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REGELING VAN DEN SYNODALEN ARBEID. 

De Synode dr\nge er bij de benoeming 
van Commissienvoor Praeadvies op aan, 
dat deze, meer dan totdusver geschiedde, 
de Synode zullen dienen met degelijk nit.ge
werkte rapporten, waarin zij de gronden en 
motiven voor hare.adviezerl duidelijken vol
ledig aangeven. 

ee. ;Iowa. 

Aan de Synode wordt in overweging ge
geven, om zoo min mog'elijk door Comin. 
met praeadvies te werken, 

THEOLOGESCHE SCHOOL, 

De Classis vraagt een nienwe berekening 
van den aans\agvoor de Theol. School over 
de verschUlende Classen. 





+ 
De Classis vraag-t hel'ziening van den 

rooster' del' 'fheol. School. . 
ee. Jeud"on. 

De Synode beproeve om ill ver'binding 
met het Litteraf'isch departement OI1Zel' 
Theo!. School, een College te organiseeren, 
opc1at onze jonge menschen, die hooger 011-

derwijs ontvangen, niet lang'er in al1el'lei 
inrichtingen buiten onieu kring behoeven 
te dw«len, m««r onder ol1zen eigen Gerefor'
meerden invloed kunnen gevormcl wOl'den. 

ee. Jeoeea,.,J. 

De Synod'i herzie den Roo.~tel' der' 'l'heo!. 
School. 

De Synode hesluite,d«t v«n de twee cui'a
toren uit ieder'e Classis, slechts eene zitting 
hebbe. 

De Synode keere terug tot de vorige me
thode in de opmaking' van den Rooster' VOOI' 

de 'fheol.School. 

De Synodespreke nit, dat het beroepen 
van Predikanten uit het buitenland, metbet 
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oog op onze Theol. School, mindel' noodig is 
en g·ev.e het daal'om del' vacante gemeenten 
in ernstige overweging, of zij zich daal'van 
niet dienden te orithouden .. 

@e. §wHd §lol'id,. 

SYNODE HOUDEN. 

De Classis Gr. R. oor-deelt, dat het onge
wenseht en onnoodig is, om de twee jaren 
Synode te houden, zoo weI met het qog op 
de enorme onkosten als de behandeling del' 
zaken. 

Dat daar-om de Synode besluite, de Gene
rale Synode in drie particulire Synoden in . 
te deelen. 

Dat de afvaal'diging naar de Generale Sy
node door de Classes geschiede en 

Dat de Generale Synode om de drie jar-en, 
door een del' gemeenten in Michigan worde 
zaam' geroepen. 

AFVAARDIGING TER SYNODE. 

De Synode herzie Art. 71 Acta 1896 han
delende over de wijze van afvaardiging· 
naar de Synode_ @e. ;;roeea"d_ 
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EMERITI KAS. 

De Classis (Muskegon) overtuigd zijncle, 
dat den toestand onzer Emeriti kas voorzie
Ding be hoeft, stelt aan de Synode Vaal' om 
de toepassing van Art.13; D.K.O. in een an
dere bedding te leiden, ten einde onl'e Em. 
Pr'ed. met hunne weduwen en wezen, be:
hool'lijk verzorgd worden. 

De Synode besluite de ;bijbepalingen om
trent dat Art. zoo te herzien, dat het in ove1' 
eenstemming kome met den aard del' liefcle 
in de gemeente aanwezig, en gegrond op cle 
instelling Gods van bet abmt cler barmbar
tigheicl n. L bet Diaconaat. 

De toepassing :an clit voorstel denken· 
wij ons aid us: 

1 De Emeriti kas blijve bestaan als alge
meene kas voor geheel de kerk. 

2 In die kas vloeien de bijdragen del' ge
meenten uit hunne cliaconi kassen percents 
gewijze. 

3 De gemeenten, die geen armen te veJ'
zorgen hebben, storten hunne arm Co11ec
ten, des verkiezende geheel in die kas.· 

cEC. S7lw)icgoJl. 
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What does Synod advice respecting the 
service or support of one of our minis
ters witbout. service or means for :;upport? 

Wat adviseert de Synode te doen, met be
tl'ekking tot den dienst of onderhoud van 
een onzer' leeraars, die zonder dienst en zon
der illiddel va!U'Eclerhouc1 is? 

Daar e1' eene algemeene ontevredenheid 
be staat in de Gemeenten, over het verwer
pen van een voorstel,op een vroegere Syno
de gedaan, ten bate van de Emeriti kas, zoo 
besluite de Synode, dat de predikanten on
er kerk, onder de gegevene omHtandigbe
der., een procent van hunne bezoldiging in 
zdi.e kas storten. 

Hierdoor zalde kas verbeterd en de ge
willigheid in de gemeente bevorderd wor'
den. 

ART, 36 GELOOFSBELlJDENIS. 

Gravamen in zakehet 2de gedeelte van 
Art. 36 onzer geloofs-Belijdenis, de Classis 
overwegende: 
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A Dat wij de bedoelde zinsnerle in ge-' 
noemd AI·t. in geen anderen zin mogen op, 
vatten, dan onze vaderen, blijkens de stel
lige getuigenis del' gesehiedenis, daarme
de bedoeld hebben. 

B Dat dus de bedoeling van deze zinsne
de is, da t de 'lVr ['beid het r,eeht heeft en vel'
plieht is, om afgoderij en valsehen gods
dienst, des noodsmet het zwaard uit te" 
l'oeien. 

e Dat dit instrijd is met de duidelijke nit
spraken del' H. Sehrift. 

Legt bij dezen baar bezwaar in het mid
den del' Synode neel', er tevens nog op wij
z",nde, dat,zij het raadzaam aeht om ook 
v",rduidelijken de uitdrukking: 

"Dat het ambt del' overheid is ,.-
. bet woor'd des Evangeliseb alom, te 
pl'edik!"n. " 

De 01. geeft de Synode in ovel'weging of 
er ook, door' haar iets gedaan zal worden 
ten aanzien van Art. 36 onzer geloofs Be
lijdenis. 
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LEER EN TUCHT, 

Op grund van het openbaar schrijven, i,n 
onze kerkelijke ol'ganen, stelle de Synode 
een onderzoek in, bij de Classis Hackensack 
naar den toestand in betrekking tot de zui
verheid del' leer en de verhouding tot ge
heitne genoodschappen onder hen lieden, 

ee. C!eeiHl~i~. 

ANTI VRIJMETSELAARS STANDPUNT, 

De Synodelegge nadruk op ons Anti- Vl'ij
metselaars standpund, zij neme daarom Art 
90, 1886 woordelijk op in de Acta 1898 ten 
einde het allen bij vernieuwing te herinne
reno 

CLASSIS VERDEELlNG, 

De Synode keul'e goed, de verdeeling del' 
Classis Grand Rapids in Classis: 

Grand Rapids Oost en 
G,'and Rapids West. 
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PSALM EN ALS KERKGEZANG, 

De Synode handhave Al't,. 69 del' D, K.'O, 
en wijzige Al't, 49 der' Synodale Acta van 
1890. 

et. J{oC&md, 

WACHTER ZAKEN, 

De Synode trachte de Wachter tevergroo· 
ten, indien mogelijk zonder de on kosten vall 
uitgaaf te vermeerderen. 

VEREENIGING MET DE U, P. CHURCH, 

Aangaandede vereeniging met de U.'P. 
Church, zond de CI. haren kerkeraden een 
circulaire, die dool' de' meerderheid wel'd 
goedg'ekeurd, en tel' Synodale tafel zal wor· 
den gebracht, 

8C. 3owa. 

Aangaande de U. p, Church besloot de 
Classis: vOOl'hands in geene nadere ovel'een, 
komst te treden dan reeds voor 1896 is ge. 
sehied, 

<Be. ;;-ffitz ci~. 
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De Cl. Muskegon adviseel·t, dat de Sy 
het voorstel del' Comm. in zake vel'eenigin 
met U. P. Church vool'loopig ouveraloa,el'(l', 
aangenomen, neit aanneme. 

Aangaande onze verhouding tot de U. P. 
Chul'ch besluit de Synode dM beide ker'ken, 
zoovel' tijd en gelegenheden dit toelaten 
na"r elkanders meerdere vergadeT'ingende
puteeren en zulke deputaten zitting ver
leend wordt met adviseer'ende stem. 

et. Jrot'i' .. ,,{. 

In zak~ de correspondentie met de U. P. 
Church ver,zoekt de Classi,.; de Synode het 
voorstel der Commissie ad hoc zie Pag. 
Acta Synode 1896, te aanvaarden en in wer
king' te br·engen. 

BINNENLANDSCHE ZENDING. 

De Classis verzoekt de Synode kennis 
nemen van een bij haar ingekomen schrij
'.len uit Rosario, Argentynsche Republiek Z. 
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Amerika en te zien wat er Vaal' die neder-_ 
zetting kan gedaan worden_ 

De wijziging, die de Classis in het Regle
ment Vaal' Binn_ Zending begeert, zullen 
del' Synode schriftelijk voorgelegd wordell

@t. 010,"". 

De Synode brenge de volgende verande
ring aan in het Reglement VOOI' het Bestuur' 
del' Binn. Zending: 

Art. 4 Men voege daaraan toe: "Met dien 
verstande dat de Board altijd verantwoorde 
lijk blijft voor de Synode, en bij vel'schil, 
de minderheid zich op de Synode beroepen., 

Art. 5 Voor "Comm .. " te lezen: "De Presi
dent, Sriba en Penningmeester. " 

Art. 6 (Lastbrief) Schrappen. 

Art 7 Voor: Afgevaardigden van de Ct; 
Grand Rapids, Muskegon en Holland, te 
lezen, "Praesis Scr'ibaen Penningmeester." 

Art. 8 Schr'appen, maar stelle er' vool'in 
.de plaats "De Comm. zal zoo vele malen te 
zamen komen, also zij dat noodig oordeelt; 
doch niet mindel' dan aile drie maanden, Be, 
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paalde lijk vergadere ze in de eerste oftwee
de week. del' maanden J uny, September, 
·Decem bel' en Maart. VOOI' deze tijden moe
ten de vel'slageli der Cl. Comm. ingezonden 
zijn aan den Scriba van de Board. 

Art. 10 In((I)Schrappen de woorden "Vol
gens Art 9." In (e) te lezen: "Benoemingen 
van Zendelingen: Op de J uny veq:(adering 
zal er' een gros worden gegteld, waarllit dan 
Zendelingen kunnen ber:oepen wOl·den." 
((J) te lezen: "Verder allerlei arbeid te be
bartigen, die vom' .de Zending noodig geacbt 
wordt. " 

Art. 11 In ((I) voo!' "Zendelingen"te le
zen: "Classicale Zendings Commissies" 
(e) Schmppen. Daal'voorin plaah,: "De zen
delingen zoo noodig te verplaatsen van de 
eene naar de andere Classis met ad vies del' 
Classic ale Comm. die el' in betl'okken zijn. '.' 
(e) Schrappen en make daar'vom' een nieuw 
Art: als volgd: 

A Wanneer deberoepingvan een Zende
ling noodig is, zal dit, zooveel mogelijll; ge
schieden of, eene'vel'gadering van de Board. 
Bijaldien dit niet kan, zal de n ominatie in 
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elen gewonen regel bestaan: 
Yom' bet eerste beroep uit ele eerste 

\'an bet ·gr·os. 
Voor bet tweede uit ele twee overgebleve 

ne van ele vorige nom. en ele vierele van 
gros, en zoo vervolgens. Mochten er 
tel' overwegende redenen zijn om van 
gro» af te wijken, of zelfs om iemand te 
miner'en wiens naam niet, op het gros 
komt, dan zal ele Comm. 'daartoe vrij 
bebben mits zij in haar scht'ijven de 
nen daartof. g'etronw opgeve, 

B De verkiezing zal uitgaan door' 
van ele Comm. gericht scbrijven aan al 
leden van de Boarel, waarin de 
voor een Zeneleling zal worden voorgestelel 
en de nom. zal aangegeven worden ,met 
danige wenken, als de Comm. goed zal 
ten te geven. Waarop de leden bunne ste 
men zullen inzenden aan den Scriba van 
Board. 

c Zoodra de stemmen bij den Scriba 
ingekomen zijn, zal de benoeming door 
Comm. worden uitgevoerd. 

Art. 14, Aan (e) bij te voegen: "En v 
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den al'beid del' Zendelingen in hnnne Clas· 
sis. '.' 

D Schl'appen. Daarvoor in de plaats 
,;Den arbeid der Zendelingen te regelen, 
die in hunneClassen werkzaam zijn, wat be· 
treft tijd en plaats." 

Art. 20 In plaats van de "Synode" behan· 
delt aile voorstellell" te lezell: "zij wijcle aI
le aandacht." 

Art. 21 Schrctppen. 

Art. 22 Daar' bijvoegen: "Indien de 
Board clringende behoeften heeft, ook w 
de Gemeenten hieraan trouw voldoen, zal 
hij toch gerechtigt zijn, om door' nog een 
extra Collecte te vel'zoeken in die behoefte· 
te voorzien. 

Art. 24 Inplaats van: "Voor den Board 
arbeit," te lezen: Wei eenigen tijd door den 
Board voor. Zend,ings·werk worden aange· 
nomen. 

Art. 27 Bijvoegen: "Zullen door die Clas· • 
sis worden geex,;,mineerd, waar bij het 
mdet at'beiden en zijn Zending verkrijgt, 
Dat ook zijn Jidmaats Attest, zal berusten, 
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de Classis Waal' hij wel'kt, bijeeo del' ge
meenten, welke hij verkiest, en dat ook 
verplaatsing van de' een na(1r de 
Classis, het Attest mede zal overgaan. 

Art. 29 Schrappeo. 

Al't. 31 Scl11'appen,doch daal'voorin plaats 
"De ZenrJelingen zn \len volledig verslag van 
hunnen arbeid gev,m aan de 
comm. del' Classis waar-in zij arbeiden. 
geschiede minstens 4 maal pel' jaM, niet 
d;1O het midden van: Mei, Aug., Nov. 
Feb!'., opdat deze, hunne verslagen in 
kunnen opzenden aan de Comm. 
Board. 

De Clas~is het haar toegezonden 
glement voor de Binn. Zending afkeur'ende, 
omdat ze het in ziju geheel niet in overeen
stemming acht te zijn met de Gereferl"'''''l'
de beginselen, stelt de Synode voor, om 
dus te beslniten. 

A Ret Binn. Zendings werk, en de 
omtrent hulp b\\hoevende Gemeenten 
den 'loortaan aan de kerken zel'len over 
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laten, die allen in hunne omgevil1g' zoo:' 
veel mogelijk Zen dings werk verri"hten, 

B Daal' in sommige. Classes de 
aan zenclings werk, en aan onder'stuening 
van behoeftige gemeenten zoo groot is, dat 
e1' op boven genoemde wijze hiet in kan 
voorzien "varden, bezol'ge men deze den 
stenn van andere Classen. 

c Daartoe benoeme elke Classis een lid. 
Al die leden te samen vor'men eene Comm., 
die, onder vel'antwfJoI'delijkheid aan de Sy
node. het werk verTiebten, dat wegens fin
antieele onmacht, of te groote uitgebreid-

.. beid, door de Classis zelve, niet zonder bni
ten gewone hulp kan gedaan worden. 

VOOI' deze Comm. kunnen gelden Art. 11. 
lett. a. b. e. d. h. i. en Art, 15, 16 :en 18 van 
het toegezonden Reglement. 

D Leeraa1's,Candidaten,Studenten mogen, 
zonder beroepen te zijn, wei eenigen tijd 
voor de Classis arbeiden, met een bezoldi
ging, die de Classis billijk aeht. 

De Zendelingen hebben minstens twee 
weken vacantie ieder jaar. 
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R Elke gemeente enllee:teere t",eemaal 
in 't jaar \'(0)' de Binn. Zen ding. Ret· be
drag weH·dt in de Classicale kas gestol·t. 

Na aftrek wat men in eigen Classisl100dig 
heeH, wOl'dt het overschot gesteld in de 
banden van clen deputaat del' Classis. 

F De Classi.s wijze 8elle getneente aan I 
die, zoo noodigZendelingen bet'oept in ovel' 
leg met bestaande deputttten. 

Indien een Zendeling zich mochtkotl1en 
te misgaan,dan geschiedde de kerkelijke be
handeling, door den kerkel'aad, die hem ge
roepen heeft overeenkomstig Dordsche kerk 
ordening. 

G Er worde bekend gemaakt, door mid
del van de Wachter, dat, zoo. iemand een 
Legaat wi! bestemmen, VOOI' clit doel, hij het 
vermake, aan de Gemeente waar·toe hij be
hool,t, met bepaalcle aanwijzing, dat het be
stemt is vnor de Binn. Zending. 

<'Jr. OJCtinoi, •. 

In het Reglement voor BinD; Zending 
wenscht de Cl.. Muskegon, de volgende vel'
andering·te brengen: 

. A Art. 4 Daat'a.an worde toege,:"oegd: 
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" Mits zij zulke zaken, lat,er aan de ,",vnom, 
ter beoordeeling voo!' legge." 

Art. 10 Letter c wor'de het woord "benoe
men" vervangen door "beroepen", 

Art. 21 Zij aldus gesteld: "DeSynode 
pale een vaste som, die de Board .ieder j 
bested en mag. Wanneer de Board echter 
deelt, dat meer moet worden besteed, en e 
geld boven de bepaalde som aan kas is, 
zij die gelden hesteden; oak mag de RClal·d 
eenspeciale collecte in De Wachtel' 
ken, indien el' niet genoeg geld in kas 
om aan : de beloften van ondersteuning 
voldoen. 

In Art. 25 W orde de vacantie del' Zend,e Ii 
gen van 2 weken tot drie weken gebracht. 

ee. f!l7A" /I'g on. 

Omtl'ent bet Reglement del' inwendi 
Zending beeft de Classis Holland het volgen
de: 

Wijl het tegenwoordige Reglement ge
boren is uit de practijk, en deze in dit land 
niet ongezegend h~eft gewerkt, wijl bet 
gl'ond is op de uitspr'aken del' v8'rscbillende 
Synoden onZ81' kerk en er geen prin<;ipie(,le 
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bezwar'en zijn tegen het geheel, beveelt 
Classis het del' Synode aan met de vol~eHule. 
opmerkingen: 

A De beroeping van de Zendelingen 
sc biede voortaan door' E'en Classicale 
gade1'ing, daartoe beurtelings 
door de deputaten. 

B Jaarlijks worde door de Deputaten 
alle Classen verslag gedaan, in de 
tieve Classen van het Zendings wer·k. 

. c De naam Binnenlandsche Zending wo . 
veranderd in: Inwendige Zending. 

lEe. 3/oj~t.",d; 

De Classis Grand Rapid~ adviseert: de Sy 
node ver'klare het Reglement derBinn. 
ding onaannemelijk, omdat daardoor in 
Boar'd een blijvend bestuUI';'; lichaam, 
kel'kelijke bevoegdheden gecreeer'd, 
ker·k, wat instl'ijd is met. de Geref. 
inrichting. 

De Synode spreke uit, dat al. het 
lijke aan de Classis verblijve, maar de 
dere ui tvoering' van den arheid door 
taten uitde Classis geschiede. 
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De Classi,; geeft de Synode 'in ei'nstige 
overweging', of er in bet westen n iet een 
Engelscb sprekende Zendeling beboort te 
m·beiden. 

HEIDEN ZENDING. 

De Synode overwege of bet niet raadzaam 
is, met voorzicbtigbeid te wel'k te gaan 
in bet llitbreiden van bet Zendings wel'k 
onder de Indianen. Zij spreke hiermede in 
verband, de wenscbelijkbeid uit, dat,' zoo
veel mog'elijk, de kl'acht aan het lnwen dige 
Zendingswerk zal worden gewijd. 

(EC. J{ud!:lcu. 

De Synode zor'ge e1' VOOI' dat de Board del' 
Heiden Zending, een welomschreven Regle
ment hebben, en neme inzage van een ont
werp dooI' de Board vervaardigd. 

De Synode ontbinde Cando D. R. Drllkker 
onder- voorwaarde, dat hijzijne schuld bij 
de Z e~dings Commissie (Zendings-Kas) aan-
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zuivere of voldoende waarborg geve. 
ee. eo~t Sf"ieda1Jd. 

In the case of the candidate D. Drukker, we 
pray Synod to release him from the conh·ol of 
the Heathen Mission Comm .. upon his given 
bonds for the repayment of moneys recei
ved from the mission fund for his education. 

In het geval van Kand. D. Drukker·, vel'
zoekt de C1. de Synode, hem los te maken 
van de Controle del' Heidenzending, on del" 
voorwaarde dat hij onder borgstelling het 

. geld, door hem ontvangen, voor zijne kwee-
king', restitueel'e. 

lEe. J{acffenoacfi. 

ZANDAGS-SCHOOL GEZANG. 

Request Synod to adopt or rec()ommend 
some singi ng oook that will be . suitable for· 
Sabbath Schools and Young peoples societies 

Verzoek aan de Synode om een gez~ng·

boek geschikt voor Sabath School en Jon-' 
geUeden ,. vereenigingen, aan te' wijzen, of 
vast te stellen. 
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EIGEN ZONDAGS-SCHOOL ROOSTER. 

De Classis acht.· het noodig, datonze kerk 
zelve een 'Zondags - School Rooster geve, 
waarin meer organiseh verband zit en die 
hetervoldoet aan de eiscben van een Geref. 
kerk dan de than" gebruikte. De Synode 
"ieht dien zoo in dat hij: 

I a In twee gedeelten be,sta, gepast voar 
mindel' en meerder ontwikkelde sebolief'en. 

b Houde daar'hij in het oog dat de leer 
des veI'honds, ten volle tot hare recbten, 
kome. ' 

c Zol'ge dat er geregeldeaaneensluiting 
zij van de geschiedenis in den Bijbel vervat. 

cl Zij, de Synode, benoeme daartoe een 
Commissie, waar'van ieder een afzonclerlijk 
gedeelte hehhe te bearheiden. 

ee. §<and §/apid,. 

CHRISTELlJK ONDERWIJS. 

In zake van lager en middelbaar onclerwijs 
spreke 

(t ,De Synocle ziuh openlijk uit, 
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bet eiscb oozer' Geref. beginselen is, dat oo
ze kinderen ook door bet lag'er onderwijs 
gekweekt worden, niet slechts voor' het 
maatscbappelijk, maar ook voor' het Gods
dienstig en Kerkelijk leven, op schc'>len, die 
niet Itlleen algemeen Ohristelijk zijn, mltltr' 
die staan op den bodem del' Gereformeel'de 
belijdenis. 

b De Synode erkenne niet slechts de wen
scbenlijkbeid, mltal' spreke uit, dat bet ten 
hoogste noodzakelijk is, dat wij ook 
voor' bet middelbaat· onderwijs inrichtin
gen behben, op 'iuiver Geref. g't'ondslag' 
. ti'ac hte door zulke middelen,als zij bet me,est 
gepast zal acbten, dit te bevol'deren. 

@t. JCCinoi,. 

De Synode geve aanmoediging,omtrent, 
GereEormeerd Obf'istelijk scbool onderwijs 

, lEe. § <and 8lal'id,. 

TUCHT ZAKEN. 

Ten aanzien van Art. 6-:1 3a, P"'g'. 37, Act·,], 
Synode 1896 wenscht de OL een 8chrij 
bij de Synocle In.te dienen, om zich te 
aotwoorden over' de door baar 
houdiog indeze 
Jicht. 
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De Syuode spr'eke er zich over' uit. of zij, 
die tot de "Moderne Woodman"behoren, 
in de kerk mogen geduld worden. 

ee. Cillu,fiegoll; 

De Synode overwege devraag van de Gem. 
N. E. of e@n vrouwlid der Gemeente, weer 
trouwen mag, gescheiden zijnde vanharen 
eersten man'? 

Can persons belonging to the Odd Fellows 
be received as members of the Church? 

Knnnen perzonen behoorende tot de Odd 
Fellows leden del' kerk worden. 

What shall be done with a suspended mem 
ber, who has become demented? 

Wat. moet gedaan worden meteen lidmaat, 
die, na gecensUY'eerd te zijn, krankzinnig is 
geworden? 



26 

WETTIGHEID DES DOOPS 

De Class;;; vraagt bet oOl·deel derSynode, 
hoe zij den doop, bediencl door .M. R 
moet beschol1wen. 

Evenzoo wenscht de Classis. nade!' be
scheid aangaancle den doop cloor J: K .. 

@e. C/{ud':>oil. 

DOOP-LEDEN QUAESTIE. 

De Synode besluite totvolkomen eenheid, 
in zake den kindercloop van led en, die nog 
niet tot belijdenis kwamen. Zij make de 
bijgevoegde bepaling van Art. 56,D. K.O.pag . 
33. tot een vasten regel onzel' kerken, en 
verklare de bepaling pag. 42. No.1 (Doop
leden Censul1l') als vernietigd. 

De Synode trachte in overeenstemming 
te br'engen, de bepalingen, die in onze kel'
ken Ordening bladzijde 33 en 42, in be trek
king, van het toelaten tot den doop worden 
gevonden. . ' 

ee. "etmo;,. 
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De Synode spreke zich nit of de bepalin 
bij Art. 56 del' Ker:k Ol'dening (editie 
onvel'wijld moet wor'den gehandhaafd, en 
overwege de moeielijkheden daar·van. 

@t, eo')! if:r-ie:Jtand. 

'De Synode doe verdere stappeu tel' op' 
hefting van bet Doopleden stelsel, omdat 
Gods verbond ontheiligt en de kerkelijke 
tucht verlamt .. 

CORRESPONDENTIE MET ZUSTER KERKEN 

De Synode bepale dat Attesten 
mogen gegeven aan enoutvangen worden' 
van ot'ficieel erkende zust8l' kerken. 

(gr., Qlteinoi')-. 

De Synode regele de Col'l'espondentie met 
de znster kerken, zoo binnen aI,s buiten 
landscbe. Zij bepale: 

A Met wie zij zal gescbieden, 
B Waarin ze zal bestaaQ, en tl'achte 
o Zoo mogelijk daarin een beid te brengen. 

<'?e. i§<Gnd 81apid,. 
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DORDSCHE KERKORDE ART, 27 

/l.angezien dat er verscbillende gedachten 
zijn, over de toespassing van Art. 27D.K,O. 
in de gemeenten en daardooy' vaak allerle 
wrijvingen ont~taan onder' de leden, zoo 
vmagt de CJ. del' Synode, of zij niet een be
sluit kan nemen, om tot meeT' eensteming
beid te geraken. 

ec. J{IId,cn 

JAARBOEKJ E, 

De Synode kaebteeen officieelll;erkelijk 
jaal'boekje der ChI'. Geref. kerk in Ameri
ka te bezorgen. 

De Classis wijst de ·Synode op bet kerke
lijk jaarboekje 1898 betl'effende de Statis· 
tiek der gemeenten onder haar Ressort. 

ee. !j}<crnd tII.rid,. 
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STATESTIEK DER GEMEE.NTEN 

'De Synode bevot'del'e, dat de opg-ave del' 
Gemeenten, van buisg-ezinnen, lidmaten en 
zielental getrouw door iedere Classis, van 
ha,rent wege, voo,' bet jaarboekje worde op
geZonden. 

Ook d ringe de Synode er op aan,dat de 
ac1os1ag in het ver'volg worde g'emaakt. nu,al' 
bet aantal buisg-ezinnen, 

ee. ~tCiltoi). 

To establish a uniform ['ule for present
ing statistios. 

De Synode wijze een regel van voal' bet 
indienen van Statestieken. 

NATIONALE BEDEDAG. 

De Synode wordt voorgelegd de wenscbe
Jijkbeid, "an een Nationalen Bededag, even 
als.onzen Dankdag in te dienen bij de over
beid. 

@c. ~eCin.,;, 

. Er worde aangedJ'Ongen op bet algemeen 
. maken vanden voorjaars Bededag. 

@c. d{,Ce."d 
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KEKR-HULP FONDS. 

De Synode bepa!e, dat de penning!lleestei' 
vanhet Rerk hulp-fonds, geen ondersteuning 
geve aan vra,gende Gem~, daD 'nadat de 
phnnen van de te bouwen of te vergrootende 
kel'k,hem ter' inzage zijn voor gelegd en 
door hem zijn geapprobeerd. 

PROTESTEN 

Aan den bl'. H. H. Westr'a, gem_ Fremont 
werd vrijheid gegeven zich op de SynQde te 
beroepen. 

De Gemeente Ja,?estown vraagt herzie
ning van Art. 86 del' Synod ale Acte 1894, en 
·van Art. 143 der Acte 1896_ 

ee. Jfoee.n d . 

To the Synod of. the Chistian Reformed 
Church at Gr'and Rapids, Micb. 1898. 

Belovecl.FatheJ·s and B1'others! 

'rbe undersigned most respectfully appeals 
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from the decision of CJ. Hackensack 
reference to its decision in the case of tbe 
charges prefered against Rev. .Tames 
'Wyckhoff which were as follows: 

a Misapplication of Scriptnre. 

b Erron,eons statements as to in ability 
and free will. 

a Erroneous views of the atonement to 
the Synod of the Christian Reformed Chm'ch 
for' the following reasons: 

1 When the specification of charges with 
,f'xpJanation were laid bef"re the Classis 

written in duefmm, the Classis should h,Lve 
given the minister charged a full copy of 
the charges and cite all parties to appear
and he heard at some subseq,uent meet· 

. ing but instead they immediately placed the 
pap",r under cover of a Committee. 

2 'rhe Committee to whom the Charges 
were refered refused or, failed to cite or 
invite the Complainant to their Committee 
meentings, while .the defendant (the party 
charged) was invited'and present. 

3 The gravity of the char'ges and the un 
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rest in churches demands fodhe peace of the 
ChUl'ch a fair and open trial which has been 
refused. 

4 'rhe appellant therefore most respect
fully prays the honorable Synod to grant 
that the specification of charges be refered 
back to the Classis of Hackensack with 

. advice th'1t they proceed in dneorder' and 
that a trial be gTanted and appellant and 
apI"ellee be heard. 

Signed by JOl1h C. Voorhis member of the Classis of 
Hackensack, Hackensack, N.J. Nov. I7, 1897· 

Attested by Clerk of Classis, John A. \Vestervelt 

Geliefde Fuden en BJ'oeders! 

De ondergeteekende appelleert tegen het 
besluit del' Classis Hackensack inzake del' 
beschnldigingen tegen den leeraar Ds .. J ames 
Wijckhoff welke waren als voigt: 

u Verkecn\e toepassing del' Heiligc 
schl'ift. 

b Dwalende begl'ippen omtl'ent onmacht 
en vrijen wil. 

e VCI'keerc1e opv<1ttingen omtrent.de leer' 
del'- verzoening. 
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Rij protesteel't om de volgende ['edenen. 

1 De beschllldigingen werden del" 01. in 
scbl'iftelijken vorm voorgelegd: de Olassis 
diende den bescbuldigde hiervan een Oopie 
gegeven te hebben,en voo['ts de beide partij
en vel"boord te bebben,op een volg:ende ver
gadel'ing. Dit is niet geschied, maar werd ' 
dadelijk in banden eener Oomm. g·egeven. 

2 De Oomm. in wier' handende beschul
cligingen gegeven werden, weigel'de of 
citeerde den besQhuldigel' niet om voor hen 
te verschijnen; terwijl de hese hllldigde VOl)]' 

hen geroepen werd en er tegenwoordig wa'S. 

3 Ret gewichte dezer beschnldigingen en 
de olirust in de ker'ken, maakt VOOI' den. 
vrede del' kerk, een eerlijke en open bare 
verbooring noodzakelijk welke eehter ge-· 
weigerd b geworden. 

4 De Appelland derhal ve komt tot de Sy
node met het dringende verzoek, dat de be
sch uldigingen naal' de Olassis terug gewe
zen worden, mE!t ad vies, dat zij de zaak 
naar bebooren behandele en een verhoor ge 
geven wOl·de waarbij de beschnldiger en de 
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. be;chuldigc!ebeiden gebool'd worden. 
@'{J. 3tacitcmc(.ciI 

N. B. Zie teekening bij het Engelsche stnk. 

De Kerkeraad del' Gemeente Rochester 
br'acht tel' Classis Hudson om in Art. 13 
D. K. 0, te schl'appen "Gelijk ook de WedLI
wen en wezen del' Dienaren in [let atgemeen 
(zullen) verzorgcl wm'den. " 

De Classis ging claarop niet In. Hierom 
appelleerde de Kedreraad volgens Art .. ill 
D. K. O. op de Synode. 

9c JCcdict,aad l.z ~llocjjr;.~t,z,t. 

·VERSLAG DER KERKFONDSEN, 

De Synode plaatse een jaadijks verslag 
van de kerkelijke finantien, in het kerkelijk 
weekhlad De Wachter. 

REGLEMENTEN AANBEVOLEN. 

De Synode drage zorg, dat aile door Imar 
benoemde Commissies werken vo!gens een 
wei omschr'even ReglemenL 
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ONDERSTEUNING UiJAgE DER B, ZENDING, 

De Classis vel'zoekt voor de znstel' Gem. 
een jaaf'lijksehen stenn nit de kas del' Binn. ' 
Zending. 

Baldwin, $1:';0 
Sheboygon, S100 

ec. deCt~I1C'I) 

LAGRAVE ST. GEM, GRAND RAPIDS, 

De Classis brengt tel' Synode het dl'in
gend en vt'iendelijk vel'zoek van den ker
kenmd del' Gemeente Lagnwe St. Grand 
Rapids, in hondende ondel'stell.ning' in hal'en 
finantieelen nood. Voot'al met oog 't op de 
Notes, die hij del' kerk schnldig is t. w. 
$:300. Heiden Zending en $550. Dollars fonds. 

Zij verzoekt dat 81' een Call. wOl'dt opg'e
. nomen in al de Geneenten ODzer ker·k. 

ec. §..,alld Olap1'd~ 

ALGEMEENE STUDENTEN KAS. 

De Synode besluiste ten aanzien del' AIge, 
melle Studenten kas: Inc1ien deze bl'oeders 
rr van hunne schuld, binnen den tijd van 
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tien jaren af betalen, hun dan 1- zal wOl'c1en 
geschonken. 

SYNODALE ACTA'S. 

De Synode late mee!' Acta's drukken dan 
in 1896. 

rEC. ')[oCC""d. 

INCORPERATIE. 

De Synode zorge voo!' herziening va,n de 
Acte te,r Incorperatie onzer gemeenten in 
Michigan. 

o 

B 

c 

I 
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Afge'vGlGlrdigdelf ter g,wode, 
CLASSIS IOWA, 

PRIMI 

Rev. H . .Beets 
"W. Heyns 
" .J. Wijngaarden 

Oud. W. Bos 
" B. de Jong 
" J. Wiersma 

SECUNDI 

Rev. E. Breen 
" H. Bode 
" 1. v. Dellen 

Oud. A. Cupido 
" T. v. Kley 
" S. v. OtterJoo 

CLASSIS HUDSON, 

Rev. F.J. Drost 
" J. Manni' 
" J. Remein 

Oud. B. Botbyl 
" F. Peters 
". H. Reitsma 

Niets Opgegeven 

CLASSIS ILLINOIS, 

Rev. B. H. Einink 
" J. C. Groen veld 
" K: Kuiper 

Oud. C. L. Clousing 
" S. Dekker . 
" D. Natelburg 

Rev, P. Kosten 
" J .. Riemer'sma 
" P. v. Vliet 

Oud .. L. Beze 
" J. W. Einink 
" J, Meter 
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,CLASSISf'y'IUSKE:GQN. 
PRIM'I 

Rev. G. D. de: Jong 
" J. Scheper's 
" H.WaJkcitten 

Oml. A, BolL 
" D:Haan 
" S. V.,d. Laan 

SECUNDI 

Rev; M. Boer 
" M.'J:Mar·cusse 
;, J., v, ,d. Werp" 

Oud.G;Dirkse 
',., ,O,I{uizinga, 
" A. Me~man i ' 

CLASSIS HOLLAND, 

Rev. J. Gr·oen. 
n H. v. Hoogen 
" A. Keizer 

Oud. J. W.Garvelink 
" J. Heeringa 
" C. d. J ongh 

'Rev. G."Hoeksema 
" J. B. Hoekstra 
" M. ,v; Vesserri: 

, Oud. A: Lanuing 
"G; Mbkma " 
" B;'J. Poest: 

CLASS IS OOST FRIESLAND. ' 
Rev. C. Bode' 
." J. Gulker 

" G~ Hofkel' 
Onet KAmmerman 

" A. Bliek 
"F. Tammen' 

Rev.J. Plesscher 
"J. Schultz 
" . J rl'hn_mermann 

bud. H.Bakke~> . 
T. Deters " . , , '. 

. "C. Frerichs' 

Re' 

" 

". \ 



~9 

... . CLASSIS, HACKENSACK. 
PRIMII .••. ·SE;.;UNllt .......• '. 

Hev. K v. d. Berge· I Hev',G.D. I:Iar:irig' 
"'1·" "J. N. rrt-'o'inp'en I -'" . H. Is.er,l11 (111. . 

(" ,J. Westel'Yelt .. I ,.; Y .. C, VO()rhh 
Oud. J. Bakehmr " Oud. ELP.Demar'est 

" G:.' -C.~" 'Fre'~iii'an:~ 
"A.We~tEH'velt. 

L. Beuwkes " . 
. , ,.J. dhri~ti~ 

CLASSIS GRAND RAPIDS· 
He v. P.EJ,:stel' 
." 1'. M. ten Hoot· 

" J.H. Vos 
pqd. Vand. ,At'k 

" W. Br'ink 
" S. S. Postilla 

Rev.E.A. reia,i]] 
, ;, . L. J. Hubt 
" J~,_N()6r'de'\v-iel' 

.Qud. M;. Boer's';;a 
" Fe Doeze.ma. 
;, C.Jonker' 
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