dat onder de oms~andigheden, de goede Heden den bodem van hunne 
respectieve nederzetingen zoo onvruchtbaal' vonden, dat zij door de 
hulp del' gemeenten e1' vandaan gehaald moesten worden. 

Aangenamer is het te melden dat de gemeente Spring Lake meent 

zichzelf voortaan te kunnen redden en 'bedankt de Kerk c·h·arteIijk voor 
de in benal'de tijden verstl'ekte hiIlpe. Aismede Firth, N. B. Lansing, 
Ill. en Alto, Wis. 

Wij hebben 13 gemeenten mogen steunen, deze zijn: 

Rotterdam, ..... , . «en jaar,) ....... $100 
Luctor, .......................... 100 
Parkersburg, ..................... 100 
Alto, ........................ ~ .... 100 
Fulton, .. .. .. .. .... ............. 100 
Spring Lake, . . . . . . . . . . . . . .. ..... 200 
Richland, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 
Grandy-ilIe Ave., Gr'd Rap., ......... 100 
Beaverdam, ...................... 100 
Lansing, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Oleveland W. S.,.. .. .. .. .. .. .. .... 100 
Saysville, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Op't oogenblik hebhen wij geen zendeling. Een bel'oep 
Bode van 4ustinville, I. J a, had geen gewenschte gevolgen. 

op hr. O. 
Hetveld 
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is groat; de behoeften dringend. De Kel'k moest er hebben ten minsten; 
een die onder de Duitschers arbeidt. en een VOOl' de Hollandsche ge~ 

m~enten, terwijl aIle pogingen moe ten aangewend worden om gemeen
tjes te combineeren, die dan met wat hulp'der Zendillg een leeraar be
riepen. Het moeilijke en kostbare reizen" werd veel verminderd, de 
gemeenten gebaat, en de onkosten zonden beduidend minderwezen; zoo 
vleit de Comm. zich. J a, kon dit worden verwezenl~jkt, dan zou de 
Kerk het kurinen stel~en zander reizende 'of algemeene 'Zendelingen; 
dIe overal moeten wezen eil in"zekeren 'zin nergens een blijvende indruk 
~unnen maken, 

En nu de kasj Het verslag van de Penningmeester luidt alsvolgt: 

Van het boekjaar, 1862-'93, als voIgt: 

Batig Saldo van het vorige jaar, 
Inkomst, 

Uitgaaf, 
in kas, 

Gedurende het boekja.r 1892-'94, totale, 

Batig Saldo van het vorige jaar, 
()ntvangst, 

Uitgaaf, 

$ 687.58 
2,836.53 

$3,524.11 
3,204.99 

$ 319,12 

$ R19.12 
2,442.77 

$2,761.89 
2,704.96 

i'n kas, $ 56.93 

De vergadering kan zien ~oe" treurig. 'to e1' uitziet, De Comm. 
hoopt dat de Synode wegen en middelen wete te vinden opdat het be
ginnen werk met kracht voortgezet worde" ,en de zwakke gemeenteu, 
die un bezoldiging ontvangen ,en ~.aarvan de !Ileesten zulks 0 zoo noo~ 

dig rnoeten blijzen ontvangen niet met hunne,leeraars verlegen raken. 
lVlet eerbied onde1'worpen door uwe Comm. 

P. SCHUT, Sec. 
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BIJLAGE VII. 

RAPPORT VAN DE ZENDING ONDER DE HElDENEN. 

Hoogeachte Broede?'s! 

De commissie VQOl' de .'Zending ·onder de Heidenen heeft betrelrke
zeer 'Yeinig te rapportet'en en zon kunnen volstaau j met de verklal'ing: 
wij hebhen niets; want schier aHe toestanden ziju TIU nog, gelijk ze,wa
ren tijdens den Synode van 1892. 

Toen toch besloot de Syuode ('met de uitzending te wachten, tot dat, 

de Zeudeling-kweekelingen gereed zijn, ten zij zich bijzondere geleg~n
heden mochten voordoen." Doch de Zendel.- kweekelingen zijn nie't 
gereed, de oudste moet nog eEm en de jongste nag twee jaren in de
Theologie studeren. Aan de studie in de medicijnen hebhen ze niet 
kunnen eloen dewijl zij de handen meer dan vol hadden om aI de Theol. 
lessen bij te honden. Wij zuBen derhalve genoodzaakt worden daarmee 
te waehten, tot de andere studien volbr~cht zijn. 

Bijzondere gelegendheden deden zich merle niet voor. Met de 
opname van deze gedaehte, bad men bet oog op elders, op Nederland. 
Van daar tocb vernam men, dat een Zendeling gereed was, maar dat de 
middelen gemist werden om hem uit te zenden. Doeb bij onderzoek 
en door bespreking op de Dordsebe Synode van verleden jaar, werd het 
maar al te duidelijk dat de eigentlijke oorzaak die ook voor on~ een 
Qorzaak moest zijn is wat andel's lag, en ons noopten om daarvan 
voor goed af te zien. 

Dus wachten! Maar dat is zoo'n pijnelijke gedachte, dewijl de 
velden del' Heidenen oraak liggen en deze lieden in hun bestaan en le
ven, al is het hun onbewust, op ons wachten. Zij- vooral de Indi
anen- zijn menschen, die in hnnne geestelijke en- eeuwige belangen 
een gelijke behoefte met ons bebben. Zij leven zonder God, en bet 
eene na bet andere geslaehte sterft weg, zonder dut hetde mogelijkheid 
beeft genooten, de behoudenis in Christus te kennen. Wat zal men nn 
bij zulk een stand del' zaken doen? Onze kweekelingen zijn niet ge
reed. Elders kan men niet te regt. In eigen kring is zoo weinig nit-
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zicht. Ook hebben niet allen de natuurlijke bekwaamheden welke voor 
den Zendling onder de Reidenen onmisbaar zijn of schoon men mag ge 
looven dnt die Iiiet geheel ender ons ontbreken- maar als de moed, de 
zedelijke kracht, de heilige draug ontbl'eken! Wachten! Maar in 
een levend geloof, en onder duufzaam gebed zij derhal ve in onze kerk 
voor als nog de lens. 

Nochthans is te vreezen dat wij het weinigje Zendings-ijver, voor 
eerrige jaren zoo merkbaar aanwezig nog gebeel zullen kwijt raken. De 
v()rige Syuvde besloot vooreerst de kracht, inzonderheid in het oo11eo_ 
teeren, aan de BinnenL Zending te wijden. Daal' tegen is wei weinig 
in te brengen. Nochthans heeft zulks een ongunstigen in.vloed 'op fie 
Zending o~del' de Heidellen Van haar wordt daardoor de aandaeht af. 
geleid en op een auder gebied overgebraeht. Dit is ook blijkbaar ge
worden in de eoUeete voor de Zending onder de Heidenen. Zelfs de 
Pinkster collecte hiel\ als ook elders, uitsluitend voor deze Zen ding be· 
stemd, werd haar.door meenige gcmeenten onthouden,·terwijl het vreem ... 
de verschijnsel zich voordeed, dat men de collecte die ,men voor de 
Heidenen opnam naar .buiten zond, waar ze zeer waarschijnlijk mindel' 
noodig was alB in eigen boezem. 

Maar men vindt er geen genoegen in dnt de kas rente opbrengt. 
Bedenke men eehter, dat als ,de hijdragen zoo blijven, en wij eerlang 
,een tweetal arbeiders kunnen uiizenden, 'Wij in korten tijd zullen vast 
.zitten, of OIlS genoodzaakt zien tot schulden te maken of tot staken van 
den arbeid. Maandelijks toeh moet uitgekeerd worden aan de kweeke· 
lingen. 

Bovendien mag men niet meer hebben dan meE. dagelijks moet uit· 
geven? Is het wijs wanneer men in een huishouding waar men meer 
<>ntvangt dan op het heden noodig is, en duidelijk kan voorzien, dat 
men over korten tijd zeer .waarschijnlijk meer zal moeten uitgeven dan 
men kan ontvangen- ik herhaal is het wijs ,dat men daar niet spaar
.zaaro is, en bij zijne uitgaven den kwaden dag del' naaste toekomst 
niet in 't oog houdt? Mij denkt het antwoord is gemakelijk te vinden. 
Verkiest men evenwel zijne oogen te sluiten, dan bestaat er gl'(')Qte kans 
dat een droeve ervaring ons eerlang zal wijzer maken. 

Daal'om broeders! denken wii aan ouze heilige meping eu dure 
verplichteu, die wij hebben aan de Heideneu, vooral in ons eigen land 
.en aan hen in de eerste plaats. Bidden wij dat de Heere ons te ver-
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staan gevc, wat Hij ons boval, toen Hij heenging en als ziju eigen 
Woord moet dom" werken in ons denken en levell: "Predikt het Eyan~ 

gelie aUe Cl'eaturen." 
Leve dit woord; J ... eve ,de liefde'voor de Zending onder de Hei

deuen; in de Holl. Ohr. Gel'ef. KCl'k in N. A.! 
Namens de Oomm. 

Grand Rapids, Juni, 1894. J. H. Vos, Sec. 

BULAGE VIII. 

RAPPORT VAN RET 'OURATORIU.3I EN TRUSTEES. 

Aan de Synode der Holl. Ohrist. Gefef. Kerk 
to honden den 13en Juni, e. v.d. 

J!Je1'wawrde B1'O(:de'rs! 

Niet andel's dan met dankzegging aan den Heere (!lllzen God, doet 
het OUl'atol'ium bij dezen verslag van de Theol. School. Al was niet 
alles ons tot vreugde, toch zijn er nog tal van zegeningel1, die ons uit 
genade gewerdeu, en over het algemeen mag getuigd worden, dat er 
met vHjt en toewijding gestudeerd wordt. Van niemand del' studenten 
ontving het Cur. klachten, waardoor wij genootzaakt werden, iemand 
het bijwonen del' lessen te ontzeggen. Over een paar zaken van min· 
del' aanbelang achtte het Cur. het noodig de studenten te onderhouden. 
Kortelijk komt de geschiedenis del' twec voorbijgegane jaten op het 
volgende neeI': 

Yoor het eindexamen in 1892 boden zicn aan de Brs. S. Koster en 
Th. De Lange, welke broeders beroepbaar werden gesteld. V 001' het 
.admissie-examen in Sept. 1892, boden zicn aan 27 aspiranten, waarvan 
15 als studenten werden ingeschreven. 

Voor het eindexamcm in 189~ boden zich aall Brs. P. Bakkery H. 
B. Einink, G. G. Haan, H. Walkotten, welke vier beroepbaar werden 
gesteld. Voor het admissie-examen in dit jaar boden zich elf aspiran
ten aan, die allen tot de School werden toegelaten op twee nii,; de eene 
werd bepaald afgewezen, en de andere als hospitant toegelaten. 

Het aantal studenten bedraagt op dit oogenblik -4:8;' in de eerste 
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klas 7; tweede klns 7; derde klas 10; vierde kIns 11; eerste jaar Th(?o~ 

logie 3; tweede jaar 6j derde jaar 1. 
Ons wedel'varen in betrekkiu.g tot het onderwijzend personeel is van 

mindel' aangenamen aard. Wij berinneren de Synode _ aan Art. 71 
del' vorige Vergadering. Op het door de Syn. op Dr. N. 1\1. Steffells uit· 
gebracht berDep, ontvingen wij een bedankbri{'f. 'Vij hebben toen ter
stond Prof. Wielenga beroepen, die de bel'oepsbrief nog ontving, VOOI'

dat Z.HGeL met Dr. Bavi~k den Qeeaan herwaarts overstak. In Sept. '92 
maakte het Cur. gebnl~k van bet toegenstane recht om een huip-Docent 
te benoemen. Ret kwam ons echtel' betel' en voordeeliger voor geen 
hulp-Docent te benoemeu, . maar een instructor aan te stellen. Br 

. Berkhof werd provisioneel aan de School verbonden en zoo ving' de 
Curs. '92-'93 aan met Docenten Dr. Vos, Ds~ Boer, Ds. Hemkes en Mr. 
Berkhof. 

Tusschen hoop en vrees verbeidden ,wij het antwool'd van Prof. 
Wielenga, eindelijk in November maand ontvingen wij ook van hem 
een brief, die ons meldde: Ik heb geene vrijmoedigheid uw beroep aan 
te nemen. Dit was de tweede teleurstelling. 

Nog in December van oat jaar, werd er eeo speciaale vergadering 
belegd om de belangen der School te bespreken. Waar het Cur. echter 
geene vrijbeid had verdeI' te gaan~ dan het Synodaal besluit, kwam men 
overeen Br. Berkhof VOOI' dezen geheelen cursus te benoemen, omdnt wij 
de verzekering kregen, dat hij goede voldoening ga,f, en deze zaak te 
laten rusten tot aan eene gewoone Vergadering van Curatoren. 

Alles ging tot op zekere hoogte naar wenseh, totdat in iYIaart '93, 
Dr. Vos eene tweede benoeming ontving nit Princeton'om den Catheder 
voor Bijbelsche Theologie te aanvaarden. Ondanks de pogingen door 
het Cur. aangewend om Dr. Vos VOOl' de School te b,ehouden, heeft de
ze geene vrijrnoedigheid gevonden voor dit tweede beroep te bedanken. 
Het Cur. bevond zich in groote moeielijkheid wat te doen. O\rerwegen
de eehter, dat de Synode met algemeene stemmen Prof. Wielenga had 
benoemd, en dat ZEw. tijdens zijn verblijf in Arnerika op ons vo/lk zoo 
goeden indruk had nagelaten, zoo heeft het Cur. vrijmoedigheid gevon_ 

. den in dezen grooten nood, hoe weI door. de Synode niet rechtstreeks ge
inacht.igd tot een tweede beroep, Prof. ~Tielenga voor de tweede maal 
beroepen. Doeh reeds voordat de g-ewone vergadering in het laatst 
.-van Juni s~amkwam, was er reeds bericht ontvangen, dat Prof. Wielen-
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ga ook VOOl' het tweede beroep bedankte. De toestancl was hachlijk; 
in plaats vall vier Docenten, waren e1' slechts twee, waarvan de cene den 
halvcn tijd aan de Wachter dieut te besteden. Het Cur. besloot VOOl' 

een tweede jaar HI'. Berkhof aan te stelJen tot instruetol\ en cen hulp
Docent in de Tho?ologie te beroepen; als, zoodanig ontving Ds. H. Beu_ 
ker vall Muskegon de benoeming. Gaarne hadden we gezien, dat beide 
Brs. vfijmoedigheid hadden gehad de benoenning op te volgen, doch 
van Ds. Beuker ontvingcn wij cen teleursteHend antwQol'd. Het Cura
torium gcvoelde zelf hoevele de bezwaren zijn om iemaud tot hulp-Do
cent te benoemeu; wij zagen daal'om vall het plan arcen tweeden Broe
del' ,zoodanige benoeming .te geven, ,en .besloten_ a'ln een viertal ,Bl's. op 
te dragen eenige uren in de week les t~ geven aan de Theol. School. 
Als zoodani,?' worden aangesteld: Ds. Vos m~t 3; Ds. Hulst met 3; Ds. 
Kuiper met 4 en D's. De Jong met 9 Ul'en iedere week. 

In den eursus '93-94, waren alzoo aan de School verbonden de Do~ 
oenten Ds. Boer en Ds. I-Iemkes, bijgestaan door Dss. Vos, Hulst, Kui~ 
per en De Jong, en Mr. Berkhof. Doordien er nu zevell waren, was het 
mogelijk de indeeling del' vakkeu op wat heter basIs in te richten. De 
indeelen del' vakken was VOOl' yerbetering yatbaar. Bepalen wij 0118 

tel' verduidelijking bij de studie in de Oude Talen. In den vorigen 
cnl'SUS werd in de Latijnsche \~aal onderwijs gegeven door Mr. Berkhof 
in de lste Idas, door Ds. Hemkes ill de 2de kIas, door Dr. Vos in de 
3ae en 4-de klas. In de Grieksche taal gaf Doc. Boer aan de eerste 
klas. Doc. Heinl{es a.an de 2de klus en Dr. Vos aan de 3de en 4de klas. 
In rlo Hebreeuwsche taa,l gaf Doc. Hemkes aan de 2de en Dr. Vos aan 
de 3de en ..J·de klas ondel'wijs. I-Iierin is in dezen om'Sus deze vel"bete~ 

ring aangehl'acht, dat Mr. Berkhof het Iatijn had in de lste klas en Ds. 
De Jong in de 2de 3de en 4de kIas; dat Doc. Boer de G-rieksche taal 
onderwee51 in de lste klas en Doc. Hemkes in de 2de 3de en 4de kIas; 
dat de Hebreeuwsche cursus uitsluitend aan Doc. Hemkes werd opge
dragen. 

Ook de indeeling der Theologische vakken laat nog weI iets te 
wenschen over. Tot dusver ontbrak nog steeds eene indeeling op en
cyclopredeschen grondslag. In den vOl'igen CUl'SUS hadrDr. Vas vakken, 
die ingedeeld worden bij de Systematische en Exegetische Theologie, 
had Doc. Hemkes vakken, die ingedeeld worden bij de Syst., Histor., 
Exeg. en Pract. Tlleologie. Hierin heeft het Cur. in dezen CUI'S us 
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geene andere verbetering kunnen aanbrengeu: dan dat geen del'vakken 
van Dr. Vos een del' tegenwoordige Docenten werd opgedragen, en dat 
de vakken del' Exegetische Theologie, waarin Doc. Hemkes onderwees, 
onder de vier Brs. werden verdeeld. 

Curatol'en en T.l'llstees hebben ook met he~ oog op bovenstaande 
vrijmoedigheid gevonden op den Agenda dezerSynode te plaatsen: 

De Synode besluite in beginsel tot de scheiding van het Litterarisch 
en het !].'heologisch departement. Zij benoerne daartoe, zoo de kas bet 
toelaat, twee tot leeraar uitsluitend in de letteren, en een bepaald VOOi 

de Theologie. Bij de benoeming lette men el' op, dat d~ benoemden in 
staat zijn onderwijs in het Engelsch, in het Holhmdsch e~ in het Hoog
duitsch grondig te Inmnen geven. 

N amens Ourfit. en Trustees, 
L. J. Hulst, Praeses. 
G. D. De Jong, Schriba. 

BIJLAGR .IX, 

RAPPORT E:r.IERITI - KAS. 

Eer.waa1·de Bl'oede1''<;! 

Ten gevolge van llwe oporacht, is de Commissie voor de kas van 
Eme'l'it£_Predi/i;anten en hnnne \Vednwen ell v'{ezen gereed om een kort 
verslag in te bl'engen. 

De zan.k, die van deze lnts het meest voor de hmlc1 ligt, is dat ze 
gedUl'ig leeg is, en de bodem immer door, kan gezien worden. 

Dit mengt in den arbeid del' Comm., en yooral in dien van den 
Kassier, veel zorg. Ret andel's zoo lieflijke wet'k ttWednwen en Wezen 
te bezoeken in hunne verdrukking." wordt juar in jaar nit lastigel' en 
niet zelden pijnlijker ook. 

Wat de oorzaak hiervan is,)icht ten eleele in het duister. Ons 
volk is andel'S niet ongenegen tot alle1'lei behoeften, bijdragen te ve1'_ 
stl'ekken. Hiel' is het echtel' ietwat tl'aag .En ook als men bet poogt op
te wekken, sluime1't het altoos ongemerkt weer in: Daarom is de Pelr 
ningmeeste1' en ook 'fLllderen met hem, genoodzaakt de aiarm-kiok te 
Iniden, maa.r ook dat baat in den regel maar VOOl' een korten tijd. Wu~ 
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het ODS mogelUk en kon bet tot betel'e toestanden leic1en, wij zouden er 
ook nu audermaal op willen wijzen. 'Vat ons betl'eft staat bet vast dat
wij zoo doende niet goed handelen, en even daarorn ook mindel' de 
gunst des Heeren kunnen verwachten. Of is het gering, als de We_ 
duwen en ",reZe11 zllchten, en de oude Dienaaren des "Vom'ds ~ieh a1'
moedig moeten bebelpeu; terwijl all0el'en den dag vreezen, waarop zij. 
den al'beid moeten stuken, maar nn ook indien zij zelve geen mid~lelen 

bezitteu, "de armoede zien naderen als een wandelaar-- en het gebrek 
als een gewapend man!" Is het in diml toest::tnd niet zeer weI te be. 
grijp€<ll) dat afgewerkte leernars nog maar VOOl't tobben, dewijl ze moe

ten kiezen , tusscllen den yoor hen bijna onmogelijken al'beid, en de on· 
dragelijke kaalheid des levens. 

Ook wil het ons vool'komen dat wij) door zulke toestanden te pe_ 
stendigen ous bijzijden de gerefol'meel'de lijn bewegfm. Onze' Kel'k
Orde leel't ons geheel andere dingen. Zegge men un ecbter niet, d'at 
men met de Kerk-Ol'de in alles n,iet kan' noeh behoeft'te l'ekenen, wijl 
zij een menschelijke vel'zameling is van regels die men kan vel'anderen. 
Immers wij hebben deze- de Dordsche k'erkol'de vl'ijwillig aangenomen 
en ziin daarom als mannell, als Christdijke Gemeenten gebouden te 
doen, wat wij -in haar goedkeul'den. Rovendien: zij is (Ie gl'ondvorm 
van al onze kerkelijke handelingen. Neemt men die weg, of haodelt 
men wilkeurig, dan zijn wij in dat opzkht, gelijk aan Israel als bet 
geen koning had, en een iegelijk deed wat l'echt -was in zijne oogen. 
V\Tij zijn machteloos met en jegens elkander en zouden ons kunnen 
vel'gelijken, met eene stud die de buiten werken, in het gezicht des vij
ands, met eigen hand had gesloopt, om ieder die er lnst toe Inoeht heb
ben, den toegaug tot de rnuren te banen. 

Maar wat zegt ,dan' <loch die KeJ'k-Orde aangaunde de verz;orgen 
van Emeriti enz'? Ik ben zoo Yrij, 12'1' op te wijzen en bet elkander te 
doen opmerken, zij zegt: (Art. 13,) :'Zoo het geschiect dat eenige Die_ 
Daal'S door oudcl'dom, ;dekte of andersents onbequaam woroen tot oef
feningc hares dienstes, zoo zullen zij nochtbans des niet te min de eere 
en den name eens Dienaars behouden en van de Kerken die zij gedient 

.hebben, eel'lijk in haron noodl'nft (geHjk ook de \Vedllwen en Wezen 
der Dienaaren in't gemeen) \'erzorgt worden." 

Dat wij ons toch onze l'oeping bewust worden om nit te \'oel'en r 

datgeen
J 

waartoe wij ons vrijwillig '\'rerbonden hebhen. 
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Gode en en den woorde zijner vermallingen, bevelen wif deze kas, 
,met aHe belangstelling aan. 

N amens de Com. 
J. H. Vos, Sec. 

BlJLAGE X. 

TOESPRAAK VAN REV. J', H. Vos, TE DORT. 

De Eerw. Synode der Geref. Kerken te Dord. 
recht, 28 Aug. 1893 en volgende dagen. 

Eawaarde President en leden dezer Synode! 

De Hollandsche ,ChI' .. Geref. Kerk in de Vereenigde Staten Van Noord 
America, hE!'eft Ulij opgedmgen, haren zustergl'oet aan de Gereformeerde 
Kerken in Neder~and over te brengell. 

Zij stelde zic11 Y001\ dit te moetell doen, als giL na een gewenste 
vel'eeniging yoor de eel'ste keel' in generale synode zoudet vel'gadel'd 

zijn. 
Schoon door groote afstauden, YDoral wegens, den breeden Oceaan, 

van 'u gescheiden, houden wij ons ginds toch, zooveel mogelijk op de 
hoogte, aangaancle datgeue, wat in on8 olJvergetclijk vaderland en ifl de 
Gereformeerde Kerken aldaar geschiedt dewijl wij met ulieden leven in 
vreugde en in droefheid. De meesten ouzel' toeh zijn kinderen del' 
Beheiding die in, 183,1 begon. En al waren wij to en nog zeer jeugdig, 
evenwel clenken wij daaraan met een gelloegeu, als of wij hetzeiye had
den dool'leefd. In die Kel'k voudell wij on8 te huis. Zij nam ons in 
haren sohoot, voede ons op, en zond verscheidene harer zonen, na be
hoorlijke vool'bereiding, in den Wljngaard des Heeren om te arbeiden 
als dienaars des Woords. Die kerk had onze !iefde en haar kunnell wij, 
ook in het verre Westen, niet vergeten. 

Belangstellend ,sloegen wij daRI'om ook te meer gade, de beweging 
in 1886. \Vij wisten, dat een groot getal oprechte belijders, in de, in· 
afval verkeel'ende Herv. Kerk, waren terug geblevell; wij namen notitie. 
van hunnen arbeid en van hunnen strijd. Zij wilden heel die kerk red_ 

'den en daarom vool'hands' in haar blijven. En waarlijk! had zulks 
kUllnen geschieden, wie zou zich Qftal'ovcr niet hebben verheu~d? Maar 
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helaasl dat zou niet gebeuren. Langs:een anderen; ea. nauwlijks 1'e1'
moedden wsg zeu de vel'lossing worden verkregen. Het conflikt greep, 
plaats en bij de duizenden gingen mede! om de klnisters te: verbreken 
en de vrijheid in te ademen waal'toe Ohristus ook hen bad geroepen. 

Maar nu waren e1' dan ook twee kerk fOl'maties; want ,door ge
noemd conflikt was naast de ondere eene andere zoster geboren. Ove'r 
en weer erkende men deze betrekking op elkander. Nochtans was het ,. 
cell geruilllEm tijd de vraag, of men onder een dak kon wonen. Men 
hoopte en was toch ook,niet zonder zorg, Ret broederhart drong om 
zich aan ane onlieflijkheden te speenen" wat echter niet altoos gelukte .. 
Evenwel daar de oudere zuster neigde naal' te sarnen wonen; de jougere 
zich zeer bescbeiden gedroeg; er van weerszijden voeling w~s en het 
gereformeerde bloed zich liet geldeu; kwam de vereeniging in 1892, 
Gode zij dank! tot stand. Zij was) naar onze overtlliging, . de vrucht 
des gebeds en eene onmisbare zegen voor Gods kerken, . vooral in deze 
gewesten. 

J uist toen .gij die vereeniging zoudt sluiten en bejde synoden daar
toe in de ·hoofdstad bijeen gekomen waren, hield de Holl. ChI'. Geref. 
Kerk hare synode te Grand Rapids, Mich .. Zij bad en hoopte, aangaande 
Gods besten zegen op uwen arbeid. Ook beslo0t zij, dat, wanneer de 
volle vereeniging mocht tot sta'nd komen, een del' haren, gelijk gezegd 
b;, tot u te zenden om uwe ordening te zien en getuige te·zijn van de 
gen'ade Gods, aan de Vere,en. Kerken toegebracht. 

Dit is geschied. Gij zijt vereenigd en wij hadden het gcnoegen, 
daarvan officieele kennisgeving te ontvangen. 

Ten gevolge van deze gezegende gebeurtenissen .ben ik thans hier. 
Gij hebt mij, en daardoor de kerk, die ik mag vertegenwoordigen, een 
plaats in uw midden vergund. 

In den naam mijner kerk bl'eng ik u haren groet; biede u ouze 
zuster gemeenschap aan en verzoek, dat gij ons .wederke~rig, als zrici-' 
danig wilt aannemen en een plaats geven in uwe gewaarde belangstel
ling en liefde. 

Onze - de Holl. Chr. Geref. - Kerk in N. America, dagteekent 
van het jaar 1857. Zij ontstond door terugkeering tot het standpunt 
van 1849, inhoudende een zelfstandige kerk in America te.zijn voIgens 
de Standaards der ChI'. Geref. Kerk in' Nederland en zooveel mogelijk,: , 
iu verbinteuis met haar. Deze terugkeering had natuurlijk tengevolge 
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separatie 'van, de Dutch Reformed Church, Illet wie zij- 'e'en~ :acht 'tal- ,I' 

jaren ;was "vereenigd geweest. 
·Ons·begin was klein en oppervlakkig bezien: onbeduidend;" een', 

tweetRlleeraars met ruim zooveel- gemeenten, ziet! :rlat was :het' aI, ook ,'; 
vDol".een-,'betrekkelij'k langen tijd. Thans, nog geen veertig jaren Qud, 
telt"--ze circa 110 Gemeenten, 70 Leeraal's met een zielental 'van"p. rn." 
50:000;" 

Oak hebben wij een 'fheologische School. Daaraan wer1\:en vier 
Docenten. : Thans belaas! bestaan e1' twee vacatures. Het getal. stUM 
denteD' klom, V(lOl' den cureus 92:93, op 50~ waaronder een tweetal-vQol' 
de' zending onder de Heidenen. 

Mede heeft Qnze kel'k het zendingswerk tel' hand g,enomen. 
De binnenlandsche' of zending onder 011S eigen yolk, trekt, tot nog 

toe," -het 'me'est Qnze belangstelling. \OVij hebben een Yeertigtal vacante
gemeenten, meerendeels te klein om een eigen Leeraar te onderh .. md'en.' 
.onze gemeenten zijn verspreid over 13 staten, waarvan de uiterste 
grenzen (0. en W) New York en Colorade zijn. Voor de vacante'·ge
meenten hebhen wij echter maar een tweetal Yaste,Zendelings-Leel'aars;'" 

. die: bijna, uitsluitend werken in het O. en W. Zij zijn 'gevestigd,~in 
New York en in Iowa. De eerste 'preekt in de Engelsche 'en,de laatste:" 
in de Hollandsche en Duitsche tal en. Bovendien worden' 'de- yaeaate 
gemeenten; yooral die meer in het centrum del' kerk gevonden worden,,' 
bediend door classen bem·ten; Doorgaands ,heeft ieder 'Pl'eUikant;, in " 
de drie maanden, twee class. bem'ten te yervullen en~oritv·angeri 'de:ge
meenten iedere maand een Leeraar. 

Bovendien hebben wij' de Heidenzending -pogen ·-te' beb-artigen. 
Eenine "jaren deden wij dat, door van de opbrengstetl,onzer·collectell\~ 
iets over te malten naar hier, om de zending- del' Ohr.' Gerer:' Kerk ,te'! 
steHnen.'- In 1888' eohter, meenden, wij een' eigene zending te 'maeten 
hebben. Men--oordeelde dat vOOl'aI' dan ,de zendings' geest gewekt, koni,' 
worden en warmte zou ontvangen;- als'men 'zeifstandigf'arbeidde,' en dat~!' 
deed, zooveel mogelijk, onder de Heidenen in ons eigen land.·; 

), Voor'ruim twee jaar maakten wij een-begin en stelden;ons 'vodr te 
arbeiden' onder de Indianen in Dakota. 'Een onzer Leel'aars'- boodr zich" v 
aan\",-dat werk 'te ,Yerrichten.· Doeh, daar;de stugge' l'oodhuidett-L' de;" 
door! ',de ,blanken" mishandelde 'j' heidenen - hem 'uiet' iIihaahlen' 'ma'ar ,j 
zich :heel ~ koel :jegens hem gedroegen; verlo'ol' die bl'oeder' spoadig~a-l n i 
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;~ijn.' ~oed. ... Hij verzQcht, ,hem te ,ontslaan. En hoe ,noode: wij,.dat 
deden, zagen wij toch in, dat e1' niets andel's op te vinden _was. ",Nu 

zullen wij moeten verbeiden tot ODze kwekelingen,mogen,gereed ZijD/ 

;Wa..t"Dog.twee l,ange jaren zal duren. 

'"Nog eene zaak moet tel' sprake komen, en ik breek af (ook om 'Van 
,'uw: geduld en tijd niet te veel te vergeu). Ik bedoe1, de vereeniging 
tassehen de Gereformeerde en de H@ll. Chr. Gereformeerde kerken. 

Zien wij' op de Yereeniging, die op de vaderlandsche erve een feit 
i~ geworden, danken wij den 'Reere, want tussellen ons eigen Gerefor· 
meerd volk, mag geen scheiding blijven bestaan: Ook kan ze dat niet 
dan ten' koste van krachts verbrokkeling en schade in bijna ieder op~ 

, zicht van ons kerkelijk ~n geestelijk leven. 

Bij u kwam ze tot stand; bij ons is ze zeer gewenscht. Ook wer
den er, meer dan eenmaal, pogingen gedaan om OIlS nader bijeen te 
brengen. Kwam zij tot stand, onderscheidene struikelblokken zouden 
'uit den weg geruimd worden, waarover thans van weerszijden gev;tllen 
wordt. 

Den.ke men,.,om slechts een voorbeeld te noemen': Onder ,de circa 
.100 .. 000 inwoners der stad Grand Rapids, zijn ongeveer 25.000 HolIan
'ders. Behalve eenige Ideinere afdeelingen, die ieder op zich zelve 
staan, behooren die tot de twee bovengenoemde kerken. Zij heJ?ben 
ieder circa 10 gemeenten, met bijna even zooveel predikanten" terwijl 
~unne teden doorelkander wonen. Nu is het gelukkig ,niet zoo, dat \Vij 
elkan,der dagelijks in het haar zitten, maar ,toch wij ijvE'.ren lichtelijk. 'al 
te veel een ieder voor onze kerken en laten miss chien niet na de a~del'eri 
te benadeelen. "\i\r aren wij echter vereenigd, dan kan dat, bij o~s paro
chiaal gemeente stelsel, nog weI gebeuren, maar zou toch mind~r pijn
lijk zijn en meer zeldzaam plaats grijpen. 

Van belde zijden wordt dan Qok, vooral onder het Hollandsch 
, spre}re;ud <teet ,vereeu.iging gewenseht. Doch wij hebben van w~ers
kllnte};l. onze voorwaarden. Optimisten, die zich ook in Al'r;Iel'ica ,be-

o ,:,"ingen,) _ meenen, het kan gemakkelijk. Anderen denken, ,dat )Vij e1' 
thans verder af zijn dan ooit te voreu Zeker is het, dat God _Qn:;J .tot 
elkander moet brl?ngen of wij zullen gescheiden blijven. 

" Bunne, de" yoorwaarden del' Gereformeerde kerk zijn, dat wij als 
afgedoolde kinderen, tot hen terugkeeren. Konden wij daartoe beslui~ 
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ten, dan 'zouden ze ons wei geen meerderen last opleggen en rut alB 
. ODze belijdenis aanl1emeu. 

De ODze kmmen wij tot een drietal reduceeren. 
De eerste - niet de g~wicbtigste, heeft betrekking op een tamelijk 

groot gezangbQek. K warn het aan een vereeniging toe, dan zouden wij 
die ,meer wegen dan 'tellen willen, om te vernemen of'ze met gerefor
meerde beginselen overeenstemmel1 . 

. De tweede - voor OllS meet van beiang, is de vrijmetselaal's 
kwestie. Wij meeD ell niet, dat men ,deze liedeu, van welke velen uiet 
weten wat ze doen, met ruwe handen zal uitbanneu, maar dat de Geref. 

, kerk ala haar beginsel uitspreke: Deze lieden behooren niet in kerk 
en als ze zich van de loge niet losmaken, dan zullen wij ze buiten de 
kerk, moete~ zetten en daartoe met e1' daad overgaan. 

Eindelijk: zijn wij niet gerust aangaande de Leer. WeI zeggen 
die broeders, dat ze het met de Geref. Belijdenis eens zijn en wij ge~ 
looven het van veIen, dat dit h.un ten vollen ernst is; maar aangaande 
anderen, wordt van vertrouwbare zijde te verstaan gegeven, dat A1'mi~ 
nills daar zijn te hUls zou vinden. 

Ons zou het veel genoegen doen en wij zouden God danken, wall
neer deze hinderpalen konden weggenomen worden; ~ hetzij door bewijs 
e1' tegen 01' door wegruiming van aIles wat in een Gereformeerde kerk 
niet te huis behoort' en dam"om ook nimme1' geduld mag worden. 

Zelfs' van uwe zijde, werd op hct wenschelijke dezer vereeniging 
door belangstellende broE;ders gewezen. Wij waardeeren zulks. Ook 
zouden we er willen bijvoegen: helpt ons want gij weet hoe ze kan tot 
stand gebracht worden, gelijk in uwe vereeniging is gebleken. 

Eindelijk: terwijl ik u dank voor het geduld, dat gij met mij, wil~ 
det bebben, en verschooning vraag, waar ik eep gedeelte van uw~n 
kostelijken tijd in beslag nam, sluit ik met de bede van Israels Zanger: 
"Dat vreed, en aangename i;ust en milden zegen u verblij"en bid u toe, 
dat voorts in aIle uwe beraadslagingen, besluiten en werkzaamheden 
moge blijken, dat de glorie van's Heeren naam door u boven alles 
worde gezocht, en gij daartoe "de waarheid en den vrede moogt lief~ 
hebben. " 

J. H. Vos, 
Deputaat del" Holl. Chr. Geref. Kerk in N. A· 
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