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BinnelilandsGhe Zending" 
De~Classis overtuig", dat de lIolL Chr. 

Kerk, door de. leiding der voorzienigheid 
en. het bestuur'van den KOlling der Kerk, 
eigenaardige roepmg heeft te vervnllen 
v'erstrooide en g.eestelijk'verwaarloosde l",ue.rl>lLll" 
ders in ditgroote land, oordeelt: 

a. Dat zij hare voornaamste kra9hten, 
eigen onderhoud. behoorlijk te h81,ben 

: zien, te wijdel1 heeft aan de 
Zending. 

b. Dat zij, oni aan deze hare dure 
roeping ook maar.eenigzinste 
doen, .. zeker wei een vijttal 
a.axs verdeeld. onder de respective 
in het veld giende te hebben. 

c. Dat deze 
Commissie 
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de'u clef bestaande COlTImissie, van 
lanclsche Zenc1ing, te nemen en over ,'te 

gen aan de cla'Ssen onder deze bepating,: . 
1. Oat de classen zorgen voar het salaris 

door haar beroepene Zendeling-Ieeraars. 
2. Dat de noodlijdende classen geholp,'n 

1110eten. wordell, floor die;' w.elke geen
geen voor haal' voldoend aantal - z.Em(lerlDl~·

leomaI'; in het veld hebben. 
3. Dat het geld, nit' laatst genoemde classen 

gecoUecteel'd, voor de Binnenlandsehe Zen, 
ding, na aftrek van het traktenient, _harer 
eigen Zendeling-leeraars, opgezonden worc1e 
'aan eene, door: de'Synode, te benoemen Com
mlSsie van' drie personen. 

4 Dat deze Commissie zich in verbinding stelle 
met de Classicale Commissien om te .weten 
hoe de gelden, onder de noodJijdende Clas
sissen behool'en te worden verdeeld. 

€letssiS tl-UJ.S0:.;:J . 

De Synode overwege in allen ernst het Binnen
landseh Zendingswerk. 

Tell einde de Zending onder ons eigen Holl. yolk 
to hevorderen, leide de Synode hetdaarheen : 

a. Datde Classicale Kas Studenten, bij huune 
opname, zich verbindeu, dat'-ze, na- volbrach· 
tij studien, een eventueel b(3roep, voor d~'ze , . 
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zending op hen uitgebracht, te zullen aall'lle
men, 

b. Dat deze verbintenis zij, voor niet, mintIer 
dan e e-ll, en niet meer dan twee volle, jaren. 

o. Ddt ter te gernoetkomingin dezen moeilij' 
ken arbeid, hunne schuld, aan de Classicale 
Kas, roor iedlJr voljaar, dat ze dt~ze zending 
dienen, met honclerd Dollars ,·mminclerd 
worde. 

d. Dat dit laatste echter geen invloed mag 
maken, op de gew<;:>ne inkomsten ~tls Binneri'
landsch Zendelillg-l~eraars. 

€1i>lssYS G""'Jd l'I."l'ids. 

-II-

Emeriti Predikanten cn Predikants Weduwen . 
en Wezen· 

Aangezien de nitvoering van Art. 13 D. K 0.· 
in onze kerk te wenschen overlaat, oordeelt de 
Classis, dat verandering noodig is, en, haal's- 1n
ziens, het beste kan verkregen worden: 

a. Door schrapping van Art. 13, en de ver
zorging over te laten aan partlCulier initiatief. 

b. Door hoofdelijken omslag over de gemeen-. 
·.ten te heffen, zoo als vom de Theo!. School. 

Dit laatste zou de Classis he~ liefst zien, als in 



beginsel, wei overeen te brengen, met' Art. 13 del' 
D. K. O. 

€lerssIs- [l UdS0l) . 

Daar de tE:genwoordige "verzorging van Emeriti 
prec1ikanten en predikants weduwen en wezen, zoo 
weI als de vroegere, hhjkt o~uit.voerbaar te zijn', 

. worde ze meer in overeel~stemming~gebl:'acht met 
de D. K. O. De Synode besluite derhalve, dat 
de verzorging zaJ ge.chieden : 

a. Door de gemeente die" zij'laatst diEmden. 
b. Die gemeente warde gesteund, door de ge

meenten, waul' zij vroeger at'beidden. 
" Indlen deze eehter niet bij machtte moeht

ten zijn, ten volle in hunne, nooddruft til 
Yoorzien, dan treden zij- in overleg met den 
Correspondent del' Classis, en door dezen, met 
de hoofd Commissic. Deze bepalen wat van' 
'iedere gemeente en hoeveel ten laat~te uit de 
aJgemeene kas dient bijgedragen te worden. 

d. Bij verschil van, opvatting ber,oept men 
zich op de Synode. 

e. De Emeriti predikanten, als ook predikants 
weduwen- en wez,en blijven wonen in ae ge~ 

meente, waal' zij zich bij de aan-vraag.; van 
Emeritaat, of bij het overlijden, bevQnden, 
tenzij door gemeenschappelijlr 6verleg anders 
mocht geoordeeld worden. 
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f. De hoofd Commissie wordt door de Synode 
verkozen en kan nit drle'leden bestaan, 

g. ledere GemeentB is gehollllen, twee eollee. 
ten per jaar, VOUI' "de algemeene kas te hou-
den. )" , 

€1m:ss1s @PeiI)J 1\ (dftds . 

De Classis draagt Ds. Vorst, EmerIti predikant 
qnzer Kerk, voar, tot het ontvangen van onder
steuning uit de daarvoor bestemde kas. 

€lm:s.!?Is [l UdS0I) . 

-III_ 

tlBidGn-ZBnding. 
De zaak der zending onder deheidenen, worde 

ernstig, door de Synode aangevat. 

81"ssis [l"n",).1. 

De Synode herzieha,!r, in 1888 genomen be
sluit, aangaande bet zendings-veld, en nerne in 
!"rnstige overweging, of de voorzienigheid Gods, 
ons niet heenwijst naar Perzie, om aldaar te ar
beiden. 

lndien de bezwaren tegen 1. Adams ,voldoellde 
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opgelost kunnen .worden, dan aanvaarde de Synode 
Perzie als buitenlandsch Zendings,'eld. 

€l0:ssis 10~(2(. 

De Bonds-Com. der vereenigde Christelijk 
Gereformeerde Zen dings- vereenigingen, .wenscht, 
dat Perzie gekozen .worde, als arbeids-veld voor 
de Buitenlandsche zending. Zij gelooft $200.00 
per jaar te mogen verrekenen, ten. bate van de 
zending. 

Op verzoek dier Com. de 
€a~ss:fs I-0~Q[. 

De Zending onder de Heidenenwvrde door de 
Synode: . 
a, Ten aanzien van haar bestuur zoo 

b. 

.dat: 
1. leder Classis eyn deputaat kieze. 
2. De Synode, van .wie deze Zending blijve 

uitgaan, een Com. van drie leden benoeme, 
ter uitvoering der besluiten.,' 

3 En alleendatgeen .w~ttig zal gehonden .wor
den, wat in .:vereenigde v~rgaderii?g is' vast 
gesteld. 

De Zending onder de IN D I /\N E N worde zoo 
spoedig mogelijk, uitgevoerd .. Redenen daa1--
voor. zijn: 
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1 De SYliodevan 1888 besloot het, Bn wij 
meenen, dat er geell genoegzame redenen 
zijn, Olll van dat besluit te veranderen: 

2 Onder al de he!denen, die er mogen zijn, 
worden p-eene gevonden, aan wie wij zoo
veel verplichting hebben, als aan de If!dianen. 

3 Bij aanvankelijk onderzoek bleek bet, dat 
er nog gehcele stalnmen of grootere-' en ldei
nere afdeeling van stammen zijn, die niet be: 
arbeid worden. 

4: Deze Zen ding is voor OTIS, die, in ledental, 
stoflijk vermogen en geestes krachten zwak 
zijn, de meest, zoo ni,et rIe eenig mogelijke. 

'. 5 Beide, bij voor· enbij tegenspoed )m1 het. 
vooi' oTIs.het meest verkieselijke zijn, deze:' 
Zending te ondernemmi. " 

o De Synode overwege ernstig de zaak van Br. 
1. Adams. 

a. Diep doordrongen, van (le beilige roeping onzer 
kerk, om naar het bevel des Heeren, den Ko. 
ning Zijner Kerk, niet slechts aan de verstrooi . 

. de gedoopten in (lit land, maar ook aan de Hei.·· 
denen het Evangelie to brengen, oordeeld de 
classis: . ! 

1 Oat het de roepingis der Holl. ebr. Gere!. 
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. k~rk,. thans in Synone yergaderd, dezen arC 
beid ter. hand te nemen. . 

2 Dat de kerk even weI rekening moet honden, . 
met bare finantieele krachten en het bevel 
des Heeren: "beginnende van J ernzalem 
af." 

3 Dat zij dit onder het oog hondende, zieh als 
van zelve ziet heen gewezen, naar de India 
nen, die als de .oorspronkeJijke bewoners van 
dlt land,. ons door God zijn toebetrouwd, en 
niet 100r ons mogdll worden verwaarloosd. 

4' Dat eerst dan, wauneer k.<lll worden. aan
'geto~md, dat onuer deze jHeidenen ,of yol~ 1 

. doende en ,oor de kerk bevredigender wijze 
wordt gearbeid. of geen geopende deur kan 
gevonden wOl'den, het oog op Perzie mag 
gericht worden. 

b LJe classis oordeelt, ,Iat h~t noodig is, elke cf~s
sis te do~n vertegenwoordigen in de com. voor 
de Heiden Zending ,m stclt daarom aan de Sy
nodevoor: 
1 Dat zij hiertoe besluitende, de Classen advi

seere op hare eer'stkomende, vel'gaderingen', 
een lid uit haar midden te benoemen als De
putaat:tot de Heide" Zending; 

2 Dat deze Deputaten, ieeler jaar ill ,de .maand 
.Tunij, s:;tmenkomen. tot afdoening van alle' 
z~ken, de Heiden Zen ding Qetreffende. 
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3 Dat aan hen worde opgedragen,. door mid
del van de Wachter, of een afzonderlijk blad, 
de kenois cler Zending onderoos volk te ver
Ineerderen; 

"4 D1:lJt hun opgedrage worde, hunne respecti~e 
Classen, voor du, Zending te bewerken, door 
het houden van r'edevoeringen, oprichteJ van 
p!aatselijke zending-ver'eenigingen, enz. 

o De Synode bepale dat de Zendeling-leeraars, 
voor de dienst des W oords onder de Heidenen, 
vo'Ortaan n iet cloor de deputaten geordend wor
den, maar door eene, door hen aangewezene 
Classis, bijges~aan door de deputaten; 

d De Synode neme beslissing in de zake van Mr 
1. Adams, en drage hem-zoo hij door de Curato
ren bekwaa'm is geacht om uitgestoten.te wor
den als dienaar des woords- over aan de depu-' 

taten, tot de Heiden Zending, opdctt deze met .. 
hem handelen en als geordend Zendeling
leeraar naar Perzie zenden mage. 

-IV

TUGht-Za!mn 

De Classis. vraagt aan de Synode of in de ge
nieP,llten een ambts-drager kan en mag geduld 
worden, die gescheiden is van ziJue vrouw, om re~ . 
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denen liggenJe buiten Art. 139 Syn. Verh. 1894. 

€lassis ·[lUJS0l)' 

1'1 
! De Synode overwege de beQ"eerte nLn een, li~L 
:1 ~ I: maat der gemeente Cleveland, aangaande de ma_ 

III ,nier zijner wedel' opn,eming. 
Ii €lerssfs @I'0::t)d ~ etrids . 

il 
a De Synode bepale dat onder de nagen, die 

bij de CeIlsuur del' Gemeente getiHan worden, 
ook gevoegd vvorlle, de vraag: Of de CJ..techi. 
zati's geregeld gt-'houden worden. 

b Mpgen ,man en Vl'OUW,' waar de man, - met de 
vrouw van zjjn overleden broeder' gehuwd is, 
als led en den gemeente \vorden aangenomen, 

(j Geldt, en zal gelden in ouze kerk moedwilhge 
verlating als wettige grond van echtscheiding? 

d De Synode spreke zich nit, of een kerkeraad' 
het ad vies van de Classis noodig he~ft, om 
doop-leden van de gemeente te verwijderen. 

e De Synode beslisse, of leJen van de or,le ,del' 
Maccabeen, als leden der kerk mogen geduld 
worden. . . 

€101ssis ttoll'h)J. 

a Whether the suspension of Elder in active 

• 
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affic always carries with it 'a 'deposition from 
,his office. 

d. i, 

Of de schortsing van een ouderlillg, in ,de be
diemng, mede brcngt, dat hij van zijl'1 ambt 
afgezet lVordt, 

-v
ThCOIOgiSGhC SGhOOI, cnz·cnz· 

De Synode make e'en omslag ovm' de nog op 
het Thea!. - School gebouw rustonc1e schuld. 

€l"ssys @F,,~J l'\"rids' 

De Synode spreke uit de noodzakelijkhei(j tot 
het oprichten van een eigen College, en, tracbte 
wegen en midclelen aan te .\vijzen tel' verkrijging 
daarvan. 

De Synode neme bet initiatief, tot het vormeJl 
eener V treeniging, voor Hooger onderwijs op ge
farmeerden grandslag, met het dael, om in de, 
~oekomst, Z()O de weg er toe open is, ~en A.ca f.1e
mie en College te vormen. 

€lerss!s 10~1ii. 
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DeSynode bepale, dat aan al de Docenten, in 

de Theologie, aan onze School een' gelijk honor· 
arimll ,yorde gegeven. 

€lQ[ssis t).UelS01). 

De Synode spore het Curatorium aan, zoo nu en 
dan wetenschappelijke mannen lezingen te laten 
honden aan onze Thea!. School. 

€l"ssis ji.n",)d. 

De Synode herzie den Rooster van de Theol. 
SchooL 

De Synode spreke uit, de noodzakelijkheid van 
een eigen College, en trachte de wegen en midM 
delen aan te wijzen, ter verkrijging hiervan. 

€l",ssis jlli').is. 

-VI

WaGhtef Zaken. 
De Synode bepale, dat in de 'Wachter meer na· 

druk gelegd 'worde, op de'rubriek"de Kerkelij-
1m pers.'~" . 

€1",ssis ji.n",')d. 
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De Synode overwege de- vergrooting van "De 
Wachter." 

a. De Synode belaste den redacteur, om alles 
uit de kallommen \TUll de Wachter te weren) 
wat ten doel heeft, de kerken op te wekken tot 
geldelijke ondersteuning, van zendelingen niet 
in verband met onze Chr. Geref. kel'k. 

b . De Synode verklare zich tegen het . plaatsen 
van geregelde correspondenties, ult de gemeen
ten. in de Wachter. 

VII 

Vcrecniging met de U. P. GhurGh. 
Onze kerk ga niet over tot confede""tie met de 

U .. P. Church. 
€lerssls b5~. 

Nademaal het uit somigeart. in de WachterduL 
delijk werd; dat de vereeniging onzer kerk met 
de U,· P. Church, ten gevolge zal mae ten hebben, . 
dat onze "kerk in meerdere vergaderingeri, niet zal 
vertegenw~ordigd zijn, en onze ~eiden Zending ~al 
wordenopgelost indieder U. p. Church, oordeelt 



de' Classis het noodlg geef:l \'8rdere stappen tot 
vereeniging te doen: 
a. 'Vijl de taal 8en binderpaal is, OIll, ,vool' als 

nog, de belangrijke kwe~ties, gemeenscbappe
lijk te besprek.en ; 

b Wijl de U. P .. Church eischt clat onze zendeling 
ieel'aars, leden zullen worden dier'kerk; 

G. WijI.aan de leder. onzer kel'k, ,die zitting zul· 

len, hebqen in "t.he Boards of foreign missio.n" 
slechts,een adviserende,stem \Vordt gegeven. 

Dit sluit echter niet in, clat de U. P. Church 
niet als zllster, keJ'k kan _ worden erkent; inte'"': 
gendeel, de CIassis is van oorcleel dat Art. 12.7 
lett. 1-.6 Syn. 1894, hehoord te worden aange-
nom.en. 

Onze kerk trede in geene ,naclere yerbinding' 
• r 

met de U. P. Church. 

- VIII
fUvaardiging ter Synode. 

Whether an equal representation of all 
alassis is not preferable to the present system. 

d. i. 

Of eene gelijke afvaardiging van al de classen 
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niet te verkiez,en zou zijn boven het tegenwoOl',li g 
systeem? 

De Synode kome terug op,art. 1438yn. '0± en 
brenge ue ,ifvaardiging naar de Synocle in ove1'e':3l1-
stemming md Art. 47-50 n K. O. 

€latssis [luJ.~~l)·' . 

Mocht de Synode oplliew ver'anuel'ing van af· 
vaal'diging naur de Synode u!)odig acilten1 de Ct. 
heeft er vrede mee indien slechts de D. K. O. ge 
handhaaIt blijft. 

DeSynode bepale, datvoortaan d,e afvaardiging 
tel' Synode, om onregelmatigheld te vermijden, 
naar het zielen~tal ill iedere Classis geschiede. 

€l!2rssis C'l-US~IZS01.J' 

De »fvaardiging tel' Synode, ontvange allLler~ 
maal een wiJzigiJ1g, en nu een zoodanige, dat ie
dere Classis het getal deputaten - zoo moge1ijk 
Leeraars en ouderlingen evenveel- beptlc, naaT' 
het getaldebelijdende leden. 

€lolssYs @;"'JJ ~"I';ds. 
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De Synode," reg'ele de kerkelijke bijeenkomsterr 
zoo, dat ze iogedeeld worden in Particuliere en 
Algemeene Synoden. 

€lQrssfs @I'ehyd FtmlDfcdS' 

De afvaardiging naar de Synode geschiede voor
taan naar het zielental der Classis. 

€lassis I~1il)0is. 

-IX

KerKOrdening. 
D~ Commissie, benoemd om deze Synode een 

Concept van nieuwe uitgaaf der Dortsche kerkor
dening, met tusschen de artikelen gevoegde alg.P"7 
m~en~, bepalingen Qozer Synoden, te bezorgen, is 
met hareu arbeid gereed, en hoopt het de Synode 
aan te hieden. 

De 'Oomn~i88ie, en nq;mens die 

J" fl I'/"s, Ii' FOS • 

-X-

• fed tegen de Simonie • 
De Synode schaffe den eed tegen de Simonie af," 

en stelle er voor in deplaats, de plechtige belofte, 
dat men zich in: zake :"geroeping" door- Gods 
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voorzienigheid zal laten leiden,' en met heili'
gen ernst en nau IVgezetheid van gelVeten hande
len, 

De eed tegen de Simoni worde opgeheven . 
. €l"ssis fl011,,~J. 

De Synode schaffe den eed tegen de Simonie ai, 
en stelle daarvoor in de plaats de pJeehtige beloi 
ten, in zake de beroeping zieh d",ar de voorzienig
heid Gods te I",ten leiden en met nau wgezetheid 
en tederheid van gewet~n te handelen. 

€l~ssis Illh)0fs, 

XI 
Emigratie-belangen· 

De Synode benoeme iemand. die, zoodra .er 
weer enligratie V.in eenige bt'teekellis, moct~t ko~ 
men, de landverhuizers bij bunne aankomst m 
:N ew York bebulpzaam te zijn. 

€l"ssis /;'\.us~.;:r"~' 

De Synode benoerne "en gesebikt persoon, die 
bij meer tuenemende emigratie, de landverhUlzers 
bij bunne aankornst behulpza,am zij. 

€l"ssYs IlH~.is' 
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XU 
Varia . 

. De Classi's verzoekt deSynode kennis te nemen, 
van een duitsche berijrning del" Lofzangen,achter 
de Psalmen,door,e~n onzer leeraars _bcwerkt,en 'in 
dien ze hal'e goedl<euring I<an wegdl'agen, toestem:' 
ruing -te geven, dat ze in onze duitsche gell1~entell 
lnogen gezongen yvorden,._en de uaartoe, door de 
Classis benoel11de com. tIe uitgave bezor·ge. 

€l(!Issis I~~ei. 

De Synode geve, met het oog opde niet over- ~ 

al gelijke toepassing van Al't~ 38 D. K. 0., een 
,luidelijk advies, hoe ze wenscht dat. dit Art .• 
worde cpgevi1t .. 

€lei:ssis [lurls01)' 

De Synode spreke zieh ui t, \Vat te eloen met zul~. 
ke, Candidaten, die meer ,dan eens; niet· slaagde~ 
in hnn Classicale examen. 

€l"ssI~ @,,",)J l'iI."l"iJs' ~ 

De Classis verzoekt de Syn.ode, de zaak 
Cando D'. in_ behandeli~g t~ nemen, en daal' 
uitspr_uak te doen. 

van 

ov\.w' 
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Er worde op aangedrongen door de Synode, dat 
.. de $6000.00, die in 1890 door Grand Rapids zijn 

beloufd voor het TheoL School gebouw, worden 
betaald. 

De Synode hel'inner'e 01' lIog euns' aan, dat de' 
,aangenomene naams veranJering Art: 26 Syn_' -

verso 94 voortaan ille,el' iii acht dientgenomen te 
worden in het ker;mlijk spraak gebruikt h. v. in 
de Wachter, het Synodaal ,'erslag, de huishou
delijke·" bepaling" enz. 

De Classisstelt de SYllo<le VOOl' te laten druk· 
ken: Attestaties, Lastbrieven, Classicale Diploma's 

. en "blanks" voor lncorperatie van gemeenten, 
€lQ![ssis I~~. 

Do not the present needs of the Church in gen. 
eral require more attention to be given to Eng1i&h 
preaching? 

d. i. 
Zouden de tegenwoordige behoeften ,'an de 

kerk niet eischen; nat de aandncht meer gevestigd 
werd op de Engelsche prediking? 

€l~ssis fl~cbel)s0:c15· 
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XLII 

Glassir.-Splitsing. • 

. Of schoon de bezwaren, inzonderheid voor het 
Westersch ,Binnenlandsche Zendingsveld diep ge,. 
voelend, meent de Classis toch der Synode een 
splitsing in twee Classen t'e moeten vQorste11en, 
in dezer _voege : 
a. Een Claflsis welke den naam van Classis 

ACKLEY zou kunnen dragen, bes~aande nit de 
gemeenten: 

Reidott Pease 
Lincoln Bunde 
Wellsburg Emden 
Ackley \\ Prinsburg 
Parkesburg Avon 

. Meservey' George 
Wright ' Baldwin ,hau, IlL 

1<riesland, Minn, 

b Een Classis, die alsClassis Iowa bekendblijve, 
bestaande nit de overig'e geineenten, 

XIV 

HBt Mrl\6liiK Jaarbor.l\jr.. 
a De Synode zorge voor een jnistebewerking 

van het jaarboekje onzer kerk 
b Zij wekke. de gemeenten ernstig op, ,om tel ken 
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jare, een juiste opgave te Joen, van het aantal 
harer huisgezinnen I enz. _ 

-XV

Doopleden /\angelegendlleden. 
De Synode zette hare reformatie, omtront 

volwassene doop-Ieden, verder door. 
€l"s~js @F?J')J 1'1I."plcls. 

a De Synode schrappe Art. 60 en (j 1 van de 
algemeene bepalmgen. 

b Zij wijzige Alt. 62 flier bepalingen c"ldus: 
Volwa5sene, die nog tot geen belijdEuis des ge~ 
loofs komen en weigeren bet onderwijs bij te 
wonen. 

€1"ssis l1Jjry.is. 

-XVI

ProtBstiln. 
a Van de Gemeente -W ortendyke tegen de 

Classis Hudson. 
b Van den Kerkeraad del' Gemeente J a-;11es

town tegen de Classis Holland. 
o Van den Kerkeraacl cler Gemeente Kellogg-s

ville legen de Classis Grancl Rapids. 
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d Van Ds. G. E. Boer, tegende Synode van 
1894. 

Deze Protesten zijn ten deele reeds ingediend, 
enznllen de.Synodeworden ter hand gesteld. 

De broeders, die ze nog niet indienden, Inoe~ 
ten zorgen, dat z~ lip de Synode aanwezig zijn. 

-XVII-

Bede van hnlp·behoevende gemeenten,aari de kas 
der BinnenlandscheZending-per jaar; -1898 

Van Lamont--Eastmansville,' I> 100.00. 
Harrison, .. '" .... $ 100.00. 
Hull, .... (Iowa) . . . . $ 200.00. 
Rock Valley,.... .... . ... 1$ 150.00. 
Parkesburg, ....... ,.. .. III 100.00: 
Maxwell........ .... .... ill 100.QO. 
Le Mars-Hospers, gecomb. $\ 200.00. 
Ieder afzonderlijk (niet get.) S 150.00 
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~XVIII~ 

Deputaten ter Synodr.. 

CLASSIS HUDSON. 

PriIT)i. 

Ds. E. R. Haan, 
" P. Kosten, 

Oud. D. Koek, 
" A. v. U. Est 

Seeundi. 
Ds. It. Dl'ukkol', 
" p, v. Villanderen, 

Oud. A. 8tl'Ulk, 
" A. Kievit. 

OLASSIS HAOKENSAOK. 

Ds. J. 0. Voorhis, 
" J. N. Trompen, 
" J. A. Westel'veld, 

Oud. J. S. Westerveld, 
" S. 1. Terdon 

Ds. K. v GOOI', 

" J. Groen, 
" H.- v. Hoogen, 
" A. Keizer, 

.Oud. J. W. Garveling. 
D. W. Mokma, 

" " A. ,Lanni~k, 

Ds. H. Ism'man, 
" G. A. Harring, 
" E. v . .d. Berge, 

Oud. H .• J Demar.est 
" A. D. WO$tel'veld, 

Ds. 

" 
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CLASSIS GRAND RAPIDS. 

" J. H. Vos 
,., J: Post; 
" P: Ekster, 
" J.'Noordewier 

, 'Jwa. W. Brink 

A. v. Bree 

Ds.E.v. d. Vries. 
" S. 1. v. q. Beek 
" W. R. Smidt 
" G .. B'roene 

'.)~::,,'...,: ,:E~'Broe~~ " 
Oud. T. Kort 

" J. Bolt 

" 
" 

E. Hekman 
C .• Tonker 

CJLASSIS MUSKEGON. 

J,. B. HoekStra 
, .LI. ~'Ies 
, H.v d. Werp 

F. Kniphui"en 
W, Korfker 
G. Vlasman 

Ds. G. D., De Jong 
" H. Walk otten 
" J. v. d; Werp 

Oud. C. y.Zanten 
", W. Tr",p" 
" :ThtL ,v:' d. Bosch 

OLASSIS ILLINOIS. 
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