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ARTIKEL 1. 

N adat den vorigen avond onder de leiding van Rev. A. 
Keizer, Praeses der vorige Synode, in het kerkgebonw 00.
gemeente Spring Street (Oommerce Street), een biduur was ge
houden, am voor deze vergadering deu zegen des Heerenaf te 

, . ~ 

smeeken, komen nu op den bep.ald'en tijd cleGedeputeerden I 
in de groote zaal der Theologische School bijeen. 

Rev. A. Keizer roept de vergadering tot orde, I.at zingen 
Psalm 87: 1-4, leest,voor Matth. 5: 1-18 en spreekt de ,verga
dering toe ~18 voIgt: 
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Eerwaarde en qeliefdeoroeders in Ohristus! Broeders predi-
" ' kanten en ouderlingtn, afgevaardigd naa;r onu 

o,'eedste verqadering; Gelie/de broeders professoren 
aan onee Theol. Selwol, praeadviseurs deT Synode: 

'Genade, vrede en oa;rmhartig heid worde on8 qe8chonken van 
God den Vader, en van Zijn Zoon JeZU8 Ohristus, 
door den Heiligen Geest. Amen. 

Toen Alexander de Groote op zijn beroemde tocht tegen 
Perzi;;, na ontzaglij ke gevechten eindelijk in den slag bij Issus 
de macht van Perzi;; brak; loen koning Darius zich slechts kon 
redden met acbterlating va:n zijn wagen, schild, boog en man
tel; toen de geheele Perzische legerplaats met de moeder, een 

. del' vrouwen en de twee docbters des konings in banden v,aIi 
den overwinnaar vielen....,-toen hood Darius, die over den 
Euphraat gevlucht was, Alexander alle landen aan deze zijde 
:van die ri vier aan, om daarmee den vrede te koopen. 

De groote MacedonHirdeelde_dit voorstel mede aan zijn 
grijzen veldheer en vriend Parmenio, en vroeg -Wat hem er van ' 
dacht. Zonder aarzelen antwoordde Parmenio: "Als ik 
Alexander was, zou ik het aannemen." Daarop luidde Iiet 
woord des konings: "Ik zou het ook doen, als ik Parmenio 
was." En-de oorlog werd voortgezet. 

Alexander wilde over heel de wereld heerschen, niets min-, 
'der. Of dit goed was of niet is een andere zaak, maar als de. 
koning overtuigd was daartoe bestemd te zijn, nam zijn dienaar 
een kleingeestig staudpunt in. Zoo ecbter zijn orook in het 
ehristendom, die meenen dat de godsdienst zich uitsluitend 
moet bepalen tot de kerk en tot de binnenkamer; buiten het .' 
sociale leven moet blijven; op de publieke markt des levens 
niet gebracht moet worden; niet te maken heeft met school en 
staat en maatschappij. Aan zulk een christendom stoot zich 
niemand., Eel' 10£ toegezwaaid, geprezen als verdraagzaam en 
de voorstanders als gematigden. 

Mijne broeders, Christus .~~jjt del' wereld. Ook 
. Zijn W oord is licbt. 't Moet schijnen in de duistere plaatsim 

van hart en leven beide. Dat wij ons dus als kerken in ons 
kerkelijk leven laten leiden door dat licbt; dat wij het laten 
vallen ook op het terrein des maatschappelijken levens. 

Alexander eischte de geheele wereld op, en bestraftezijn 
dienaar, die hem daarin weerstond. Christus eischt oak, in 
geestelijken zin, heel de wereld op. Belijden we, en eeren we 
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Hem als Koning in Zijn Kerk, maar erkennen we als goad 
Calvinisten, Rem als zoodanig ook op aile gebied des levens. 

, Ook ,onze kerk-hoe kan het anders-komt op allerle; 
wijzen in aanraking met het sociale leven; onsAgendum ge
luigt er ook nu van. Dat daarol)l ookdeze Synode dienstbaar 
worde gemaakt aan den welstand onzer kerken, ,m dat deze 
door de te nemen besluiten voorgelicht en gesteund,alle.ge
oorloofde mid del en moge aanwenden om ook op maatschappe-
lijk terrein van invloed te wezen. Kerk en maatschappij zijn , ( 
twee. Maar z66 dient de verhouding te zijn, datde Kerk het 
lieht van den Ohristus des Woords rondom zieh verspreidt . 

. Dat is weI geen zaligmakende genade. Daar bew~gen we ons 
weI nog sleehts op het terrein van de algemeene gratie. ' Maar 
ook 'zoo toch is reeds de kerk, en moet ze zijn ten zegen voor 
de maatschappij.. . . 

Mogen de besluiten, die dezer dagen door onze breedste . 
vergadering genomen zullen worden, betreffende onze heiligste 
belangen; allereerst onzen kerken ten zegen zijn, maar tevens 
ten goede komen aan de vel.e nooden op het erf des soeialen 
levens. 

O!.rUltus, lum mundi! 
GEBED. 

ARTIKEL 2. 

De lastbrievell worden -Opgevraagd, . ingediend en voor

gelezen. Daaruit blijkt dat afgevaardigd zijn de volgende 
broederen: 

Door de Classis GRAND RAPIDS. 

PRIMI. 

Rev. P. Ekster, 
Rev. F. ·M. Ten Hoor, 
Rev. J. H. Vos, 
Ond. H. v. d. Ark, 
Oud. W. Brink, 
Ond. S" S: Postma, 

SECUNDI. 

Rev. E. R. Haan, 
, Rev. L. J. Hulst, 

Rev. J. Noordewier, 
Ond. M. Boersma, 
Oud. T. Doezema, 
Oud. O. Jonker. 
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Door dl;) Classis HACKENSACK. 
PRIMI. 

Rev. E. v. d. Berge, 
Rev. J. N. Trompen, 
Rev. J. A, Westervelt, 
fOud. J. Bakelaar, 

·Oud. L. Bewkes, 
<Gud. J. Christie, 

SECUN:PI. 
Rev. H. Iserman, 
Rev. H. A. Haring, 
Rev. J. C. Voorhis, 
Oud. G. C. Free~an, 
Oud. A. D. Westervelt, 

, Oud. H. P. Demarest. 

Door de Classis HOLLAND. 
PRIMI. 

Rev. J. Groen, 
Rev. H. v. Hoogen, 

SECUNDI. 
Rev. G. Hoeksema, 
Rev. J. B. Hoekstra, 

Rev. A. Keizer, Rev. llL v. Vessem, 
,-Oud. J. W. Garvelink, Oud. A. Lanning, 

<Gud. J. Heeringa, Oud. G. W. Mokma, 
·Oud.C. De Jong, Oud. B. ,r. Poest. 

Door de Classis HUDSON. -
PRIMI. 

Re;;. F. J. Dro~t, 
Rev. J. Manni, 

. Rev.J. Remein, 

Dud. B. Botbijl, 
Dud. F. Peters, 
Oud.H. Reitsma, 

SECUNDI. 
Rev. P. v. Vlaanderen, 
Rev. I. Contant, 
Rev. R. Drukker, 
Oud. A. Struik, Az., 
Oud. J. Scbilstra, 
Oud. A. Struik, Kz. 

Door de Classis ILLINOIS. 
PRIMI. 

Rev. B. H. Einink, 
Rev. J. C. Groeneveld, 

Rev. K. Kuiper, 
Oud. C. L. CIousing, 
Oud. S. Dekker, 
bud. D. N atelborg, 

SECUNDI. 

Rev. P. Koeten, 
Rev. J. Riemersma, 
Rev. P. Van Vliet, 
Oud. L. Bere, 
Oud. J., W. Einink; , 
Oud. J. Meeter. 

, -



Door de CI~ssi.s IOWA. 
PRIMI. 

Rev. H. Beets, 
'Rev. W. HGyns, 

Rev. J. Wijngaarden, 
Oud. W. Bas, 
Oud. B. De Jong, 
Oud. J. Wiersma, 

SECUNDI. 
Rev. E. Breen, 

'Rev. H. Bode, 
Rev. L Van DelleD, 
Oud. A., Cupido, 
Oud. F. VanKley, 
Oud. S. Van Otter loa. 

Door de Class is MUSKEGON. 

PRIMI. 
Rev. G. D. De JODg, 
Rev. J. Schepers, 
Rev. H. WalkotteD, 
Oud. A. Bolt, 
Oud. D, Haan, _ 
Oud. S.' v. d. LaaD, 

SECUNDI. 
Rev. M. De Boer, 
Rev."M. J. Markusse, 
Rev. J. Van del' Werp, 
Ond. P. Dirkse, 
Oud. A. Kuizenga, 
Oud; A. Mesman. 

Door de Class is OOST-FRIESLAND. 
PRIMI. 

Rev. C. Bode, 
Rev. J. Gulker, 
Rev. G. HOfker, 
Oud. E. Ammerman, 
Oud. A. Bliek, 
Oud. T. Tammen, 

SECUNDI. 
Rev. J. Plesscher, 
Rev. J. H. Schultz, 
Rev. J. Timmerman, 
Oud. H. Bakker, 
Oud. T. Deeters, 
Oud. C. Frerichs. 

7 

, , , 

Alle primi zijn tegenwoordig bebalve j. Christie van, CJ. 
Hackensack, W. Bas en B. de J ong van C1. Iowa, en T. Tam
men van C1. Oost-Friesland, wier plaats wordt ingenomen door 
de secundi H. P. Demarest, A. Cupido en F. van Kley. Vaal' 

T. Tammen eehter, die kart voor den tijd van afreis ongesteld 
,:Werd, had men geen secnndus,meer kunnen' aanschrijven. 

De lastbrieven worden aangenomen en goedgekeurd: 

I 

... -' --- ------~-------
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Mede zijn tegenwoordigals adviseerende leden de H.H. 
Professoren der Theo!. School, E. Benker, D. D., G. E. Boer 
en &. HI'IDkes. 

. ARTIKEL 3 .. 

Tot Praeses dezer Synode wordt gekozen Rev. J. 'Manni, 
tot Vice-Praeaes Rev. G. D. de Jong, tot Scriba Rev. W. 
Heyns en tot Adjunct·Scriba Rev. P. Ekster. De Praeses der 
vorige Synode leidt den nieuw benoemde met een kort woord 
in en deze aanvaardt het PraesidinID met een beknopte toe-, 
spraak, waarin hij uitdrukking geeft aan zijn gevoel van afhan-
kelijkheid en voor zijn gewichtige taak mede de hnlp del' ver
gadering vraagt. 

ARTIKEL4. 

De Praeses leest v66r de "Openlijke ve,'klaring" hetwelk 
,door de Synode staande.wordt aangehoord, en met'een plechtig 

, "Ja" betuigen de afgevaardigdeu huune instemming met onze 
Formulieren van Eenigheid. 

ARTIKEL 5. 

Wordt meegedeeld dat aanwezig is Rev. 'M.A. Gault van 
de Ret. Presbyt. Ohurch te Ohicago, redacteur van de "Ohrist,
ian Oynosure". De broeder word! welkom geheeten en een 
plaats aan de tafel del' Praeadviseurs hem aangewezen. Op de 
vraag in welke qualiteit Rev. Gault ~er vergadering is geko
men, en of hij het woord verlangt, ontvangt de Praeses tot 
antwoord, dat hij hier niet kwam als afgevaardigde zijner Kerk 
maar om-op verzoek van een onzer leeraars-de "National 
Ohristian Association" te vertegenwoordigen, die tegen ge-· 
heime genootschappen ijvert, en dat hij weI gaame de vergade~ 
ring een oogenblik zou willen toespreken. Besloten: dat hem 
in den namiddag zitting na de pauze daartoe gelegenheid zal 
worden gegeven. 

, 
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ARTlIf:EL6. 

Besloten wordl, dat de' zittingen zu!len duren: des voor
middags van 8 tot 11:30 en des namiddags van 2 tot 6 uur, 
telkens met een kwartier pauze. 

ARTIKEL 7. 

De Praeses draagt aan Re\'"s. K. Kuiper en J. Wijngaar
den op, de notulen der vorige Synode na te zien en eeIi lijs!.in 
te dienen van de artikelen waaro], deze Synode terug moet 

'komen. 

ARTIKEL 8. 

De Praeses sluit deze eerste zitting met te laten zingen 
Ps. 119 : 3 en dankzegging. 

TWEEDE ZITTING. 

Woensdagmiddag, 15 Jnni. 

ARTIKEL 9. 

Geopend door Rev. G. D. de Jong, diedaartoe Ps. 119 : 
65 laat zingen en voorgaat in 'I gebed. 

ARTIKEL 10. 

De Praeses stelt aan de orde de eerste rubriek van het 
Agendum: 

Regeling van ,den Synodal en Arbeid. 

a) De Synode d"inqe er bij de benomninq van Com. 
van Praeadvies aanstonds op aan, dat deze meer da'f! tot 
dusver qosohiedde, de Synode zullen dienen met deqelijk 
uitqewerkte rapporten, waarin zij de qronden en motie
ven voor hare adviezen duidelijk en vollediq aanqeven. 

01. Iowa, 
b) Aan de SyrlOde worde in overweqinqqeqeven om 

zoo min moqelidk met Com. van Praeadvies te werken. 
01. Mushgon. 
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Na eenige discussie verklaart de Synode, dat zij "ieh weer 
van Oom. van Praead vies wi! bedienen op dewijze zooals door 
01. Iowa begeerd wordt. En hierop b.enoemt. de Praeses: 
Revs . .T. Schepers, A. Keizer, 'ir. Beets, J. Remein, J. N: 
Trompen en Oud. O. L. Clousing, J. W. Garvelink en S. S. 
Postma am v.oor de verschillende rubrieken van het Agendum 
Commissien van Praead vies voor te stell en, rubrieken waar-. ' , 
.vODr er staande Commissien zijn niet uitgezonderd, met opgave 

van ~en tijd waarop zij ongeveer zullen hebben te rapporteeren. 
Het benoemen van een rapporteur zal aan elke Oom. zelve 

worden overgelaten. 

ARTIKEL 11. 
, 

De Oom. ad hoc (Art. 7) rapporteert: a. dat zij de Acta 
der vorige Synode in de beste orde heeft ingeboekt gevonden 

.in het Synodaal N otulenboek, en b. dat terug moet gekomen 
worden 01' Artt. 13, 17, 33, 61, 76, 82, 92d,93, 94, 95, 115, 
125, 127, 135 en 157, alsmede 01' Artt. 66 en 72, welke in 
comite zijn behandeld; dat eehter de zaken in Art!. 33, 61, 93, 
·95, 115, 125, 127 en 157 van zelve weer tel' sprake zuBen ka
men, en dus sleehts die van Artt. 13, 17, 76, 82, 92d en 94 
overblijven. Bovendien handelen Artt. 23 en 91 over een 
resolutie van ropwbeklag over in dat Syn·odejaar overleden 
leeraars, en de Synode beslisse, of oak nu weer op. dezelfde 

. wijze zal gehandeld worden. 
Dit rapport wordt aangenomen en goedgekeurd .. 

ARTIKEL 12. 

Wordt besloten, . dat een resolutie van rouwb~klag over in 
dit Synodejaar overleden leeraars in de notulen zal o1'genomen 
worden .. De Praeses benoemt: Revs. O. Bode, H. V. Hoogen 
en K. Kuiper, am met een antwerp daarvoorde vergadering te 
dienen. I ' 
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ARTIKEL 13. 

Ten aanzien van de splitsing van 01. Iowa (Art. 13, 
, Acta 1896) wordt bericht, dat deze naar het besluit der vorige 
Synode is uitgevoerd, met dit verschil echter, dat de nieuwe 
Olassis den naam van 01. Oost-Friesland heeft' aangenomen, 
in plaats van die van 01. Ackley, datPrinsburg is gebleven bij 
CJ. Iowa en Baldwin bij Cl. 'Illinois. 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 14. 

N aJr Art. 17, Acta '96, vraagl de Praeses of er weer' 
iemand zal benoemd worden om als,officie;;1 daartoe aangestel

,de met de Railroad Companies te onderhandelen voor het ver

krijgen van "half fare' permits." Aangezien bij de wijze 
waarop,de Railroads nu die zaken geregeld hebben, ieder z,eer 
goed voor zichzelven kan zorgen, wordt zulk een benoeming 
,onn,oodig geacht. 

'Tevens besloten dat de gratificatie van $20.00, welke de 
vorige Synode daarvoor had afgestaan, en die uit de kas der 
Theo!. School was uitbetaald, door den Synodal en Penning
meester weer in die kas zal worden teruggestort. 

ARTIKEL 15. 

Den Collectant voor de Theol. School wordt verzocht de 
Synode. mede te deelen, hoe de zaken nu staan betreffende de 
$6000.00 van welke indertijd onder borgstelling "erzekerd 
was, dat zij door Grand Rapids zouden bijgedragen worden, 
indien het gebouw in die stad werd opgericht. Zijn antwoord 
is, dat die zaak nog op dezelfde hoogte staat als ter vorige Sy- , 
node; wat toen aan de $6000.00 ontbrak, ontbreekt nog. Hij 
meent dat het beter gegaan zou ziin, indien de vorige Synode 
anders besloten had, dan zij deed. 

Hierop wordt het volgende voorgesteld en aangenomen: 
De Synode, terugkomende op Art!. 76 en 82, Acta 1896, ' be- , 

"'-'.,.,""""""----"",._-""" '-------- "----- "',.---, ---
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_ sInit, met terngneming van den eisch van securiteit en interest, 
. aan Rev. Nom'dewier op tedragen, ~m op de beste wijze het 

beloofde te innen. 

ARTIKEL 16. 

In Art. 92, Acta '96, was besloten om de Trustees te ont
slaan vanhet nazien der .boeken of den algemeenen rekendag, 
en in plaats daarvan op de Synode rekening en verantwoording 
te vragen van de vcrschillende fondsen door eene door de 

Synode te benoemen commissie. 

N aardien echter elke Com. de rek~ning van haar Penn. 
reeds nagezien, en met het conira·boek van haar scriba verge-

. leken heeft, wordt het benoemen. van zulk e,m com. overbodig 

geacht, en besloten de laatste clausule van punt d van genoemd 
artikel, n.!. de woorden: "door eene door de.Bynode te benoe. 
men commissie" te schrappen. 

ARTIKEL 17. 

Naa), aanleiding van Art. 94, Acta '96, waarin vermeld 
wordt, dat Rev. J. Noordewier door de vorige Synode als 
Oollectant voor' het Theo!. Schoolgebonw was gecontilllleerd, 
vraagt de Praeses, of hij iets te rapporteeren heeft. Zijn ant· 
woord is, dat hij eens $65.00 en eens $8.60 aan den Penn. del' 
Theo!. School beeft overgedragen. Dit wordt voor kennisge
geving'aangenomen en Rev. Noordewier wordt op nienwals 

Oollect~nt gecontinueerd. 

ARTIKEL 18. 

Hiermede de notulen der vorige Synode VOor zoo 
ver er op terug gekomen moest worden afgehandeld 

zljnde, stelt de Praeses I)et Agendum aan. de orde en 
weI de rnbrisk: 
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Classis Yerdeeling. 

, ])e Synode ke"re goed de verdeeling der ClassisGrana 
Rapids in 

Classis Grand Rapide 008t en 
Cla8sis Grand Rapids West, . 

Op de vraag om nad.n·e toelichting wordt van wege de 
Classis' een geschrift ingediend van den volgenden inhoud: 

De Classis Grand Rapids verzoekt de Synode om de vol· 
gende verdeeling van Classis Grand Rapids te approbeeren: 

a. Classis Grand Rapids Oost, te bestaan uit de volgende 
g~meenten: 

Dennis Street, Spring Street, 
East Street, Kelloggsville, 
Oakdale Park, .Fisher Station, 

Clevelan.d O. Z. 
Cleveland W. Z. 
Saron. 

Cold brook, Perch Lake, 

h. Ola8sis Grand Rapid8 We8t, te hestaan uit de volgen. 
de gemeenten: 
Crosby Street, 
Alpine Ave., 
Broadway, 
Lagrave Street, 
Fifth Ave. 

Grand ville Ave .. 
Jenison, 
Lamont, 
Eastman ville, 
Allendale, 

Kalamazoo, Walnut .St. 
Kalamazoo, S.Burdick St. 
Kalamazoo, N. West St. 
Sun. 

Namens de Classis Grand Rapids, 
p, Ekster, Clerk. 

N adat nog door de afgevaardigden wordt aan~evoerd, dat ' 
een verdeeling door de Classis dringend noodig wordt geacht 

I ,vanwege haar grooten omvang, en dat zij weI over andere ver~. 
deelingen heeft gedacht en beraadslaagd, maar deze de beste 
heeft geoordeeld, wordt dit verzoek door de Synode inge. 

willigd. 

ARTIKEL 19. 

De Com. ad hoc (Art. 10) dient ter benoeming van Com. 
missien van Praeadvies het volgende on twerp in: 

I. Theol. Sahool en College: Revs. J. N. Trompen,K. 
Kuiper, J. Groen, H. /Beets, G: HOfker, J. Remeiu, G. D. 

-.-~ 
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de J ong en Oud: S. 8.' Postma. Te rapporteeren Vrijdag, 
8 a. m. 

II. Synode' houden en afvaardiqinq: Revs. F. M. Ten' 
Hoor, ,0. Bode .en Oud. D. Haan. Te rapporteeren Dins
dag, 8 a.p1. 

III. Emeriti Kas: Revs, A. Keizer, J. Schepers, J. H. 
Vos en Oud. A. Bliek en D. N atelborg. Te rapporteeren 
Di';sdag, 9 a. m.' 

IV. Geloofsbelijdeni8: Rev .. F. M. TenHoor, Oud. W.' 
Brink en Rev. H. v. Roogen. 

V. Lell" en Tucht, Tuchtzaken, GelMbne Genootscliap
pen: Rev. J. C. Groeneveld, Oud. L. Bewkes en A. Bolt, 
Revs. F. M. TenHoor, H. v. Hoogen, J. Gulker en J. Wijn
gaarden. 

VI.' U. P. Zaken en KlYfkelijke OOrTeipondentie: Prof. 
H. Beuker, Oud. J. We. Garvelink, Revs. J. Wijngaarden, 
E. v. ·d. Berge en B. H. Einink. Te rapporteeren Maandag, 
2p: m. 

VII. Psalmqezanq en Wachterzaken: Revs. P.Ekster, 
A. Keizer, en Olld. S. S. Postma. Te'rapporteeren Vrijdag, 

,4 p. '\l' 

VIII. Inwendiqe Zendinq: Revs. H. Beets, C. Bode, 
F. J. Drost, Oud. S. v. d. Laan en Rev. G. D. de Jong.Te 
rapporteeren Donderdag, ,2 p.m. 

IX. Heidenzendinq: Revs" ,J. H. Vos, H. Walkotten, 
Oud. B. J. Poest, Rev. J. Groen, Oud. S. Dekker, J. Heerin
ga en Rev. J. Remein. Te rapporteeren Donderdag, 8 p, m. 

X. Zondaqs8c!wolqezanq en Zondaqsschoolles: Revs. J. 
A. Westervelt, H. Beets en Oud: J. Heeringa. 

XI: Ohristelijk OndlYfwij8: Rev; K. Kuiper, Oud. 
H. v. d. Ark en' F. Peters. Te rapporteeren Donder<iag,. 
11a. m. 

XII., Doopwettiq/ieid en Doopledenkwestie: Rev. J. 
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Wijnga~rden, Oud. B. Botbijl, A. Cupido, Rev. J. Gullier err 
Oud. J. Bakelaar. 

XIII. Dordtsche Kerkenorde, Jaarboe1cJe, Statistiek,' 
Nationale Bededa{! en Kerlchulp:. Prof. H. Beuker, Oud. C. 
L. Clousing, H. v. d. Ark, Revs. F. J. Drost en J. )If. Trom

pen. 
XIV. Protesten: Revs. J. Groen, H. Walkotten, J. 

WQsterveJt, J. Remein, Oud. W .. Brink, J. Wiersma en Prof. 

G. Hemkes. 
XV. Re{!lementen, La{!rave St., Al{!em. 8tudentenkas, 

Acta Synodi en incorpomtie: Prof. G. E. Boer, Ond. J. W. 
Garvelink, E. Ammerman,H. P. Demarest, F. v. Kley en 
Rev. G. D. de Jong. 

Dit ontwerp wordt aangenomen en goedgekenrd. Rev. J. 
Westervelt echter wordt op zijn verzoek nit de Com. van Pro
testen ontslagen voor zoover het betreft het protest tegen 
C1. Hackensack, niet voor zoover het betreft de andere zaken. 

ARTIKEL 20. 

De Praeses geeft het woord aan Rev.' M. A. Gault, die de 
verg~dering in hoofdzaak aldus toespreekt: 

Mr. President, en Geliefde Vader8 en Broeder8: 
Het is mij een waat voorrecbt, waarnaar ik reeds lang ae

geerig ·heb uitgezien, dat ik u beden mag toespreken. Mijn 
hart ging naar u uit; sedert ik de geschiedenis uwer Kerk gele~ 
zen beb,en haar aan die del' onze zoo gelijk bevond. Beide 
hebben hare. wiegin het Buitenland: de uwe in Holland, de 

. onzein Scholland. Opkomen voor de boogste macbt van·· 
Cbristus in Kerk en Maatschappij was de grond voor heider 
ontstaan. Vandaar ook beider afkeer van, en strijd tegen ge-. 
heirne genoatschappen. En beide houden zicb in bare eere
diensten aan bet zingen van de Psalm~n der H .. Scbrift. 

Ik ben hier ecbterniet gekomenals afgevaardigde del' Ref. 
Presb. Church, waartoe ik behoor, maar om· de National 
Ohristian Assooiation te vertegenwoordigen, een vereeniging 
die reeds 30 jaren in Chicago bestaan heeft, en zich ten doel 
stelt door uitgave vau boeken en tractaten en vooral van het 

c_'-_______ . ____________ . 
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maandschrift fle Ohristian Oynosure de geheime genootschap
pen te bestrii'den. Zij wordt door verschillende kerken en 
kerkelijke person en van naam en invloed, zoowel .door collec· 
ten als anderszins gesteund, en mag zich in een bestendigen 
vooruitgangverheugen. 
. En'voorzeker, er is reden te over voor zulk een strijd- te
gen geheime genootschappen, hetzij met eede verbonden of 

. niet, want: 
1. Zij zijn in strijd met Christlls onderwijs. Hij leerde: 

Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen. 
2. Zij zijn in strijd met Ohristus voorbeeld. Hij sprak: 

Ik heb' openlijk aan aUe plaatsen gesproken, en in bet verbor
genheb Ik niets geleerd. 

3: Zij trekken het volk van de kerk af. "Zij maken van 
hun genootschap een godsdienst, een kerk, die de lieden mee
Del)/dat "goed genoeg voar hen is." De vrijmetselaars, zeg~ 
gen datde mensch, die naar de regelen van de vrijmetselarij 
leeft, zeker Iiaar den hemel gaat. En de gevolgen blijven niet 
"achter. - In Chicago staat het zoo, dat vooral van de jonge 
mannen, slechts 5 pct. tot de kerk behooren, en van de overi
gen zijn de meesten in de "lodges" te vindenl 

4. En zelfs dat waarin zij 't meest hun eere stellen, waar· 
door zij bet meesl zichzelve den schijn van deugdzaamheid 
geven, en de lieden bekoren en aantrekken, hunne hulpvaar
digheid en liefdadigheid namelijk -is valsch. Zij doen weI," 
maar slechts aan wie hun weldoet-niet aan allen. Zij hebben 
menschen lief (1) maar slechts zoolang zij leden zijn, en hun 
geld vloeit. Hun liefdadigheid is enkel zelfzucht, en geheel. 
vreemd van de christelijke liefdadigheid_ 

Ziedaar zoovele redenen om ons tegen dit kwaad beslist 
"over te stellen, en er geenerlei gemeenschap mede te willen 
hebben. Er zijn er, die weI tegen geheime genootschappen 

. zijn, maar toch willen, dat de leden er van in de kerk zullen 
opgenomen worden. Dan kunnen zij bearbeid worden, zegt 
men, en er zoo toegebracht worden de "lodge" te verlaten. 

" Een gevaarlijke methode voorwaar! lemand had een papegaai 
die vloekte, en een ander had een papegaai die bad. Voorge
steld werd ie bij elkaar te doen dan zou de vloeker het bidden 
leeren. Zoo gezegd, zoo gedaan, maar de uitkomst was juisl 
andersom. En zou het ook in de menschenwereld zoo niet 
gaan? Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken 
der duisternis, zegt Gods Woord. 



---, ~:----

CHRIS'fELIJKE GEREFORMEERDE KERR • 17 

. En het kwaad der geheime genootschappenneemt zoo onl
zettend toe. Een leeraar van een andere Kerk wees er mij on
langs op, hoe in zijn Kerk de's jaarIijksche aanwinsl vanleden 
in het vorige jaar van 64000 op 19000 was gedaaId, en de oor
zaak daarvan zocht hij in den toenemenden invloed der gehei' 
me genootsehappen. Hij was onrustig en moedeloos. En elk 
kan zien," hoe het is in de biduren. Men ziet daar wei 
vrouweu, maar geen manneD. Deze zijn in de ~ 'lodges." Op, 
sdhier elk gebied is de vrijmetselarij de macht achter den 
troon. Het is zoover gekomen, dat men zonder lid te zijn van 
een geheim genoolschap ongeveer niels meer beginnen kan, Is 
hei niet verschrikkeIijk1! Eon Iichtpnnt is er echter: men be' 
gint het ernstige van ,lien toestand meer te beseffen, de oogen 
gaan er voor open. 

Van harte wensch ik, dat het n moge welgaan, en WIJ III 

. nader befrekkirig tot elkaar mogen komen, om te zamen legen 
dat kwaad op te trekken, want in den strijd tegen zulk 
een macht hobben we elkaar weI noodig. 

Ik dank u zeer voor deze gelegenheid mij tot spreken ge
geven, en moebt iemand iets te vragen hebben, gaarue- zal ik 
antwoorden. 

Nadat den "preker eenige vragen gedaan en deze door 
hem beantwoord zijn, wordt hem do 01' Rev. E. v. d. Berge, op 
verzoe~ van den Praeses, een woord van dank toegesproken. 

ARTIKEL 21.· 

Rapport van den' Board voor Zen ding onder de 
Heidenen. Rev. J. Groen, Rapporteur. 

Het worde goedgekeurd en zal in de BijIagen worden op
·genomen. Bijlage V. Eerst eehter zal liet gegeven worden 
in hand en der Com. van Praead vies voor Heidenzending ter 
overweging van dat gedeeJte van den inhond, dat behandeld 
moet wordell. 

ARTIKEL 22. 

Rapport van den Board voor Inwendige Zending. 
Rev. G. D.de Jong, Rapporteur. 

Ook dit bevat zaken die behandeld moeten worden en 
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wordt daarom in handen ge!(even van, de Com. van Praeadvies 
voor Inwendige Zending, Overigens goedgekenrd en in de 
Bijlagen op Ie nemen. J3ijlage III. 

ARTIKEL 23. 

Deze zitling wordl gesloten door Oud. C. L. Clausing 
met dapkzegging, nadat hij heeft laten zinge~ Ps. 25: 2. 

DERDE ZITTING. 

Donderd<tgJ1\orgen, 16 Junj. 

ARTIKEL 24. 

Geopend door Rev. W. Heyns met te laten zingenPs. 
86: 6 en gebed. 

ARTIKEL ,25. 

De notulen gelezen, aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 26. 

Rapport der Com; voor Zending onder de Joden. 
Re,v. J. I. FleB, Rapporteur. 

Het wordt goedgekeurd en zal in de Bijlagen opgenomen 
'worden. Bljlage VI. 

1. Daarop wordt door de Com. Hen voorstel ingediend, 
am niet meer, gelijk tot hiertoe geschiedde, verschillende zen· 

'dingen met bijdragen te,- steunen, maar ODS van' nu aan., meer 
bep'aald bij' de Hebrew Mission te Chicago aan, te sluiten, en 

, aan die zending te beloven een '8 jaarlijksche bijdrage van 
$500.00, mits die sam door de Com. wordt ontvangen. De 
Com. ziet daarin dit voordeel, dat langs dezen weg onze krach
ten minder worden versnipperd en wij meer tot een vast doel 
geraken. Dat zij aansluiting aan de Hebrew Missio,! te 

,Chicago wenscht is, am reden deze zen ding, die millstens even
ve~1 behoefte heeft, en even nuttig werk verricht als e,enige 
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andere, bet meest in bet, middenpunt van ons kerkelijk leven 
Iigt. Bovendi~n beeft deze zending reeds aangeboden hvee 
door de Synode te benoementrustees in baar bestuur op te De

men, die dan bun invloed zouden kunnen aanwenden om die 
Mission langzamerband meer in bet reebte, d. i. in het kerke
Hjke spoor te leiden. De Com. beveelt de B.B. J. T. Fles en 
S. Dekker aan, om daarvoor door de Synode te worden be
noemd. 

Dit voorelel wordt goedgekeurd, en de gemeldebroedel's 
worden door de Synode benoemd. 

2. Voorts meent de Com. dat ook zij behoefte beeft aan 
een betere omschrij'ving van haar taak in den vorm van een 
Reglement. Zij beeft daarom een Reglement ontworpen en 
biedt dil der Synode ler goedkeuring aan. 

De Synode echter oordeelt, da! vanwege het nog eelligs7 
zinsonvast karakter onzer Zending Ollder de J odell, de tijd 
nog niet gekomen ie, om haar e~n Reglemenl te geven, en zij 
dUB vQoreers,t nog maar o'p den ouden voet moet'voortgaan. 

3. Eindelijk heeft de Com., ten aanzien van haar corres
pon'denti<i met de Chicago Mission, ingevolge h.et be~luil del' 
vorige Synode, Art. 33 Acta '96, nog het volgende te rappor-' 
teeren: 

Op de laatst gehonden Synode onzer Kerk, J uni 1896, 
werd aan de Com. voor de Zending onder de J oden opgedra
gen, om aan den Board del' Zen ding te Chicago te berichten, 
dat onze Kerk meer mel den arbeid sympathiseeren zou, indian 
men zlch meer volgenskerkelijke lijnen bewoog. Uwe Com. 
heeft zulks aan den Board der Hebrew Mission tel' kennis .doeri 
komen. Die broeders hebben toegestemd, dat het noodig was 
een basis aan te nemen om zich kenbaar te maken. Den29sten 
e.n BOsten. Sept., 1896, hield men zeer belangrijke conferen!iiin. 
Er werd een Com. benoemd om een resolutie op te stell en, die 
als leerstellige basis dienen zou·. De Com. bestand uit, de 
H.B. William E. BIackstone, Rev. J. Riemersma, D. D., en 
Rev. E.P. Goodwin, D. D. 
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De Resolntie door hen opge~teld en door den Board aan
genomen, luidt als voIgt: 
" Aangezien deze vereeniging eene interdenominationale 
organisatie is, welke in haar werk de medewerking van aile 
evangelische christeneIl zoekt en begeert, neemt zij als de uit
drukking van haar geloof en leer het volgende aan: 

Wij gelooven dat de Heilige Schrift het onfeilbaar Woord 
Gods is, en dat ons daarin bevolen wordt het Evangelie den· 
J" aden te ver kondigen. Daarom gevoelen wij ons geroepen 
daarin bezig te zijn, terwijl wij aan allen die met ons wenschen' 
medetewerkende broederhaud reiken op den grondslag van ons 
algemeen, ougetwijfeld christelijk geloof. -Dan volgen de 
12 Artikelen,welke met "Amen" worden besloten. 

J. I. FLES, Rapp. 
Wordt Vaal' kennisgevingaangenomen. 

ARTIKEL 27. 

Rapport van de Com. van Praeadvies Vaal' de ruhriek 

JIeiden_zending. Rapporteur Rev. R. Walkotten. Zooals 
het dOGr de Synode wordt aangenomen en goedgekeurd, luidt 
het Rapport als voIgt: 

Eerwaarde Broeder8: 
De rubriek Heiden-zending, welke uwe Com. tel' over· 

weging was gegeven, opent met een voorstel van Classis Hnd· , 
s.on van den volgenden inhoud: 

1. De Synode overwege of !wt niet raadzaam i8, met 
voorziohtig heid te werk te gaan in het witbreiden van het 
Zendingswerk onder de lndianen. Zij 8preke~ hiermee 
in verband de wen80helijkheid "it, dat zooveel mogelijk 
de kraohten aan !wt lnwendig Zendingswerk Z'Ullen wor
den qewijd. 

Hoezeer oak uwe Com. wat de zaak betreft met de Classis 
Rudson sympathiseert, oordeelt zij tach dot het antwoord op 
de vraag: Aan welke zending zal de meeste kracht worden ge· 
wijd, grootendeels afhangt van den stroom del' gaven en col
lecten,en deze zich niet altijd door een Synode laat beheer
,schen. Overigens meent uwe Com. dat hierin reeds genoegzaam . 
voorzien wordt in Art. 5 van het antwerp Vaal' een Reglement 
Vaal' H~iden-zending, dat de Board del' Synode tel' approbatie 

wenscht voor Ie leggen. Genoemd Art. Inidt aldus: D~ Synode 
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oordeele of het Zendingsveld moet worden vergroot of verkleincU 
en beslist finaalover het getal arbeiders. De Board kan aI
leen provision eel benoemen of doen zenden, indien de nooru 
het vordert. 

. 2. Het tweede punt van deze rubriek werd ingezonden 
door Classis Holland en lnidt als voigt: 

Pe Synode zorge er vaor dat de Board der Heiden
zending een welomschreven Reglement heMe, en neme: 
inzage van een antwerp door den Board vervaardigd. 

Ons ad vies is, dat de Synode naar dezen wensch van 
Classis Holland han dele. Aile arbeid door Depntaten kan 
dan aileen wettig en veilig zijn-, wanneer zIj een nauwkeurIge 
omschrijving ontvangen van hun taak en bevoegdbeid. Ook 
in dit geval zal daardoorslecbts de Rerk gewaarborgd zijn 

. tegen willekeurige handelingen van den Board, terwijl teran-
dere zijde de verantwoordelijkheid van den Board er door ver
licht word t. 

3. Nag bevat de ons toegewezen rubriek bet volgende-
. aangaande den Cando D. R. Drukker: 

. Pe Synode ontbinde Cando P. R. Prukker van zijn 
betrekking tot de I£eiden-zending, op vOO'l'Waarde,ilat 
Mj zijn 8chuld bij de kas dier Zending aanzuivere 
of voldoenden, waarborg gove. 

01. Oost Friesland; 

Inzake Cando P. R. Prukker verzoekt de Cla8si8 de 
Synode he:m te ontslaan van de controle van den Board 
voor I£eiden-zending, onder voorwaarde van b01'g8teliing 
voor de re8titutie van het geld door hem voor 01'jn oplei-
ding ontvangen. 01. Hackensack. 

Hierbij komt een voorstel van den Board voor Heiden
zen ding, als voigt: 

Pe Synode make Cando Prukker 108 van de Heiden
zending, onder voorwaarde dat de door hem ontvangen 
gelden aan de zending worden terugbetaald of er securi
teit VDor warde gegeven. Pe aj'betaling bedrage niet 
minder dan $100.00 elkjaar. 

Bovendien geeft de Board der Synode in overweging, 
of het niet noodzalcelijk i8, dat Oand. Prukker 8chul.d
belijdenis doe voor de Kerk waaman hij zich 'fIiet 
geestdriftovergaf om onder de Indianen te arbeidon. 
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AlIe drie wensehen dus voor Cando Drukker den weg ge. 
opend Ie zien om in het ambl gesteld te worden, en uwe Com. 
,sluil zieb daarbij aan. Ook zij oordeelt dat, indien dezebroe
der bereid is aan billijke voorwaarden te voldoen, zij n posilie 
Diet mag blijven wat die' nn is. Die voorwaarden zijn in het 
v-oQrstel van den Board het nauwkeurigst omschreven; nog een 
paar bijzonderheden dienen er eebter aan toegevoegd Ie wor
den. Daarom ad viseert uwe Com. bet voorstel van den Board 

.a:ldus gewijzigd aan te nemen: 
De Synode besluit, dat Cando Drukker zal ontslagen wor

. den van zijn betrekking tot de Heiden·zending, indienhij de 
door hem voor zijne opleiding uit de Zendingskas onlvan~en 
gelden 'gerestitueerd, of andel'S daarvoor securiteit op vaste 

·goederen of door soliede borgen zal gegeven hebben, en dan 
op zich neeml elk jaar niet minder dan $100.00 lerug Ie be
taleu. MachI Cando Drukker intussehen komen te overlijden, 
dan zal die horgstelling vervallen. 

Een scbuldbelijdenis bovendien kan, oak naar het oOl·deel 
uwer QOlll., niet achterblijven. Hoezeer oak genegell ver
s'choonende omstandigheden in aanmerking te nemen en daar
om niet al te gestreng te,zijn, mag toeh naar haar oordeel niet 
over 'I hoofd gezien worden dat de broeder zieb sehuldig heeft 
gemaak! door: 

a. Zijn belofte te verbreken om Heiden Zendeling te 
worden; 

b. Zijn belofle te verbreken om Binnen!. Zendeliug te 
, worden; 

C. Zieh nog voor de Heiden-zending te laten opleideo, 
toen hij reeds, gelijk nit latere bekentenis bleek, daarin geen 
lust meer had. 

Daarom is ODS advies: 
a. dat er een Com. benoemd worde, die met Drnkker 

spreke, een vorm van belijdenis ontwerpe en die eerst del' 
Synode ter goedkeuring" voorlegge; 

b. dat dan de belijdeois worde I1fgelegd voor deze Sy. 
node,en gepu bliceerd in l)e Wachter. 

4. Eindelijk verzoekt de Board voor Heiden-zendiog in 
zijn Rapport, dat de Synode A. V. d. Wagen en vrouw en 
J. de Groot aanneme als helpers voor den tijd van 7 jaren. 
Aangezien het zendingsveld hunne krachten· eischt, zij, een 
goed getuigenis hebben, en de gestelde termijn ons gepast 
voorko'mt, advise'el't uwe Oom. dit verzoek in te willigen. 
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Voor het geven van advit,s aangaande het door den Board 
ontw()rpen Reglemellt vraagt uwe Com. nitstel,omdat zij geen 
tijd heeft gehad het na te zien eD te overwegen. .' , 

H. W ALKOTTEN, Rapp. 

Als Com. inzake deschuldbelijdenis. worden beDoemd 
Revs. F. M. Ten Hoar, H. v. Hoogen en Oud. J, Bakelaar. 

ARTIKEL 28. 

Een der leden Van de Com. voor Heiden.zendirig brengt 
.nog eenafzonderlijk voorstel ter tafeL Het is dit: De Board 
':oor Heiden-zending warde gemachligd am, indien Ie eeniger 
tijd Cuba vrij wordt, daar een zending Ie beginnen., 

Hoezeer het nit de discussie openbaar wordt, dat dil 
Synode gaarne zou medewerken am een eventneele, ~egepraal 
onzer Wapen?D tot uilbreiding van 'I Godsrijk te dben strekken, 
en den Uubanen ook geestelijke vrijheid te brengen, doet tach 
de overweging, dat wij aan het ingenomen zendingsveld de 
handen reeds meer dan vol hebben, de Synode besluiten dit 
voorstel niet aan te nemen. 

ARTIKEL 29. 

Deze zitting wordt gesloten inel dl1nkzegging door Oud. 
J. Bakelaar, nadat hij heeft laten zingen Ps. 119: 3. 

VIERDE ZITTING. 

Donderdagmiddag, 16 Juni. 

ARTIKEL 30. 

Geopend door Rev. P. Ekster, die na het zingen van 

Ps. 68:17 voorgaal in het gebed. 

ARTIKEL 31. 

De Praeses noodigt de afgevaardigden van elke Classis 
,nit om in de pauze een nit hun midden te benoemen, om de 
reiskosten zijner Classis op te nemen; en daarvan den Syno
dalen Penn. kennis te geven. 
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ARTIKEL '32. 

Rapport van de Com. 

Christelijk Onderwijs. 
van Praeadviesvoor de rubriek 
Rev. K. Kuipe!' Rapporteur. 

Eerwaarde Broeders: 
Uwe Com. VOor de zaak van Christelijk Onderwijs. inzage . 

_ genom en hebbende van wat hetAgeNdum voor deze zaak bevat; 
gelet op den toestand van de ineeste publieke Bcholen 

in dit land; . 
in overweging genomen de weinige sympathie, die er ge

von den wordt voorpositief Christelijk OnderwijB, ook zelfB bij 
vele led en onzer Kerk, ,die Boms meenen dat het publiek' on-' 
derwijs voldoende is, is van oordeel dat de Synode niet meer 
doen kan dan hare stem opwekkend en vermanend te doen 

'hooren. 
Zij ad viseert daarom: 
dat de Synod!, niet slechts in hare vergadering uitBpreke 

en in bare N otulen opteekene, dat pOBitief Christelijk Onder-
. wijs, naar Gereformeerde beginselen onafwijsbare eisch is vaar 
Gereformeerde christenen, maar dat er ook een dergelijk 
Bchrijven namens haar in De Waehter geplaatBt worde, al de. 
leeraren en ouderlingen vermanende, om met aI hun vermogen 
te werken tot bevordering van besliBt Christelijk Onderwijs, 
overal waar het eenigszinB mogelijk is. 

Redenen hiervoor zijn vol gens het oordeel der Com.: 
1. De eisch van Gods W oOl'd om de kinderen op te voe

den in de vreeze en vermaning des He81;en; 
2. De belofte door de ouders bij den Doop afgelegd; 

. 3. Er mag geen Bcheiding plaats hebben tusschen bet 
burgerlijk, maatBcbappelijk en godsdienstig leven, onderwijs en 

, opvoeding. 
4. De eer van onzen Koning vordert het, wijl Rem aile 

macht is gegeven in hemel en op aarde, oak op betgebied van 
onderwijs en wetenscbap. . .... -, 

. Geen algemeen, maar bepaald Gereformeerd onderwij's is 
eisch voor aDze kinderen. Immel's geen kweekingssysteem is' 
voldoende, tnaar de erkenning van de noodzakelijkbeid der 
wedergeboorte, en daarnevens de erkenuing van d~ verbonds~ 
beirekking waarin God onze kinderen gesteld hee£!, zijn de be
ginselen waarvan het onderwijs, moet uitgaan. 

Wat betreftPunt b. van bet voorstel van Classis Illinois 
op het Agendum: "dat de Synode niet sleehts de wensc1wlijk~ 
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lwid; erkenne, maar uit8preke, dat het ten hoogste noodzalcelijk 
, is dat wij ook voor het middelbaaronderw~js inriclttingen heb

ben op zuiver Gereformeerden'i!'f'ondslag" kan de Com, slechts 
zeggen, dat zij het daarmede geheel eens is en bet middelbaar 
onderwijs even, noodzakelijk aeht als bet lager onderwijs, 
C)' Illinois voegt er bij: "en (de Synod e) trachtedoor ,Z1Jlke' 
middelen, al8 zij het meest gepa8t zal acltten, dit te bevorderen, ' , 
Maar hierover aeht ,de Com. zieh niet geroepen eenig advies te 
geven, wijI wat de Synods hieromtrentdoen kan en moet, ze
ker onder een andere rubriek ter sprake zal komen. 

K. KUIPER, Rapp, 

Dit Rapport word t goedgekenrd en besloten eenCom. te 
benoemen om een artikel voor .De Wacltter in den geest van 

_ dit Rapport te ontwerpen en der Synode tel' goedkeuring voor 
te leggen. Benoemd worden Revs. P. Ekster en J. Remein. 

ARTIKEL 33. 

Rapport der Com. van Praead vies voor de rnbriek In
wendige Zellding. Rev. G. D. de Jong, Rapporteur. 
Dit Rapport luidt ~et de door de Synode gemaaktewijzigingen 
als voIgt: 

Eerwaarde Broeder8: 
Uwe Com. heeft het genoegen te rapport.eren, dat zij ge

lezen heeft bet Rapport van den Board del' Inw. Zen ding en 
de Artt. op bet Synodaal Agendum betreifende deze zending. 

Een_en ander overwegende, stelt uwe Oom. voo'!": 
Ie. Dat de Synode den Board del' 1nw. Zending blijve 

beschonwen aJs geincorporeero, om reden: 
a. Dat in dezen Board niet is geereeerd een blijvend be

stunrsliebaam met kerkelijke bevoegdhepen, zooaIs, blijkens het 
Agendum. een del' Classes meende; 

b. Dat de "Act" waaronder de Board is gelneorporeerd 
den Board niet doet optreden als een zelfstandig, onafhankeIijk 
liehaam, maar hem bet karakter geeft van een Com. van uit
voering van de besluiten del' Synode. 

2e. Dat de Synode bepaIe, dat de Board $4200.00 mag 
bested en voor de 1m". Zending 

3e. Dat de Synode bepale. dat de Board besta uit de 
volgende person en, daartoe door hun Classis voorgedragen: 
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Van OJ. Grand Rapids. Revs. L. J. Hulst en J. Noordewier. 
" Hackensack, Rev. J. N. TrompeB. 
" Holland, Rev. M. Van Vessem. 
'" Hudson, Rev. _J., Manni. 
" Illinois, Rev. P. Kosten. 
" Iowa, Rev. R. Bode. 
" Muskegon, Rev. G. D. de Jong. 
" . Oost-Friesland, Rev. O. Bode. 
4e. Dat de Synode aan den Board del' Inw. Zen ding een 

Regleinent geve van den volgenden inboud: (Zie Bijlage IX.) 
G. D. DE JONG, Rapp. 

N a aangenomen en punt voor punt bebandeld te zljn 
wordt bet rapport aldus goedgekeurd, en bet Reglement gelijk 
bet voIgt in Bijlage IX. De voorgedragen per.onen worde~ 

. benoemd bij "ballot" van den Seriba, in naam der Synode . 

. 5. ,De Rapporteur merkt nog. op dat een punt van de 
Rubriek Inwendige Zen ding uit dit rapport was uitgelaten. 
Het js dit: 

])0 Classis geeft de Synode in ernstige overweging 
of er in hot Westen niet een Engelsoh sprekend zende
ling behoort te arbeiden. 

01. Grand Rapids. 

Dit punt was de O~m. weI niet ontgaan, maar zij bad er 
too~ minder ernst van gemaakt, omdat er in bet Westen reeds 
Engelseb sprekende Zendelingen werkzaam zijn. 

Hierop voIgt van de zijde van 01. Grand Rapids de toe
liebting, dat iets anders bedoeld was, dan bet Agendum in 
'dezen te lezen gaL Bedoeld was. een ZendeliDg, die bepaald 
onder de Amerikanen zou arbeiden, en dan ook niet bepaald 
in bet Westen, maar waar zieh daartoe maar de beste gelegen
beid aan bood, opdat er van ~ns in v loed moebt uitgaan Baar 
bet Amerikaimsebe volk. 

Besloten wordt biertoe over te gaan indien de arbeid' 
, onder eigen volk bet. toelaat. 
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ARTIKEL . 34. 

Den Praeses wordt.medegedeeld, dat sangekomen is Rev. 
Dr. Vincent van· Detroit, Mich., afgevaardigde der U. P. 
Church, en morgen de Synode zou wenschen toe te spreken. 

Besloten den broeder morgen daartoe gelegenheid te geven. 

ARTIKEL 35. 

Rapport van het Curatorium der Theol. School. 
Rev. G. D. de Jong, Rapporteur. 

Wordt ter bebandeling van eenige daarin voorkomende 
zaken gegeven in handen der Oom. van Praeadvies voor de 
Rubriek Theol. School. Overigens goedgekenrd Bijlage II. 

ARTIKEL 36. 

Met te laten zingen Ps. 119: 9 en dankzegging wordt deze 
. zitting door Oud. J. W. Garvelink gesloten . 

. VI]FDE ZITTING. 

Vrijdagmorgen, 17 Juni. 

ARTIKEL 37. 

Geopend door Prof. G. E. Boer met te laten zingen 
Ps . .65: 2 en gebed. 

ARTIKEL 38. 

De Oorn. van Praeadvies voor de Rubriek Heiden.zen. 
ding rapporteert nog het volgende: 

U we Oom. heeft nu het on twerp voor een Reglement voor 
de Heiden zendirig overwogen. Zij kan de Synode adviseeren 
het aan te nemen zooals bet is. Aileen aangaande een paar 
bijzonderheden beeft zij iets te zeggen. 

Art. 7 wi!, dat de Synode een som bepalen zal, die tot de 
"olgende Synode 's jaarlijks door den Board mag worden be· 
steed. Uwe Oom. adviseert die 80m te bepalen op $5,500.00. 

Art. 10 hnt aan den Penn. een gratificatie toe, waarvan 
echter het bed rag aan de beslissing der Synode wordt o verge
lat~n. Uwe Com. stelt voor daarvoor $50.00 toe te staan. 
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Eindelijk moet nag warder medegedeeld,' dat tel' benoe
ming van leden Vaal' dezen Board door de Classen voorgedra-
gen zijn de volgende person en : . 

. Vaal' CJ: Grand Rapids-Rev. J. H. Vas en E. R. Haan, 
" Hackensack-Rev. J. N. Trompen, 
" Holland-Rev. J. Groen, 
" Hudson-Rev. R. Drukker, 
" Illinois-Rev. K. Kuiper, 
" Iowa-Rev'. W. He'yns, 
" Muskegon-Rev. H.Walkotten, 
" Oost-Friesland-Rev. C. Bode, 

, waaraan door de Synode als lid van den Board en als Penn . 
. warde toegevoegd J. W. Garvelilik. 

, - H. WALKOTTEN, Rapp. 

Dit Rapport wordt aangenomen en goedgekeurd. Tel' 
benoeming van de voorgedragen personen werp!· de Scriba 
den "ballot" in naamder S'ynode. 

ARTIKEL 39. 

De Praeses geeft het woord aan Rev. Dr. Vincent, afge
'vaardigde Vaal' de U. P. Church. Hij spreekt in hoofdzaak 
al8 voIgt: 

Mr. President, Vader8 en Broeder8: 
Het is mij tot groote blijdschap u te mogen brimgen 

de christelijke groete del' U. p. Church, een kerk die n haag 
scbat en zich nauw aan u verbonden gevoelt in de zaak 
:v~n Christus, onzen Koning. 
. Ik heb bet voorrecbt een harer leeraren te zijn en als zqo
danig te al'beiden in· denzelfden staat waarin uw kerk een zoo 
aanzienlijk deel barer leden heeft. Gij zult dan oak niet on· 
bekend zijn met de beweging die nn acht of negen jarengele. 

,den onze gemeenten in de Presb.Yter'y van Detroit in opschnd
ding bracbt en ten doel bad ze naar een andere kerk over te 
brengen. Ten deele gelnkte dit oak en daarop werd ik 
derwaarts gezonden am hen, die aan de onde standaards del' 
eeuwige waarheid vasthielden. weer bijeen te vergaderen. En 

'God was met ons. Wii mochten daarin zoozeer sl.gen,dat 
wij nn in deze Presbyter'y weer hebben 15 gemeenten en 
12 leeraars. en zelfs onze kerkelijke goederen "an nu zij n betel' 
dan die van toen. 
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Dat bet mij een oorzaak van vreugde is vaal' u te staan en 
te spreken, heeft zijn goede redenen. Immers wij h~bbeR de
zelfdebelijdenis en strijden dezelfden strijd en dat verbindt de 
harten. Als menschen naast elkaar vechten voor hun vader
land, snoert dit hunne harten aan een. En zou dit dan niet 
het geval zijn met krijgslieden van Ohristus, die gelijk wij 
schouder aan' schou del' staan in den bangen strijd tegen zoo 

! 

----vreeselijkevijandenl--- -----------
En wat de belijdenis betreft, moet bet niet een verkwik

king zijnvoor iemand, die met zorg in bet bart ziet boe in 
onze dagen losbeid beerscht, de Bijbel-verwoestende critiek
populair is, het ongeloof steeds stouter optreedt in de pel's, en 
niet zelden op den kansel zelfs, en het boog bouden van de leer 
zeldzamer wordt-een kerk te ontmoeten die een belijdenis 
beeft, die de zuivere leer bandbaaft, dapper en staridvastig 
handhaaft? En de banier die wij beiden opheffen is de bamer 
van het Calvinisme; de oude barrier waarVQor aDze' vaderen 
streden en hun bloed feil had den ; die God verheerlijkt en den 
mensch vernedert; die aan de liefde, ia, maar oak aan het 
techt Gods recht laat wedervaren. Wii prodiken, zooals ~ns 
Profeet en Apostel ziin voorgegaan, den Drieeenigen God als 
het hoogste Goed. Maar dan prediken \Vii ook de wet, die ons 
de uitspraak is van het heiligst rech!. En de haudhaving van 
dat recht Gods eischt de prediking, dat den overtreder de hoog~ 
ste straf wacht, dat de zondaar moet berboren worden, niet al. 

leen gerechtvaardigd,. maar oak geheiligd worden, zal hij in 
het riik Gods ingaan. 

Onze vaderen in Holland en Sehotland verhieven die 
,banier en lieten ze als een kostelijke \orfenis ons na. Het 
is de banier van het geloof dat de wareld overwint, dat tronen 
am vel' werpt, dat kracht geeft tot liiden en martelaarschap,.om 
zingend in den dood te gaan. Dat geloof bracht ons vrijheid- , 
burgerlijke en geestelijke. Verblijden we ons, dat wij te za
men die erfenis hebben, en zien wij toe haarongeschonden te 
bewaren en onzen kinderen na te Iaten. 

Een tweede oorzaak van vreugde mag htlt ons zijn, dat wij 
beiden voor ons kerkgezang ons aan de Psalmen houden, aan 
de ons van God geschonken, door den H. Geest ingegeven 
Psalmen, die voor aUe tijden geschikt zijn, en voor aUe onder
Bcheidene toes tan den van hart en leven licht, leiding en troost 
bevatten. Zij zijn gezongen door geloovigen des O. T., geliik 
oak door Ohristus, de Apostelen en de eerste Ohristenkerken. 
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In zboveel kerken heerseht.er' on rust over het kerkelijk lied, 
en hoe kan hetanders als men allerlei mensehen gezange" 
laat maken. Hoe kunnen zulke gezangen het hart voldoen en. 
den tijd. verdureu als die. welke God ons gaf? Houden wij ous 
daaraan en wij zijn veilig; want die dat doet zal in de gewieh
tigste leerstukken niet.ver afdwalen. Leeren wij daarom onze 
kinderen die Psalmen lief te hebben en haag te aehten. 

Een derde zaak die ons aan elkaar verbil)dt is onze 
gemeensehappelijke strijd tegen geheime genootsehappen. 
Rev. Gault heeft daarover reeds (at u gesproken; ik zal daar 
dus weinig van zeggen. Aileen dit: Broeders laat ons pal 
staan in dien slrijd. De geheime genootsebappen zuige" 
de levenskraeht nit onze kerken geeslelijk en finantiiiel 0, 
dat God ons verloste van deze booze macht! Dat geheims 
systeem.. is. een syste~m van heerschappij, een systeem van on .. 
derdrukking. Daarom, al moeten wij in den ,strijd er tegen 
hoon, smaad. en veraehting opdoen, laat ons volharden. 

En nag is 61' iets dat onsaehting voor uafdwingt: de na· 
druk die gij legt op bet cateehetiseh onderwijs del' jellgd. _ Een 
zeker'!eeraar zeide mij eens: De U. P. Church slaagt er bijzou. 
del' in baar jeugd bij baar kerk te bouden. Of wij di"lor 
waardig _ zijn, besliR ik niet, maar ik ,ben er, zeker van' dat zil 
in elk geva!. u toekomt. Ga zoo voort de armen del' liefde Oill. 
UW;~ kinderen te- werpen, te zoeken ze in teo brengen en binnen -

I te hODden. Zoo zaait ge het goede zaad in hunne harten, op' 
dat ze eikeboomen del' gerechtigbeid mogenworden in den 

, hof des Heeren. 
Zijn wij in dit alles innerlijke zoo een, hoe wensehelijk i. 

het dan, oak meer uiterlijk tot eenheid te kamen, tot sam en
werking schou del' aan schouder tegen ongeloof en rationalisme 
die zieb. aan aile kanten verbefl'en. S1tmensmelting is daarloe 
nog niet noodig. lk dweep daar niet mede. Onder het O.T. 
waren er 12 stammen en elke stam was van de anderen afg.e· 
zonderd, maar zij vor,mden een volk. Zoo kan bet ook met 
ons zijn. Wat beslist niet lijden kan is, dat wij in den strijd 
elkander zouden tegenstaan, maar al blijven wij elk een afzon· 
derlijke kerk, dan kunnen wij toch weI gemeenscbappelijk 
optrekken tegen den gemeenschappelijken vijand. Sarnen· 
smelting was weI door ons gewenscbt en bedoeld, maar kan 
datuiet, dan zij er tocb wederzijdsche liefde en aehting; dan 
zij er kerkelijke correspondentie, zoodat we over en weer. 
attesten afgeven, naar elkanders synod ale vergaderingen depu· 
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teeren, en voor elkaar de kansels'openstellen. En zouden we 
niet ,te zamen dezelfde heilige belangen kunnen behartigen op 
het veld van lnwendige en Heiden.zending! Reeds ging uit 
uwe kerk Br. Kruidenier voor ons uit. Zou hij uiet de, voor-
ganger kunnen zijn voor vele anderen! ' 

Ik dank u zeer voor de gelegenheid die, gij mij verguDdet 
om tot u te spreken, voor uw aandacht en vriendelijkheid. 
Moge de God aller genade met u zijn; u onder zijn vleugelen 
vergaderen, u daarmeebedekken, ook nadat zon en maan Diet 
meer zullen zij n. 

De Praeses verzoekt Rev. J. N. Trompen een kort woord 
tot den broeder te rich ten. Hij spreekt ongeveer als voigt: 

In n"am der Synode danken wij u en uw~ kerk .zeer voor 
uwe hartelijke toegenegenheid ons betoond, voOr dit uw bezoek 
aan onze Synode en voor het opwekkend woord dat wij van u 
mochten hooren. 't Is ons. een oorzaak van blijdschap, dat er 
buiten ons n()g'anderen zijn; die met ons. vasthollden aail die 
beginselen, aan die waarheden, aan die belijdenis, die ons zoo 
d.ierbaar zijn, vooral in deze dagenvan oppervlakkjgheid en 
mengelmoes (mixture). En wat onze verhouding tot elkaar 
betreft, ook wij gevoelen drang tot nauwere aanslniting. Som-' 
mige dingen echter doen ons als Hollandsch lichaam oorde'e
len, dat wij niet te haastig moeten zijn. <iI!1isschien zal 
langzamerhand wat. nu nog hindert, uit den weg worden ge-' 
ruimd en de. wensch door u zoo even geuit in vervulling treden 
om van cen gemoed en een gevoelen zijnde gezanienlijk te 
strijden voor het geloof eenmaal den heiligen overgeleverd. 

ARTIKEL 40. 

R,ev. Dr. Vincent sluit deze zitting met dankzegging. 

ZESDE ZITTING. 

Vrijdagmiddag, 17 luni. 

ARTIKEL 41. 

'Geopend door Prof. H. Beuker, ,D. D. met gebed, 

gezongen is Ps. 119: 53. 
nadat 
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ARTIKEL 42. 

RappOl-t der Oom. van Praeadvies voor de Rnbriek 
Theol. School. Rev. G. D. De Jong, Rapporteur. 
Eerwaarde Broeders: 

N a inzage van het Rapport van het Ouratorium der Theol. 
. School, en van de Artt. van het. Agendum onder het hoofd: 
Thea!" School, rapporteert uwe Oom. als voigt: . 

. 1. Aangaande Isaac Adams besluite de Synode dat bet 
Clil'atorium hem een certiticaat uitreike van den voIgenden' 
inhoud: 
. "The Trustees of the Thea!. School of the Ohr. Ref. 
Ohurch certify, that Mr. Isaac Adams, a native of Persia, has 
for two years pursued stndies in various branches, taught in 
the Thea!. School of the Ohurch mentioned above, and believe 
ihat he is able as far as his education concerns to acceptably 
perform evangelistic labors among his own people." 

Verder adviseert uwe Oom. am de betrekking tnsschen 
1. Adams en den Board voor Heiden·zending 01' te heffen. 

a. Omdat Br. 1. Adams aileen geschikt is, am onder zijn 
,eigen volk te arbeiden; 

b. Omdat de Synode zich reeds uitgesproken heeft, dat 
. zij aan het eene bezette zen dings veld genoeg heeft en dus 

Perziii niet als arbeids .. eld kau accepteeren; 

( 

.c. Omdat buitendien de getnigenissen omtrent hem .. roe· 
gel' ontvangen, en de ervaringen TIn met hem opgedaan, de 
vrijmoedigheid benemen hem als zendeling onzer kerk aan te 
bevelen. 

Aangaande D. Adams adviseert de Oom. met het oog op 
hetgeen in het Rapport van het Ouratorium omtrent hem wordt 
gezegd (n. I. dat het Ouratorium zijn goede bedoelingen niet 
betwijlelt, maar tach vreest, dot hij geen 'capaciteit heeft am 
een geheele Thea!. cursus met een volledige propaedense met 
goed gevolg door te maken) een besluit te passeeren, dot De 
lfTachter niet meer gebruikt mag worden am voor D. Adams 

gaven te verzamelen en te verantwoorden. Gelijk besluit pas· 
seere de Synode oak met betrekking tot I. Adams. 

2. In het Rapport der Ouratoren wordt gevraagd of 
Cando ·D. R. Drukker, indien hij geen Zendeling onder de 
Heidenen wordt, oak het. school geld van de 7 jaren studie tijd 
heeft te betalen. Uw Oom. -acht het billijk dat hij het dan 
betale voor zijn" studie jaren na"1892, maar niet van die v66r 
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dien tijd,. nademaal v6ar 1892 de verplichting om schoolgeld 
te betalen voor kasstudenten niet bestond. 

3. Op de in hetzelfde Rapport voorkomende vraag 
, del' Curatoren: Of het be.luit van '86, bepalende.dat de Com. 
voor de Heiden·zending jaarlijks $325 zal bijdrageB VOOl' het . 
salaris van een derden docent voortdurend van kracht blijft, 
adviseert de Com. ontkennend te antwoorden, aangezien de 
Board voor Heiden-zending geen zendeling-kweekeling heeft 
nog denkt te hebben. 

4. Het Curatorium vraagt verder, hoeer moet gehandeld 
worden met personen die school en kerk verlieten zonder hun 
finantieele verplichtingen jegens het Curatorium na te komen. 
Uwe Com. adviseert hierop dit te antwoorden: Wanneer zij 
behooren tot eenig kerkelijk lichaam, laat dan aile zedelijke 
middelen aangewend worden om deze personen tot. betaling te 
brengen, en indien dit niet helpt, dan worde den best moge" 
lijken weg ingeslagen. 

5. Het Curatorium begeert dat Art, 9, 2de alinea, 2de 
zin van het Reglement voor de Theol. School geschrapt worde. 
Dit geldt de woorden: In exceptioneele gevallen echter zal het 
Trustees naar zijne wijsheid mogen handelen. De Com. beveelt 
de Synode aan daartoe te besluiten. 

6. Wat aangaat Prof. Schoolland, adviseert de Com. 
met het oog op het getnigenis, door het Curatorinm v:an 
hem gegoven, tot een herbenoeming tot de volgende Sy
node. 

7. Het Curatorium geeft de Synode in overweging of het 
. in het vervolg niet betel' zou zijn dat Professoren in de Lette
ren niet definitief, maar voor een bepaalde termijn worden 
aangesteld. Uwe Com. adviseert de Synode daartoe te be-
sluiten. . 

8. Dat; gelijk het Curatorium voorstelt van 
tueerde gelden in de Algemeene Studentenkas, 
worde gestort in de kas del' Theol. School, acht 
billijk. Zij adviseert dus daartoe. 

de geresti
een-zesde 

uwe Com. 

9. Wat aangaat de houdingdoor CJ. Hackensack aange
nomen ten. opzichte van haar verplichtingen aan de Theol. 
School, besluite de Synod. dat het Moderamen aan die Classls 
een sehrijven richte, uitdrukkende ontevredenheid over het 
schrijven van den Seer. van een door die Classis benoemde 



ACTA VAN 1;)E' SYNODE DE'~ 

Com. en aanmanende, tot aanzuivering derverschuldigde gel
den. 

10. Op den last brief van CI. Holland vond uwe Com. 
een instructie van dezen iilhoud: 

])e Classis wendt zieh bij dezen tot de Synode am hawl' 
advies in te winnen, hoe er (lehandeld dient te worden met de 
Gemeenten Oakland en Jamestown, die nalatig zijn in het 
betalen vdm den aanslag voor de Theol. School. 

Ten aanzien van Oakland is ons advies, dat Synode en 
'Classis beproeven door een vermanend schrijven deze gemeen
te tot betaling van den aanslag te bewegen. 

Aangaande Jamestown eehter kan de Oom. geen advies 
geven, zoalang de protesten niet zijn hehandeld. 

11. De Olasses Hndson, Iowa en Oost-Friesland vragen 
herziening van den rooster voorde Theo!. School en ,de Oom. 
acht evenzoo een herziening noodig. Tevens adviseert zij, 
zooals 01. Grand Rapids voorstelt, daarbij terug te keeren tot 
de vroegere methode van opmaking er van. 

12. Op het voorstel van CI. Holland om het Litt. Dept. 
onzer Theol. School tot een Oollege te organiseeren, hoopt uwe 
Oom. later terug te komen, omdat zij geen tijd gehad heeft die 
zaak behoorlijk te overwegen. 

13. N og be vat het Agendum twee voorst"llen van 01. 
'Grand Rapids: 

a. ])e Synode be8luite, dat van de twee curatoren uit 
iedere Classis 8leeMs tien zilling zal hebben. 

Op dit voorstel ga de Synode niet in van wegepractische 
bezwaren. 

b. ])e Synode spreke uit, dat het beroepen van predi
kanten uit het Buitenland, met het oog op onZ{) Iheol. 
School mindel' noodig is, en (leve het daarom der vacante 
gemeenten in ernstige overweging of zij zieh daarvan 
niet dienden te onthouden. . 

De Oom. ad viseert de Synode dit voorstel aan te nemen. 

14. Tot curatoren worden op voordraeht der Olasses door 
de Synode benoemd voor vier jaren voor 

O!. Grand Rapids, Oost, Revs. F. M. TenHoor, primus en 
L. J. Hulst, sec. ' 

CI. Grand Rapids, West, Revs.P. Ekster, primus en J.' 
, N oordewier-, Bee. 
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Cl. Hackensack, Revs. E. Van den ' Berge, primus en H. 
I~erman, sec. " 

C1. Holland, Revs. A. Keizer, primus en J. Keizer, sec. 
CI. Hudson, Revs. J. Mam,i, primus enJ. Remein, sec. 
CI. Illinois, Revs. J. Riemersma, primus en J.C. Groene-' 

"eld, seC. 
CI. Iowa, Revs. H. Bode, primus en J: Wijngaarden, sec. 
CI. Muskegon, Revs. J, 1. Fles, primus en H. Van del' 

Werp, sec. . 
CJ. Oost-Friesland, Revs." H. Polgeter, primus en J. Tim

merman, ,'sec. 
En vaal' den tijd van twee jaren voor: 
.CI. Grand Rapids, Oost, Revs. J. H. Vos, primus en E. 

Van del' Vries, sec. 
CI. Grand Rapids, West, Revs. J. Post, primus en E. R. 

Haan, sec. 
Waarbij de Synodc voege S. S. Postma voor vier jaren. 

G. D. DE JONG, Rapp. 

Dit Rapport wordt aangenomen, punt voor punt behandeld 
en goedgekeurd. De voorgestelde person en worden bij "ballot" 
van den Befiba in naam der- Synode tot curatoren verkozen. 

ARTIKEL 43. 

,Rapport van den SYllodalell Pellllillgmeester. 

Uitgegeven voor restitntie en loopende onkosten ..... $628.12 
Tekort, Synode 1896 (Zie Bijlage IX, pag. 110) .. , " 129.27 

$757.39 
Ontvangen uit vier Classes ..... ' ................ 756.30' 

Tekort " .... , .... $ 1. 09 
Hierin zijn opgenomen de onkosten voar de uitgave van 

Agenda voor deze Sy~ode, die betaald zijn. 
DeiB5.00 die- de Gem. Burdick St., Kalamazoo, schuldig 

was, staat !log open. J. NOORDEWIER. 
Dit rapport wordt goedgekeurd. 
Vervolgens dient de Synod. Penningmeester nog het vol

gende in: 
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Omslag voor Synodale Onkosten. 

CLA8SIS. 

Grand Rapids ....... . 
Holland' " . , ....... . 
Muskegon ...... , ... . 
Illinois '" . ' ...... : . 
Hudson ....... " ... . 
Hackensack '" ..... . 
Iowa .............. . 
Oost-Friesland ...... . 

Aanslag Reiskostep. Bijdragen Restitutie. 

$ 250:00 $ 
220.00 
150.00 
140.00 

90.00 
80.00 

120.00 
65.00 

'2.00 $ 248.00 ...... .. 
13.50 206.50 ," .... .. 
22.80 127.20 ... '" .. 
38.00 102.00 ........ ' 

204.30 ........ $ 114.30 
179.70.. ..... . 99.70 
161.00.. ..... . 41.00 

81. 20 . . . .. . . . 16.20 

J. NOORDEWIER. 
Ook dit' wordt goedgekeurd. 

ARTlKEL 44. 

Door 'Oud. S. Dekker wordt deze ziiting gesloten met 

dankzegging. 

ZEVENDE ZITTING. 

Maandagmiddag, 20 J uni. 

ARTIKEL 45. 

Geopend door Rev. J. H. V ds, die Ps. 86: 6 laat zingen 
, en voorgaat in 't gebed. 

ARTIKEL 46. 

Er wordt appelgehouden. Alle afgevaardigden zijn aan
wezig behalve Oud. S. Van del' Laan van Cl. Muskegon, voor 
wien, naar bericht wordt, morgen zijn secundus A. Mesman 

,zal komen. 
Rev. A. Keizer verzoekt dat in ziin plaats zitting worde 

gegevenaan ziill secundus Rev. M. v. Vessem, opdat hij te 
betel' zijn aandacht zou kunnen wijden aan een rapport van de 
Synode voor ])e Wachter. Dit wordt toegestaan en aan Rev. 
A. Keizer wordt zitting gegeven als adviseerend lid. 
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ARTIKEL 47.· 

De notuleu der zittingen van Donderdag en V rijdag w()r-
den gelezen, aangenomen en goedgeke;'rd. . 

ARTIKEL 48. 

De Praeses leest 'voor een 'schrij ven del' direct'euren van 
het "Holland Home," waarin zij den wensch uitdrnkken, dat 
deze Synode doen zal, gelijk de vorige gedaan heeft, door aaJ> 
genoemd "Home" een bezoek te brengen. 

De Synode meent echter dit verzoek niet weI te kunneD 
aannemen, wijl de noodige tijd, om er aan te voldoen, ontbre
ken zaJ. 

ARTIKEL 49. 

Voorgelezen wordt het door de Com. ad hoc (Art. 32) 
ontworpen schrijven voor De Wachter in zake Christelijk 
Onderwijs, dat als voIgt wordt goedgekeurd en door het 
Moderamen geteekend: 

Geachte Vader8 en Broeder8: 
Door de Synode benoemd om een artikel in zake Christ. 

Onderwijs 'Voor De Wachter gereed te maken, hebhen wij de 
eer u h .. t volgende aan te bieden: 

, Besluit der Synode 
in cake Christ. Onderwijs op Gerif. grondelag. 

Op het Agendum dezer Synode is van de Classis IlliflOis 
het volgende te lezen: 

"De Synode spreke eich duidelijk uit, dat het eisol, 
on.8er Gere.f. beginselen is, dat onee kinderen oak door het 
lager onderwijs gekweekt worden, niet slechts vaorhet 
maatschappelijk, maar ook voor het godsdie1'(stiq en ker
kelijk leven, op Bclwlen die niet algemeen c1,ristelijk zijn, 
maar die 8taan op den bodem der Gerif. bel~idenis." 

En van Classis Grand Rapids leest men daar over dezelfde 
zaak het vOlgende: 

~'De Synode qeve aanmoediqinq omtrent het Gere.f. 
Christ. Onderwijs." 

Met het 00g op deze zoo ernstige zaak benoemde·de Syno-
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de een Com. om haar met Praeadvies te dienen. Ter bestem
der ure rapporteerde deze Com., welk rapport door 'de Synode 
werd aangenomen ,en goedgekeurd. 

Genoemd rapport bevatte de volgende gedachten: 
, U we Com. voor de zaak voor Christ. Onderwij s, inzage 

genomen habbende van wat het Agendum in dezen bevat; 
gelet op den 'toestand van de rneeste publieke scholen in 

dit land; , 
in overweging genom en de weinige sympathie, die er ge~ 

vonden ,wordt voor positief Christ. Onderwijs, ook zelfs bij 
vele leden onzer kerk, die soms meenen dat het pubUek onder
wijs voldoende is, 

is van oOl'deel dat de Synode niet meer doen kan dan h~ar 
stem opwekkend en vermanend te deen hOOl'en. 

, Zij adviseert daarom, dat de Synode niet slechts in haar 
,- vergadering uitspreke en in hare notulen opteekene, dat posi· 

'lief Christelijk Onderwijs naar Geref. beginselen onafwijsbare 
eisch is voor Geref. christenen, maar dat 61' oak een Bcbl'ijven 
namens haar in De Waelder geplaatst worde, al de leeraren en 
ouderlingen vermanende, om met al hun vermogen te werken, 
tot bevordering van beslist Christelijk Onderwijs, overal waar 
het eenigszins mogelijk is. 

E,edenen hiervoor zijn o. a. deze: 
a. Het is de eiseh van Gods W oord om de kinderen op 

te voeden in de vreeze en vermaning des Heeren; 
b. De ouders bebben bij den Doop bunner kinderen voor 

_ den Heere en voor Zijne Gemeente betuigd d"t te zullen doen; 
o. Er mag geen scbeiding plaats hebben tusschen burgel'

lijk. maatscbappelijk en godsdienstig leven, onderwijs en op
yoeding; 

d. Ook vordert bet de eer van onzen Koning, wijl Hem 
alle macbt is gegeven in hemel en op aarde, ook op het gebied 
'van onderwijs en wetenschap. 

Geen algemeen, maar bepaald Gereformeerd onderwijs, is , 
eisch voor aDze kinderen. Immel'S, geen kweekingssysteem is 
voldoende, maar de erkenning van _ de noodzakelijkheid der 
wedergeboorte, en daarnevens de el'kenning van de verbonds-. 
betrekkipg waarin God onze kinderen gesteld heeft, zijn de be
ginselen waarvan het onderwijs moet uitgaan. 

Zoo luidde het oordeel der Com. van Praeadvies, en de 
,Synode, overtuigd dat daarin de waarheid naar den Woorde 
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Gods zui ver is uitgedrukt, bindlde ernslige wen ken, geh~el 
den zuiveren inhoud er van ernstig op de harten van al d.e le
den, en in het bijzonder van al de kerkeraden onzer ChI". Ger. 
Kerkgemeenschap. ' 

N amens de Synode, etc. 

ARTIKEL 50. 

Rapport der Com. van Praeadvies voor' de rubrieken 

Dordsche Kerkenorde, J!larboekje, Statistiek, Na
donale Bededag en Kerkhnlp. Prof. H .. Beuker, D .. D., 
Rapporteur. 

Punt 1, onder het hoofd. "Dordsche Kerkenorde", betreft 
aileen Art. XXVII der D.K. 0.: De Ouderlingen en Diake
hen znllen twee jaren dienen, en ieder jaar zal het halve deel 
veranderd en anderen in de plaats gesteld worden, ten ware de 
gelegenheid en het profijt van eenige kerken het anders ver

eischen. 
Dienaangaande bracht' Classis Hndson het volgende op 

het Agendum: 
Aangezien er verschillende gedadten zijn over de toe

passing van A"t. 137, IJ, K. 0., in de gemeenten en 
. daa)door vaak allerlei wrijvinflen ontstaan onder de le

den, zoo vraaflt de Olassis de Synode of zv niet een be
sluit kan nemen, dat tot meer eenstmnmifl heid zou lBiden. 

De Oom. van Pl'aeadvies is van oordeel: 
a, Dat de daar gelloemde aftreding am de twee jaren in 

den regel behoort te geschieden. 
b. Dat de kerkeraad bet recht behoort te behouden am, 

"Is hij dit noodig oordeelt, oak de aftredende broeders weer 
mede op nominatie te ,brengen. 

U we Com, acht dit laatste wenschelijk: 10. Wijl de Ge
meente met de heste krachten en gaven ook het best gediend 
is; 20. Wijl de aftredenden veela! jnist in den weg van oefe
ning demeerdere geschiktheid hebben verkregen; 30. Wijl in 
de meeste gemeenten niet zulk een voorraad van gescbikt per
soneel voorhanden is, dat men zonder schade de aftredenden 
beslist buiten aanmerking zou kunnen houden; 40. Wijl hunne 
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eventueele verkiezing dpor de Gemeeute wei het bewijs zal 
leveren, dat zij de rechte persoueu zijn. 

Punt 2 van het Rapport betreft de rubrieken Jaarboekje 
en Statistiek. Het Agendnm heef! daarover het volgende: 

De Synode tmcMe een officieifl kerkelijk Jaar:boekje 
der Ohrist. (feref. Kerk in Amerika te bezorgen. 

01. Illinois. 

De (Jlassis wijst de Synode op het ke1'kelijk Ja(Jf('boe~
je 1898 betr'iifende de statistiek der gmneenten onder haar 
reS8ort. 

01. Grand Rapids. 
De Synode besluite dat de opgave van Auisgezinnen, 

lidmaten en zielental der gemeenten qetrouw door i.dere 
Olass;s van Iwrentweqe voor het Jaarboekje w01,de opge· 
zonden. 

OJ. Illinois, 

De Synode stelle een algmneenen regel vast VOO1' lwt in
dienen van de statistiek 

OJ. Hackensack. 
,1)001' de Synode wordt besloten: 
a. Op het eerste voorstel niet in te gaan, maar de uitga

ve van het J aarboekje te laten in de handen waarin het nu se
dert vele jaren berustte. 

b. Het tweede voorstel van OJ. Ill. aan te nemen, zoodat 
voortaan elke Olassis zorge VOor haar statistiek in het J aar

bockje. 
c. Dat bo.vendien elke Olassis op elke Synode zal indie

nen een volledige statistiek del' gemeenten onder haar ressort. 

3. Nationale Bededag. De voorstellen dienaangaan
de op het Agendum zijn deze beide: 

De Classis, overtuigd van de ,eensc1wlijklwid dat or 
nevens onzen Dankdaq oak een' iYationale Bededagge
Aouden mocht worden, stelt de Synode voor daarop bij 
de O"erheid aa·n te dl'ing<3n. OJ. Illinois. 
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Er worde aanged'l'ongen op lLet algem'een maleen van 
den voorjaars Bededag. 

Cl. Holland. 

De Com. adviseert, dat de Synode opdeze zaak zal ingaan, 
, en zich tel' verkrijging van een Nationalen Bededag tot de Re
geering zal wenden, want: 10. kunnen wij zonde~ gebed geen 

zegen verwachten, en 20. zal een Nationale Dankdagbeterbec 
grepen worden, als aan dezen een Nationale Bededag vooraf 
gaat. 

Ten einde in deze zaak betel' te mogenslagen, ga van ons 
een verzoek nit tot aile kerken in Amerika om ze te verzoeken 
met ons te willen medewerken. 

Wordt goedgekeurd. 

4. Kerkhulp. 
De Synode bepale dat de Penn. van het Kerlehulp

fonds geen onder'steuning geve aan vragende gemeent,n, 
dan nadat de plannen van de te bouwen of te vergrooten 
leerle hem ter inzaqe zijn voorqeleqd en door hem zijn ge-

. approbeerd. C1. Grand Rapids. 

De Synode oordeelt dat, voor !;letgeen deze Clasois wil, vol
doende is gezorgd door Art. 4 van het Reglement ,voor het 

Fonds Kerkhnlp: "Geen gemeente zal uit dit fonds onderstennd 
",orden, dan die zich door hare Classis tot de Oom. wendt." 

ARTIKEL 51. 

De Oom. ad hoc (Art. 12) leest voor haar ontwerp voor 

een Resolutie van Rouwbeklag ten aanzien van de 
sedert de laatste Synode overleden leeraars. Het luidt als 

voIgt: 
De Synode gedacht: 
Aan de leeraren K. v. d. Bosch en O. Vors!, beiden . 

Enieriti-predikanten, en aan S. Broekstra, dienstdoend leeraar 
del' Ohr. Geref. Kerk, ons sedert de vorige Synode door den 
dood ontvallen. 
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Terwijl zij eenerzijds het verlies betreurt, vel'troost haar 
de hope dat zij zijn ingegaan in hunne ruste, en vindt zij er 
een ernstige ~ansporing in ,voor Ons die gespaard bleven, om te 
werken terwijl het dag is. 

Wordt aangenomen en goedgekenrd. 

Rapport 
Rapporteur. 
lage IV. 

ARTIKEL 52. 

der Com. voor Kerkhulp. Rev. J. Manni, 
Het word! aangenomen en goedgekeurd. Bij. 

ARTIKEL 53. 

Wordt gelezen een schrijven van de Gemeente Sully, Ia., 
, waarin deze nog jeugdige en zwakke gemeente, wier met zoo· 

ve'el' inspanning verkregen kerk voor eenige weken, door den 
bliksem getroffen, tot den grond toe afbl'andde, verzoekt: 
a. dat de Synode al de gemeenten zon aanhevelen zoo spoedig 
mogelijk een collecte te houden vool' een nieuw kerkgebouw; 

, en b. dat de $100 die zij uit Kerkhulp ontving, baar nn ge· 

schonken mochten worden. 
Het eerste verzoek wordt door de Synode aangenomen; 

op het tweede echter besluit zij niet in te gaan, omdat daar· 
mede toch geen oogenblikkelijke bulp verscbaft wordt. 

ARTIKEL 54. 

Door Oud. H. P. Demarest ,,"ordt deze zitting met dank~ 
, zegging gesloten. 

ACHTSTE ZITTING. 

Dinsdagmorgen, 21 Juni. 

ARTIKEL 55. 

Geopend door Rev. G. HOfkel', die Psalm 119: 1 Iaat zin· 

gen en "oOl'gaat in 't gebed. 

ARTIKEL 56. 

De Notule~ worden gelezen en goedgekeurd. 



• 

OHRISTELIJK~ ,GER'EF.0RlIIfEERDE KER;K. 4,3 

ARTIKEL ,,57. ' 

Tel' tafel wordt gebracht een schrijven van Mrs. Anna 
Reed Mahood, Supt. van de W. C. T. U., inhoudende een vel', 
zoek, dat ook onze kerk den vierden Zondag in November zaI, 
aanwijzen als' "Temperance Day." 

Besloten wordt dit voor kennisgeving aan te nemen, en er 
'verdeI' niet opin te gaan. ' 

ARTIKEL 58. 

Wordt voorgelezen een schrijven van Rev. Dr. W. H. 
Roberts, Secr, van de Westersche Afd. del' Alliance of Re
formed Cburcbes, inhoudende een uitnoodiging aan onze kerk, 
om mede in deze Alliantie te treden. 

Besloten wordt een Com. te benoemen, die naar deze zaak 
onderzoek zal doen, en op de volgende Synode zal rappor
teeren. 

ARTIKEL 59. ' 

De Com. inzake scbuldbeIijdenis van Cando D. R Druk
ker rapporteert, d.t zij met Br. Drnkker beef! onderhandeld," 

en' hem bereid heeft bevollden bet volgende te beIijden en te 

, beloven: 
Ondergeteekende, D. R Drukker, vorklaar! bij dezen in

stemming met bet beslnit del' Synode, gehouden 15 J uni, 1898, 
,e. V. d. te Grand Rapids, Micb., zijn persoon betreffende. Rij 
betuigt dan ook dat het bern Ieed is, dat hij de Comm., beide 
voor de Heidenzending en voor de Inwendige ZElllding onzer 
Kerk, heeft teleurgesteld. WeI waren er omstandigheden, die 
hem tot weifeIing en verandering hebben geleid, maar hij acht 
zieh daardoor Diet verontsebuldigd. Rij hoopt daarom van de 
Kerk, die bij door zijne bandeling beeftbedroefd, zoowelals 
van den Beere·der'Gemeente, vergeving te mogen ontvangen, 
en wi! gaarne zijne haebten wijden aan de kornsl van het Ko
ningrijk Gods., Tevens verbindt hij zieh, om de kosten ten zij
nen behoeve gernaakt tijdens zijne opleiding voor den Zendings-' 
ar!>eid, terug Ie betalen aan de Kerk, met inbegrip del' College-

, . gelden van af het jaar 1892 tot het einde zijner studie aan de 
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Theo!' School, yoor zoover dot DOg nietis geschied. Deze_af
botaling zal dan moeteD geschieden met minstens $100 jaar
lijke. Tot op den tijd van algeheele aflossing zal er secnriteit 
gegeven worden, of voldoende borgstelling. Mocht echter de 
Bchuldige onverhoopt komen te overlijden, dan houdt daarme-
de de verplichting del' borgen op. -

Nog heeft de Com. mede te deelen, dat Drukker als bor
gen aanbiedt: Mr. Lambert Bewkes van Paterson, N. J., Rev. 
John C. Voorhis van Hackensack, N. J., en Mr. Jacob J. van 
Noordt van Passaic, N. J. 

Dit Rapport wordt goedgekeur4 en besloten: 
a. Dat deze belijdenis Drukker zal worden voorgelezen, 

opdat hij voor de Synode eerst zijn instemming betuige en 
daarna haar 'ondertee~ene; 

b. Een Com. te benoemen van broeders uit het Oosten

om v06r schriftelijk bewijs van borgstelling te zorgen; 
c. dat deze Com. ook zal zorgen voor publicatie del' 

schuldbelijdenis in])e Wachter, doch daarmede wachten zal, 
totdat zij schriftelijk bewijs van borgstelling in handen heeft; 

d. Dat wanneer binnen dien tijd aandit alles voldaan is, 

Cando Drukker tegelijk met de andere C~ndidaten, die er nu 
zijn, beroepbaar zal wezen. 

Hierop wordt het besluit sub a. onmiddelijk uitgevoerd, 
- en voor dat sub b. benoemd: Revs. J. Manni en J. N. 

Trompen. 

ARTIKEL 60. 

Rapport del' Com. van Praeadvies voor de Rubrieken: 

- Verslag van Kerkfondsen, Reglementen Aanbevo' 
len, Lagrave St., AIgem-eene Studentenkas, Acta 
Synodi en Incorporatie. Rev. G. D. de Jong, Rappor
teur. Het Rapport wordt aangenomen en punt voor punt be
handeld. 

1. Verslag van Kerkfondsen. 
])e Synode bepaZe dat er een jaarlijk8ch Versla(! van 
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de kerkelijke jinanti!!ri in "])e Wadter" zal w01'den 
geplaatst, 

Het ad vies del' Com.: dat zoodanig verslag geplaats! wor- • 
de, meldende de eindcijfers, word! goedgekeurd' met het 
amendement, dat de Penningmeesters ook in ])" Wachter ,zul- ' 
len opgeven, wat elk del' gemeenten heeft opgebracbt. 

2. Reglementen Aanbevolen. 
])e SyrlOde drage zorg, dat alle door haar benoemde' 

Omnm. werken v~lgens een welomschreven Reglement. ~ 
C1. Oost-Friesland. 

De Com. is van oOl'deel, dat de Synode daar zorg voor 
draagt. Wordt goedgekenrd. 

3. Lagrave St. Gem., Grand Rapids: 
])e Olassis brengt ter Synodehet dringend en vriende

lijk verzoek van den kerkeraad der Gemeente Lagrave 
St., Grand Rapids, om ondersteuning in haren jinan
tie!!len nood. Vooral met /£8t oog op de "notes" die hid 
der Kerk Bchuldig is, t. w. $300.00 Heiaenzending en, 
$550.00 ])ollarfonds. ])e kerkeraaa verzoekt, dat e'l" , 
een collecte worde opqenomen in al de gemeenten onze'l" 
lierk. 

C1. Grand Rapids. 
De Com. adviseer!: lnzake de "notes" geve de Synode 

aan de betrokken Commissien vrij beid om voor de bedragen 
andere "notes" te vragen tegen 4, percent per jaar. Goed

gekeurd. 

4. Algemeene Studentenkas: 
])e Synode besluite ten aanzien der Algem. Studenten

kas dat, indien de broeders, die daaraan nog verplichtin
gen 'hebben, binnen den tijd van tien jaren twee-derden 
"unner Bc"uld afbetalen, de rest hun dan zal worden 

• gesc"onken. 
C1. Muskegon. 

·.~ 
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U we Com. 00rdeelt,dat de, Synode geen' zeggenschap 
heeftover de bestemming dezer gelden in dezenzin. Zij 
'raad! echler tenzeerste aan, dat de Synode de verschillende 

.' Classen opwekke, om een besluit te passeeren op de eerstvol-
gende vergadering van den volgenden inhoud: Dat Leeraars 
die nog $200.000£ daar beneden schuldig zijn een-derde worde 
geschonken, zoo zij binnen een jaar twee-derden afdoen; dat 
Leeraars die nog van $200 tot $300 schuldig zijn· een-derde 

. word. geschonken zoo zij binnen 2 jaar twee-derden afdoen, en . 
zoo vervolgens den tijd van afbetaling 1 jaar min<ier stellende 
dan het aantal honderden van de schuld. 

Er wordt voorgesteld, dat de Synode zich eerst uitspreken 
zal of zij oordeelt over de bestemming dezer gelden in dezen 

. zin ~eggenschap te hebben of niet. Het antwoord der Synode 

is hevestigend. Dam'op wordt door de Synode goedgekeurd 
wat de Com. van Praead vies vooraf door de Classes wilde zlen 
besloten .. 

5. Synodale Acta. 
lJe Synode late meero Acta's drukken dan in 1896. 

CJ. HQlland. 
De Com. adviseert dat de Synode 1000 ex. der Acta late 

drukken. Wordt goedgekeurd, en met betrekking tot Classis 
Eackensack wordt besloten haar op te dragen om zooveel nit 
de Acta, als zii noodig acht, in' t Engelsch te vertalen en in 
The Banner oj' Truth te doen opnemen, en de onkosten daar
van bij de Synode in rekening te brengen. 

6. Acten van Incorporatie. 
lJe Synode zorge voor de herziening van .de Acte van 

incorporatie onzer gemeenten in IMichigan. 
·CJ. Grand Rapids. 

De Com. is van oordeel, dat ergeennoodzakelijkheid be
staat om te trachten de Acte van Incorporatie onzer gemeen
ten in Michigan veranderd te krijgen. 
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Tegen dit oordeelder Oom. wordt bezwaar ingebraclit. 
01. Grand Rapids betwijfelt of de tegenwoordig in gebrurk 
zijnde vorm der Acte weI geschikt is, ,om een goederechts· 

'positie te verzekeren. N ada.t echter van bevoegdezijde is ver
zekerd, dat er voor dezen twijfel geen grond .is, naardien de 
Staat rekening hondt, niet alleen met de D. K. 0 ,maar ook 
metonze Synodale besluiten, wordt het ad vies goedgekeurd, 

ARTIKEL 61. 

Rapport van de Com. van Toezicht op "De Wach
ter." Rev. J. Noordewier, Rapporteur. Voor zoover het 
finantieel verslag is wordt het goedgekeurd en .zal het in de 
Bijlagen worden opgenomen, en voor zoover het zaken ter be
handeling bevat, zal dit geschieden in verband met het Prae

advies der Oom. voor Wachferzaken. 

ARTIKEL 62. 

Rapport der Oom. van Praeadvies voor de rubrieken 

Psalmgezang en Wachterzaken. Rev. P. Ekster, Rap
porteur. 
ElJ'I'waarde Broders: 

De rubriek Psalmen als Kerkgezang bevat een voor
stel van dezen inhoud: . 

De Synode handltave Art. 69der D. K. O. en wijzi- . 
ge Art. 49 dlJ'l' Synodale Acta van 1890. 

01. Holland. 
Uwe Oom. adviseert de Synode ernstig op dezezaak niet 

in 'te gaan, aangezien: 
a. De Synode van 1890 meer dan <len zitting aan deze 

qnestie gewijd, en haar met grooten ernst behandeld heeft," en 
b. De gronden in Bijlage VIII, Acta 1890, ,opgegeven, 

oak voor dezeSynode voldoende zijn. 
Aangaande Wachterzaken kwam op het Agendum dit 

voorstel: 
De Synode trachte "De WachtlJ'l''' te.vergrooten, in

dien mogelijk zonder de /c08ten van uitgaaf te v",'meer
. deren. 

01. Holland. 
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althansde Synode beslniten mocht de Internationale Les,en-' 
reeks te blijven volgen, . . . / 

5. Omtrent de overige medewerkers beslisse de Synode 
bij voorkenr zelf. 

In overeenstemming met dit ad vie, beslnit de Synode bij 

vernieuwing tot aau de volgende SyilOde op dezelfde.voorwaar

den als tot nu de Hoofdredactie aan Rev. A. Keizer, de Ad

ministratie aan Mr. W. Brink, en het drnkken aan MT. Ii:.. 

Holk~boer op te dragen. De benoeming van een bewerker 

voor de S. S. les wordt nitgesteld tot het Praead vies S. S. ge

zang en ·S. S. les zal zijn gehoord en behandeld. Vervolgens 

worden Revs. L. J. Hulst en IT. v. d. Werp herbenoemd als 

medewerkers, en als een vierde medewerker nog Rev. G.· D. 

de J<)ng benoemd, met de bepaling, dat de $100.00, die tot 

hiertoe de beide medewel'kers ontvingen, nu tusschen deze drie, 
zal worden verdeeld. Op het voorstel een del' medewerkers 

a!', Secundus-Redacteur te benoemen, wordt Rev. G. p, 
de J ong daartoe gekozen. 

3. Ook legt de Com. van Toezicht ter tafel of ook de 
- predikanten niet het volle abonnements-geld voor De Wachter 

dienden te betalen, met uitzondering van het person eel aan 
De Wachter verbonden. 

De Com. heeft hieromtrent niets te ad vi,eeren, maar legt 
dit ter Synodale tafel, omdat van verschillende zijden aanmer
kingen hierover tot de Com. van .Toezicht kwamen. . 

Namens de Com.: 

J. N oordewier, 

H. Benker, 

A. Keizer, 
S. S. Postma, 

W. Brin,>, Adm. 

N adat de opmerkingen gemaakt zijn dat, toen de predikan

ten het blad gratis ontvingen, daar niemand tegen opkwam; 

dat .men hier algemeen voor kerkelijke bladen voor de pi'edi-
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kanten half geld vraagt, en zells de railroads hen v.oor half geld 
laten reizen, wordt dit voorstel afgestemd. , . 

ARTIKEL 63. 

Benoemd worden om een nieuwen rooster te ·ont~erpeI?

Voor de Theo1. School: 
Uit 01. Grand Rapids-J. N oordewier. 

" "Holland-J. W. Garvelink. 

" 
" 
" 
" 
" 

" Hudson-B. Botbij1. 
" Illinois-S. Dekker. 
" lowa-J. Wijngaarden. 
" Mnskegon-A. Bolt. 
"'Oost-Friesland-G. HOlker en 

S. S. Postma, Penn. der TheoL Scho?1. 

ARTIKEL 64. 

Rev. J. de Vries vraagt een oogenblikhet woord, dat hem 
gegeven wordt. Hij deelt mede dst de Gem. Snn gaarne 
$75.00 zon willen leenen ter voltooiing, van haar kerkgebonw. 
Uit Kerkhulp is haar die som weI toegezegd, maar eerst tegen 
de herfst zal dit,fonds kunnen uitbetalen, en Sun zou nu zoo 
gaarfte haar kerk voltooien. Hij vraagt of er niet iemand is, 
die voor enk~le maanden de gem. Sun die $75.00 wil leenen, 

eh of men dat hem wil te kennen ·geven. 

ARTIKEL 65. 

Oud .. F. Peters laat zingen Ps. 84: 3, en slui! daarna deze 

zilting met dankzegging. 

NEGENDE ZITTING. 

Dinsdagmiddag, 21 Juni. 

ARTIKEL 66. 

Geopend met gebed door Rev. M. v. Vessemna het zin

gen van Ps. 99.: 1. 
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ARTIKEL 67. 

De Com. voor het ontwerpen van' een nieuwen Rooster 
, 

yoor de Theol. School (Art. 63) rapporte~i·t als voigt: 
U we Com. heeft geoordeeld het bed rag voor de Theol., 

School benoodigd te moeten stell,'n op ruim $5700.00. Daar
toe moest de berekening gemaakt w()J"den tegen 55 cts. per 
huisgezin. Op deze basis wordt de aallslag voor de verschil-' 
len de Classes aldus: 
CI. Grand Rapids, $1437.70. 01. Iowa, $596.20 
CI. Holland 1161.55. 
CJ. Muskegon, 798.60. 

OJ. Hudson, 460.,90 
, 01. Hackensack, 301. 95 

Cl. Illinois, 708.35. Ot. Oost-Fries!. 266.75 
J. NOORDEWIER, ~app. 

Dit Rapport word't goedgekeurd. 

ARTIKEL 68. 

Rapport der Com. van Praeadvies voor de rnbrieken 

Correspondentie met Zusterkerken en Vereeniging 
met de U. P. Church. 'Rev. J. Wijngaarden, RapporteHl'. 
Het wordt aangenomen en punt voor punt behandeld. 

WeIEerwaarde B roeders: 
1. Aan correspondentie met zusterkerken is door OllZe 

Kerk tot him·toe weinig aandacht gewijd. De Classis Grand 
RILpids deed er daarom zeer wei aan, het volgende voorstel op: 
het Agendum te brengen: 

De Synodereqele de correspondentie met de zusterker-
ken, zoo binnen- al8 buitenland8che. Zij be pale: 

a. .Met wie zij sal qe8chieden, 
b. Waarin zij zal bestaan, en trachte 

, c. Zoo moqelijk daarin eenheid te b,oBnqen. 
U we Com. is met C!. Grand Rapids van oordeel, dat deze 

zaak met meer ernst moet worden ter hand genomen, dan tot 
dusverre is gesehied. Ooze Kerkelijke Correspond en tie be' 

,paalde zieh veelal tot het wisselen van groeten" hetzij per 
brief, hetzij door, middel van deputaten. Overigens ging elke 
kerk haar eigen gang, zander vee I profijt te trekken van die 
correspolldentie. Dit was bij onze .Dordsche vaderen geheel ' 
,anders. In dien bloeitijd der Geref. Belijdenis en Kerkregee-
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ri'ng hielden de zusterkerken gemeenscbap met' en loezicht op 
elkaar, oak tot wering en uitzuivering van aUe ongereformeer':' 
de bestanddeelen. Hoe krachtig en gezegend de Rerkelijke 
Correspondentie toeD werkte, ,zien we in Nederland, van af de 
Synode te Emden 1571 tot die teDordt 1618; in Engeland op 
de Synode van Westminster 1648, en in Frankrijk op de Synode 
te Parijs 1'559. Znlk een Kerkelijke Correspondentie is, ge· 
grond in Gods Woord, hetwelk ons leert dat oog, oor en hand 
op elkaar zijn aangelegd, en tot elkaar niet mogen zeggen: '·Ik 
heb u niet noodig." 

Toen in later tijd de collegialistische zuurdeesem meer 
doordrong, verloar deze correspondentie haar zuiverheid en be· 
teekenis; men ging dweepen met "kerkgenootscbappen" en elk 
sloot in zijn eigen kerk zicb op. Thans echter begint de oude 
leer van de catholiciteit der kerk weer op te leven; in overeen· 
.temming met het N.T. beginsel van wereldkerk, en daarom 
moet ook de kerkelijke correspondentie nader worden geregeld. 

Zoodanige correspondentie moet o. i. niet slechts bestaan 
in het wisselen van groeten en beleefdheids-bezoeken; maar ook 
a. in het zen den van deputaten naar elkanders meerdere ver·, 
gaderingen met ad viseerende stem; b. in het op elksar acht 
geven, dat men noch in leer, noch in dienst en tncht afwijke 
van de Gere£. heginselen; c. in het onderling overleg, hoe zich, 
jegens derden te houden; d. in het dienen van elkaar met 
voorlichting, vooral waar er sprake is van wijziging in Can· 
fessie, 'Kerkenorde en Liturgie. 

Daarom komt het ons wenschelijk voor, dat zoodanig" 
Correspondentiemet Znsterkerken, met erkend Geref. Belijde. 

,nisschriften,gezocht worde om zoodoende - moge God het ge· 
ven'- te zijner tijd ('len welomschreven correspondentie tus
schen Zusterkerken van Geref. huize tot stand te brengen. 
U we Com. zon het ook ten zeerste toejuichen indien er eerlang 
eens een Generale Synode of Concilie van Geref. }{erken bijeen 
mocht komen, met het bepaalde doel om ane vreemde bestand-. 
deelen in de onderscheidene Geref. Kerken onzer dagen' uit te 
zuiveren, en om de gezonde richting allerwege te bevorder.en. 
Eerst dan kan er volkomen eenheid en eene welomschreven 
correspondentie tnsschen alle Geref. Zusterkerken tot stand ko
men, en ook eerst dan kan ten volle nitgemaakt worden, met 
welke kerken die correspondentie zal geschieden. Daarom zal 
deze Synode onzes erachtens weI doen door aan deputaten ·voor 
correspondentie met Znsterkerken op te dragen, dat zij .fe gele. 
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gener tijd en plaats van een en ander melding maken, en in die, 
richting arbeiden, om zoodoende ook mede te werken tel' voor· 
bereiding van een algemeen Concilie ,van Geref. Kerken.' 

Op de vra.g van CJ. Grand Rapids: met wie deze COfl'es· 
pondentie zal geschieden, antwoorde de Synode voorloopig:' 
Wat de Buitenlandsche Kerken betreft houde men zich .an'de 
kerken met wie we tot dusver con:espondeerden, t. w. 'de-Gel'. 
Kerke!) in Nederland, de Oud Gerefonneerde Kerk in Duitsch-

• land en de Gere£. Kerk in Z. Afrika; wat de kerken in dit land 
betreft worde gecorrespondeerd met de U. P. Church en met 
de Ref. Church, vooral met de Hollandsche tak der Ref. 
Ohnrchc 

Dit wordt goedgekeurd met deze bijvoegingen: 
a. Ten aanzien van de verschillende takken del' Presb. 

Ohurch in Amerika en Schotland zal een Com. benoeme! wor
den om naar deze kerken onderzoek te doen, en op de volgende 
Synode te rapporteeren in hoever daarmee correspondentie kan 
worden aangegaan; 

b. Deze correspondentie bedoelt natnnrlijk niet, dat'die 
kerken bescho,uwd worden als in Belijdenis, Kerkenorde eri' 
praktijk in ieder opzicht met onze Kerk overeen te stemmen. 

Bij deze zaken komt ook het indertijd met onzen afge
vaardigde naar de Synode del' Geref. Kerken in Nederland, te 
Dordrecht voorgevallene, tel' sprake, met de daal'llit voortge
vloeide hriefwisseling. Na eenige discussie en voorlezing van 
twee brieven van de Deputaten voor de Correspond en tie van ,de 
Geref. Kerken in Nederland met Buitenlandsche, kerken, (zie 
Bijlage I), wordt besloten van deze zaak oaf te stappen. 

2. Dezelfde rubriek bevat nog een voorstel van OJ. Illi
nois. Het is dit: 

De Synod. bepa1e dat Atte8tatien 81ceMs mOllen Ill31Je
ven worden aan en ontvangen van ojficieel erkende Zus~ 
terkerken. 

Uwe Com. adviseert, dat de Synode dienaangaande thans 
niets nieuws bepale, aangezien er vooreers! genoeg bepalingen 

_ over deze,zaak ziin, en de kerkelijke correspondentie nog geen 
vaste regeling heeft. 

..... ~ 

! ' 
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Van de zijde van 01. Illin,ois wordt ;dit punt nog' wat toe

gelicht. De.laatste editie onzer KerkenOl'de (1897)' heeft bij 
Art. 82, D. K. 0., deze bepalingen: ; 

Vertrek van leden naar andere kerken • 

..&an lede,D, vertrekkende naar andere kerken, die met ODS 

op den Algemeenen Ohristelijken grondslag staan, geve men, 

. des gevraagd, een getuigenis van geloofen leven. 

Leden uit kerken van minder juiste formatie. 

Leden, komende met attest uit kerken van mindel' juiste 

format ie, maar in lee1' en leven zuiver zijnde. znllen op attest 

worden aangenomen, 'mits ze beloven; dat ze zich aan opzicht 

en tucht van den kerkeraad zullen onderwerpen. 

Deze bepaHogen nu dienden naar het oordee! van Classis 

lllinois beh;,orlijk begrensd te wordeD; vandaar haar voorste1. 

De Synode echter acht daarvoor de tijd nu niet gekomen,' 

en lieurt bet Praead vies goed. 

3. Aangaande Vereeniging met de U. P. Church, 
bevond uwe Oom., dat slechts twee classes bet voorloopig aan
genomen besluit del' vorige Synode onveranderd willen aange
nomen hebben, en dat alle andere classes bet geheel of gedee!
telijk verworpen willen zien. V 001' zooverre wij kunnen nagaan 
ligt de reden daarvoor deels in de weinige bekendheid onder 
ons volli met die kerk, en deels io de loopende gernchten, dat 
80mmige gemeenten dier kerk zeer traag zijn in de tuchtsoefe
ning over leden van geheime ~enootschappen. 

U we Oom. meent, dat de Synode het meest in overeen
ming met de ingekomen iustructien handelen zal, als zij ofti~ 
ciee! bet voorloopig aanl!:enomen besluit vervallen . verklaart, 
en dan de correspondentie met de U. P. Ohurch zoekt te rege· 
len, evenals met andere zusterkerken. 
, Wordt goedgekeurd. 

4. Ooli is ons nog tel' hand ge.teld een bij de Classis 
Iowa ingekomen schrijven nit Rosario, Argentijnsche Repu
bliek, Z. Amerika, van welk schrijven genoemde Classis de 
Syoode verzoekt kennis te- nemeD, en te zien wat er voor die 
nederzetting kan gedaan worden. (Al!:endum, pag. 11.) 

, , 
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Uwe'Com. bevond, mede uit eensehrijven dQorde Sy~o
dale Com. ontvangen, dat de Holl. Christ. Geref. Gemeente 
aldaar, zieh op raad van'deGeref. Rerken in Nederhindtot 
ons heeft gewend, en dringend verzoeht, dat de Synode iemand 
afvaardigen zal om overzicht van haar toestand ,te nemen., "en 
dat dien afgevaardigde volkomen mandaat gegeven zalworden, 
om itl spoedeisehende zaken handel end op te tred'en, alsmede 
om in Buenos Ayres de zaken te regelen naar "iscll van Gods 
Woord en onze daarop gegronde BeJijdenis en Rerken
orde. 'Ook wordt gevraagd om een copie van de Acta dezer 
Synodeen om zoo spoedig mogelijk antwoord op dit schrij-
ven. 

U we Com. geeft de Synode in overweging om aan dit vel'- . 
"zoek te void Den, opdat zulk een afgevaardigde met znlk een 
. mandaat het noodige doe om een geregeld kerkelijk leven on

der ben te vestigen, en daat'ua van zijn werk rapport uitbrenge, 
van de toestanden en behoeften dezer gemeente kennis ver~ 
spreide, voor haar sympathie wekke etc. Ookdrage de Sy
node aan De Wachter administratie op geregeld eenige ex. van 

. ons ·kerkelijk bIad gratis aan den kerkeraad aldaar op te zen
den, en aan het MQderamen am te zorgen voal' toezending van 
een ex. van de Acta dezer Synode. 

Een breede disenssie voIgt, welke de sympathie del' Syno
de voor deze broederen duidelijk' uitkomen doe!. Het alge
meen oOl·deel blijkt echter te zijn, dat voor eenigszins afdoe'nde' 

. hulp de medewerking van de Geref. Rerken in Nederland 
. . 
lloodig ,zou zijn, maar dat onze ,Rerk aIleen van wege haar 
kleine kracht en vele, en dringende behoeften in eigen kring, 
niet daen kan, wat zij andel'S gaarne zau willen doeD. 

Besloten wordt: a. deze zaak te leggen in handen van 
den Board voor lnw. Zending, en b. aan dien kerkeraad te 
doen zenden 3 ex. van de Acta dezer Synode, en wekeJijks 6 ex. 
van De Wachter gratis, tot de volgende Synode. 

ARTIKEL 69. 

Door Oud. A. Bliek wordt deze zitting met dankzegging 
gesloten, nadat gezongen is Ps. 68: 17. 

.... ~ 
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TIENDE ZITTING. 

Woensdagmorgen, 22 luni. 

ARTIKEL 70. 

Wordt door Rev. J. Remein met gebed geopend, nadat 
. gezongen is Ps. 133.: 1. 

ARTIKEL 71. 

De Notulen, worden gelezen, aangenomen en goedge
keurd. 

ARTIKEL 72. 

Namens de Oom. van Praeadvies voor de Rubriek Theol. 
School brengt haar Rapporteur, Rev. G. D. de Jong, nog 
het volgende ter tafel ter aanvulling van haar Rapport, Art. 42. 

Toen het tijd was, dat uwe Oom. moest rapporteeren over 
de haar opge<lragen zaken, waren er twee dingen die door ous 
nog Diet genoeg waren overwogen: / 

a. De landerijen in Minnesota .. In zijn Rapport 
deelt het Ouratorium mede, dat de Trustees in het uajaar van 
1896, ten bate van de Bibliotbeek, door de besehikking van 
Mrs. Ellen V. de J ong, geb. van den Berge, eigenaars gewor
den zijn van 320 acres land in Pipestone 00., Minn., on
der den naam van' oJ acobus .van den Berge-fonds," en dat de 
Trustees den kerkeraad vim Orange Oity, die hen in deze zaak 
welwillend met raad en daad had bijgestaan', gemaehtigd had
den deze landerijen te verkoopen, mits niet onder ,$22.00 per 
acre. Verder vragen de Trustees het oordeel der Syuode. 

Uwe Oom. adviseert de Synode het Ouratorium te macbti
gen deze landerijen te verkoopen voor niet minder dan $20.00 
per acre. Naar opbrengst dezer landen gerekend,oordeelt uwe 
(Jom. dat dit een billijke prijs is, terwijl het, naar de ervaring 
leerde, voordeeliger is voor de School deze eigendommen voor 
dien prijs te verkoopen, dan dat ze door anderen worden be
\1eerd in naam van bet Our"torium. 

W ordt goedgekeurd. 
b. Een voorstel van Olassis Holland op het Agendum, 

aldus luidende: 

• 
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De Synode beproeve om im verbindin g met lwt Litt. 
Dep. onzer Theol. School een College te orgl1lniselffen, 
opdat onze jonge men8chen, die hooger onderwij8 ontvan
gen, niet tanglff in alliffiei imrichtingen, buiten onzen 
kring behoeven te dwalen, maar onder onzen eigen Gere
formeerden imvloed kunnen gevarmd worden. 

U we Com. sluit zieh bij dit voorstel van CJ. Holland san 
en adviseert tot goedkeuring en uitvoering er van. Zij houdt 
zieh van de wenseheIijkheid van een College overtuigd, oj} 
grond van de volgende overwegingen: 

a. In vergelijking van kerken, die een eigene Iuriehtiug 
hebben, zijn er sleehts weinige jonge mensehen, die ill onze 
kerk een hoogere opleiding ontvangen. 

b. Parson en van onze kerk, die een haogere opleidin'g 
zoeken, zijn genoodzaakt die elders zieh te verschaffen; hier
door komen zij dikwijls onder invloeden, welke nadeelig wer
ken op hun Gereformeerd kerkelijk stand punt. 

c. Onze Kerk heeft geen Inriehting, waar onderwijzero 
gekweekt kunnen worden, naar de beginselen door ons voor
gestaan. 

d. .v ele PubIieke Seholen zullen voorkeur geven aan on
derwijzers, opgeleid aan een Inrichting als naar dit voorstel 
zou verkregen worden.~, 

e. Onze leeraars hebhen niet zulk een veelzijdige oplei
ding als door eim College Cursus wordt geboden. 

f. Wanneer er eenCollege Cnrsus bestaat, kall iemand, 
die gedurende of na den Cursus bIijkt ongeschikt te' ziju voor 
of zelf oordeelt niet geroepen te zijn tot leeraar, een ander be-
roep kiezen. . 

g' Deze regeling aanvaardende, kunnen de Prof. in de 
Theologie al hunne krachten wijden aan het onderwijs in de 
Theologie. ' 

G. D. DE JONG,/Rapp. 

Dit praeadvies ontlokt een zeer belangrijke en geanimeer-' 
de diseussie. Ten aanzien van de behoefte aan een College, 
hJijkt er de meeste eimstemmigheid te bestaan, maar er word! 
niet geIijk gedaeht over de vraag of zulk een College van 
de Kerk kan en mag en zal uitgaan. Ten slotte word! het 
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praeadvi~s goedgekeu'rd en daarmede de w~n8ohelijkheid emier 
College uitgesprpken, en daarna beslo,tende zaak terug te wij
,zen naar de Oom. van Praeadvies om haar nogmaals in te den~ 

,ken en met degehoorde discussie rekening houdend, een wei 

belijnd plan te ontwerpen. Aan de Oom. worden toegevoegd 

de B.B. H. van Hongen enF. M. TenHoor. 

ARTIKEL 73. 

Deze zitting wordt gesloten met dankzegging door Oud. 

A. Bolt. 

ELFDE ZITTING. 
I 
W oensdagmiddag, 22 J uuL ' 

ARTIJ(EL H. 

, Geopend door Rev. J. 0, Groeneveld, die Ps. 32: 6 laat 

zingen en v~:)Ql'gaat in 't gebed. 

ARTIKEL 75. 

De Synode vergadert in Oomite. 

ARTIKEL 76. 

De Oom. van Praead vies voor Theo!. Schoolzaken heef! 

nn, voorde stichting van een College, het volgende plan 
ontworpen: 

Uwe Oommissie, 
overwegende, dat, hoezeer een Oollege als bedoeld wordt, 

onder toezicht del' Kerk moet staan, toch zulk een Inrichting 
im finantieel en materieel, wat het beginsel aangaat, niet van 
de Kerk kan uitgaan; 

overwegende, dat echter tot het tot stand komen er van de 
huIp,der Kerk onmisbaar zaI zijn, en 

, vertronwende, dat de Synode, die reeds de wenscbelijk. 
beid v;>n een Oollegeuitsprak, gereed ztil zijn die bnIp te hie
de", indien slechts daardoor geen meerde,e lasten op de Kerk 
worden geJegd, ' ' 

oordeelt, dat bet volgende plan aan deze voorwaarden be
, ,antwoordt, en adviseert de Synode bet te accepteeren:. 
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a. Het College van Trustees van de College besta nit oen 
pm'soon nit elke Classis onzer Kerk, .door de Olassis daa,toe 
verzocht. ' 

, 

b. De'leercn,sns worde bepaald op 6 jaar ... en bevatte de 
vakken die algemeen in COlleges in de praepar. dept., fresh
man eI? sophomore jaren gedoceerd worden. 

c. De onkosten worden. bestreden nit vrije giften van de 
voorstanders van Hooger Onderwijs en eventue;;le schoolgel
den, welke ongeveer $1600.00 moeten bedragen ter bezoldiging 
van twee professoren. Bovendien biede de Kerk voorshands 
de hnlp onder letter d. nader omschreven. 

d. De Kerk sta voor dit doel af: 
1. Zooveel van het gebruik van het TheoL Schoolgebouw 

als er toe noodig IS. 
2. De twee Lit!. Professoren, nu aan de TheoL School 

ve,bonden, met verplichting hen te blijven bezoldigen, 
3. Zij geeft vrij heid en ]jeveelt aan, dat de verzorgers 

,dezer Inrichting vrije giften v~~r dit onderwijs inzamelen. 
4. Zij sta de Prof. in de Theologie af om in deze Inrich

ting onde,wijs te geven in Bijbelstndie; Ned. Taal, Ned. Ge~ 
schiedenis, en Gesehiedenis der Wijsbegeerte. 

Deze eoncessie is van kraeht tot tijd en wijle de toestan-' 
den rijp zijn voor een finale scbeiding tusschen de Litt. ell. 
TheoL Departementen. (Zie Art. 48, Acta 18B4). 

e. De Kerk ontvangt daarvoor: 
1. Dat hare Studenten ,eeht hebben op den geheelen 

cursus. 
. 2. Da! Studenten, die komen met het doel om opgeleid 

te worden voor Bedienaar des Woords, . het schoolgeld betalen 
aan de TheoL School. 

f Daar het eenige jaren neemt voor dit geheele plan in' .. 
werking.is gebracht, verbindl de Kerk zieh aan dit plan van 
samenwerking voor den tijd van 10 jaren, tenzij het met 
de volgende Synode mocht blijken onuitvoerbaal' te zijn. 

G. D. DE JONG, Rapp. 

DitRapport wordt breedvoerig besproken en eindelijk 
goedgekeurd. 

. ARTIKEL 77. 

Rapport der Com. van Praead vies voo' de Rubriek: 
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&ynode Houden en Syn~dale Afvaardiging. Rev. F. 
M. TenRoor, Rapporteur. . 

1. Ret Agendum bevat onder den titel Synode' Hou' 
den dit voorstel: . 

J)e Classis oordeelt, dat het ongewenscht en oniwodifl 
is, am de twee jaren Synode te !wuden, zoowel met het 
oog op de enmYne kosten als de behandeling der zaken. 

J)aarom besluite de Synode.: 
dat de Generale Synode in drie Particulie1'e Synoden . 

zal worden ingedeeldj 
dat de afvaardiging naar de Generale Synode door 

de Classes zal geschioden, en 
dat de Generale Synode am de d"ie jaren door een der 

gemeenten in Mich. zal worden samengeroepen. 
01. Grand Rapids. 

Ret,Praeadvies houdt in een aanbeveling en verdere uit

werking van dit plan. Er worden echter verschillende bezwa
ren tegen ingebracht, met name dat op, deze wijze geen kosten 
gespaard, maar wei kosten vermeerderd worden, die dan in
plaats van op de geheele Rerk, op de Olasses Illinois, Iowa en 
Oost·Friesland zouden drukken, en dat· met het oog op de be-

.. handeling del' zaken eel) Synode om de drie jaren VOor vele 

dingen hinderlijk zou zijn. Diensvolgens wordt het eerete deel 
vaf het rapport eenparig verworpen. 

2. Afvaardiging naar de Synode. 

J)e Synode herzie Art. 71, Acta 1896, handelende 
over de wijze van afvaardigilng naar de Synode. 

CI. Rolland. 

Praeadvies: De Oom. adviseert om hij Art. n,Ac!a 1896! 
te hlijven, om de daar genoemde gronden. 

Wordt g<Jedgekeurd. 
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ARTIKEL 78. 

Rapport der Com. van Praeadvies voor de Rubliek Ge
loofsbelijdenis. Rev. F. M. TenRoor, Rapporteur. 

Eerwaarde Broeder8:. 
U we Com. heeft in overweging genomen wat het Ag~n

dum bevat ten aallzien vall Art, 36 onze" Geloofsbelijdenis,dat' 
van dezen inhoud is: 

Gravamen inzake Aet. 2de qedeeUe van Art. 36 
onur Geloof8belijdeni8. 

De Olassi8, overweqende: a. dat wij de bedoelde iin-
8nede in qenoemd Art. in qeen anderen zin moqen opvat
ten dan blijkens de qetuiqeni8 der qe8ehiedeni8 de bedoe
ling onzer vaderen was j 

b. dat du8 de bedoelinq van deze zinsnede is, dat de 
overheid . reeAt heeft en verplieht is am afq9derij en 
valse hen qodsdienst des noods met het zwaard uit te 
roeien; 

c. dat dit in 8trijd i8 met de duidelijke ui/spraken 
derH. ScArift: 

leqt bij dezlYfl Aaar bezwaar in Aet midden det Syno
de neder, er teven8 op wijzende, dat zij Aet raadzaam 
aeAt om ook te verduidelijken de uitdrukkinq: dat Aet 
ambt der Overheid i8.. .. Aet Woord de8 Evangelies 
alom te doen prediken. 

Cl. Grand Rapids. 
De Ola88is geeft de Synode in overweqing of er ook 

door Aaar iets qedaan zal worden ten aanzien van Art; 
36 onzer Oonfes8ie.~ 

ct Iowa. 
Aangezien de Synode der Geref. Kerken in N~d., Art. 36, 

in behandeling heeft, en beBloot om ad vies te . vragen aall aile. 
Geref. Kerken, waarmee zij correspondentie heeft, iB het ad vies . 
del' Com. dat deze Synode hierover geen beslissing neme, maar 
de zaak ter tafel houde tot een volgende Synode. 

F. M. TEN ROOR, Rapp. 
Dit Rapport wordt aangenomen en goedgekeurd .. 

ARTIKEL 79. 

'. De Com. voor de Emeriti Kas rapporteert bij monde 
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van Rev. J. H. Vos. Het wordtvoor kennisgeving aang~no
plen. Bijlage· VIL 

. ARTIKEL SO. 

Oud, J. Wiersmasluit deze zitting met dankzeggirig. 

TW AALFDE ZITTING. 

Donderdagmorgen, 23 Juni. 

ARTIKEL S1. 

Wordt geopend door Rev. J. Schepers lllet te laten zingen 
Ps. 119:3 en gebed. 

ARTIKEL S2. 

De N otulen gelezen, aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 83. 

Rapport der Oom. van l'raeadvies voor de Rubriek: 
Emeriti-Kas. Rev. J. H. Vos, Rapporteur. 

:Eerwaarde BraedeTs: 
. Twee Olasses, hebben, blijkens bet Agendum, zich· de 

zaak der Emeriti-kas bijzonder aangetrokken, en wei bewust, 
dat aan verbetering groote behoefte is, doen zij voorstellen 

-naar haar inzien daartoe strekkende. 
Classis Muskegon verwacht bet ere verzorging van aDze 

Emeriti-Pred. met hnnne wednwen en weezen, indien .. Art.-13, 
D. K. 0., werd overgebracht in de sfeer van het amh! der 
barmhartigheid, n. I. van bet Diakonaat, op deze wijze: 

1. De Emeriti-kas blijve bestaan als algemeene kas voor 
gebeel de Kerk. 

2. In die kas vloeien de bijdragen der gemeente nit 
. hunne diakonie-kassen procents-gewijze. 

3. De gemeenten, die geen armen te verzorgen hebben, 
storten hare arm-collecten desverkiezende gebeel in die kas. 

Uwe Oom. oordeelt ecbter, dat dil ons niet belpen, maar 
_wei verder van 'tspoor brengen zoll, wijl wij dan gansch geen 
. basis zouden hebben, en onze Emeritipredikanten weer de 
dupe zouden worden. 
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(Jlassis Grand Rapids verwacht verbetering voor de kas 
en bevordering van de gewilligheid der gemeenten, indien ien 
vroeger verworpen voorstel nu onder de gegeven omstandig
heden werd aangenOmen, dat de predikanten een procent van 
hnnn;, bezoldiging in die kas storten; , 

Uwe Com. kan ook totaanneming van dit voorstel Diet 
adviseeren, ten eerate, omdat het niet billijk is, en ten tweede, 
omdat het de vraag blijft of de kas er voordeel bijzou 
hebben. 

Tot zoover wordt het Rapport aangenomen en goedge
keurd, en in de discussie wordt er,nadruk op gelegd, dat het 
beginsel van Art. 13, ,D. K. 0., niet is barinhartigheid, maar: 
"'De arbeider is zijn loon waardig," d. i. ook den l,oon van 
onderhouden te worden door de kerk, aan welke hij zijn leven 
heeft ge,wijd, als hij oud geworden is en er behoefte aan heaft, 

, en evenzoo onderboud voar zijn weduwe en weezen, als hij die 

onverzorgd achterlaat. 
Wat de COm, daarop ter verbetering adviseert, wordt Diet 

goedgekeurd, maar in plaats daarvan besloten: 
De Synode blijft bij het oude, maar opdat er beter 'voor 

gezorgd worde, dat elke OJassi. haar aanslag betale, zal elke 
Classis, die dit nog niet deed, eeu Class. Penn. voor dit fODd. 
benoemen,die op elke Class. Verg. verslag zal doen in hoe
verre door de gemeenten onder· haar ressort al of niet aan 

de verplichting is voldaan. Ook zal de Algemeene Penn. een 
specilieke opgave doen in])e Wachter, van aanslag, ontvangst 
en tekort voor Gemeenten ell Olasses. 

Nll voigt DOg het laatste gedeelte van het Rapport: 
Op de vraag van Classis Hackensack: 

Wat adviseert de Synode te doen, met betrekking tot 
den dienst of het onderhoud van een onzer leeraars, die 
zonder dienst en zonder middel van bestaan is? 

RaD de Com. geen beslist antwoord geven. Het komt 
haar voor dot in, de Emeriti-kas voor hem geen plaats is, en 
men op zijn gewil1igheid, om de gemeenten te dienen, slecht. 
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kan 9pmerkzaam maken, en hem tot dit een enander der naas·. 
te omgeving aanbevelen. . 

W ordt goedgekeurd. 

Eindelijk heeft uwe Com. nog de volgendemededeeling: 

DEAANSLAG 
. Was v66r 1897 VOOR. Werd in 1897 

$4.00.00 ... .' .... CI. Grand Rapids, ...... $487.50. 
350.00 ........ " Holland ........... ' 321.25. 
200.00 ... , .... " Muskegon ........... 257.50. 
175.00 ........ " Illinois ........... ,. 237.50. 
175.00 ........ " Iowa ....... , ....... 172.50. 
150.00 c .......• , Hudson ............ , 16d.oo . 
. , ... , ........ " Oost·Frieslaud... . . . . 86.25 . 
. , ............ " Hackensack ........ , 70.00. 

$1450.00 

En Beloofd was in 1897 aan: 
J ufo Broekstra ........ $300.00. 
Rev. Vors!.. '" ...... 100.00. 
J af. Tempel. ......... 400.00. 
Juf. Stni! ...... " .... 250.00; 
Rev. Frieling ......... 200.00. 
Rev. v. d. Bosch. . . . .. 150.00. 
Rev. Stadt ........... 200.00. 
Jut de Haan ........ 200.00. 

J. H. VOS, Rapp. 
Dit wordt Toor kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 84. 

Rapport der Com. van Praeadvies voor de Rubrieken: 

Leer en Tucht, Tuchtzaken en Geheime Genoot· 
schappeu. Rev. J. Wijngaarden, Rapporteur. 

WelEerw. Broeden: 
Uwe Com. yond op het Agendum onder de Rubriek Leer 

en Tucht dit: 
Op grond van lMt. openbaar schrijven in Onu kerke

lijke orqanen, stelle de 8.'1node een onderzoek in bij de 
OIa8sis Haokensack naar den toestand inbetrekkinq tot 
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de zuiverheid de, leer en de verhouding tot' gehelme ge· 
noot8ohappen. 

Cl. lllinois. 
Bij onderzoek bleek ons dat CJ. Illinois een onderzoek 

naal' de zuiverheid der leer voorstelt naar aanleiding van e'en 
schrijven, voorkomende in The Banner of TrutA van Oct. '97, 
en verder dat bedoeld sInk, dat ongeteekend ingezonden was, 
en welks schrijver men tot nag toe niet heeft kllnnen opsporen, 
door de Redactie geplaatst was, aileen am daardoor te betere 
gelegenheid te hebben, am tegen ',zoodanige richling te waar· 
schuwen. Tegen den inhoud van dat stukis dan oak zeer ern·, 
stig gewaarschuwd, niet aileen door de Redactie, maar oak 
door anderen. En over de plaatsing er van heefl de Classis 
reeds gehaodeld, weshalve uwe Com. van oordeel is, dat over 
deze zaakCI. Hackensack niet mag verdachtworden. 

Wat echter hare verhouding tot geheime genootschappen> 
belreft, bleek ons dat het door enkelen in die Classis nag 
eenigszins dubieus geachl werd of Odd Fellows al ,of niet bij 
de Kerk mogen zijn, en dat juist daarom Cl. Hackensack zelve 
een vraag over deze zaak op het Agendum heeft gebracht. 
Uwe Com', was verwonderd over deze dingen, naardien het ge· 
noeg bekend is, d.t de Odd Fellows een geheim, door pIech. 
lige geloften verhonden genootschap is, welks leQr lijnrecht 
in strijd is met de Bijbelsche leer van den weg der zaligheid. 
Men lette slechts op deze zinsnede nit hunne statu ten : "If in 
this life we faithfully perform onr duties as men, and as Odd 
Fellows, be assured. that heaven will cast its rays of light and 
glory around the impressive lights of our ordel'." (Indien wij 
in dit leven onze plichten als mensohen en als Odd Fellows 
getrouw vervullen, wees dan verzekerd, dat de hemel zijn stra· 
len van licht en glorie zal doen vall en random de indrukwek· 
ken de lichten onzer orde.) 

Uwe Com. adviseert daarom dst de Synode tot steun van 
CJ. Hackensack duidelijk uitspreke, dat geen Odd Fellows Ie· 
den onzer Kerk roogen zijn, en evenzoo met het oog op de ,in
structie van CJ. Muske!(on, dat. oak geen Modern Woodmen 
in de Kerk mogen geduld worden. Terwijl eindelijk met' het 
oog op de begeerte van CJ. Grand Rapids: 

De Synode lelllle nathuk op on8 anti- Vrijmetselaars 
standpunt; sij neme daartoe Art. 90, Acta 1886, woor· 
delijk op in de Acta 1898, ten einde het allen bij ver· 
nieuwing te herinneren. 
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Uwe Com. ad'viseert, dat de Synode een nog uitnemender 
weg insla, door thans een Com. van dric personen te beDoe~ 
men, dij3 dan voal' de volgende Synode een principieEHe uiteen
zetting, zoow.;1 theologisch als kerkrechterlijk, geve van ons 
standpunt tegeno,;"er geheime genootschappen, en zulks niet aI
leen in positieven, maar oak in negatieven zin. 

2. Verder komt onder de Rnbriek Tuchtzaken een 
Art. voor van 01. Iowa van dezen inhoud:' 

Ten aanzien van Art. 692, 30, pap. 37, Acta 1896, 
wensoht de Olassis een 80hrijven bijde Synode in te di.

,nen, om zicl~ te verant1.ooorden over de door haar aange~ 
'nomen houdinq ,in deze zaak, en te vragen om meer lioht. 

Dit sehrijven werd uwe, Oom. ter hand gesteld., Uit de 
verantwoording blijkt dat 01. Iowa zieh sedert de vorige Syno. 
debezwaard gevoelde over het genomen besluit inzake de echt
scheiding van DB. E. Bos, en daarom van deze Synode verzoekt 
om Of dat besluit te herzien, Of de Bijbelsche en historische 
grand en er voal' aan .te geven, met ad vies tevena, hoe zij ver
der handel en zal. Zij meent dat de Synode van '96 niet gelijk 
gebleven is aan die vpn '94. Aongezien in de Acta van '94 
twee gronden voor echtseheiding opgegeven worden met ver
wijzing voal' den eersten DaaI' Matt. 5: 31, 32, en voal' den 
tweed en naar 1 Cor. 7: 15. En zij is ook een weinig in de war 
met het verschillend getuigenis van Classis Holland v66,' en na 
het vertrek van Ds. E. Bos, waaromtrent zij goarne meer lieht 
Z0l:l willen ontvangen. 

Vervolgens bleek ons ook, dot CI. Iowa sedert de vorige 
Synode, tcngevolge van het besluit dier Synodc, gearbeid heeft 
om het huwelijk van DB. BOB weer te herstellen. Zij heeft 
nadat DB. BOB op hare vergodering verklaard heef\ verzoenings
gezind en van zijne zijde bereid te zijn om het vroegere huwe
hj,k weer te herstellen, daarover geeorrespondeerd met CI. 
Holland, in de verwachting dat 01. Holland de vrouw even
eens bearbeiden zou. Deze poging is v,ruchtelooB gebleven. 
Toen is aan Ds. Bos geadviseerd zelf aan haar te schrijven" 
hetwelk hij gedaan heeft, en waarop zij ook geantwoord heeft, 
zoodat er thans correspondentie tusschen hen beiden is. met het 
uitgedrukte doel Om verzoening en herstelling van het huwelijk 

'te bereiken. 
Met het oog hierop adviseert uwe Com. dat de Synode 

- thans niet terugkome op het besluit der vorige Synode, maar 
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zij blijve daarbij, en adviseere 01. Iowa' dienovereenkomstig 
met Ds. Bos te handelen. En wijl er.uu reeds twee jaren ver
loopen zijn sedert-dat besluil aangenomeri is, spreke de Synode 
ook nog dit uit, datbinnen niet langen tijd Ds. Bos: 

a. bij het Oourt aanvraag doe tot ophefling van de·eebt
.cbeiding; mocht dit echter volgens de wet onmogelijk zijn,dan 
vrage hij eenschriftelijke verklaring dienaangaande van den 
Rechter, om deze bij 01. Iowa in te dienen; 

b. bij de vrouw aile mogelijke pogingen aanwende ·om 
het huwelijk weer te hersteIlen; mocht dit ecbter absoluut on
mogelijk blijken te zijn, dan drage men Ds. Bos, met.dien ver
sfande. dat hij niet mag huwen met een andere vrOuw. Doch 
indien Ds. Bos onverhoopt het een en an del' mocht weigeren te 
doen, dan ga 01. Iowa voort hem kerkelijk te bebandelen. 

Eindelijk adviseere de Synode aan 01. Holland om in de
zen mede te werken, indien zij daartoe eenige mogelijkheid vin. 
den. kan. ' 

3. Vervolgens komt er op het Agendum een vraag voor 
van 01. Muskegon: 

Of een vrouw, een lidmate der Gem. lY. E., die ge-
8cheiden is van haren eersten "man, weer trouwen mag. 

Na nauwkeurig onderzoekoordeelt uwe Oom. dat deze 
zaak naar de Olassis terug gewezen moet worden, opdat die 
haar verdeI' behandele. 

4. Ten slotte een vraag van 01. Hackensack: 
Wat lIwet gedaan worden met een lidmaat, dat na ge

. censureerd te zijn krankzinnig is geworden? 
De Synode adviseere hierop niet verder te gaan met de 

censure, maar alles te laten in statu quo zoolang hij krankzin
nig is. 

J. WIJNGAARDEN, Rapp. 
Dit Rapport wordt aangenomen, punt voor punt behan

deld en goedgekeurd. 

• ARTIKEL 85 . 

Br. 1. Adams dient scbriftelijk het volgende in: "If you 
please, I like the Synod to explain action 1 and 3." (Art. 42-1)_ 

De Synode besluit. dit verzoek toe te staan op deze ",ijze, 
.dat een Oom. benoernd zal worden, die een schriftelijk ant-
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:woord op deze vraag zal gereed maken, en de Synode tel' goed
keuring voorleggen .. 

Benoemd worden J. W.' Garvelink, G. D. de 'Jong en 
S. S. Postma. 

ARTIKEL 86. 

Deze zitting wordt gesloten door Oud:J. Heerenga met 
dankzegging. 

DERTIENDE ZITTING. 

Donderdagmiddag, 23 Juni. 

ARTIKEL 87. 
, 

Geopend door Rev. B. H. Einink met te laten zingen 
'Ps. 25: 2 en voor te gaan in het gebed. 

ARTIKEL 88. 

Rapport del' Com. van Praeadvies voor de Rubrieken 

Zondagsschool.Gezang en Zondagsschool.Rooster. 
Rev. H. Beets, Rapporteur. Het wordt aangenomen en goed
gek,mrdals voIgt: 

,Eerwaarde Braeders: 
1. Classis Hackensack verzocht de Synode: 

Om een gezangboek aan te wijzen of aan te bevewn dat 
ge8chikt is ,)oor Zandag8sclwlen en Jongelieden- Vereen;" 
gingen. ' , 

Uwe Com. adviseert de Synode hierop het volgende be
slnit te nemen: De Synode, het betreurende, dat in vele Zon
dagsscholen en Vereenigingen onzer Kerk allerlei niet-kerke
lijk goedgekenrde, Hymn books gebruikt worden, recomman
deert aan de Engelsche taal gebruikende ZOlldagsscholen en' 
Vereenigingen het gebruik del' U. P. "Bible Songs" ten sterk. 
ate aan. 

2. lnzake een eigen Zondagsschool.Rooster, illet 
'meer organisch verband, betel' voldoende aan de eischen van 
'een Gere£. Kerk, en uit twee gedeelten best~ande, zooals Cl. 
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Grand Rapids begeert, (Agendum, pag. ,23) adviseert de Com. 
, het volgende: 
I HQewel niet ontkennende, dat een eigen'Rooster somm;ige 

. voordeelen zon afwerpen, kan nwe Com. toch Diet aaDraden op' 
het voorstel van Grand Rapids in te gaan, en weI am de vol
gende redenen: 

a. Het opstellen van een eigen Rooster, jaar op jaar, is 
een zeer moeielijk werk; , " 

b. Het opstellen en publiceeren van een eigen Rooster,' 
nag weI uit twee gedeelten bestaande, zal vele onkosten vel" 
oorzaken. 

c. Door het gebruiken van een eigen Rooster, zouden de 
vele uitnemende Engelsche commentaren, die voar zeer weinig 
gelds verkrijgbaar zijn, ons valko men nutleloos worden. 

d. Ook zou het zeer moeieEjk gaan even uitnemende,even 
veelzijdige, even goedkoope commentaren als in de Engelsche 
taal verkrijgbaar zijn, aan onze leerlingen, vaoral aan de 
teachers, in handen te stellen, wat toch behoort gedaan te wor
den indien wij de thans g~bruikelijke hlllpmiddelen voorhen 
onbrllikbaar maken. ' 
, e. De bezwaren legen de Internationale Lessen inge
bracht, n.1. niet genoeg nadruk leggen op de verbonds·idee en 
onvoldoend organisch verband, zijn niet overwegend, en vool'al 
vergete men niet, dat de Catechisatie hierin geheel voor~iet, 
beide wat het leerstellige en het verband der Bijbelsche G'e-
8chiedeIiis aangaat. 

f. Om al deze redenen kan de Com. niet anders advisee
ren, dan op Grand Rapids' verzoek niet in te gaan, maar b.ij 
het oude te blijven. 

g. Daarenboven adviseert de Com. am Rev. K. Kuiper 
op de oude termen te continueeren a18 commentator der ,Lessen 
in de Hollandsehe taal. . 

H. BEETS, Rapp. 

ARTIKEL 89. 

Rapport der Com. van Praeadvies voor de Rubriek Pro' 
testen. Rev. H. Walkotten, Rapporteur. 

Eerwaarde Vaders en Broeder8: 
1. U we Com. gelezen en overwogen hebbende een Appel', 

,geteekend door 5 personen, qiezich bezwaal~d gevoelen over 
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. \ 
de bandeling van CI. Illinois inzake ge herstelling van Rev. J. 
Riemersma, welke naar hnn oordeelniet had mogen geschieden 

· dan nadat Rev. Riemersma gednrende een hingeren proeftijd 
{lok beterschap Dewezen had, 

is van oordeel. dat de proeftijd weI wat te kort was; even
weI daar dit nt> niet kan worden gewijzigd, .n de omstandig
heden er aanleiding toegaven, er in mo~t worden -beruat, te 
meer daar het gedrag van Rev. R. vol gens getuigenis met zijn 
belijdenis overeenkomt. 

W ordt na ernstige discussie goedgekeurd. 

2. U we Com. hoeft verder gelezen en overwogen een 
Appet van Rev. J. C. Voorhis, van de Classis Hackensack, 
{lver de beslissing dier Olassis ten opzichte van beschuldigin
I(en door den appelant bij haar ingebracht tegen Rev. J. 
Wyckhoff. 

Het komt nwe Com. voor, dat Br. Voorhis in deze zaak 
allerminst naar behooren heeft gehandeld. Hij kwam met zijn 

· be,chuldigingen-en beschuld,ginl(en zan zwaar-op de volgen
de Olassis1 zonder in de zes maanden,' _die intusschen verloopen 
waren ook maar een snkel woord met denbeschuldigde over 

· deze zaken gewisseld te hebben, zoodat zij" verschijnen er 
mede voor de Classis was als een on broederlijk, onverboeds op 
hetJijf vallen. Ter andere zijde echter kwam het uwe Com. 
evenzoo voor, dat ook Cl. Hackensack in de behandeling dezer 
zaken fouten heeft gemaakt: a. dat zij daarover Br. Voorhis 
niet heeft behandeld,maar in weerwil daarvan dadelijk op de 
beschuldiging is ingegaan, en b. dat op de Commissie verga
dering aan welke de Classis de behandeling der zaak in handen 
had gegeven, niet gezorgd is voor de aanwezigheid der beide 
I.'artijen. 

Op deze gronden ad viseert uwe (Jam. de zaak naar 01. 
Hackensack terug te verwijzen . . , 

Wordtgoedgekeurd. 

3. Verder heeft uw Com. ontyangen een schrijven van 
Rev. E. L. Meinders, waarin hij verklaart dat bij in zijn geiso
leerd stand punt onwettig zau wezen, indien het zou kunnen 
bewezen worden. dat de chr. Geref. Kerk "een prote8teerende 
Kerk" is. Indien dus deze Synode de Handelingen van 1886 
ZQn herzien 1 en ~'de leeraren, die bUDne dogma's VOor en na 
die Synode, en oak de zijne, gepubliceerd hebben, in zoover 
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dezelve strijdigzijn met Gods Woord Em de leer der Gere£. 
Kerk" te verplichten die positief onvoorwaardelijk en publiek 
in te trekken, dan zal door hem de ChI'. Geref. Kerk als een 
"protesteerende Kerk" erkend worden, en daarmede, ook-de 
onwettigheid van zijn gejsoleerd standpunt. 

Uwe Com. advis!;ert Rev. M. op ziju schrijven het vol
gende te doen toekomen: 

Waarde Broder,' 
De Synode heeft uwen vriendelijken brief ontvangen en 

overwogen. En naardien onze Kerk een 'GdrefoTmeerde Kerk 
is en wenscht te bHjven. maar van de rechtmatigheid van uwen 
eisch niet overtuigd is, kan zij daarop volstrekt niet inga~n. ' 

Wordt goedgekeurd. 

4. Dan heeft nwe Com. ontvangen een Appel van dell 
kerkeraad del' Gem. Rochester. Deze kerkeraad had tel' Clils
sis Hullson een voorstel gebracht am van Art. 13 del' D: K. O. 
te schrappen de woorden: "gelijk oak de weduwen en weezen 
del' Dienaren in het algemeen (zullen) verzorgd worden." De 
Classis giDg hierop niet in, en nu appelleert de kerkeraad vol
gens Art. 31, D. K. 0., op de Synode. 

U we Com. is van oOl'deel, dat Cl. Hudson weI deed er niet 
op in te gaan, en de Synode het evenmin kan doen. De in
houd van het voorstel builen aanmerking gelaten, is verande
ring van e~n Art. del' Kerkenorde, een zaak die zeker niet tot 
de bevoegdheid del' Classis behoort, en zelfs voor een Synod'; 
niet aangaat zander overleg met en instemming"van de zuster
kerken, naardien de D. K. O. niet ons privaat eigendom is. 

Wordt goedgekeurd. 

, 5. Al verdeI' een Appel van H.' H. Westra van Fremont. 
Deze Broeder heeft bezwaar tegen een ouderling del' Gem. 
Fremont en tegen diens bevestiging in, het ouderlingschap. 
Naardien in deze zaak geen voldoend Iicht konverkregen wor
_den, ad viseert uwe Com. haar naar de Classis ,terug te zenden. 

Goedgekeard. • 

6. Vervolgens maakt de Com. melding van een Appel 
van vrouw Fisher', lid mate del' Gem'. East St., Grand Rapids, 
die verklaart in die gemeente niet langeI' met zegen het W oord 
Gods te kunnen hOOl·en. Als reden geeftzij op het aannemeil 
van een'lid in weerwil van een protest door haar man daartegen 
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i~gebracht en verdere daarnit 'voortvloeiende verwlkkelingen. 
Zij heeft eerst aan de Classis gevraegd, en vraagt nn aan de 
~ynode haar een plaats aan te wijzen waar zij Gods W oord we! 
met zegen zal kunnen hooren. 

Ret adviee der Com. -wordt niet aangenomen, maar in
plaats daarvan besloten: 

dat Dooit een attest mag gegeven worden' aan wie zijn 
attest vraagt ter oorzake van bezwaren, die men heeft tegen' 

, andere led en del' Gemeente, maar zulks in de gemeellte waar 
men is in orde moet worden gebraeht, naar het voorschrift dat 
J ezus Cbristus ons diena'angaande gegeven heeft. 

7.' Eindelijkbrengt de kerkeraad van Jamestown bij ver
nieuwing zljn protest tegen de stichting del' Gem. J arnestown 
',Centre voor de Synode, omdat hij meent dat de Synode van 
'1896 de zaak niet goed begrepen heeft. 

U we Com. kwam bij de overweging dezer zaak tot deze 
zienswijze: 

1. Dat deze Synode de resolutie van'1894 dient te her
zien. De Synode heeft, verwijzende naar Art. 38, D. K. 0., 

, verklaard, dat de kerkeraad van Jamestown inzijn reeht was. 
Uwe Com. is echter van oordeel dot Art. 38, D. K. 0., niet 
kon dienen als fondament voor zulk een besluit, wijl het daar
op geen betrekking heeft. 

2; Dat eveuwel, ofscb'oon door geen artikel onzel' KeI'
kenorde verboden, de stichting del' Gemeente in weerwi! van 
het protest van Jamestown, niet voorzichtig was. 

3. Dat ook de afstand van Jamestown Centre (2 mijlen) 
in gewone gevallen te kort is. 

4. Dat toeh de bijzondere omstandigheden bet zoo maak
ten, dat men e1' in moet berusten. 

H. W ALKOTTEN, Rapp. 

Vooral het eerste pnnt van dit ad vies lokt discnssie nit. 
Spoedig blijkt de algemeene overtniging te zijn, dat Art. 38, 
D. K. 0., er kennelijk van uitgaat, dat elke kerkeraad zijn 
roeping tot Zendinq zal verstaan en er dus op bedaehl zal zijn 

,gemeenten te stiehten op plaatsen waar zieh daartoe gelegen: 
heid opdoet, en n u, om een dam op te werpen tegen overdrij
ving, voorsehrijft, dat geen kerkeraad er toe zal overgaan, ZOD
der advies der Classis; maar dat het geensziDs wi! zeggen, dat 



O~RISTELIJRE 'GEREFORMEERD]) KERR. ' 73 

<Ie stichting van nienwe gemeenten speciaal eenz.aak der ker
keraden zou zijn, waarin de Olassisn.iet meer zou hebben dan 
een adviseerende stem. Ten slotte wordt ook op dil punt he! 
'ad vies der Oom. goedgekeurd. 

ARTIKEL 90. 

Deze zitting wordt gesloten met dankzegging door Oud. 
S. S. Postma. 

VEERTIENDE ZITTING. 

Vrijdagmorgen, 24 Juni. 

ARTIKEL 91. 

Geopend door Rev. J. Groen met gebed·na hetzingen van 
Ps. 25: 2. 

ARTIKEL 92. 

De Notulen worden gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 93. 

De Oom. welke een schriflelijk antwoord zon opstellen op 
de vragen van I. Adams (Art, 84) rapporteer! als voIgt: 

Broeder 1. Adams heef! nadere verklaring gevraagd: 
a. Van het eerste lid van het beslui!, Art. 42: "OUlda! 

I, Adams aileen geschikt is ,onder zijq eigen volk te arbeiden." • 
Hierop antwoorde de Synode, dat dit beslnit zieb grond~ ophet 
Rapport van het Ouralorinm. dat zijn geboorte, geschiedenis 
en ervaringen in verband met het werk, dat door Br.Adamo 

. is ondernomen, bet wenschelijk maken, dat hij voor het Ko
ningrijk Gods werke in Perziii, en omliggende landen . 

. b. Van het derde lid: "Omdat getuigenissen vroege. 
omtl'ent hem ontvangen, en ervaringen nu met hem opgedaan~ 
de vrijinoedigheid benemen om hem als Zendeling onzer Kerk 
aan te bevelen." De Com. van Praeadvies adviseert Art. 42e 
aId us te wijzigen: Omdat buitendien de ervaringen vroeger eu 
later met hem opgedaan, de vrijmoedigheid beneme.n om hem 
als Zendeling onzer Kerk aan Ie bevel en. Hierop diene als 
antwoord, dat ofschoon Br. Adams in zijn studien werd .ge-

l 
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.Ieund door den Board der Heidenzending, en mitsdien ge
plaatsl was onder opziehl van dezen Board, hij tOell desniel

.ctegenstaande vele dingen deed zonder met genoemden Board 
te correspondeeren, en bepaald tegen hun uilgedrukten Wil, 

G. D. DE JONG, Rapp. 

W ordt goedgekeurd. 

ARTIKEL 94 .. 

Rapport der Oom. van Praeadvies voor de Rubrieken 

Doopleden-kwestie en Doopwettigheid. Rev. J. Wijn
gaarden, Rapporteur. 

lVelEerwaarde Emederos: 
U we Oommissie vond op hel Agendum vier voorslellen 

over deze zaak. Olassis Grand Rapids vraagt geheel in 'I al
gemeen, dat verdere stappen gedaan worden ler ophefling van 
het zoogen. doopleden-stelsel, omdal het Gods Verbond ont
beiligt, en de kerkelijke tueht verlaml. En 01. Hudson, llli-

. nois en qost-Friesland spreken meer bepaaldelijk over het 
toedienen van den Doop aan kinderen van Doopleden: 01. Illi
nois vraagt·om eenhe.id in de Bepalingen onzer K. O. op dit 
punt, en 01. Hudson wensebt, dat die eenheid bevorderd worde 

, !ioor de Bepaling bij Art. 77 (Doopleden-eensuur, No .. 1) te 
vernieligen, en aileen die bij Art. 56 als vasten regel over te 
houden; (erwijl eindelijk 01. Oosl-Friesland nog ;vijst op de 
moeielijkheden om die Bepaling onverwijld Ie bandhaven. 

Het eerste voorstel wijst lerug op vroegere stappen in de
zelfde richting gedaan. .J arenlang lieten zich stemm en in dien 
geest hooren. Elke Synode had zich met voorstellen van dien 
aard bezig te houden. En de voorlaatsle Synode (Art. 34) 
sprak reeds als hare overtuiging uit, dat het doopleden-.I'telsel 
een afwijking is van de zuivere waarheid, welke afwijking bij 
verdere door werking de belijdende Kerke Ohristi allengs meer 
zou doen ontaarden tot ·een niet-belijdend zedelijk genoot
schap, dat naar menschelijk goedvinden ingericht wordt. en zij 
gaf dan ook reeds een algemeene gedragslijn aan de hand voor 
de behandeling van censurabele doopleden. Nu vraagt 01. 
Grand Rapids om verdere stappen ter ophefling van het 
"Doopleden-stelsel," en 01. Hudson meer bepaald om schrap
ping van de eerste Bepaling over Doopleden-eensuur· bij 
Art. 77. 

~-------.-. 
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Uwe Oom. acht het raadzaam, d.t de Synode naar den 
wensch dezer Olasses handele, door het bedoelde Artikel Ie 
.chrappen, en dan tot bevordering van de gezonde richting in 
het kerkelijk leven nitspreke: a. de wenscbelijkheid van een 
tijdige belijdenis, en o. de noodzakelijkheid dertnchtoefening, 
jngeval men verzuimt tot belijdenis te komen. Immers de ge
woonte am eerst op gevorderden leeftijd Belijders en Avond-. 
maRlgangers te worden is niet Ond· Gereformeerd, en oak niet 
Bijbelsch. Gods Verbond eischt van de kinderen der Ge
meente, dat zij zoo spoedig mogelijk door geloofsbelijdenis en 
Avondmaalsviering hunne aanhooriglleid en gehoorzaamheid 
aan Ohristus betoonen. In dat Verbond zijn twee deelen be
grepen, het is steeds aan beide zijden verbindend. Wie in 
Israel tot jaren des onderscheids gekomen, zijn burgerpliokt 
naliet, verloor zijn burgerTecht. En zoo is het nog in Gods, 
Rerk. Allen die ongezind zijn tot het Verbonds-Ieven, en dus 
geen werken Abrahams doen, zij verliezen het rech! om nag 
aangemerkt en behandeld te worden als kinderen Abrahams. 
Wie den Heere J ezos Ohristus niet belijden voor de l11enschen, 
maar weigeren deri dood des Heeren te verkondigen, dezulken 
zal'Hij oak niet belijden voor den Hemelschen Vader en voar 
de heilige Engelen, maar zal Hij evenzeer verloochenen, en de 
zoodanigen mogen wij oiet blij ve'n erkenoen als Medebnrgers 
der Heiligen eo Huisgenooten Gods. Integendeel, de Gemeen
lemoet znlke kinderen des Koningrijks nit haar midden nit
aoen, en zoo in den naarn Gods bind en op aarde met de sleute
lell des Hemelrijks wat in den Hemel gebonden zijn zaJ. 

In dit verband wijze de Synode er echter oak op. dat de 
belijdenis welke noodig is om toegelaten'le worden tot de volle 
Gemeenschap der Heiligen •. niet minder is dan een geloo!.waar
dige belijdenis van persoonlijk gel oaf in Ohristns. "Geloo!
waardig" beteekel,t hier lliet: wat vertrouwen wekt. maar wat 
geloofd kan worden. Zlllk een geloofwaardige belijdenis om-

. vat uitteraard: a. een genoegzame kennis van de grondw~al'
heden des Ohristendoms; o. een verklariug van persoonliik ge
loaf in Ohristus; O. een gelofte van gehoorzame toewijding aan 
zijn dienst, en d. eell daarmee overeenkomendell levenswandeL 

Al wie, na aile mogelijke en zeer lankmoedige bearbei
ding, van zulk een geloofwaardige belijdenis geen blijk geeft, 
die-zoo spreke de Synode verder nit-moet geacht worden 

'door ongeloof afgebroken te,zijn 1 en deznlken mogen niet lan
ger gerekend worden onder de geloovige Bondgenooten Gods 
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en Burgers des Hemeldjks, noch toegesproken worden als 
"Geliefden in den Heere Christus," noch getroost met de Vel'" 
bondsbeloften, toegezegd aan dekinderen del' geloovigen. De· 
znlken moet de kerkeraad wer,m, niet slechts van het Avona
maal, maar oak van bet presenteeren hUDner' kinderen I t.en 
Doop. Bovendien moet de kerkeraad ook otlicieiil verklaren 
en hun berichten, dat zij wegens voortdurende nalatil;>heid om 
aan de vermaning des Heeren gehoor te geven, niet meer on~ 
del' de leden del' Kerk kunnen gerekend worden. 

. De moeielijkheid echter, waarop CI. Oost-Friesland wijst, 
komt dan waJ;lneer gemoedsbezwaren iemand van de open bare 
I:>elijdenis en avondmaalsviering terughouden. Er komen ge
vallen voor waarin Christus door den levenswandel weI veelszins 
heleden wordt, maar men toch door onvolledige kennis, voor
oordeel, bijgeloovige vrees, en andere invloeden het niet aan
dnrft belijdenis te doen. Zulke gevallen zal men altijd als nit
zonderingen hebben te beschouwen, en vooral in dezen tijd van 
terugkeer tot de oude paden, met de grootste teederheid en 
voorzicbtigbeid hebben te bebandelen. "" 

En biermede meent Uwe Com. eenigszins te hebben voor
gesteld wat op dit punt in ons kerkelijk leven regel moet zijn, 

·waaraan allen moeten zoeken te beantwoorden. Doen zicb 
exceptioneele gevallen voor, dan zal een kerkeraad ook eenige 
uitzondering op den regel moeten maken. 

Na eenige discussie wordt het volgende besloten: De Sf 
. node, zicb vereenigende met de hoofdstrekking van dit Rap
port, beslnit de Bepaling Doopleden Censuur, alinea 1, pag. 42, 
Kerkenordening, te schrappen, en alleen de. Bepaling bij 56, 
D .. K: 0., pag . .!I3, Kerkenordening te laten staan. 

De rubriek Wettigbeid des Doops, bevat een vraag vau 
01. Hudson van dezen inbaud: 

Pe Classis vraagt het om'deel der Synode, hoe zij den 
Poop, bediend door M. R., moet be8chouwen. .Bvenzoo 
wen8cht de Classis nader bescheid aanqaande den doop 
door J. K 

Bij onderzoek bleek, dat die beide person en nimmer wet-. 
tiglijk geroepen en geordend zijn tot den dienat des Woords en 
del' Sacramenten, en dies ook de Doop door hen toegediend 
'niet te el;kenne iE. -

J. WIJNGAARDEN, Rapp. 
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Bij de bespreking van,dit laatste punt blijkt, dat M. R. 
sh.at voor Marinus Reinhout en J. ~'. vo?r Jan, Koppejan. 
En ten aanzien van dezen laatste geeft Rev. J. Schepers 
de volgende historische Ilijdrage: "Het was in 1865 of 1866, 
dat er totCI. Ill. een verzoek kwam van eenige menschen nit 
Gibbsville, Wis" ,De Classis zond er Rev. D. 'J; v. d. Werp, 
,heen die er eenige menschen vond met dezen Roppejan tot 
,Voorganger. Hij had zich op de eene of andere onkerkelijke 
manier de handen laten opleggen en bediende nu het W oord 
,en de Sacramenten. Wat nn de daaropvolgende' verg. der 
Classis besloot, kan ik niet woordeJijk zeggen, maar ik weet 
weI, dat sedert den zoogen. Doop van Koppejan nietals wettig 
is erkend. 

Het Praead vies wordt goedgekenrd. 

ARTIKEL 95. 

Door Oud. L. Bewkes wordt, na het zingenvan Ps. 134: 
3, deze zitting met dankzegging gesloten. 

VIJETIENDE ZITTING. 

Vrijdagmiddag, 24 Juni. 

ARTIKEL 96. 

Geopend door Rev. F. J. Drost, die Ps. 138: 11aat zingen 
en voorgaat in 't gebed. 

ARTIKEL~97. 

Rapport der Synod ale Commissie. Rev. J. H. Vos, 
Rapporteur. 

Het wordt goedgekenrd. Bijlage 1. 

ARTIKEL 98. 

Benoemingen. 
Besloten dat staande Commissien voortaan op elke Synode . 
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in haar geheel zullen worden gekozen om te dienen lot,de vol· 
ge~de Synode. 

Benoemd worden voor: 
L Synodale Oom.: L. J. Hulst, K. Kuiper en J. 

H. Vos. 
2. Emeriti Kas: J. H. Vos, Sec. H. v. Hoogen; F. M. 

Ten Hoor, Se~. M. v. VesBem; S. S. Postma, Sec. W. Brink; 
G. W. Mokma, Sec. S. Dekker; J. Heeringa, Sec., A. v. Bree. 

3. Kerkhulp: H. Bode, E. Breen, W. Heyns. 
4. Zendinq ondm' de Joden: S. S. Postma, J. 1. FleB, 

W. Heyns. 
5. Toezicht op "De Wachter": H. Beuker, J. NOOl·de

wier, S. S. Postma. 
6. Afqevaardiqde naar de Synode del' Geref. Kerken in 

Nederland. H. Beuker, Sec. A. Keizer. 
7. Afqevaardiqde naar de Synode del' U. p. Ohurch: 

J. Manni, Sec. J. N. Trompen. 
8. Alliance of Ref. Ohur·ohes (Art. 58) H. Beuker, F. 

:M. Ten Hoor, P. Ekster, H. Beets. 
9. Geheime Genootschappen (Art. 84) A. Keizer, J. 

Groen, K. Kuiper, J. Wijngaarden. 
10. Opsporinq van oude Acta en bezorging er van bij 

den Archivar,is: J'. W. Garvelink, G. D. de Jong en J. Brink. 

ARTIKEL 99. 

Besloten de Deputaten voor vereeniging met de U. P. 
Church met dankzegging voor bewezen diensten te dechargee
rim. Alleen zullen ze de Deputaten der U. P. Church nog 
kennisgeven, dat de Com. onzerzijds heef! opgehouden te be
staan met opgave vande redenen daarvan. 

ARTIKEL 100. 

lngevolge het b~sluit, Art. 42, komt men nu terug op de 
Instructie der Classis Holland ten aanzien van het niet betalen 
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van d,en aanslag voor de Theol. School door den kerkeraad van 
Jamestown. Besloten wordt, dat de Synod'; doorhaar Mode
ramen een vermanend schrijven tot dien kerkeraad zal richten 
om te beantwoorden aan zijn roeping in dezen. 

ARTIKEL 101. 

Be610ten om aan de Synode Com. op te dragen te zorgen 
voor het Agendum der volgende Synode, alsmede dat voortaan 
het Agendum zal moeten'verschijnen in het begin van April 

, voor elke Synode. 

ARTIKEL 102. 

Nog wordt besloten: 
a. Den Janitor der Theol. School als gratificatie voor 

zijn moeite $10.00 te schenken. 
o. Den kerkeraad der Gem. Commerce St. op -te dragen 

aan de gemeenten dezer stad, die Deputaten hebben geher
bergd, den dank der Synode over te brengen. 

o. Den kerkeraad van Commerce St. op te dragen de 
volgende Synode samen te roepen te Grand Rapids. 

ARTIKEL 103. 

De Notulen gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 104. 
\ 

-Tot sluiting der Synode spreekt de Praeses haar op de vol-
gende wijze toe: 

Brocders, wij zijn aan het einde' naar het ons voorkomt; 
ons werk is gedaan. Wei mogen wij den Heere danken voor 

. de voltooiing van dezen Synodalen arbeid, en danken in het 
bijzon.der voor den vrede, de lieMe, de eensgezindh~id, waar
mede die verricht is. 

Wij hopen,dat met betrekking tot de genomen besluiten, 
de minderheid zal berusten in de stem der meerderheid, en
daarin zal erkennen de stemme Gods. Dat toch is het, waaf 
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het op aankomt .. Moeielijke zaken waren er, waarbij we ge
voelden, dat ons wijshei,d ontbrak; maar eindelijk werd er tach 
een besluit genomen. En was dit besluit niet altijd naar onze 

. inzichten, het was weI altijd naar Gods Voorzienigheid. 

I 

Wij danken de B.B. Professoren der Thea!' Schoolvoor 
hun gewaardeerde diensten als Praead viseurs der Synode be
wezen. Geve God dat Ge nog lang onze Theo!. School moogt 
dienen tot kweeking van Dienaren des Woords, en iu die quaJi
teit :,og menige Synode mel Praeadvies moogt voorJichten . 

. Wij danken voorts allen die in Comm. van Praeadvies 

met veel insranning van vroeg in den morgen tot snms laat in 
den nacht zijt bezig geweest, om de Synode met welgemoti
veerde voorstellen te dienen. 

Wij danken nog verder den Vice-President voor de hnlp 
zoo uaarstig en oplettend ons persoonJijk en daardoor der ver
gadering bewezen. En de Scribae voor hun zeer moeieJijk 
werk. Al hebben wij er geen persoonJijke ervaring van,' wij 
weten dat tach zeer weI. En met 't einde van de Synode is 
llW werk nog niet ten einde. Ge moet op nieuw aan 't schrij
ven. alles weer over om de Acta gereed te maken voor de pers. 
Geve God u daartoe kracht en getrouwheid. 

En thans gaan we scheiden, en scheiden is pijnlijk. Van 
Oost en West kwamen we samen en 't was zoo goed elkaar de 

broederhand te drukken. Sommige broeders waren hier voor 
't eerst, en wie zal zeggen of er ook niet van ons voor 't -laatst 
waren. Straks zijn we weer honderde mijlen van elkaar. 

En nu komt het gewichtigste nag achleraan, n. I. de ge
nomen besluiten uitvoeren elk in zijn eigen kring. Anders 
bliJft al de arbeid waardeloos .. ' Gove het ons de Heere, dat 
wij met de ontvaligen krachten en gaven daartoe mogen arbei-

. den en eenmaal getrouw mogen bevonden worden. 
De soldaten van ons land strijden IDet wapenen des 

vleesches tegen den bloedbeul onzer vaderen. Wij strijden 
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met. het 'zwaard des Geestes een strijd, dien de wereld niet 
hnt; een strijd tegen al ~at de wereJa in de'kerk wi! brengen. 
Moge het ons deel zijn nag lang in dien strijd te magen dienen 
en aan het einde van anzen Kaning begraet te worden met het 

,woord: "Gaat in in de vreugde uw~ Heeren." 
De Vice-Pres. dankt den Praeses vaal' de bekwaine wijze, 

waarap hij met valdaening van heel· de vergadering zicb van 
zijn taak gekweten heelt, en wenscht bern een ruime mate tae 

van den zegen des Heeren. 

ARTIKEL 105. 

De Praeses sluit met een ernstig dankgebed. En nadat 
nag eerst Ps. 121: 4 staande is gezbngen, en daarna den Apa.
taliscben zegen is uitgespraken, gaat de Synpde uiteen. 
,.. , 

Het Maderamen: 
J. MANNI, Praeses. 
G. D. DE JONG, ,nce-Pres. 
W. HEYNS, Scriba. 
P. EKSTER, Adjnnct-Scriba. 
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BIJLAGE I. 

Rapport der Synodale. Commissie. 

Aan de Synode der' Christ. Geref Xerk in Amerika, te lwuden 
15 Juni e. v. d., 1898. 

EERWAARDE EN W AARDE BROEDERS: 

De Synod ale Com. heeft het /tenoegen den broederen eenig 
verslag te geve..! aangaande hare verrichtingen sedert de Syno-
de van 1896'. ' 

Wat zij ondernamof uitvoel'de gescbiedde niet als zelf
standig licbaam, maar als gewillige dienares der K1erk, aan een 
welomschreven mandaat gebonden. En gebeurde het, dat ze, 
aan iets berinnerde of iets voorstelde, waartoe geen bepaalde 
lastgeving was gedaan, dan deed ze zulks in de overtuiging, 
dat bet de goedkeuring harer lastgeefster zou wegdragen, de
,wijl de ongedachte noodzakelijkheid er toe droDg. 

Het eerste wat aan baar ad res werd bezorgd, was een 
scbrijven van de DeputateD der Geref. Kerken in Nederland 
voor correspondentie met Buitenlandsche Kerken, gedateerd 18 

"Feb., 1897. Het bevat: 
Betuiging van teleurstelling, dat zij niemand van ons op 

hare Synode te Middelbnrg mocht ontvangen. Dan een soort 
beantwoording van ons' schl'ijven aan genoemde Synode. Vel'
volgens een wensch, dat de Geref. Kel'ken in Amel'ika, die 
eenzelfde belijdenis hebben, Iljogen samensmelten. 

Nog: een officieele verklal'ing, dat de Geref. Kerk in Ne· 
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. derla~d. ons als nen Geref. zllsterkerk.erkent, op hare-Synoden 

zal uitnoodigen en zitting zai geven met advise.rende stem. 
Dit schrijven, waarmee een ex. der Acta hunner Synode 

te Middelburg vergezeld ging, is beantwoord met een kort.be
richt, dat wij bun bescheid ontvangen badden, waarbij gevoegd 

was een Verslag onzer Synode, 1896. 
Ook had er eenige correspondentie plaats tusschen de C1. 

. Hackensack en ons aangaande een vertaling der Bijbepalingen 
onzer K. O. en der Regels van Orde in bet Engelscb, terwijl 
een broeder uitdie CJ. inlicbting verzocht aangaande deu form 
van protest tegen de Classis op de Synode. Gevraagde inlieb, 
tingen werden verstrekt. 

In 'het begin dezes jaars werd een uitnoodiging geztmden, 
aan de kerken, met wie wij to't nu toe correspond en tie onder
hielden, waardoor ze op deze Synode werden uitgenoodigd. 
Ze zijn: De Geref. Kerken in Nederland; de Oud-Geref.' Kerk 
in Bentheim, Oosl-Fries1and; de Geref. Kerk in Zuid Africa en 
de U. P. Church in Amerika. 

Antwool'd hierop is ontvangen van: 
De Geref. Kerken in .Nederland. Zij benoemde tot Depu

taat Dr. Rutgers, doch die broeder had verklaard de benoe

ming niet te kunnen opvolgen wegens "v~eI vuldige werkzaam~ 
heden aan zijn ambt verbonden." 

Hierbij veroorlooft zichde Syn. Com. te herinneren. 
aan een vraag, die op hare laatstgebouden vergaderirig in be
spreking kwam, n.1. of men onder de zusterkerken, ,met wie 

men correspondeert, ook niet ZOll mogen opnemeD, de nGere
formeerde Kerk in Amerikar' Zij, de Com., legt deze vraag 
thans ter Synodale tafel, teneinde d~ Synodezich diena£ngaan
de moge nitspreken. 

Nog ontvingen we een schrijven van den kerkeraad eener 
gemeente te Rosario in de Argentijnscbe Republiek. Deze 
broeders schijnen aaneeDsluitiDg en st0ffelijken steun bij ons te 
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zoeken. Hun schrijven, als "'ook on's 3.ntwoord, kan inge.zien 
worden. 

Nog'voelde zich de Oom., oak op aandrang van elders, 
gedrorigen, om te wijzen op de verwikkeling, wa;:trin ';ij ons, 

·ten opziehte van Ouba, tegenover Spanje, bevonden. Zij gaf 
daarom in overweging of men deze zaak niet in gemeenschap
pelijk en geJijktijdig gebed, voor het aangezieht des Heeren 
moest brengen. Aan dien drang des harten werd in ons 
Weekblad niting gegeven. 

Eindelijk zag zij zieh oak ten taak gesteld, het Agendum 
. voor deze Synode in orde te brengen, en, zooveel ,ruogelijk, 

voor zijne tijdige en geregelde verzending tezorgen. 
De Oornrnissie voornoemd, 

L. J. HULST, President. 
K. KlJlPER, 
J. H. VQS, Seeretaris. 

Volgen de ingekomen. brieven: 

. RoT'rERDAM, 18 Fehruari, 1897. 
Aan de HollandsaAe Christelijlce Gereformeerde Kerk van 

Hoord Amerika in Synode vergaderd. 
(p. ~. WeIE",'w. ])8, J. H. Vos, Grand Rapids.) 

WELEERWAARDE EN EERWAARDE BROEDERS: 

Deputaten voor de (Jorrespondentie van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland met Buitenlandsche Kerken, hebben de
eer u toe te zel?-den een ex. van de Acta der Synode, gehonden 
te Middelburg in Augustus-September n. Dat uw Kerk niet 
op die Synode vertegenwoordigd was, door een of meer afge
vaardigden,. stelde, gelijk van zelf zal spreken, te leur. 

De Synode heeft aan Deputaten opgedragen u te melden 
dat geen nadere eorrectie kan gegeve:> worden over wat te 
Dordrecht is geschied. Dankbaar VOOr de verleende waarschu
wing, was de Synode van oordeel dat, am het onvolledige der 
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aanklacht, daarop niet verder kon wordeningegaan. En, wat 
betreft ee~e gewenschte saamsmelting der GereformeerdeRer
ken in Amerika, meent de Synode n te mogen verwijzen naar 
de vereeniging der Kerken in Nederland. "Goed en liefelijk 
is het als broeders ook samenwonen," en Kerken, die,eenzelfde 

Belijdenis en Kerkinrichting hebbeu behoorentoch niet ge
scheid en te leven. De Beere bane in deze ook voor ul'e 
Kerken den weg. 

Intnsschen komen Deputaten, namens de Kerken, in Sy
node te Middelbnrg vergaderd" tot u met het voorste] om de 
Correspondentie, die er tusschen de Kerken hier en uwe Kerk 
bestaat, te versterken en- nit te breiden fn dier voege da.t, van 

weerszijde, niet slechts afgevaardigden benoemd worden naar 
, de Algemeene Synoden, maar dat die Afgevaardigden in die 

Synoden als stemiJerechtiiJde leden*) zullen zittiniJ hebben. 
Daardoor zouden de banden tnsschen ons nanwer worden toe
gehaald in eenigheid des Geestes en in de liefde Ohristt, en 
meer verstaan worden, hoe wij led en zijn .van een lichaam, nL 

Ohristus;gelijk vooral ook de bespreking van zaken, die de 
gezamenlijke Kerken raken (zooals bijv. wijziging van eenig 
adikel in de Belijdenis, waaromtrent u later geschreven zal 
worden), vergemakkelijkt worden. Gelieve, waardll Broeders, 
omlrent dit voorstel nw gevoelen aan Deputaten mede te dee
len, zoo spoedig als n znlks mogelijk zij. 

Zij de Heere met n en zegene Hij Zijn Kerk onder ulie
den, met rijke zegeningen in onzen dierbaren Heiland. 

Met hartelijke groete, WelEerwaarde en Eerwaartle 

Broeders" 
De Deputaten voornoemd, 

B. VAN SOHEL VEN, Praeses. 
F. LION CACHET, Secr. 

Adres voor Oorrespondentie: DB. Lion Cachet, Kruis
kade 18, Rotterdam, Holland. 

__ *) nl. met adviseer,ende stem. 
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ROT'rERDAM, Mei, 1898. 
Aan de Synode aeT Ohristelijkr; 68re/ormeerde Kerk in 

Amm·ika. 
W.A.A'R'i)..E BROEDERS: 

Depulaten voor deOorrespondentie van de Gereforrneerde 
Kerken in Nederland met Buitenlandsche Kei'ken, hehben met 
veel genoegen uitnoodiging ontvangen per ,ehrijven van' 

den Weleerw. Heel', Ds. J. H. Vos, dat. 17 Januari, 1898, tel" 
afvaardiging van Depulatenom de Gereformeerde Kerken van 
N edHland Ie vertegenwoordigen op u w Synode, dd. 15 J uni, 
a. s., en volgende dagen. Gevolgelijk werd als Deputaat naar 
uw (nu komende) Synode benoernd: de Weleerwaarde Hooggel. 
Heel', Prof. Dr. F. L. Rll Igers. Tot ons leedwezen moeten 
wij u echter berichten, dat ZEw. verklaard heeft de benoeming 

niet te kunnen opvolgen, wegens veelvuldige werkzaamheden 
aan zijn ambt verhonden. Zegene de Heet'e uw Syn?dale vef
gadering, haar door Zijn Geest leidende in" all. waarheid, tot 
Zijn eel' en het welwezen uwer Kerk. 

Op een expl. van uw Acta Synodi zal doorons. groote 
prijs gesteld worden. 

Met heil bede en Broedergroete, 
N amens, Deputaten voornoemd, 

B. V AN SOHELVEN, Voorzitter. 
F. LION OAOHET, Secretaris. 

Adres: Rotterdam, Kruiskade 18. 

ROSARIO, 8 April, 1898. 
Aan de Eerw. Synod. deT OAr. 6er. Kerk 'in N. Amerika. 

l!OOGEERW. HEEREN, VADERS IN ONZEN HEERE JEZUS OHRISTUS: 

De Holl. Ohr. Ger. Kerk te Rosario, de Santa Fe Rep. 
Argentina, heeft in antwoord op haar schrijven, d. d. 5 J uli, 
1895, gericht aan de Synode der Geref. Kerken in Nederland 
'een ,missive ontvangen van Deputaten voor. d~ Correspondentie 
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vande Geref. Kerken in Nederland met Buitenlandsehe ker
ken, dat .de kerk zieh had te vervoegen hij deGeref. Kerken in 
N oord Amerika. 

Waehtende op een bekend adres, ontving de kerker.ad· 
een sehrijven van den WelEerw. Heer, D,s. J. Wijngaarden, te 
Firth, Neb., welk Behrijven door den kerkeraad zooveel doen' 
lij)r is beantwoord, en van welk antwoord een afsehrift gezon. 
den is aan het Bestuur del' Inwendige Zending. 

Daarop is door den kerkeraad een sehrijven ontvangen van 
den WeIEerw,' Heer, Ds. J. Groen, Seer. der Inwendige .Zen· 
ding. Ook dit sehrijven is door den kerkeraad beantwoord en 
een afschrift van een schl'ijven van deputaten VOor de corres
pondentie van de Gere£. Kerll,en met Buiten!' Kerken daarbij 
ingesloten. 

Daarenboven aeht de kerkeraad zieh verplieht een sehrij
ven te riehten aan de Eerw. Synode der Ohr. Ger. Kerk in 
N oord Amerika en te verzoeken het volgendein overweging te 
willen nemen, 's Heeren zegen haar daarbij toebiddende,· op

dat hare werkzaamheden DOg mogen dienstig zijn toteere Gods 
en heil der Kerken. 

Ie. Naar aanleiding van het beslnit der Algemeene Sy. 
node van de Gere£. Kerken in Nederland, in Augustus en Sep. 
tember 1896 te Middelburg vergaderd, dat de kerk in Rosario 
zieh heeft te vervoegen bijde Geref. Kerken in N. Amerika 
- (zie Akta der Generale Synode van de Ger. Kerken In Ne
derland, gehouden te Middelburg, 1896, Art. 132, biz. 88 en 

89) - komt zij zieh bij uwe Synoile vervoegen met de bede 
onzer te gedenken in onzen toestand. 

2e. De kerkeraad oordeelt het zeer noodig, zoo de Syno. 
de moge besluiten de kerk alhier de behulpzame haud te bieden, 
iemand af te vaordigen orn een overzieht van den toestand te 
nemen, opdat dan na rijp beraad gehandeld kan worden bij 
het lieht van Gods W oord. , 
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3e. De Synode, geve den Dienaar, dienzij daartoe af· 
vaardigt, volkomen mandaat om in zaken, die spoed ~ischeD, 
handel end op te treden, opdat alles zoo spoedi!!: mogeljjk gere· 
geld mage zijn, op grand van het onfeilbare W oord Gods en 
onze Belijdenisscbriften. 

4e. De Synode vaardige den Dienaar al Om oak in 
Buenos Ayres de zaken te regelen, zoo lllen ZijnEerw. wil onto 

vangen, daar indeze stad sommigen ingeslopen zijn, die de 
Waarheden vervalschen. 

5e. De kerkeraad verzoekt de Synode beleeld een Acl~ 
van de verhandelingen der Synode Ie zenden, en per brief zoo 
spoedig mogelijk Ie willen berichten de beslniten ,belangende 
de kerk alhier na afloop der vergadering. 

Voorts, geliefden! bidt de kerkeraad haar den zegen des 
Heeren toe, en dat zij wijsbeid begeere van Hem, die ,zelf de 
Opperste Wijsbeid is. De God, van den Hemel, de Koning 
Zijner Kerke bevestige aan Zijn Sian ginds en bier en avera] 
het Woord: "Ik ben met n." 

Mage Hij daarom het begin, midden en einde zijn van uwe 
hooge vergadering, is onze wensch en bede, opdat Zijn N aam' 
er door verbeerlijkt warde en het strekke tot ons tijdelijk en 
e~uwig welzijn. 

N amens den kerkeraad, 
A. STRUIS, Praeses. 
G. HELDER, Secretaris. 

BIJLAGE II. 

Rapport va!1 het Curatorium der Theologische 
School van, de Chr. Ger. Kerk in Amerika. 

EE~WAARlJE VADERS ~¥ BROEDERS: 

Het CUratorim;n onzer Theol. School heeft het genoegen n 
Iiet volgende als Rapport zijner werkzaamheden" sedert de, 
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laatste Synode, aan tebieden. Met dank aan den Heere 
m~gen we oqkn u weer betuigen: "Tot biertoe heeft ons de 
Heere geholpen!" Hij schonk aan II. H.' D~centen en Proles-' 
Soren gezondheid, ,lust en kracht tot den veel amvattenden ar-

, beid, linn op de handen gezet. De leerlingen in het Litt. 
Departement zoowel als de Studenten in de Theologi~ bleven 
van 'zware ziekten ver~choond-, en hebben 'de een meer de an
der minder met vlijt en toewijding gestudeerd. Door den dood 

, werd niemand weggenomen van wie aan de School verbonden 
is. 

a. Het Curatorium. Nademaal de vorige Synode 
besloot, dat het college van Curatoren zou bestaan nit zestien 
leden, 14 nit de verschillellde Classen en2 door de Synode be
noemd,hebben wij bij den Secretaris van Staat een Amend
ment bij de "Articles of Association" der Trustees ingediendj 
onder dagteekening van den 7den Nov., 1896, is dit Amend
!)Jent volgens de wet geboekt te Lansing. 

b. De Faculteit. De Faculteit aan onze School is de-
,ze]fde als voor twee jaar, bestaande nit de, II.H, Docenten in, 
de Theologie, Rev, G. E. Boer;'Rev, G. K. IIemkes en Rev. 

'H. Beuker"D. D. Van de,H.II. Professoren, Mr. A. J.' 
Rooks, A. M" en Mr. K. Schoolland, hebben wij schrijven 
ontvangen, dat zij de benoemingen van'de vorige Synodeaan
namen. Laatstgenoemden geven nitsluitend onderwijs in bet 
L,itt. Departement. Prof. Rooks aanvaardde zijn arbeid met 
eene rede over: '·The Aim of Education" in Sept. '96. Doc. 
Beuker hield in Sept. '97 eenerectorale rede over: "TUBAN
TIANA." lets over de Regeering in Staat en Kerk van het 
Graalschap Bentheim. 

De Faculteit van Westminster College, United Presb. 
Church, New Wilmington, Penn., schonk verleden jaar aan 
.ooc. Beuker den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. 

c. De Leercursus. Wat d,e leervakilen aangaat heh-

--::<"1 
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ben wijhoegenaamd geene verandering gemaakt. Bij de be
bandeling van de Gesch. van Amerika en Nederland, is als on
derdeel Civil Government van deze landen gevoegd: Door de 
invoering v:an de overgaDg8~examen5 is het leerplan van ieder 
jaar wat~Dauwkeuriger ,omschreven" dan vrqeger. Deze verbe
ftering vraagt weI, dat "de ex~miDa nu twee week duren, waar 

-ze andel's in een 'week afliepen, doch de Curatoren getroosten 
zieh dezen meerderen arbeid I(aarne tot welzijn del' School. 
H.H. Docenten en Proff. geven onderwijs in de vakken, zooals 
bet in den Catalogus del' School is aangegeven. Kon de Fa
~ulteit worden uitgebreid of bij de Proft: nog een of meer 
gevoegd wor-den l wij zouden in staat zijn de indeeling del' vak

ken beter te regelen uaar de beginselen del' Eneyclop",die. 
Thaus kandit niet. In overleg met de Faculteit is de arbeid 
zoodanig verdeeld, d.t allen ougeveer een even groot deel 
:daarvan is opgedragen. Aan andere Seminarien is men ge-' 
Doodi.akt eve.nzoo te doen. Zelfs aan de V rije lJ ni versiteit 
'Van Amsterdam is een Hoogleeraar, die vakken doceert welke 
'ngedeeld worden bij de Systematische-, Historische- en Prak-

. tische Theologie; daarbij is dezen hoogleeraar de Hebreeuwsche 

Taal toevertrouwd, hoewel de Exegese van het Oude Testament 
"an een ander hoogleeraar is opgedragen. 

d. De Studenten. In Sept. '96 boden zich acht ad
"spjranten aan vaar het admissie-exameo; vier hiervan zijn tot 

llet rroefjaar toegelaten. Als Hospitanten heoben in dezen 
el1J'sus de lessen bijgewoond: A. Pluymert, G. Schuyleman, 
T. Adams en D. Adams. 

Al de leerlingen, die in J uni '97 eindexamen deden in de 
letteren, konden tot de studie del' Theologie worden toegelaten . 

. De Studenten, die eindexamen deden in de Theologie werden, 
"P een n., beroepbaar gesteld. ' In Sept. '97 boden zieh elf 
1l.dspiranten aan vaor bet admissie-examen; een hiervan werd 
afgewezen. In J nni'98 hebben de gewone overgaDgs~ en 

------.--.---~----
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eindexamens plaats gehad. De leerlingen van het laatste ja~r 
Letteren werden alle,n tot de studie der Theologi e toegelaten. 
De Studenten die eindexamen deden in de Theologie werden 
allen bero~pbaar gesteld. 

Blechts van <len Student was het noodig de Classis,' die 
hem uit haar Ras E. B.P. laat studeeren, in kennis te stellen 
met zij n minder goed gedrag. 

Aangaande de gebroeders Adams kunnen wij meedeelen, 
dat Isaac voor een deel de lessen bijwoonde; in den laatsten' 
tijd heeft hii,zich ook privaat bezig gehouden met de studie d,ll' 
medicijuen. De examens welke hij afiei waren van dien aard, 
dat de Ouratoren over zijn werk in het eerste ja~r niet zooveel 

voldoening kregen, dat zij Adams een Diploma konden over
reiken van de vakken waarin hij was onderzocht. Enhoewel 
bet Ouratorium ook na het laatste exarQ.en van br. Adams geen,' 

gewoon Diploma kon geven, oordeelt het toch dat zijn studie 
Ran onze School hem opdie hoogte van ontwikkeling lleeft ge
bracht, dat hij onder Gods zegen met vrucht under 'zijn yolk 
zal kunnen werken. Op zijn verzoek om hem te ontslaan van 
het toezicht door den Board voor Heiden-zending konden na-, 
tuurlijk de Curatoren niet ingaan. 

David Adams is, zoomi.ll als zijn broeder Isaac in een,be-. 

paaIde klas ingeschreven. Hoewel wij zijn goede bedoelingen 
niet in twijfel trekken, vreezen wij toch dat hij geen capiciteit 
heeft om een geheelen Theol. Cursus met een volledige pro
paedense met goed gevolg door te maken. 

e. De Eigendommen: De Trustees zijn in het na
jaar van'96 ten bate van de Bibliotheek eigenaar geworden 
van eene beschikking van Mrs. Ellen V. de J ong, geb. Van 
den Berge. Eigendommen van de volgende beschrijving: 
North -§' of Sect. 9, Township 106, Range 45 West, of 5(1) 
P.M. Mian., (320-< acres of la:nd, Pipestone Co., Minn.,) 
'hehben 'de Trustees aanvaard onder den naam van ~'Jacobus 
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. V/l.n den Berge·fonds" vo.or de Bibli.otheek der The.ol. Scho.ol 
.onzer Rerk, .onder yerpljchting, .om z.o.olang Mrs. De" J .ong 
leeft, haar elk en ieder jaar $210.00 uit te keeren; en na baren 

. d.o.od, hetzelfde bedrag aan baren man, z.o.olang als bij leeft. 
De kerkeraad van Orange City verdient den dank der Sy

~.ode v.o.or de welwillendheid, wasrmede hij de Trustees met 
rsad en daad in deze zask heeft bijgestaan, wij bebben bern 
gemachtigd .om deze landerijen te verk.o.open mits niet .onder 
22 d.ollar. per acre, en vragen hier.over verder het .o.ordeel der 
Syn.ode. 

f. De Finantien. Op .ons Sch.o.olgeb.ouw rust n.og, als 
v.o.or twee jaar, een schuld van 5300.00 d.ollars. De Trustees 
bebben 1800.00 d.olIars tel' leen . van de C.om .. del' Reiden-zen
ding tegen 4 percent per jaar en hebben aan particulieren 
35 schnldbekeritenissen, iedergr.o.ot 100 .00d.ollars, afgegeven, 
tegen 6 percent per jasr. De bijdrag~n, welke v.o.or en na n.og 
ink.omen v.o.or het Sch.o.olgeb.ouw, w.orden gest.ort in de Kas der 

, Tbe.ol. Sch.o.ol. 

Aan de Classes hebben wij mededeeling gedaau van de 
gemeentelijke bijdragen met de .oPwekking, dat men z.o.oveel 
m.ogelijk naar den aanslag z.on betalen; .over bet algemeen is 
dit schrijven in de gemeenten met ,welwillendbeid beantw.o.ord; 
met de c.orresP.ondentie' met de CI. Rackensack zal de Synode 

in kenni. w.orden gesteld. 
Een schrijven is vervolgens gezonden aan de leeraars, d,ie 

D.og schuld bebbeD bij de Alg. Stud. Kas .of bij het Sch.o.ol
f.onds .om aan de verplicht;ng van afbetaling te v.old.oen. 
Result"at biervan is geweest, ,dat dit jaar meer is terugbetaald 
dau andere jaren. Uit de .opgave, die hieronder v.olgt, blijkt 
dat bet Sch.oolfonds in het laatste jaar ruim 2000.00 dollars 
meer .ontving dan het vorige jaar. V.o.or een deel is dit .o.ok 
t.oe te schrijven aaD het meer beslist inv.oeren van ,'den regel, 
dM niemand tot de examina w.ordt !.oegelaten, tenzij scb.o.ol- en, 



examen-geiden, zijngestort; bij nitzondering ontvangen de 
Trustees eene seh)1ldbekentenis van denbetrokkenper

,goon. 

Verder isnog aan de Ulasses een sehrijven gerieht'om de 
gelden van de Alg. S·tnd. lias geheel of gedeeJtelijk Ie mogen 
gebrl1iken voor .de- onvoorziene uitgaaf, veroOl'zaakt door Ge' 
verbetering van Madison Ave. De Trustees zijn van oord~el, 

dat aItbanseen deel dezer gelden reehtens bebooren gestort te 
worden in de liaB del' Theo!. School, wijl de Studenten, die ;lit 
deze lias onderstenDing onlviDgen, ~en sehoolgeld belaalden. 
Aetief beslaat deze K,as niet meer; bij nitkeering der gerestitu
eerde gelden aan de onderselleidene Classes, moet ook een deel 
hi81'van komen ten bate van het Fonds der Theo!. School. 
Sommige Classes adviseerden deze quaestie ter Synode te bren
gen, gelijk wij biermede doen. 

Staat van ontvangst en uitgaaf is als voIgt: 

Boekjaar 1896-'97. 

Theo!' Schoo!. Saldo, .......... ; ... , ...... . $1062 91 
Ontvangen ............ , ..... :. 5967 78 
Uitgaven ..................... . 6459 79 

----
In lias ....... : .............. .. ill 57090 

Algemeene Stlldenten lias. Saldo ....... , .... . 49 62 
Ontvangen ............ , ....... . 724 00 
Uitgaven .................... . 720 00 

In lias ............... , ....... . $ 53 62 

Dollarfonds. Saldo .. , ., ................... . 263 00 
BibIiotheek. Saldo ......................... . 61 11 

Uitgaven ......... , .. " ........ . 41 25 

In lias ........ ',""',' ........ .. ill 19 86 
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Boekjaar 1897·'98." 

TheologiBche Scbool. Saldo ................. . 57090 
Ontvangen .... " ... ' ........... . 8348 80 
Uitga yen ......... ' .... '. . . . . .. . 6988 02 

, 
In RaB ................... , ... . 11\ 1931 68 

Algemeene Studenten Kas. Saldo ............ . 53 62 
Ontvangen ................... . 1004 50 

Uitgaven ............ " .... " .. 840 00 

In KaB " .......... , . . . . . . . . . .. $ 218 12 

Dollarfonds. Saldo ................... , .... . 
Ontvangen .... , ... , ........... . 

263 00 

52 50 
Uitgaven .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 

In Kas .. . . . . . .. .............. $ 263 00 

Bibliotbeek. Saldo.......................... 19 86 
Ontvan!(en ............. . 
Uitgaven ..................... . 

In Ras " ..... , ... , ........... . 

l1anderijen in Minn. Uitgaven ............... . 
Ontvangen ................... .. 

19 86 

307 71 
75 00 

--, 
N adeelig slot....... .. .. .. .. .... >1\ 232 71 

De volgende zaken worden der Synode ter bebandeling. 
voorgelegd: 

Ie. Of Cando D. Drukker, ·indien hij geen Zendeling on
der de Heidenen wordt, ook het schonlgeld van de 7 jaar stu
dietij d beeft te betalen. 

2e. Of het besluit van '86, bepalende, dat de Com. voor 
de Heiden-zending j&arlijks $325.00 zou betalen voor het sala
'ris van den derdenDocent, ook bindende kracht beeft, wanneer 

,> i 

er geen Zendeling-kweekelingen aan de School stndeeren. 
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3e. Hoe moet 'er gehandeld worden met personen,' die 
School en Kerk verliaten en de finantie;;!e verplichtingen j<l£en. 

" het. Curatorium niet nakomen! 

'4e. Om overwegende redenen verzoekt het Curatorium, 
dat de Synode schrappe: Art. 9, 2de alinea, 2de zin van het 
Reglemen t voor de Theo!. School. 

5e. Aangaande Prof. Schoolland, voor twee jaar benoemdl 
totdeze Synode, kumien wij' rapporteeren; Prof. Schoolland 
heeft goede voldoening gogev"n; met het oog daarop zoude" 
wij hem aanbevelen voor eene definitieve benoeming. Met het 
oog echter op zijne gezondheid bevelen wij hem aan voor eeue 
herbenoeming tot de volgende Synode. 

6e. Ten slotte wordt het der Synode ter overweging gee. 
geven, of het in het vervolg Diet be!erzou zijn, dat Proff. im 
de Letteren niet definitief, maar voor eene bepaalde termijrn 
worden aangesteld. 

N amens het Curatorium, 
G. D. DE JONG. 

BIJLAGE III. 

Rapport van den Board der Inwendige Zen ding. 

EERWAARDE BROEDERS: 

Sinds de vorige Synode heeft het zendingsveld verlaten, 
Ds. J. Smitter; beroepen werd Ds. G. G. Haan, die tot nog 
toe arbeidt. Beroepen werden Ds. J. Van der Mey en P. 
Kosten die bedankten, en Cando W. De Groot die de rooping 
aannam. 

DB. J. De Vries die geene gemeen!e had werd door dell. 
Board, in overleg met CJ. Hudson, vOor twee jaren voor de 
Zending gebruikt. In Augustus is die !ijd verstrekeu; na inge
Wonnen informatien moet de Oom. der Synode ter kennis bren

gen, dat de overeenkomst tnsschen de Classis Hudson en de 
Com. vroeger aangegaan, niet langer kan voortgezetworderi. 
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Zend. De Vries werkte meest in Michigan; Haan in Iowa 
en DeGroot den eersten tijd in 01. Hudson. Ditde houding 
van de afgevaardigden naar de Synode en Zend. Oommissien 
maeude men dat daar (Hudson) veel zendingswerk was, doch 
de uitkomst heeft bewezen, dat ergeen werk kon worden ge
vonden door de Olass. Zend. Oom. van Hudson en deswege is 
De Groot naar 01. Iowa verplaatst. 

De ZendelingilD hebben p;eregeld hun arbeid met ijver 
waargenomen 'en werden door ongesteldheid weinig verhinderd; 

aileen De Groot was eenige weken ongesteld. 
Het salaris werd den Zendelingen geregeld uitbetaald. 
Aan veertien gemeenten werd geldelijke ondersteuning 

gegeven. De leeraren dier gemeenten hebben den verschuldig
den arbeid verricht. 

Verder brengt de Board ter" kennis der Synode, dat hij ge
incorporeerd is onder: Act No. 192 of the Session Laws of 
1867, approved March 27, 1867, and amended June 28, 1887 . 

. De collecten voor de Inw. Zending waren deze jaren niet 

'. zoo ruim als de vorige jaren en de Board zag gaarne dat de 
Synode op ijverigen steun aandringe, daar deze arbeid voor 
onze.Kerk van groot gewicht is. 

Van den Penningmeester is het verslag aId us: 

1896-1897. 
Ontvangslen. Saldo ........................ $ 759 03 

Ontvangen .................... . 

Uitgaven. Zendelingen ..................... . 
Subsidien ..... : ............... . 
Reiskosten en Oorr. . ........... . 

Saldo ............ • .......... . 

2888 81 

$ 3647 84 

1785 15 
1246 08 

330 41 

ill 3361 64 

2~6 20 

,/ 



1897-1898. 
Ontvangsten. Saldo ... : . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. $ 286 20 

Uitgaven, 

Ontvangen .. , ............. , ... . 

Zendelingen ..................... . 
Subsidien ..... : ............... . 
Reisk. en Oorr .................. . 

3465 91 

1\ 3752 11 

1817 00 
1331 66 
32424 

$ 3472 90 

Saldo .......................... $ 279 21 
Ais voigt wordt de subeidie voor de onderseheidene ge

meenten geregeld: 
01. Hudson ... , ......... Sayville .............. $150 00 
01. Muskegon ............ North Olam ......... " 15000 

New Era ........ " .... 125 00 
Richland. . . . . . . . . . . . . . 50 00 

'OJ: Grand Rapids ......... Lamont & Eastmanville.. 50 00 
01. Illinois ..... , .......... Baldwin .............. 150 00 

Sheboygan .......... '. 100 00' 
01. Holland .............. N oordeloos ........... 100 00 
01. Oost-Friesland ........ George ., . . . . . . .. . . .. 200 00 

Oost-Friesland ........ 200 00 
(Halve Dienst voor de Inwendige Zending.) 

Parkersburg. . . . . . . . . . . 75 00 
OJ. Iowa ........•........ Sully en Galesburg ...... 150 00 

Hosper ............ , .. 
Roek Valley .......... . 
New Holland ......... . 

Harrison ......... '" .. . 
Maxwell ..... _ ....... . 
Firth ......... , 
Hull ...... , ......... . 

15000 
75 00 

7500 
75 00 

100 00 
125 00 

50 00 
Van harte wenseht de Board, dat de Synode en o;'ze Kerk 

\ . 
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BIJLAGE IV. 

Rapport der Commissie voor het Fonds 
"Kerkhulp." 

, EERWAARDE BROEDERS: 

Het doet ons genoegen met een kort verslag voor de Sy-, 
node te mogen komen. Niet omdat wij zulk een veelbeteeke-
nend en gewichtig rapport kunnen inbrengen, maar omdat het 

. ons de hoop geeft, dat "Kerkhulp" wat meer een plaatsje in 
het hart der broeders en zusters onzer 'Kerk zal mogen verkrij
gen. Tot nog toe schijnt "Kerkhulp" onder de gering,te der 
kassen te moeten worden gerekend. Vele gemeenten geden· 
ken baar nimmer in bunue collect en. Van daar dat de inkom

sten ver b~lleden 'bet cijfer zijn van eenige andere kas of eenig 
ander doel waarvoor in onze Kerk collect en worden opgeno

men. Wij ontvingen van de 135 gemeenten onzer Kerk, in de 

ver loopl'n twee jaren, slechts 82 collecten, terwijl wij volgens 
Synodaal besluit minstens 2.50 had den moeten ontvangen. 
H u,dson en HackBensack hebben zicb het minst deze kas aan
gefrokken. Van uit Hackensack ontvingen wij niet een enkel;, 
gift en van uit Hudson slechts van twee gemeenten. Muske
gon zond ons 5 collecten, Illinois 8 en Oost-Friesland 8 gedu
rende de verJoopen twee jaren, terwijl de overige collecten uit 
de Classen Holland, Grand Rapids en Iowa werden ontvangen, 
die het meest deze kas hebben bedacht. Of schoon ook in bet 
midden yan de drie laatstgenoemde zich nog verscheidene ge·, ' 

! meenten nalatig hebb~n betoond. Deze collecten, illet de 
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· . $35.00 dievandegemeenteSullivan terug werd ontvarigen, en 
oak een weinig 'interest van gemeenten, die-- reeds vl'oeger on:" 

dersteuning ontvingen, bedragep te zamen de som van $767.44 
Het sald6in kas Jilrii 1896 was. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.84 

Te zamen .............. : .. " . $843.28 

Wij ziendus, dat, niettegenstaande de nalatigheid veler 
gemeenten, de Coni. toch een sommetje mocht ont'vangen' om 

het bij kleine gedeelten aan de behoeftige gemeenten uit te 
keeren. Toch konden wij vnnwege geldgebrek volstrekt niet 
voldoen aan al de aanvragen eli moesten wij dikwijls veel 
klein ere sommen toezeggen en uitkeeren dan door de Classen 
werden gevraagd en de gemeenten waarlijk behoefden. 

Von Classis Iowa ontvingen wij in het voorjaar van 1897 

het verzoek om de gemeenten George, Maxwell City en Hos-. 
per te steunen, de eerste gemef!nte VOOl' het bouwen eElner 

pastorie, en voor de beide laatsten tot het verkrijgen van e,en 

kerkgebouw .. Wij voldeden daaraan overeellkoll1stig den staat 
der kas. De Penn. verzond Ran George, Iowa. Mei 19,1897; 
$125.00, aan Maxwell City, July 10, 1897, $125.00, en aan 
Hosper, Oct. 15, 1897, $200.00. Inhet begin van 1898 ont
vingen wij een verzoek van de Classis Grand Rapids om de 
gemeente Sun illet $100.00 te steunen, opdat zij een begin zog. 

kunnen maken een eigen kerkgebouw te verkrijgen. Ook hier
'aan voided en wij. Van uit de Classis Iowa kwamen nog drie 
verzoeken om de gemeenten l'ella II, Leota en Sully te steu
nen. Hieraan konden wij slecbts gedeeltelijk voldoen. Aaa 
Pella II gaven wij $90.00 tot het verkrijgen van een pastori'e, 
aan de gem. Leota $130.00 tot verkl'ijging van een kel'kge
bouw en aan Sully $50.00 voor een pastorie. 

Al deze sommetjes werden geleend overeenkomstig het 
reglernent, tegen een kleine interest, en Dotes geteekend door 
de Trustees del' gemeenten. 

---~ 
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De geheele uitgave bedraagt ... ~" ...... , .. , ...... $820 00 
En waar de ontvangsten en het saldo van' 1896 te 

zamen' bedragen de som van ........... ,. .. '.. 843 28 
Zon is er nu een klein oversehot van. . . . . . . . . . .. . . . 23 28 

KondenSynode ,en gemeenten de overtuiging van het 
nut dezer kas wegdragen, en de behoeften sommiger gemeen
ten gevo.len, gelijk' de Com. die menigmaal gevoelde, dan 
zoude deze kas zeker meer stenn ontvangen. Zoolang kleine 
of zwakke gemeenten geen gesehikte vergaderplaats hebben en 
meu"van andere kerken omgeven is, dan kunnen zij ,gewoon~ 

lijk niet vooruitkomen. Hierbij komt nog de bedroevende ge
beurtenis te Sully,waar, door de ijverige werkzaamheid der 
Zendelingen, men ZQover gevorderd was, dat men zich kon ver
blijden in eene nette kerk en eene doelmatige pastorie, 
gesteund door Kerkhulp, nu de kerk geheel is afgebrand. Er 
moet een nieuwe kerk gebouwd worden. Kerkhulp kan niet 
help en, want er is geen geld. W ij vertrouwen dat deze ge
meente geholpen zal ,worden, kan het niet dbor Kerkhulp dan 
op eene andere wijze. 

Onze innige wenseh is dRt de Synode de gemeenten op
wekke in getrouwheid die Mne eolleete in 't jaar voor Kerkhulp 
op te nemen, overeenkomstig het besluit. van 1894. 

Naniens de Com. v~~r Kerkhulp, 

J. MANNI, Scriba_ 

BIJLAGE V. 

Rapport van ~en Board voor Heiden -zending. 

:EERWAARDE SYNODE: 

De Deputaten op voordraeht der versehillende ClasseB door 
de Synode benoemd tot behartiging van de Heiden-zending on
zer Kerk, hebben de eer u het volgende te rapporteeren. ' 
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De Board begon zijn arbeid in J uni, 1896, onder min 
gunstige omstandigheden:' .' . 

a. Doordien de Synode onder groote spanning tot een 
beslissing was gekomen, en vel~n zonder vertrouwen, en met 
weinig moed onzen arbeid te gemoet zagen. 

b. Doordien er in weerwil van den langen tijd, dien Ulen 
op de Indianen-zending had gestaard, er toch niet eenig vast 
plan van arbeid was gereed gemaakt. 

e. Doordien de zaak, door de Synode besJotim en den 
Board opgedragen, zeer veel inhield en op velerlei wijzen kon 
worden uitgevoerd, zonder dat de Synode eenige aanwljzing 

aangaande de manie~ van uitvo£n-ing gaf, zoodat de verant
woordelijkheid van den Board zeer groot werd. 

d. Doordien van de b~ide Candidaten vOOr de Zending, 
. de oudste (Mr. D. Drukker) zulk een houding aannam, ctat er 
voor de Zending onder de Indianen van hem niet veel te 'ver

.. wachten scheen, en de andere (Mr. Frijling) zoo zwak was,.dat 
men vreesde dat hij, of schoon zeer gewillig, niet veel ZO,U kun- \ 

nen doen_ 

e. Doordien Miss Katie Hoogeboom, met wien Cand. 
Frijling in het huwelijk zou treden, sukkelend was, zoodat'zij 
in weerwil van haar zendings-liefde en goeden aanleg, toch niet. 
kon verwacht worden, vee I fe zullen stffllnen. En of schoon 

. velen met haar verwachtten, dat het klimaat van het zendings· 
veld haar zon herstellen, is zij toch na eenige maanden sukke
lend op het zendingsveld te hebben doorgebracht, onB door den 
dood ontvallen. 

Nadat de Board zich volge"s opdracht der Synode had la
ten incorporeeren onder Act 192, Howells Statutes 'of Michigan, 
w~s net eerste werk door hem gedaan, voJg~ns. wen ken op ,del 

Synode gegeven,een Com. te zenden, om de gescbikste plaats 
voor een zendingsveld uit te zoeken. Daartoe werdell be
noemd: Rev. J'. Groen en Cando D. Drukker. Na vooraf-
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, 
gaande informati,e, bezochten zij de plaat~, d\e het doelmatigst , 
scheen. 

Vel' liepen de gedachten der beide Oom. leden uiteen, tach 
was het bun gelukt een eenparig Rapport Vaal' den Board te 
brengen, behal ye betgeen ieder afzonderlijk had. Volgens 
hetgeenin dit Rapport gezegd werd, zag de Board zicb den 
weg geopend am den arbeid te beginnen. 

'Terwijl door den Board de regelingen voor de uitzending 
werden gemaakt, werden van Oand. Drukker tel kens tegenwer-

\' . 
pingen verno men, die een onguDstigen indruk maakten, en 
vroegere gezegden .tot pri vate person en maakten geen bete
ren indruk. Daarom gevoelde de Board zich genoodzaakt 
Cando Drukker voor de vraagte stellen, boe bij omtrent den 
zeridingsa! beid gestemd was. Daar'op verklaarde, Drukker, 
geen hart YOOl· de zending onder de Indianen te bebben, geen 
l'oeping tot dat werk te gevoelen, en dat hij dus niet in goede'ri 
gemoede zon knnnen verklaren, in zijn hart te gevoelen van 
God tot dat werk geroepen te zijn. 

Hierop werd door den Board besloten, en Drukker daar 

kennis van gegeven: 

1. dat de Board hem in geen geval kon ontslaan: 

a. nit kraeht van de finantieiile relaties, 

b. nit kracbt van het niet voldoende del' bezwaren. 

2. dat de Board hem eehter in die stemmingook niet kon 
uitzenden. 

Daar Oand. Drllkker vroeg, wat hij dan nu moest doen,' 

werd bet v~lgende voorstel hem voorgelegd: 

a,. Drnkker arbeide als Binn. Zendeling, indien de 
Board del' Inw. Zending zieh daarin laat vinden; 

b. Hij verbindt zieh tot dien arbeid voor 3t jaar; 

C. De helft van het salaris (d. L $400.00) wordt door 
den Board der Inw. Zending uitbe.taald aan den 
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Board voor Heiden-zend'ing, tot afbet;ling van de , , 
door hem ontvangen gelden voor de studie, 

Dit voorstel ",erd door Drukker in aller tegeuwoordigbeid 
aangenomen. Doeh 12 dagen na de aanname ·werd het ook 
wederom door hem opgezcgd, en zonder,zieh verder met den 
Board te bemoeien, Iweft hij zich te Midland Park gevestigd. 
Zijn pogen om geordend te worden\ en het afbetalen aan den 
Board van de som van $340.00 doet ons "ermoeden,. dat hij, 
besloten heeft leemar te worden. 

Door de onttrekking van Cand, Drukker zag de Board 
. zieh genoodzaakt een helper provisioneel tot aan de Synode te 

benoemen. Als zoodanig werd aangenomen, Mr. A. v. d. 
Wagen, die zich reeds vroeger voor Zendeling had aangeboden, 
en in het huwelijk trad met Miss Elfa Hofma, die voor de 

. zending had gesludeerd. N adat Cando Frijling door Classis 

Grand Rapids met gunstig gevolg was geexamineerd en de 01'

d~ning in de kerk del' gem. Spring St. had plaats gegrepen den 
30sten Sept., vertrokken Zendeling Frilling en vrouw en A.' 
V. d. Wagen en vrouw den 5den Oct., 1896, naar de Navajo 
Reservation in Arizona .• N ad at ze eenigen tijd daar hadden. 
vertoefd, werden door de Com. de eigendommen van de M. E. 
Church gekoeht v(>or $900.00, zijn<;!e een goed steen en huis 
met schuur en nog eenige losse goederen. 

N a verloop van tijd kwam er gelegenheid om een andere 
starn del' Indianen mede in onS Zendingsveld op te nemen. Na 
informatie werd door den Board besloten deze (de Zuni) stam.· 
mede te bearbeiden, v.d. Wagen derwaarts te zen den, en te 
trachten Zend. Frijling een a'nderen helper tel' zijde Ie stellen. 
Vooral ook om deze zaken te regelen aehtle de Board, in J uni 
1897 vergaderd, het noodigom een hunner naar hel zendings
veld Ie zenden. Daarvoor werd benoemd: Rev. J. Groen, die 
overziehl nam over het geheele werk, en alles op geregelder 
voet z )chl Ie brengen, en dien .cbeid volbraelit tel' voldoening 
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va" den Board. Tot helper van Zend .. Frijling werdprovisioc 

neel tot aan de Synode opgenomen: Mr. James E. de Groot 
van Prinsburg, die in Sept. 1897 naat het arbeidsveld vertrok. 
Ookbeeft de Board getraeht een weg te vinden om van oJ,ls 
eigen volk in de Pu.blieke Seholen geplaatst te krijgen.Dit zou 
een begeerJijke zaak wezen, omdat door de meestal ongods
dienstige gonvernements-bllambtende zending indirect veel 
wordt tegengewerkt. Hoe dit echter worden -zal, weet 
de - Board nog niet, de verwachting is in dezen niet. 

groot. 
Ziedaar in het kort wat de Board heeft gedaan. N u nog, 

iets over de ZendeJingen en onze Zen ding. N a eerst de hui,e
.1ijke zaken geregeld te hebben, en zieh eenigszins met de om
geving op de hoogte te hebben gebracht, hebben Onze Zende
lingen zieb toegelegd op de studie der Indiaansche taaJ. Van 
ieder der beide t,,)en (de Navajo en de Zuni taal) hebben zij 
een woordenboek van ongeveer 3000 woorden. Dit was een 
moeieJijk werk, daar er geen letter van in druk was. De Board 

- heeft drie maim den een vertaler voor dat doel gehuurd. Daar

beneve~s hebben de Zendelingen in arie seholen onderwij. ge~ 
geven. Te Fort Defiance en Zuni-village word! met de kinderen 
Zondagssehool ge.houden en te Fort Defiance eenmaal des Zon
dags gepredikt, waar ongeveer 120 Indianen komen, benevens 
eenige blanken. Zoo zijn er thans meer dan 200 Indiaamche 
kinderen en jongeJieden onder onze bearbeiding.' Met de In
dianen, hetzij zij in hun woningell bezoeht worden, of dai zij 
de Zendelingen bezoeken, wordt zooveel mogelijk over den 
godsdienst ge"proken, en het mag gezegd worden, dat de In
dianen ill al dien arbeid belangstelling, soms booge waardee

. ring betoonen. Het huisbezoek en bet prediken tot de Iudianen 
in bet algemeen, kan eerst goed worden begonnen, wanneer de 
Zendeli,ngen zieb nog meer in bet Indiaanscb hebben geoefend, 
waar zij zieb dan ook met ernBt op toeleggen. 



CHRISTELIJRE-' GEREFORMEERDE RERR; 105 

. De toestand onzer Zending is thans aid us: 

Ons Zendin!J8veld is: de Navajo-starn met circa 26,000, en 
de Zuni starn met 1600 zielen. Het zijn aile heidenen, onder
wie, behalve door ons, bijna niet wordt gearbeid, en die onzen 
arbeid· toegenegen zijn. 

De Zendelingen en Zendeling·helpers zijn: 
ling te Fort Defiance, vroeger zeer zwak, thans 

en gezond. 

Rev. H. Fl'ij
tamelijk sterk· 

Mr. James E. de Groot en vrouw, ook te Fort Defiance,.
onder de Navajo's. 

Mr. A. v. d. Wagen en vrouw te Zuni, Pueblo, N. M. 
Allen hebben liefde vooi hun _werk, en zijn vol moed, elll 

worden door de Indianen geacht. 
Behal ve.de taalstudie, 10 ka!echisaties, 2 ZondagsscLeol

klassen, een of tweemaal prediking elken Zondag werd er ook 

gedaan Rau tractaat- en BijbeJverspreiding, ook werden er 
kleederen uitgedeeld Ran arinen, waar ons uit een gemeent" 
een paar kisten waren gezonden. 

De verwarring, die er omtreut de Zending in onze Rerk 
hestond, is boven verwachting verminderd, en de collecten wa
renzeer hevredigend. 

Door onze kerken werd in de verloopen twee 
jaren <lpgebracht de aanzienlijke som van .......... $956173 

Betaald werd voor uitrusting der Zendelingen, 
Balaris, huis, huishuur, vertolker etc. etc ............ 7432 77 

Zoodat het boek slnit met in kas .. _ .......... $2128 96 

Eben--Haezer. 
Zoo zegl de Board. 
ook de Synode! 

Tot hiertoe heeft de Heere 
Zoo zeggen de Zendelingen. 

geholpen. 
Zoo zegge 

Groote en kostbare plannen heeft de Board niet onderno
men, en hij raadt dit ook de Synode af; niet alsof er onder die 

! vele duizelJden Diet meer kon gedaan worden, ,als er nugedaan. 
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wordt, maar ens lang~aam ~laast~nde, 'Yorden 'wij ,lpet onze_ll 
"ieuwen arbeid beterbekend en blijven lichter voor misslagen 
.11it onkunde bewaard. 

De volgende verzoeken heeft de Board aan de Synode te 

doen: 

1. De Synode bezorge den Board een zoo volledig rna

gelijk Reglement. 

2. De Synode neme Mr .. A. v. d. Wagen en vrouw aan 
als helpers voor den tijd van 7 jaren. 

3. Evenzoo Mr. J. E. de Groot als helper voor denzelf· 

den tijd. 

4. Inzake Oand. D. Drukker: 
a. De Synode make. hem los van de Heidenzending, op 

'voorwaarde datde door hem ontvangen gelden aan de Zen ding 
~ordeD terugbeta~ld, of er securiteit v~:)Qr w()rde gegeven, en 
dan weI zoo, dat elk jaar niet minderdan $100.00 warde afbe

taald. 
b. Bovendien geeft de Board het der Synode in overwe

ging, of het niet noodzakelijk is dat Ol'nd. Drnkker belijdenis 
doe voor de Kerk, aan welke hij zich met geestdrift overgaf 
om onder de Indianen te arbeiden. 

Zie daar, Eerwaard.e Synode, hete.erste verslag van onze 
jeugdige Zending, die wijlief hebben, en naar OIl.S ver'1'ogen 
~ebben trachten te behartigen. Onze weilsch en bede is, dat 
God u liefde en lieht geve in al uwen arbeid, maar vooral in
zake onze Heiden-zending, opdat de zaak zoo warde behandeld, 

dat ons het werk gemakkelijker warde gemaakt en onze Zen
ding groeie en bloeie. 

N amens den Board voor Heiden-zending, 
J. GROEN, Sec. 
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BIJLAGE VI. 

Rapport der Commissie voor Zending onder 
qe Joden. . 

GELIEFDE BRO,EDERS: 

107 

U we Commissie heeft de haar aangewezen taak-sinds de 
zitting del' Synode, Juni, '96-mogen uitvoeren. Met blijd
Bchap en dankbaarheid treedt zij voor u op om haar verslag u 
ter hand te .stellen. Met blijdsclwp, omda! onze kerken weder 
zoo ondubbelzinnig getoond hebben belang te stellen in dien , . . 

tak van arbeid in des Heeren Wijngaord; belang te stell en in 
de toebrenging der eerstelingen uit het oude, door God verko
ren volk om Zijnen N aam bekend te maken onder de Heide
nen. Met dankbaarkeid jegens den God Abrahams, Isaaks en 
Jakobs, die onze hoop en bede niet beschaamde, die de harten 
bewoog om niet alleen in het gebed maar ook in de gaven' aan 
Jakobs verdoolde kinderen te gedenken, van welke Jehovah.. 
zelf getuigt: "Mijne schapen doolen op alle bergen en op al
Ien hoogenheuvel; ja milne schapen zijn verstl'ooid op den 
ganschen aardbodem; en daar is niemand die er naar vraagt, 
en niem~uid, die' ze zoekt." Ezech. 34: 6. 

Gode zij lof en dank, dat er in de Christelijke kerken, 
, ook in onze kerk, een- vragen, e'~n zoeken naar die 'd~a~e'J:lden 

gerezen is. En gewis, wij weten en belijden het. dat Gods 
Woord waarachtig en getrouw is. Jehov~h's roeping enver-: 
kiezing zijn onberouwelijk. De tijden der Heidenen worden 
vervuld. Jeruzalem zal niet altijd ,als eene verlatene, als in 

weduwschap zitten. Voo,r eenen klein en oogenblik h\left Ilii 
haar verla ten, maar met groote ontfelmingen zal Rij haar we
dervergaderen. J es. 54: 7. Del' Heidenen volheid zal ingaan 
en gansch Israel zal zalig worden. Dat wordt door ons volk' 

geloofd, en daarOlD voegt het bij ~ijn bede voor de J oden ook. 
de vrijwillige offerandeH, de gaven als een welriekendegenr in 
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het huis des Heeren, waarin Jehovah een welbehagen heeft. 
De inkomsten hebben het eijfer van Juni '96, niet volko· 

men bereikf. Wijwillen eehterniet kJagen, veeJ minder be
sehuldigen, wij zijn dankbaar. Van twee Gereformeerde ge
meenten, nameJijk van de Eerste Geref. Kerk te Orange City, 
en van de Viercle Gere!. Kerk te Grand Rapids ontvingen wij 
van ieder een milde bijdrage,. aJsmede van de Holl. Presb. 
Hemeente te Baldwin, Wis. 
De inkomsten van Juni 1896 tot Juni 1898 bedra-. 

gen de 80m van ...................... . 
Batig saJdo .1896 er bij. . .. . ................ . 

$1,225.72 
85.30 

$1,311.02 
De uitgaven bedragen de som van twaalf honderd en twee

en-veertig dollars ($1242.00). Deze uitgaven zijn verdeeJd 

aJs voJgt: 
The Hebrew Mission te Chicago ontving ............ $460.00 

·.Die te .N ew York. .. ...... .................... 460.00 

Die te Amsterdam ............................. . 
Ds. KropveJd, Zending der Ger. Kerken onder de Joden 

Reiskosten, stamps, postal cards, eDZ •••• ~ t • ••••••••• 

245.00 

70.00 
7.00 

$1242.00 
Hiernit ziet men, d.t er heden in kas is de som van $69.02 

En hiermede Jegt uwe Commissie haar werk in de hand 
. der Synode. Naar haar beste weten heeft zij de Zendingen 
gesteund met getrollwheid en voorziehtigheid. Nadat zij wist, 
dat Mr. Warszawiak buiten toezicht van de Presbytery van 
-New York werkte en dus opzichzelf stond, heeft zij opgehou
den hem geJdelijken steun te verstrekken. 

In naam der gesteunde Zendingen te Ohieago, N ew Yor~, 
Amsterdam en van Ds. Kropveld bedanken wij bij dezen aJ de 
gemeenten, vereenigingen en person eD, . die' zoo getrouw beb~ 
ben bijgedragen. 
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Het is onze besliste overtuiging, dat de Kerk naar Gods 
wi! welgedaan, naar Gods Woord gehandeld heeft, aI~ zij oak 
dezen tak yan arbeid in des Heeren Wijngaard aanvaardde. 

Wij blijven danook deze .. ak van ganscher harte aanbe
,vel en en roepen het del' Synode toe "met 01 den ernst die inons 
is: Broeders, vergeet Jakob's verstrooiden, vergeet de Jo~ 

den niet! Wie Israel zegent, zal gezegend wezen. WeI zijn 
ze vijanden aangaande het - Evangelie om uw,entwil, maar aan· 
gaande de verkiezing zijn ze beminden om "del' Vaderen wi!. 

Rom. 11: 28. 
Wij eindigen met de bede van den ouden Vader Groene 

wegen: 
Verhaast toch Babels ondergang, 

Laat zich de J ood "bekearen, 
En doe Uw Rijk dus eenwen lang, 

Volkomen triomfeeren. 

Och, leer ons mei U w gansche kerk, 
Dat groot en nog toekomstig werk, 

Al biddende _erwachten, 
En nadien tijd van Babels val, 
Als God zal wezen: Al in aJ', 

Een eind van alle klachten. 

De Commissie voornoemd, 
S. S. POSTMA, Pres.. 
W. HEYNS, Scriba. 

J. 1. FLES, Penningmeester. 

BIJ LAGE VII. 

Rapport der Commissie voor de 
Emeriti-Kas. 

W AARDE BROEDERS: 

Onder al de geldelijke inzamelingen waartoe de Kerk "ge-
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noodzaakt wordt, i8 de moeilijkste die der ··Emeriti=-Predikan
ten en Predikants·wednwen en Weezen. Dit lijkt vreemd. 
Wij toch zijn bij nitnemendheid een godsdienstig volk. In ons: 
vaandel schrijven wij daarom ook: Rechtzinnig in de leer en . 
vroom'" in den wandel. 

Derhalve zou men billijk van elkauder en de on zen kun
nen .erwachten,. dat wij allen, zoodra ons gelegenheid gege
veri 'werd, om weduwen 'en weezen te bezoeken in hare ver

drukkingen, ons dadelijk zouden opmaken om dat te doen, want 
daarin ligt de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en 

den Vader. (Jae. 1: 27). 
Nn "al de beschnldiging dat wij zulks in eii(en, gemeente

lijken kring verwaarloozen, weI moeten· ingehouden worden, 
want is er in dit opzieht nood, dan vindt de diakonie sp"edig 
een hoorend 0(11' en opene band. Docb geheel andersis bet, 

als de vel'zorging van (lude en afgeleefde Dienaren des Wool'ds 

of hunne weduwen en weezen bij 01)S aankloppen. 

Van onderscbeidene zijden heeft men bier en elders be

proefd, daal'in een beteren gang te brengen. Men deed-en 
dat liet zieh begrijpen--eerst een beroep op den liefdadigheids_ 
zin -van ons Yolk, in den ~ol'rn van vrijwillige bijdragen.
Daarna, to en men bemerkte dat de liefde de .offers niet kon 

. aanorengen, beproefde menhet door een eerlijke omslaq OV61' al 

de qemeenten onzer Kerk: Doch ook dat feilde evenzeer. Men 
vermoedt daarin dwang, en ged wongen wi! men Diet geven. 

Resultaat is dan ook dat de Emeriti tegelijk met hunne 
weduwen en weezen de dupe werden van de histol'ie. 

Wat moet er dan nn geschieden? Een grooters wijsheid 
dan waarover wij besehikken knnnen, is hier noodig. Zoo bet 
ODS toelijken wil, moet een van twee geschieden-of deze eer~ 

waarde mannen, edele vrouwen en kinderen, a'an het lot over~ 
laten, Plisschien met'den verdachte wensch:- gaat heeu; wOl'dt· 

verzadigd, wordt warm!-of hen voor goed overdragen ilan de 
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ambtelijkiJ verz01'qinq der IJiakonien. Aan het eerste, wij 
weten~ het, ,zal zich niemand willen , wag~t1, en zoo iets zou' ook 
een toe stand scheppen, die .. den vloekvoor de ,Gemeente iIi 
zijnen boezem zou dragen. 

Daarom zou men andermaal tot het laatste moeten advi· 
seeren. Dan oak komen wij nader bij Art. 13, D. K. O. Hier· 
door bren!;t men de hulpbehoevenden, zoodra zij steun noodig 
ZijD, met de ambtdragers del' kerk in aamaking. . Deze zien 

zij dagelijks en leveD met elkaar, zij (de diakenen) roepen de. 
hulp in van Gemeenten waar de Emeriti vroeger d ienden. En 
is'dat nag ontoereikend, dan wenden deze yerzorgers zich tot 
de algemeene hulp-kas. 

Deze algemeeue besehouwing, zal u wellieht no!,: duide
lijker worden, wanneer. wij een' kart vel'slag geven van de ge~ 
sehiedenis, loopende van de Synode '96 tot uu toe. 

In Maart '97 werd dringend ondersteuuing gevraagd, voor 
de weduwe van oozen zoo vroeg ontslapenen broeder, G. Ao' 
De HaaD. Men besefte $200.00 in bet jaar, was sleeht. een 
ondersteuning en niet voldoende am er met hare kindereo van 
te leven. Zij werden haar beloold, maar de omslag kan ze niet 
breDgen, terwijl bet oak bleek, dat onderscheidene Gemeellten 
niel bezorgden, wat haar !,:esteld was. 

WeI. had de Synode '96 (Art. 115) vrijbeidgegeven, dell 
omslag desnoods te verhoogen. Maar, helaas! de slappe tij
den, en de neiging, am dit fonds niet te steunen, deden daar
van afzien. Er werd onderling goed gevonden, den toestand 
del' kas bloat te leggen in IJe WacMer, en in een particnlier 
sch~ijven,c onderscheiden gemeenten opmerkzaam te- maken, 
hoe..-eel ze ten achteren waren. Dit seheen gnnstig te werken. 
Zelfs bijzonderepersonen strekten de handen uit, en ook de 
Com. sloat zieb bij dezen aan. N u hoopte men zieb, tenminste 
een tijd lang, staande te kunnen hand en. 

Doeh heel anders liep het. Een ander jeugdig dien~ar 
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des W oords, br; S. Broekstra*) bezweek geheel onverwachts 
en spoedigwerd ste'ln vOOl zijne wednwe gevraagd. En bijna 
gelijktijdig kwam aanvraag' om stenn voor den Emeritus·Predi· 
liant, br. O. Vorst (thans overleden). 

Nu moest men wei komen tot verhooging van deoRooster. 
Men kon berekenen, dat tenminst~ 25 percent meer noodig 
was, dan ,door de Synode was bepaald. Die verhooging zou 
op brengen$358, terwijl men aanzoek had ontvangen voor ten· 
minste $400. 

,Dan, of schoon niemand hiertegen inkwam, bleek het toch 
voortdnrend, dat verscheidene achterlijk bleven, en er derhalve 
niet toe.reikend in kas werd gevonden. 

, Gevolg hiervan was, dat men de uitkeering moest beper. 
ken naar men ontving, watpijnlijke telenrstelling veroor. 
zaakte. 

Hoe thans de staat der kas is im de zaken loopen moge blij., 
ken ,uit'het volgend verslag van Br. A. Van Bree, Penning. 
meester der Kas. 

Juni 1896·1897. 
Ontvangen ............ ," ........ $1,259.38 
Uitgaven ..... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,099.09 

Balance in Kas ...... $ 160.29 

Juni 1897·1898 . . 
In kas ......................... $ 160.29 
Ontvangen.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,400.93 

$1~561.22 

Uitgaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1,425.48 . 
Balance in Kas. . . . . .. $ 135. 'i4 

Een balance in kas van ruim $135.00. Maar men vergete 
Diet, dat indien er uitbetaald had kunnen worden naar Synodale 

,*) In het Jaarboekje 1898 wordt zijn naam gemist. 
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belofte, de Uitgave $926.60 meer zouden geweest zijn, en er 
eeu tekort zou wezen van $790;86. Dus bijna $1000; die .an 
de ondersieunden weI was beloofd, maar niet door hen is ont
vangen l en niet naar den aall!~lag is opgebracht! 

Om meer regel in de anivangst eu opzellding van. hetbe
paalde te verkrijgell. legt de Com. de gedachle voor de Syno
de, dat iedere Classis een Collectant Penningmeester benoeme, 
die de gelden inne en opzende aan den Penn. der Kas. 

Nog geeft deCom. in overweging, of bet niet voeglijker 
zou wezen, dat de Synode telkens de volle Com. benoeme, die 
blijft tot de volgende Synode. 

De Oornmissie, 
S. S. POSTMA, Pro 
A. VAN BREE, Penn. 
J. H. VOS, Secr. 

BIJ.LAGE VIII. 

Rapport der Commissievall Toezicht op 
•. De W ach tel'''' 

EERW. BROEDERS, AFGEV. TER SYNODE: 

Het nl1volgende wordt u aangeboden alskennisgeving: 
De Wae!tter had aan kasl J uni 1896.. . . . . .. $ 449 90 
Ontv. van 1 Juni '96-31 Mei '97.. .. .. .. .. .. 3072 63 

$3522 53 
Uitgaven voor De Wachter van 1 Juni '96-

31 Mei '97.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2671 21 
Uitgekeerd aan de kas der Theo!. School..... 500 00 

Bleef aan kas ........................... . 
1 ,r uni 1897 aan kas ..................... ~ 
Ontv. van 1 Juni '97-31 Mei '98 .......... . 

CL. .. _~_ ............... __ ... . 

$3171 21 
35132 

:s 351 32 
3529 53 

$3880 85 
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Uitgaven voor I)e Wachter .van 1 Juni '97-
31 Mei '98 .................... ~ ............. . 2746 ~6 

600 00 Uitgekeerdaan de kas der TheoJ. School .... . 

Bleef aan kaB ........................... . 
Voordeelen van IJe Wachter in twee jaren ... . 
Uitgekeerd aan de TheoJ. School ........... . 
En het boek Blui! 1J uni 1898lllcet een saldo van 
De boeken vond de Com. in de beste orde. 

Namens de Com. van Toezicht: 

$3346' 26 

534 59 
118469 
1100 00 

534 59 

J. NOORDEWIER, Sec 

Voor de rest van het Rapport zieArt. 62 der Notulen. 

I 
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B I J LAG E IX. *) 

Reglement voor den Board van Inwendige 
Zending. 

A. . Artikelen betrqende den Board. 

ARTIKEL 1. 

De naam van den Board voo,r Inwendige Zending is: 
The Board of the Domestic Missions of the' Holland 
Christi.an Reformed Church, 

ARTIKEL 2. 

Deze Board is gevestij!d te Grand Rapids, Mich. 

ARTIKEL 3. 

Deze Board is sameDgesteld uit een afgevaardigde 
van iedere Classis dill' Chr. Gerel. -Kerk. 

ARTIKEL 4. 

De Board heeft, onder verantwoordelijkheid aan de 
Synode, de algeheele controle en supervisie over het In· 
wendige Zendingswerk, overecnkomstig een door de' 
Synode gegeven r.egelin g. 

ARTIKEL 5. 

De Board vergadert eeDmaal in het jaar in de maand . 
~~~ 

*) De Reglementen zijn zoo gedrukt, dat ze gemakkelijk uit de A~ta bij de 
r Kerkenordening kunnen worden ingcvoegd. 
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J uni. Indien de meerderheid del' afgevaardigden tegen
woordig is, is de vergadering wettig. Indien eebter een 
derde van de Board bet noodig oordeelt om een speciale 

vergadering te bouden, moet de Com. (zie Art. 6) den 
Board oproepen. 

ARTIKEL 6. 

Daar eene vergadering in het jaar gebeel onto81'ei
kend is, om de veelzijdige belangen der Inwendige Zen
ding te behartigen, en de nitgestrektheid del' Kerk niet 
toelaat, dat aile afgevaardigden meerdere malen sam en
komen, wordt aan het Moderamen, bestaande nit Presi
dent, Secretaris en Penningmeester, ale "'Commissie" van 
den Board, opgedragen de bestendig 'voorkomende z.ken 

te behandelen. 
ARTIKEL 7. 

Deze Commissie zal geregelde vergaderingen houden 
in de eerste of tweede week del' rnaanden Mei, Augustus, 
November en Febrnari. Indien nondig, zal zij bovendien 
in speciale vergaderingen samenkomen. 

ARTIKEL 8. 

Ret werk van den Board is: 
a. Verkiezing van het Moderamen; 
b. Beoordeeling van verzoeken om finantieele.hulp, 

die van Gemeenten of Zendingsposten inkomen; 
c. Indien een Zendeling noodig is, zieh nitspreken 

over den persoon, dien hij daarvoor begeert; het verzoe' 
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ken aan een Classis dien persoon te beroepen en in bet 
ambt te stellen, en bet opmaken van een gros, waaruit tot 
de volgeride vergadering van den Board personen aan een 
Classis ter beroeping kunnen worden voorgedragen; 

d. N azien van de boeken van Secretaris .en Pen
ningmeester; 

e. Vaststelling van bet Rapport van den Secretaris 
voor de Synode; 

f. Het maken van voorstellen, om die aan de Syno
de ter beoordeeling voor te leggen; 

g. 'V erder allerlei arbeid te bebartigen, die voor de 
Inwendige Zending noodig geacbt word!. 

ARTIKEL 9. 

Het werk del' Commissie is: 
a. Beoordeeling van de verslagen del' Zendelingen 

en del' Class. Zen dings Coinmissie; 
h. Ontvangen van de gelden en geregelde uitbeta

'ling van het beloofde, met dien verstande, dat de subsidie 
VOOI' leeraars-tractementen uitgekee,rd wordt 'in evenre- " 
digheid tot den staat del' kas en tekorten slechts dan aan
!(ezuiverd worden, als aan het einde van bet boekjaar de 
'kas het toelaat; 

c. Indien v,an Gemeenten of Zendingsposten vel" 
zoeken om ondersteuning inkomen, die niet op een vel'
gadering van. den Board kunnen bebandeld worden, die te 
beoordeelen; 
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d. Voor zoover dit op de vergadering van de Board 
nietkan geregeld worden, bepalen in over leg met de 

Class. Zendings Com. in welke Classis de Zendelingen 
z,ullen arbeiden; 

~. Indien gednrellde den tijd tnsschen de vergade. 
ringen van den Board de' Com. oordeelt, dat er een Zen· 
deling noodig is, zal zij een schrijven richten aan al de 
leden van den Board waarin: 

1. Zal worden blootgelegd de behoefte aan een zen· 
deling, met zoodanige w!'uken als de Com. goed zal achten 
te geven. 

2. Zal worden aangegeven de nominatie,best,!ande 
voor de eerste maal uit de eerste drie van het groB; voor 
de tweede maal nit de twee daarvan overgeblevenen en 
de vierde van het gros, en zoo vervolgens. ' Mochten er 
echter overwegende redenen zijn om van dezen relSel af 
te wijken, of zelfs om iemand te Domineeren wiens, naam 
niet op 11<;t gros ·voorkomt, dan zal. de Com. daartoe vrij. 
heid hebben, mits zij in haar schrijven de redenen er voor 

getrouw opgeve. 
De leden zullen hunne stemmen inzenden bij den 

Secr. van den Board, e.n zoodra ze ingekomen zijn zal de 
Com. in naam van den Board een Classis verzoeken,.d'm 
persoon zijner keuze te beroepen en in het amht te 

stellen; 

f Gereedmaken van het Rapport voor de Synode; 
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fl. Kennis nemen vanden toestand der zending in 
elke Classis; 

'h. Door ".De Waohter" de Gemeenten \ in -kennis 
stellen met den toestand der Zending; 

i. Behandeling van aUe voorkomende zak~n" die 
niet kunnen w,aehten tot de jaarlijksehevergadering. 

B. Artikelen betrejfende de Zendinfl in 
elke Ola88is. 

ARTIKEL 10. 

Iedere Classis benoemt eene Commissie bestaande 
nit drie person en, am de belangen der Zending in den, 

kring dier Classis te behartigen; cen dezer drie wordt 
door de Classis aali de Synode voorgesteld alsharenaf. 
gevaardigde voor lid van den Board. 

ARTIKEL 11. 

Het werk dezer Commissie is: 
a. Acht te geven of er in haar Classis ook behoefte 

aan Zendingsarbeid is; 
b. De verzoeken om hulp van den Board nauwkeu

rig te onderzoeken, en met hare aan beveling of afkeuring, 
en in gewone gevallen ook met het oordeel der Classis, 
aab den Seer. van den Board opzenden; 

c. Iedere driemaanden verslag te doen aan den 
Board van den toestand.der Zen ding in hare Classis, en 
van het werk der Zendelingen in hare Classis arbeidende; 
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d. Den arbeid der Zendelingen t9 ragalen, die in 
haar Classis werkzaam zij D ; , 

e. Toe te ziell <)p de Gemeenten of Zendipg8p08ten, 
die ondersteuning ontva~g~n, aan de ge~telde voorwa~r

den te voldoen. 

O. Artikelen betreffende Gemeenten of Zendinq8_ 
posten, die ondersteuni"'q verlangen. 

ARTIKEL 12. 

Geen Gemeente, ook geen Zendingspost onder eenigs 
Classis ressorteerende, ontvangt ondersteuning._ of bear

beiding zonder ~anbeveling van de Class. Zend. Com. 

ARTIKEL 13. 

LCileraars van Gemeenten, die onders~e!1~~ng ontvan~ 
gen, moeten eenigen Hjd in 1161 j"ar, Zendin~8werk buiten. 
hunne· Gemeenten verrichten, op plaatsen die de Board. 
meesl noodig oordeel!. 

ARTIKEL 14. 

De Gemeenten, die geldelijke onderstenni~g genieten 

-yerbin?t(ll zich o~, in4ien 4~ {j-e~eeDte qntbonqen wordt, 
of 0.n8 kerkverb~I1'l gaat verlaten, de ontvangen geld en 
nit de vroegere gem~el1telij4e eig"ndomm~n tell volle 
terug te betalen. 

ARTli{EL 15. 

Eene, beloHe voor cinderstenning geldt sleyhl. voor 

etlil j~ar. 
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• 
D. Artikelen. betreifendede qeheele XeTk. 

ARTIKEL 16. 

De Board heeft al ~ijn voorstellen en besIl1iten aan 

het oordee! der Synod? te onderwerpen. 

ARTIKEL 17. 

De Synoae bepaalt een vaste som, die de Board 
ieder jaar mag bested en. Indien onvoorziene ornstandig
~eden naar het oordeel van den Board grootere nitgaven 
noodig maken en er geld boven de bepaalde SOm a.an kas 
is, heeft hij vrijheid dit geld te besteden. Hij mag ook 
in "1)e Wachter" .om een speciale collecte verzoekeJ,l, in

dien er geen geld genoeg in kas is, om aan de bel6ften 
van onderstenning te voldoen. 

ARTlKEL 18. 

leder jaar zal minstens twee Zondagen in al onze 

Gerneenten voor de Inwendige Zending worde.n gecollec
leerd. 

E. ATtikelen betrrdfende de Zendelinqen. 

ARTlKEL 19. 

-. Het salaris der 2!eDtlelingen is ~800.00, en vergqe. 

ding van de N\skosten. In bijzondere gevallen m"et de . 
Board in dezen naar omstandigheden handelen. 

AR'l'L({E;L 20. 

Leer~.a,l'~, etudenten en kand~daten moge?, zonder 
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·beroepen te woroen, wel eenigen. tijd door den Board in 
dienst der Inwendige Zen ding genomen worden, met een 
bezoldiging die de Board billijk acht. 

ARTIKEL 2l. 

. Zendelingen hebben in hot jaar drie weken vacantie. 

ARTIKEL 22. 
De Board mag niemand ter beroeping voordl·agen, 

die geen leeraar of kandidaat is "in good standing" in , 
onze Kerk, of eenigszins onder behandeling is. 

ARTIKEL 23. 
De Zendelingen zullen hun Iidmaatschap hebben in 

een gemeente der Olassis waarin zij arbeiden. 

ARTIKEL 24. 
Het werk· der Zendelingen is in de Gemeenten of 

Zendingsposten waar zij arbeiden: 
a. Prediken, zooveel mogelijk; 
be Huisbezoek doen, vooral bij verstrooiden, ver· 

waarloosden en ongodsdienstigen; 
c. Door catechisatie onderwijzeu; 
d. Zendingsposten zoo spoedig rnogelijk tot stich. 

-ting'van een Gemeente voorbereide'n; 
e. Verder alles wat tot opbouw van een Gerneente 

of Zendingspost verstrekken kan. 

ARTIKEL 25. 
De Zendelingenzullen minstens viermalen per jaar, 
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niet later dan half April, J uH, October en J anuari, voUe· 
dig verslag van hnn arbeid geven aan de Zendings Com. 
del" Classis waarin zij werkzaam zijn, en deze ,:erslagen 
zullen doorgezonden worden naal' de eerstvolgende verga. 
dering del' Com. van den Board. 

ARTIKEL 26. 

Elk. bepaling van dit Reglement kan door de Synode 
geschrapt of gewijzigd worden. 

Aldus vastgesteld door de Synode van 1898. 
Het Moderamen: 

J. lIIANNI, 1,'1'ae8es. 
G. D. de JONG, Vice Pl'. 
W. HEYNS, Seriba. 
P. EKSTER, Adj. Sel'. 

BIJ LAG E X. 

'Reglement voor den Board der 
Heiden.zending. 

A. Artikelen betrejfende gel.-el de Kerk. 

ARTIKEL 1. 

De Synode bedient zieh tel' uitvoering van hare be· 
sluiten in zake del' Heiden·zending van een Board del" 
Heiden.zending. V 001' lid van dien Board draagt zij elke 
ClassiS in ons kerk'verband op een Deputaat aan te wijzen, 
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. die dab door haar benoemd wordt voor den tijd tot de 

~qlgende Synode. 
ARTIKEL 2 .. 

Aan elke Synode moet door den Board verslag wor- . 

den gedaan van al zijn arbeid, waarover de Synode oor
deelt. 

ARTIKEL 3. 

Aau het oordeel der Synode moeten aile voorstellen 
en besluiten door den Board onderworpen worden. 

ARTIKEL 4. 

De Synode oOl'deelt of bet Z,mdingsveld moet wor
den vergroot of verkleind, en beslist finaal over het getal 
arbeiders. De Boardkan aileen provision eel belpers be
noemen 'of ·Ieeraars doen' zenden indien' de nood bet 
vorder!. 

ARTIKEL 5. 

,De Synode aileen heeft het recht om definitief be
noemde arbeiders te ~ntslaan, indie!) zij oordeelt, dat het 
belang del' Zending hetvordert. De Board mag Blecht. 
provisioneel ontslaan, met of zonder behoud van salaris. 

ARTIKEL 6. 

De Synode bepaaH hoeveel jaarlijks door den Board 
mag worden besteed. 

ARTIKEL 7. 

In al onze Kllrken zal beblilve de' Pinkster collecte 
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<len Zondag in het jaarvoor de Heiden-zending worden 
gecollecteerd_ 

B_ . Artikelen bet'l'ldfende den Board. 

ARTIKEL 8. 

De Board moet geincorporeerd zijn voor de wet van 
Michigan, opdat hij officieel erkend worde, ;oor hetgeen 

de Synode bern opdroeg. 

ARTIKEL 9. 

De Board is BamengeBteld uit een Deputaat nit elke 
Classis, 'benevc.:ms een Penningmeester, die door de Synow 
d.e benoemd wordt, en een gratificatie ontvangt van jaar

lijb $50.00. 
De PreBident en SecretariB worden door den Board 

benoemd voor den tijd van een jaar. 

ARTIKEL 10. 

De Boal'ddoet zijn werk volgens opdrachtder Syno
de, uitgedrukt in een Reglernent, of in bijkomende Sync"

dale beBlniten. 

·ARTIKEL 11. 

In voorkomende gevallen, waarvoor de Synod. geen 
bepalingen gemaakt heeft, en die niet kunnen waehteli 
zonder de Zending Behade te doen, Ploet de Board hande
len paarzijn beBte overtuiging. 
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·ARTIKEL 12. 

De Board vergadert eenmaal in het jaar en wei in de 
. ,maand Juni. 

ARTIKEL 13. 

Het werk van den Board is: 
1. Bepalen hoe de Zendelingen hebben tearbeiden; 

2. N ~zien van de Rapporten del' Zendelingen; 
3. lederarbeider zijn ,Station aanwijzen; 
4. Behandelen van aile vragen . of verzoeken del' 

Zendelinge,n; 
5. N azien van de boeken van Seer. en Pen'no 
6. Nazien van het RapF,ort voor de Synode; 
7. Nazien van hetgeen door de Oom. van den 

Board (Art. 14) is gedaan. 
S. Gereed rnaken van verzoeken en voorstellen ,voor 

d~ Synode. 
ARTIKEL 14. 

Daor de afstand bet zeer moeielijk maakt voor den 
geheelen Board om in aile voorkomende gevallen samen 
te kamen, zullen de mindel' gewichtige zaken, die zich 

tusscben de vergaderingen van den Board op doe, behan
deld worden door de Deputaten del' Olasses van Michigan 
en Illinois, als een Oommissie van den Board, die daartoe 
minsten. elk half jaar zullen samenkomen. 

ARTIKEL 15. 

Van ill haar arbeid is die Oommissie voor den Board 
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verantwoordelijk. Ook zal zij denafwezigen leden van 
. den Board van al hare verrichtingen kennis geven. 

ARTIKEL 16. 

Het werk dier Commissie is: 

1. N azien van de Rapporten der Zendelingen; 

2. Ontwerpen van het Rapport van de Synode; 

3. Ontwerpen van verzoeken en voorstellen voor de· 

Synode; 

4. Behandeling van aile minder gewichligezaken, 
die niet goed kunnen wachten; , 

5. Den geheelen Board oproepen, of ten minste het 
oordeel der andere led en inwinnen, ingeval er zich bijzon, 

der gewichtige zaken opdoen. 

ARTIKEL 17. 

De Board /benoemt, zoo Doodig, ieder jaar een der 
leden om het geheele Zendingsveld te bezoeken en te in

speeteeren. 

ARTIKEL 18. 

De led en van den Board zullen zieh zooveel moge

lijk oefenen in de studie der Zending en znllen traehten 
den Zendingsgeest op te wekken in eigen Classis, en ook 
in het algemeen door 'er over te schrijven in "Pe 
WachteT" en in andere doarvoor geschikte bladen, 

- -, 
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O. Artikelen oetreffende de Aroeiders. 

ARTIKEL 19. 

De Arbeiders zijn Of geordende' Bedienaars des 
Woords, Of Helpers. De laatsten kunnen zijn zoowel 
vrouweu' als mann,en. 

ARTIKEL 20. 

Nieinalld kan tot Arbeider worden aangenomen dan 

die 
a. lid onzer Kerk is, en bereid onze Belij denis

sehriften te on,derteekenen, bel oven de niets te zullen' 
leeren, dat daarmede in strij d is; 

b. een bewijs kan ov~rleggen van goede gezond
heid en in wiens gezin g~en den arbeidhinderende kwalen 
zijn. 

ARTIKEL ,21. 

De Zendelingen hebben zieh geheel aan den Zen
dingsarbeid te wijden, 'en zieh van aile IInder werk te 
onthouden, tenzij de Board op dezen regel uit~ondering 

noodig aeht. 
ARTIKEL 22. 

Al de Arbeiders, niet provision eel aangenomen, zijn 
verbonden voor den tijdvan7 jaren. 

ARTIKEL 23. 

De Board benoemt een van de Zendelingen om: 
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1. Van heel den toestand del' Zending iedere maand 
Rapport te 'geven aan den Boa"d; 

2. Toe te zien dat de besluiten van den Board over 
het Zendingswerk worden uitgevoerd; 

3. Met de andereZendelingen de belangen del' 
Zending te bespreken; 

4. Op leer en laven van al de, arbeiders nauwkeurig 
te letten; 

5. Toezien op de litteratuur die verspreid wordt; 
6. Wanneer men ergens een ~ieuwe Zendingspost 

denkt te vestigen, zich door persoonlijk onderzoek op de 
hoogte trachten te brengen of de keuze goed is. 

ARTIKEL 24. 

Het werk del' Zendelingen is: 
1. Prediking, .zooveelgelegenheid en krachten het 

toelaten; 
2. 

3. 
Het catechiseeren vooral van de gn":lOtste,klassen; 

Toezien op de Helpers, hun tel' zijde gesteld, en , 
hen onderwijzen in de leer, en in het werk; 

4. De taal, alsmede de zeden, de gewoonteB en den 
godsdienst bestudeerenvan het volk waaronder zij arbei· 

den; 
5. Hnisbezoek doen zooveel mogelijk; 
6. ledere rnaand verslag ,doen aan den persoon, 

wien naar Art. 23 toezicht over het Zendingsveld is opge
dragen. 
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ARTIKEL 25. 

De Helpers zijn, die Of als vertahirs ete. dienst doen, 
of die rechtstrccks Zendingswerk verrichteD. Deze laatsten 

. dienen am den mindel' gewichtigen of meer gemakkelij

ken arbeid te verrichten. 

ARTIKEL 26. 
Het werk dezer Helpers is: 
1. Huisbezoek; 
2. Catechiseeren; , 
3. Toespraken honden; 
4. Zondagsschool onderwijs geven; 
5. Bijbel- en Tractaatverspreidiug; 
6. Bestudeering del' vakken, die met hun arbeid in 

verb and staan; 
7. Verslag doen gclijk de Zendeling in Art. 23~6. 

AR'rlKEL 27. 
Door de Zendelingen, noch door de Helpers mag een 

nieuw veld worden ingenomen, of een aud worden losge
ll}ten, nieuwe Arbeiders worden aangenomen, of oude 
:worden· ontslagen, bezittingen worden gekocht, verkocht 
of verruild, gebouwen worden opgericht of afgebroken, 

zander toestemming van den Board. 

ARTIKEL -28. 
Tucht over leer en leven van Zendelingen en Helpers 

moet uitgeoefend worden door den kerkeraad van de Ge

meente w;aartoe zij behooren. 
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ARTIKEL 29. 

Wanneereen Arbeider in .eenig opzicht niet naar zijn 
roeping handelt en wandelt, zal de Zendeling in Art. 23 
aangeduid er met hem in stilte over handel en, en zoo dit 
vruchteloos blijft er den Board kennis van geven, 

ARTIKEL 30. 

De Board heeft het reeht Arbeiders die zieh misgaan 
provision eel hnn ontslag te geven. . Met geordende Zen

delingen zal de Olassis, die hen. zond, naar kerkenorde 
handelen. 

ARTIKEL 31. 

De Zendelingen zullen zoeken zoo spoedig mogelijk 
tot stichting eener Gemeente te komen, die uit niet min
del' dan vijf person en mag bestaaIl, en onder de naastbij. 
gelegen Olassis moet ressorteeren, zonder dot daardoor 
deze Olassis eenig zeggenschap boven andereOlasses over 
het Zendingswerk verkrijgt. 

ARTIKEL 32. 

Indien er een Bedienaar des W oords voor de Zen
ding noodig is, zal de Board een Olassis verzoeken, den 
persoon door hem begeerd te roepen en te zende~, de 
verdere regeling van zijn arbeid .. alsmede de bezoldiging 
aan den Board overlatende. Indien mogelijk zal niet 
dezelfde Olassis, die reeds vroeger een Zendeling zond, 

daartoe worden verzoeht. 
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ARTIKEL 33.' 

Het salaris van Bedienaars des Woords is in gewone 
gevallen $1,000 .. 00, dat der Helpers $600.00, beiden inet 
vrije woning, en zij verbinden zich voor den tijd van7 
jaren. 

AlnlKEL 340. 

De Zendelingen en Helpers Iwbben voor ieder jaar 
,twee weken vacantie, om de vier jarell te- ncmpn., 

ARTIKEL 35. 

Deze Artikele.n kunlJen door elke Generale Synode 
yermeerderd, vermindcrd of gewijzigd worden. 

Aldus vastgestold door de Synode van 1898. 

Het Moderamen: 
J. MANNI, Praeses. 
G. D. DE JONG, Vice~Pr. 

W. HEYNS, Scriba. 
P .. EKSTER, Adj.~Scr. 
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