
" - - . 

ACTA 
DER 

·SYNODE. 

: VAN DE 

. 
IN flMERJI<A.· 

._-.... -

GEHOUDEN TEGRAND RAPIDS, MICHIGAN 

VAN 20 TOT 29 .JUNI, 

1900. 



e " 
I 

.H. HOLKEBOER, 

I DRUKKER. 
HOLr..ANO, M/CI-I~GAN. 

e e< 



ACTA 
DER 

SYNODE 
VAN DE 

CIiRISTELlJI\.E. GEREfORMEERDE 

IN flMERIKA. 

- .... - ' 

KERK' 

Gt:HOUDt:N . Tt: GRAND RAPIDS, MICHIGAN. 

VAN 20 TOT ,29 .tUNI, 1900. 

- .... -
EJmSTE ZITTING. 

Woensdagmorgen, 20 Juni, 1900. 

ARTIKEr, 1. 

In de ure des gebeds. 'op den avond voor de Synode, sprak, 
Ds. J. Manni, die :r:'raeses der vodge Synode :was, 'over Open'b. 3:8 
en gin'g toeri voor_in den gebede OIll d~n zegen des Heeren over d~ 
te ho'uden Synode te vragen. 

Op den volgenden ~norget1 vergaderden de afgevaardigden tll 
bet Theologisch Schoolgebbuw en werd de Synode geopend 000r 
Ds. J. Manni. NaClat de vergadering gezongen had Ps. 133: 1-3, 
las hij Joh. '5"-'7 vaor eu sprak het volgende wood. }ot de 
Synode: 
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Eerwaarr;ir: en 'geliefde broeders in Ch-r/stus! Broeders lecraars- en 
, ouderlirzgen,_ Afgevaardigden naar onie Synodale vhgadering.

Gdiifde Bfofders Professoren-aan onze Tlzeol.Sdzool en Praead-: 
viseurs _dey Syno¢e: 

Genade, vrede en barmJzartigheic( worde O1ts gesdzonken van God den 
Vader en van' zijnen Zoon Jezus -{:hi istus, door den Heiligen 
Gees!, Atlten. 

H_et is ot1tegellzeggelijk een gel1atval-gevae1, waar wij bier aan 
dezell margen te zamen mogel1 warden gebracht. \A.7aarlijk onze 
Goq. is goed over ans. Het kal1 niet anders of het moet ons tot 
dank stemmen aan Hem, dat waar twee jaren voorbij .zij,n gegaall, 
wij het voorrecht l11agen genieteu om bij en onder en doar den 
,arbeid, dien wij znllen hei)ben t~ verrichten, als een Kerk wee( v~r
'gadt:rd te lllogen zijll. WeI zijn het lliet allen clezelfde bro~ders die 
.hier thans samen zijn gekamen, toch vertegen\II,'oardi'gen wij dezelf.:. 
de' kerken, en is niemand der leeraars e'el1 vreemdeling --aan d'eze 

. phl.ats en Zijl1 verscheideue .onderlingell meermalen' tat hetzelfae 
'4oel hier vergaderd geweest. Wie oak al hit;r voor het -eerst mage 
'zijn,_ gevoelt zich niet vreemd, want hij weet dat hij met broeders 
vergaderd is van een en hetzelfile huis,tot een en '~letzelfde doel, ill 
den geest der tiefde, am de belangell van Christm;' Kerk te_ beharti-
gen. , 

AI, wisselt de afvaardiging af, z00dat 'dezelfde -Broeders hier 
niet kUlluen wardelLverwatllt, tach wora.t een broeder in 't bijzan
d'er gembt, Ollze geliefde broeder H. Beuker, die nag maar zoo kart 
geleden aan onze Thea!' Schqal is "ontrukt en mitsdien aa11' geheel 
'onze Kerk. 'Die slag deed zeer toen het droevig bericht ans gewerd; 
d-ie slag doet zeer waar wij than5 er aan herinneren maeten in Ol1ze 
vergadering; zijne plaats als praeactviseur is ledig en kan,als die van 
een afge_vaardigde, lhalls niet door eeu .ander worden vervulct. Dat 
doet,ans oiI\villekeurig voar QllZe a~ndacht kamen andere breeders 
it'1 de bedlening, die de vorige Synode nag met ons in het strijdperk 
verkeerden, maar door Gods goectertierenheid afgelost 7.ijn. Zoo 
,gedenken wij aan broeder E. R. Raan, die afgelast \verd nag maar 
~art na onze vorige Synod ale vergadering; daarbij in dit jaar anzel1 
hroeder H. Bode, 'daar 011S allen, maar voaral door het \Vesten, 
-teeder bemind. Dan broeder S. SeveQsma, weI" ver ap zijlle dageu 
gekamen ,_ -maar die men in de gemeente nog gaarne had willen 
behauden. Voorts nag broeder J. Stadt, Emeritus'predikant, \,'Ilel 
oud en zwak, -maar tach met een hart gloeiende van ijv-et voor anze 
Kerk. 

Zouden wij hen beklagen? Dat ktU1l1ell· wij 11iet. Zaudell 
'wU hen niet veeleer benijden? Dat rilOgen wij l1iet. Wij gelooven 
het is een zalig genat afgelost te worden en bij den Heere -te mogen 
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·iijn. Het stervell.is ,een gewin, waar,eendienstkite..:.ht \':tn Chris-' 
tus in 7.ijuen Heere mag .-iterven. MaaJ'is het uiet even 'zoowel een 
Yoorrecht, dat groot en heerJijk- moe;t :worden geacht: te ,lllogen 
arbeiuen I'll den wijl)gaard des Heeren? Ook dit i~ ous va'st geloof. 
'Ili·dit geloof gaan ,,\'ij moedig voorwaarts, Verrichtell \\>ij in dit 
geloof ook Ol1zell arbeid thans, Te werkell in ,den wijllgaard des 
Heeren is nier het werk v.oor OilS zelf te verrichten, maar voor den 
Heere, ~et is zijll wijllgaar,d. De Kerk hi des Heerell. Wat er_ 
g-edaau moet worden moet Ilaar den wiI van den Heere zijiler 

, gemeente gesehieden Vragen' wij dus 'besh~t, irl 'alles. "vat :d;n wil 
ZOll mogen zijn, wanl1eer wij over zaken een' bi..'sluit zullen moeten 
pa'seeren. Die besluiten toch bo;::treffen de heiligste belangen' ollzer 
kerken, maar vooral'de eere vap den naa111 des Heeren. Onze ga_tl
sehe kerk heeft het oog op 0115, ver\vacht van 0115 dat wij aUes ge
trouw'zl,llleu behartigen. Al z)jl1 er "vel Synodale vergaderingen' 
gehouden, waarin meer gewichtige, zak.en te, verhandelell wareiI da'll 
in deze, er wI genoeg zijn, dat OflS tot emst, getrou1;vheid en gebed 
mag-stemmen. Dat-vooral, bij verschil van gedachten van wat de 

,wil des Heeren mag zijn, de liefde mag hlij\"el1 l~eerschen, clau'is 
des Heeren zegen OilS ver7.ekerd, a1 is het dat wij niet altijd met 

-, volkomen eenparige stem zoudell kt1l1llen besluiten, wat 'ook zijn 
goede zoo weI al!'j zijn kwade zijde kall hebbell. \ViJ hebben slechts"

"ai-Ill eell enkel woord, aan den avond van gisteren gesprokell, te 
heriuller:en, 11.1. dat wij niet bevreesd mogeu, zijll van wege- OlJZ~ 

·Jdeine kracht. Het kleiue wil God- gebruiken. Het kleil1e ondet 
de hand~des Heeren doorgaande wordt tot vtd 'en tot iets groot.s. 
Van de werdd is niets te verwachten, slechts tegenstal1d za! zij 011S 

betoonen, maar vall den Heere alles, zoo wij doen wat Hij gebiedt; 
en'dit is zijl1 gebod, dat wij elkauder lief hebben, gelijk hij ons 
lief hedt. Vit Hem moeten \vi] de level1ssappen trekken" als" 
ranken in een en denzelfdel1 wijnstok. AIle sappen. Ook tot gees
telijken arbeid, zoo weI als tot persoonlijk leven met Hem. Zijn wij' 
allen ranken 'in 'Hem, trekken wij allen dezelfde sappen uit Heu} , 
al onderscheiclt zich de eene rank boven de andere in meerderen 
groei, ill voortreffeliJker kracht en in edeler vrucht, eenheid is er, 
eenheid moet er ook blijven bij de7.e \'erscheidenheid; eene eenheid . 
der rauken en eenheid met den wijnstok. 

Zal die eenheid heerschen, en de band der ee'nheid en der liefde. 
inuig worden gevoeld, dan moet ze 0118 ook vall fIem, gesehonken 
worden. Dat wil de Heere. Hij zal onze barten met dezelve ver-' 
vuilen, waar ze ootl110edig van Hem wordt, gevraagd, en Hij zal ze· 
door'den Heiligen Geest, van on zen -Heere en KOlliu"g J-czus doe,!; 
nederdalell in onze harten. waar Hij zelf voor ons bidt aan '5 Vaders 
rechterhalld en van waar Zijll oog in teederheid en "toegenegenh'eid 
over ons is, am ons den Heil.igen Geest te scheukell tot aIle werk in 
zijne Kerk. Komt, voIgt mij in de toenadering tot zijnen trC?on. 
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ARTIKEL II. 

De lastbrieven \yorden' il1g~4rend en voorgelez,en. Daaruit 
blijkt, da~, de volgellde broeders afgevaardigd zijn: 

DOOR CLASSIS HACKENSACK. 

PRIMI. 

Rev. J. C. Voorhis. 
Rev. J. A. Westervelt, 
Rev. J. Bolt, 
Oud. J. Bakelaar, 
Oud. }. Christie, 
Oud. H. P. Demarest, 

I;ECUNDI. 

Rev. J. F. Vall Houten, 
Rev. G. A Hadllg, 
Rev. E. C. Van 'Dl1yne~ 
Oud.- I:I., Van DUYlle, 
Oud. W. J. Chri;tie, 
Oud. L. Sherwood, 

DOOR CLASSIS HUDSON. 

PRIMI. 

Rev: J .. Manui, 
Rev,. P. Kosten, 
Rev. J. M. R<;meill', 
Oud. -M. Klapnnits, 
Oud. W. Lauwe, 
Oud. J. l\1olhoek, 

SECUNDI. 

Rev_. E. Van den _Berge; 
Rev. R. Drukker, 
Rev. F. J. Drost, 
Oud. T. J. Peters, 
Oud. H. Soodsma, 
Ou~. p, Bregmal1, 

DOOR CLASSIS GRAND RAPIDS~OOST 

PRIM!. 

Rev. L. J. Hulst, _ 
Rev. F . .M. Ten Hoor, 
Rev. T.H. Vos, 
Oud. Wm. Brink, 
Oud. J. Bolt, 
Oud. S. S. Postma, 

DOOR CLASSIS 

PRIl\II. 

Re\'. J. W. Brink, 
Rev. J. Post, 
Rev. W. R. Smidt, 
Oud. E· Hekman, 
Oud. H. J. Grit, 
Ol)d. M. Ruster, 

SEGQNDI. 

Rev. R. L. Haall, 
- Rev. E. Van der Vries, 
Rev. S .. B'. ,Sevensma~ 

. Oud-. T. Dijkstra, 
Oud. J. Jonker, 
Oud. N. Silvius, 

GRAND RAPIDS- WEST. 

SECUNDI. 

Rev. P. Ekster, 
Rev. H. Beets, 
Rev.--J. Noorde-i.vier, 
Oud. D. ,Kruidenler, 
Oud. H. Vau der Ark, 
Oud. R. Zwart, 
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DOOR CLASSIS HOLLAND. 

·PRIM!. • 

Rev._ H. Van Hoogen, 
Rev. A. Keizer, 
Rev. J. Groen, 
Ond. A. Lanning, 
Ond. J. Van der Werp, 
Ond. H. Bosch, 

SECUNDI. 

Re\'. M. Van Ves~em, 
Rev. J. B. Hoekstra, 
Rev. P. Schnt, 
Oud. H. Richtering, 
Ond. M. Notier, 
Oud. ,M. Timmerman, 

DooR CLASSIS MUSKEGON. 

PRIMI. 

Rev. J. 1. Fles, 
Rev. G. D. De Jong;. 
Rev. G. G.Haan, 
Ond. G. Vlasma, 
,Oud. F. Kniphuizen-, 
Ond. A. Bolt, 

SEOUNDI. 

Rev. P. Jonker, 
Rev. H. Walkottell, 
Rev. J. Schepers, 
Ond. J. Ham', 
Dud. D. vVietsema, 
Oud. M. Dijkema, 

DOOR CLASSIS ILLINOIS. 

PRIMI. 

Rev. K. Kuiper, 
Rev. L. Van DeIlen, 
Rev. B. Ro. Einink, 
Oud. S. Dekker, 
Oud. C. L. Clonsing, 
Ond. L. Bere. 

SECUNDI. 

Rev. P. Van Vliet, 
Rev. J. Robbert, 
Rev. H. Van der 'Werp, . 
Ond. J. W. Einink, 
Ond. W. Bonnema, 
Ond. G. Nienhnis, 

DOOR CLASSIS IOWA. 

PRIM!. 

-Rev. E. Breen, 
Rev. W. Heyns, 
R~v. J. Keizer:. 
Ond. H. Jager, . 
Ond.F. Van Kley, 
Ond. J. Stek, 

, 
-"---- -

SECUNDI. 

Rev. J. Wijngaarden, 
Rev. G. Westenbeig, 
Rev. J. Van der Mey, . 
Ond. H.Meppeling, 
Ond. J. Van der Halik,' 
Ond; P. Rns, 

7 



DOOR CLASSIS OOSTFR(ESLAND. 

PRIM I. 

Rev. C. Bode, 
Rev. ]: H. Schultz, 
'Rev, J. Timmermanll, 
Oud. A .. Tjephs, 
Oud. ·C. H. Frer;chs, 
Oud. G. R .. Mas'selink, 

SECUND.I. 

Rev, H. C. Bode, 
Rev. J. P~esscher, 
Rev. J. Guelker, 
Oua. H. O. Peters, 
Oud. J. Hempel!, 
Oud. M. J. Bakker. 

Al de primi afge~'aardigdel1 zijn' tc~genwodrdig behalve Duder
lillg .M. Ruster vall Classis Grand"Rapids West; Ds. G. D. De Jong 
en Quderflng F. Kniphuizell vat}- 'Classis Muskegon; - Ouderling 
J._ Stek. van Classis Iowa; ~n OuderHpgen.A. Tjepkes en C. H,'_ 
Freri,chs -~'all Classis Oost Friesland. ",Voor den Primus J. Stek was
-aal1\vezig P. Rus. 

'Hierna 'worden de lastbrie\'en goedgekeurrl. Als adviseerende 
led'en nemel1 ,zitting de HH. Professoren der Theologiscbe School 

. G. E. Boer en G. Hemkes. 

ARTIKEL III. 
Tot led ell van het Jyl(~)(leramel1 worden gekozen: Ds. A. Keizer, 

Praese,sj Ds. E,. Breen" Vice~Praeses; Ds.-F. M. tfen Hoor, Scriba; 
Ds. J.W.·Biink, Adjunct·Scriba. Ds. J. Manni:de Praeses der 
yorige Synode wenscht den benoemden Praeses 's Heeren hll1p en 
zege.n toe, waartla deze met- een hartelijk woord het Praesidium ~ 

aal1vaardt. 
ARTIKEL IV. 

De Praeses leest de "OpenliJke Verklaring" voor, welke de 
"Synode staande aa11hoort. Na het leze'n betuigt de SYllod~ met een 
. plechtig "Ja" hare io.!?temming. 

ARTIKEL V. 
De Praeses stelt Rubriek I van de Agellda .. aall de orde: 

a. Andermaal stell de Classis der. Synode voor, dat zi/ hz/· 
de benoeming van Com. -voor Praeadvie$.,' er op aanaringe" dal 
deze zullen zorgen de SJIUOde Ie dienen met degelijk uilge- . 
werkte rapporten en met wei gemotiveerde adviezen, _zoodat er 
,over 'de zaken licllf. worde versp1eid en niet a(leen of bi/na 
aIleen, he! oordeel der Com gegeven word!. 

CI. Iowa. 
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b. Indieit de 8.Jl/l~de ,met Commissiell wel;kt;, ,zorge z'fj; dat 
van deJl fijd en 'de krach/en dey Com. feden ?lief 'Ie veel zvo,,-de 
gevergd. CI. Illinois. 

Wordt besloten: 
a._ Dat de Synode. ook ditmaal door Commissies -van Praead

vies zal werken. 
b. ,Dat terwijl de leden der Synode in de Commissies verga

derd zijn er geene zitting d,er Synode zal .djn. 

ARTIKEL VI. 

Besloten wordt de zittingen der Synode te h,ondell des voortu-id
dags van 8 tot 11·:JO en d~s na,middags va~l 2 tot 6 lUlr.,_ 

ARTIKEL VII. 
De Praeses belloemt de leerareli J. Post, J. Groen, K. Ktliper, 

G. G. Haall 'ende ouderlingell S. S. Postma, J. Bakelaar, J. Mol-. 
hoek, H. Jager,. 9. H. IVlasseIink 0111 voor' de onderscheidene 
rnbrieken van de 'Agend~ C,:,)ulluissies van Praeadvies voor te stel· ' 
len aan de Synode. 

ARTIKEL VIII. 

De Praeses henoemt Ds{ W. Hey-ns et.1 ouderling H. Bosch als 
Commissie, om· de notnlen,der'vorige Synode na te zien en' 'op' te,_ 
geven de punten, waarop deze Synode moet terugkomell. 

ARTIKEL IX. 

Ds. L. Vau Dellen, Ds. W. R. Smidt en ouderling A. Lanuing 
worden benoemd am eene resolutie van rouwbeklag op' te st~llen, 

aangaande- de Bediena.ren des' Woords, die dit'Synodale j~ar door 
den .Heere nit ons midden zijn weggenomen. 

ARTIKEL X. 

Aan Ds: J. H. Vos en ouderling- W. Brink wordt opgedragel1 
te zorgen voor'logies van 'de afgevaardigdell, di,e van andere kerken-
naar 'de'ze Synode g~zo'nden zijn. ,-

ARTIKEL ·XI. 

Np. het zingen van Ps 8e 12 sluit, de -Praese's.deze.ee.rste zitf~ng' 
met "9,ankzeggillg. ' 

2 
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TWEEDE ZlTTING. 

Woensdagluiddag, 20 JUlli.· 

ARTIKEL XII. 

Deze zitting wordt met geued geopend door Ds. E. Bru:'l' n8. 

het zingen van Ps. 119:3. 

AR TtKEL XIII. 

De Board der Inwendige Zen ding rapporteert bij mond. 
van zijnen Secretaris Ds. M. 'Vall Vessem. Dit rapport \\'oidt aan
gel~ornen en goedgekeurd en zal in de Bijlagen \vorden opgenomen. 
Bijlage I. 

ARTIKEL XIV. 

Ds. J. 1. Fles rapporteert nalllt:lls' de C01111l1issie van Zending 
onder de J oden. Dit verslag ,\vor,?t aangenomen en goedge
keurd. Besloten-om het als Bijtage 2 van deze -~cta op te nellIeD. 

ARTIKEL·XV. 

ps. W. Heyns rapporteert aangaande cle punfen cler vorige 
notulel1, waarop deze Synode terl1gko.ll1en 111oet. Deze zijn: 

a. Art. 31. Besloten wordt aangaal1de de opgave van reis
kosten de-r afgevaardigden gelijk in dit artikel bepaald is. 

b. Art .. -so,~, c. Bij --onderzoek blijkt, dat ctirartikf.:'l) bet ref
fe-nde de opgave :van eene volledige stat,istiek der Classes slechts tell 
eleele uitgevoerd is",weshalve' er op aangt:drongell \,\-'ordt deze bepa~ 
ling n~ te komen. . 

c. Art. 60, S. Wordt besloten: 1. 120Q exemplar~n der Acta 
dezer Synode te la~en drukken, waarvan 1100 ex- gezonden wordell 
aan de kerkeraden, en 100 ex. zij-n bestemd 0111 verkocht te worden. 
De verkoopprijs zal door het 'Th-1oderal11,en bepaaJd worden. 2. In 
verband met rubriek IX Agenda, bldz. ~4" ,wordt be::;lotell. idat op 
kosten der Synode door de Classis Hackensack zoovee1. vall de Act? 
dezer Syuode, als zij l100dig oordeelt, zal vertaald "varden in het 
Arnetikaansch en gepubliceerd ill The -Banner r:if Trutli. HetzeHd'e. 
zal gedaal1 worden voor onze Duitsche geme,ellten en -gepnbliceerd 
in Der Reformirte Bote door de Classis- Oost Friesland. 

d. Art. 83. 13epaald wordt dat de Algemeene ~enn. Vall de 
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Emeriti·,Ras eelle specifieke opgave zal doen in De 'Waclzter van 
aanslag, outvangst en 'tek~rt aileen van de Classes. 

e. Art. 84,2. Dit punt. betreffeud<! Ds. E. Bos,wordt gesteld 
. jll handen vau-de Com. van Tuchtzaken. 

AR'I'IKEL XVI. 

Ter tafel komI Rubriek VIII der Agend,a,Varia; aldus Iui
dende: 

Mag een idioor den Doop ontvangen? 
Cl. Oost Friesland. 

Besloten \vordt op de vraag niet in te gaan. 

AR'I'IKEL XVlI. 

De Praeses Ie est eetl schr.ijven voor van de Chicago Hebrew 
"- 111issioll i'nbotldend een wobrcl van dank v~~r de otideFsteuuing 

van OBze Kerk genoten. In verband hiermede \vordt gesprokeri 
over Mr; M. M. Braun. De Com. adviseert hem voorloopig aan de 
school te hOl1d~ll. Door de Curatoren_ wordt dit aclvies gesteund en 
Badat ,Mr. Braun de Synode toegesproken ,heeft wardt deze' zaak 
uitgesteld tot later. 

ARTIKEL XVIII. 

De Com. in Art. VII benoemd, adviseert de volgende pCrsf)nen 
\'oor de onderscheidene Commissies te benoemen: . 

r. Rubriek II, Inwendige Z,,"ding. De leeraren L. J. 
Hulst, C. Bode, L, Va" Dellen en de ouderlingen J. Bolt en J, Vau 
dcr,·'i}.,!erp. 

2. Rubriek III, Heiden Z"nding, De Ieeraren W. Heyns, 
J. Westervelt, J, Groen ell de ouderlillgen H, Jager, J. Molhoek, 
G. A. Masselillk. 

3. RuGriek IV, Emeriti Kas, De Ieeraren T. H, Vos, W. 
R. S'midt ~:U ~le ollJerlillgen C. L. Clausing, !vI. Klapmuts, A. Bo1!. 

4. Rl1briek V, Theo\ogische School. De Ieeraren K. 
Ku-iper, ]. Post, ]. Bolt" J. Groen, J. Manni, E. -Breen

l 
G. G. Haan, 

J. Timmermann en-de ouderlingen S. S. Postma,~ H. _~osch. 

5. Rl1briek VI en VII, Tuchtzakenen Unions, Prof. 
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_Hemkes, de leeraren J. Keizer, B. H. Eillil1k en de-' ouderlingen .-
G. Vlasma eli J. Bakelaar. 

·6. Rubriek VIII, Varia. Prof. G, E. Boer, de leeraren J. 
~H .. emein,.1. \V. Brink en deouderlingen H. P. Demarest., J. Christie. 

7. Rubriek Xi ProtesteD .. De leeraren F. M. Ten Hoor, 
V.ali Hoogen, (Sec. M. Van Vessem),. J. H. Schultz en de 

ouderlingen F. Van Kley, S. Dekker. 

8. Rubriek Protesteu niet op de Agenda. 
J. 1. Fle~, -Po Kosten 'en de ouderlingen Vol. Brink, 
E. Hekman en L. Bere. 

De leeraren 
"VIi. Lau\\"e, 

9. Rubriek. XI-XVIII. De leeraren A. Keizer, L. Van 
Dellen en~de ouderlingen H. J. Grit, A. Lanning, :fl. Rus. 

Beslotell te verdagen tot morgenllamiddag 2 unr, Illet het oog 
op de vergadering yan Commissies van Praeadvies (zie Art. 5, b). 
Daarua wordt deze zitting gesloten met dankzegging door D::;. :8\. 
M.·Ten Hoor. 

DERDE ZITTING. 

Donderdagmiddag, 21 Tuni. 
ARTIKEL XX.· 

Ueze zitti'ng wordt geopend met gebed door- Ds. J. W. Brink,_ 
11f!. het zil1gen van' Ps. 121: I. 

ARTIKEL XXI. 

De Praeses leest den last brief voor ,~an Ds. J. H. Karsten, D. D., 
a£gevaard;gde van de Gereformeerde Kerk in A.merika. Hem 
'~Qrdt zitting verleend meLadviseerende stem. 

ARTIKEL XXII.· 

Ter tafe! komt een scbrijven tot aanbeveling van 'Rev. Jesse. W. 
Brook, Ph.D., D.D., District Secretary of the Am. Tract Soc. In 
zijne, toespra~k geeft hij eenige inlichting aangaaude de genoemde 
Tract Society e'n g~eft de Sy,l1ode in ovetwegillg hare synipathie te 
t,oonen ,voor_, _deze zaak door de Society \.e feliciteeren- 'met haar 
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75-jarig b~staan en haren arbeirl aan'te bc:velen. 
ill Iioofdzaak vertaald door Prof. A._ J. Rooks A. 

ARTIKEL· XXIII. 

Zijne"rede 
M. 

13 

\Vordt 

'De Com. vall Praeac1vies voor Rubriek X verzoekLde-verga'--
dedllg te mogen ver1ate~l om haren arbeid te voltooien. Dit wordt 
toegestaan. 

ARTIKEL XXIV. 

Ds. J. H.- Jfarste'll D.D. o!Jtvangt het woord, en spreekt in 
h09fdzaak bet volgel1de tot de vergadering: 

Gelie/de Broedeys! 
Het geeft mij genoe-gen het _middel te zijn 0111 u de Chdstelijke 

b oedergroete i.e brengen van de Alg. Syn. der Geref. Kerk in 
-Amerika. Het moet de ziel O;::1n aIle oprechte \'olge1ingen,_ van -
Christus met ongeveinsde blijjs,Jlap vervuilen, dat het initiatief 
eener correspondelltie .is genomen, welke eell zegen behoorde te. 
ziju_ voor de zaak vaIl Christu!'i in dit land. 

I",aat er geen stap rugwaarts ill deze c<:uresponelentie zijn. En 
die zal er niet geillaakt \-,wreleu, illdien wij bewust zijn van en er
kennell het feit, dat wij een zij 11 ill oorsprong' en een in bestem
min~ . 

HoeweJ. de Alg. Syn. oils geene instruttien heeft gegel,rel1' om 
de bijzondere punten, in uwe cOllll11uuicatie vermeld, te besprekell, 
zoo zijn er echter eenige algemeene belangen waarbij wij vaor eeil 
oogenblik mogen stil sta,an, met, zoo wij vertrollwen, 'wecterzijdsch 
voordeel. In uwen brief aan de Alg. SYl1. welke wij vertegell~ 
w00rdigen, drukt gij de begeerte uit, dat deze correspol1dentie'thans 
begonnen, iets meer mage meenen dan eukel eene weder-keerige_ 
overbreng-ing van Christelijke groete. Dit gevoelen zal zeker de 
goedkeuring van alfen wegdrageu, die in'de ChristelljkeKerk eene 
Goc1delijke instelling- erkennell 0111 de voorneme-ns vail God met 
zij 11 Rij k en de we reId nit te voeren. 

De vraag is belallgwekkeud, en die \:vacht op een antvi'Oord, 
\-val wij meer kUI111eU doell, dan enkel de broedergroete wederzijds 
te brengen. 

Vergunm_ij eerst van alIes te'zeggen, dat zeUs de uitdrukking·, 
van broederlijke gevoelens veel, zeer veel,_ beteekei1t in het kerke
lijk leven. Waar de noodzakeHjkheid gevoeld wordt om l1itdrnk· 
king te_geveu aan die ware broederschap in Christus als de vrtlcht 
van het werk van den Heiligen Geest, dan begrijpt een ieder, dat' 
daarin ligt d~ eerste conditie der Christelijk~ gemeenschap. 

am elkaar ~ot hulp te zijn voo,r een beter, heiliger leveu, tot 
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een le\'en nader- bij het kruis van onzen gemeenen Reer, Die voor 
zijn yolk gestorven is en opgestaan, opdat zij het le\ien Iboehtea 
hebben. ell het meer overvloedig h~bben, dit moet worden toege
stem_d als een der rijkste zegenii1gen te zij u vau de gemeenschap 
der'Christdijke Kerken. 

, De Kerk van Christ us Ieeft in ,de behoefte van grQotere- geeste
lijklleid. Den geest der- wereid te overwinnen. welke Gods' Kerk 
slft;igt met geestelijk~ verlamming, moet worden geacht te ziju de 
groote zending van alle Kerkelijke organisatien. -;De verlossil1g 
van l11enschen en de' verh~erlijki\lg van God Eggen ten grondslag 
van al ht:t' kerkelijk leven. -VVij hebben behoefte om nadruk te 
leggen op recht gelooven en recht leven. 

Verder, de Gereformeerde Kerken in dit .land, onder welken 
naam ook, hebben"eell roemrijk verleden; en' eeu nag Ioemrijker 
toekolllst, indien zij maar getrol1w zijn aan haren Goddelijken last. 

Haar gel oaf in sou\·ereiue· genade voor de verlossiog van, de 
gevallen~l1; de nadruk, welken zij leggen op de noodr.akelijkheid 
van het werk van den Heiligen Geest en op de waarheid, dat zon
der heiligmaking niemand den Heere--zien zal,.geeft haar het recht 
en rle kracht om tot gev.allellen te spreken. Deze -en verwante 
waarheden beantwQorp.en alleen de-vraag der cunscientie: hoe' een 
mensch rechtvaarnig:zal zijn voor God. De dlliz;endell, ja honderd
duizenden komen, ieder jaar dit land binnenstroomen met bes~hou~ 
wingeli over het Ieven en over ,de fUl1daI1len~eele waarheden der 

,. Godsopenbaring, welke alle hoop, voor het toekoll1stig le\'eh ver
woesten en hen -voor dit 1even in dit lalld meeT - dan uutteloos 
I11aken. De- ge\'oelens welke zij voor.staan en verdedigen zijn de 
verwoesters van het huisgezill, van land en kerk. . 

-V\Te1k eene groote zending hebben zij, die de remedie voor al 
die euvels in hllllden hebben. Laat on5 de roeping erkell11en en mE::t 
ge\;leugdde voeten 0115 haf!sten deieive te vervullen. En \Vij weten, 
dat Ollze God Qllze vereenigde pogingen zal zegelJen. Roemende in 

,onze voorrechten en ill de erve der godzalige vaderen, sidderen wij 
\'oor de verantwoordelijkheid die zlj brengen, maar aallvaarden \Vij 
l.e met ootmoedig en vast vertrouwen op God. 

Ret is met ge'en gering genoegen, dat \:vij in staat zijr .. 11 de 
\'e.rzekering te gevell, dat de Geref. Kerk in Amerika, hoe on vol
maakt oak, haar zending in d-it land en in de heidenlanden zoekt te 
volbrengen.. Zij .doet dit door de prediking de's Evangelies, door de 
inrichtingeh van hoager christelijk ol1derwijs en door zendil1gsar-
heid. 

God heeft deze historische Kerk., een tak der Reformatie Ker
'ken van de zeventiende eeuw, rijkelijk gezegend. In de Iaatste 50"' 
'jaren groeide zij in Classen 45 proceut; in,<~;~.ne'entel1 120 _proceut; 
in leeraan 140; in avondmaalgal1gers 220. V60r de buitenlalldsche 
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1:enciing gaf zij ill hd laatste jaar meer dan ;r,estien niaal zoo':,/eel aIs 
in t859. - Zij telt twee Godgeleerde-s,cholen' ill rlit land. met 6I stu
denten, ell .. een ill Indie l11f't 36 Rtudellten. Zij heeft twee Colleges 
met oogeveer 400 studenten, met nog -Acadet1lien' voor yoorbereic1en.-
de, letterknudige studien. -

V'olIedige statistiek wordt korthddsllalve achterwege gE-latell, 
God geeft beide Ke'rkell groote, gelegenheid in dit groote land 

voor de beoefelling van zelfopofferend'- ge100f en loyale de'mtie -aan 
het groote Hoofd der Getileente. -Zoeken vvij de -kracht in Je,vol
heid des Heiligen Geestes, om Ollze zending te aanvaarden en ze lief 
te hebben met de liefde van ouzen Verlosser, .toen hij zeide: "Zie,_ 
Ik kom am uwen,vvil te'doen, a God!" 

De Praeses beantwoord_t deze rede en wenscht hem en de kerk, 
die hij vertegellwoordigt, des Heeren zegen toe. Veor Ds. J. H. 
Karsten D.D. de Synode verlaat spreekt hij 'den wensch ,uit, dat on
ze kerk afgevaatdigden zal zenC1ell naar de eerstw'>Igende Synoc1e 
der Gere!. Kerk. 

ARTIKEL XXV. 
_ Ds. L. J. Hulst en :Qs. L. Van Dellen, rapporteurs van, l'uhriek 

II, 'Inwelldige Zendillg, lezen hetrapport voor, hetwelkwordt 
aangeuomeu' en punt vaor punt behandeld. Het nipport" Iuidt: 

Waarde Broedersl 
Uw Com. vaor de Inwendige Zendipg heeft~pag., __ 4 en 5 van 

de Agenda-vier aanvragen gevonden, am Art. 9, letter e vall bet 
v:geerende reglement te herzien: 

De Com. der Inwcndzge Zellding vraagt /zerzienil1g van he! 
Synodaal Reglemettf voor deze Zeildi1lg. -

M. Van Ve~sell1, Secr.-

Kerkeraad CoMbrook. (Appelalie z'an de C/.) Verzoekt 
de Synode ,he! Reglemeni der Inwelldige Zen ding zoo te wijzi
gOi, dat de Zendings Com. zclve kan beroepetl en daarin nie! 
meer van eenige C/. afllanke!i/k zij. 

L. J. Hulst. 

De SJI1Zode herzie haar bestuit aangaantje de beroeping der 
Binnen!andsche ZeJideli71goz . 

. Cl. Muskegon. 

De Syilode kome terug op lzaar besluit 1titgedrukt in het 
Reglement voor blwendige Zendi?lg, Art- 9, letter e, om een 
BiJlJlenl. Zendeling te laten beJloemen -door eeJle Classis, op 
aanwi/ziJlg van dell persoon. door de Zelldings Com. 

CI. Holland: 
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De S}lJlode be'lJordere e'en meer sysfematisclz werken ill he! 
ve1zamelen van gelden voor de Zen-ding. 

CI. Holland. 

Deze aanvragen, -onder ,\rerschillende hewoordingen vo?rge
steld, doelel1 haars iuzien::; aIle op dezelfde zaak. 

De 7-aakis de7-e: De Synode van '98 heeft bepaald. dat het 
beroepen en zengen van iemand voor de IIl\\,. Zending niet meer 
door -de Zend. Com. -maar door celle Cllssis 7.0U geschieden. Van
claar dan oak die bepalil1g in het reglement ner Zend. Com. 

o De Zendiilgs-Com. heeft zich gedurendt: de laatste twee jaren 
dall oak daaraan geboudeu, doeh vond het steeds meer eene lIloeie
/fjke methode. Omdat men voare-erst met bet beroepen moest wac-h
ten, totdat er eene Classis vergaderde, om die zoo iets op te dragen, 
of de zending ZOll zich het betalen der kosten van eene speciale c1m;~ 
sis moeten getroostell; en ten andere kvvam het veelal vreemd voor 
aan eene c1assis, wanneer zij verzocht werd, am a of b op verzoek 
yan het be!itllur der IllW. Zendingscomm. te beroepen voor de zen~ 
ding zander zelve eell kens te heljben omtrent den man dien men -be
roepen zou. Het viel leder-in het oog, dat bet eelle lens was ter 
bedekkiug van iets, dat niet recht ill nen haak was. 

Dit eell en ander bracht tot nadenken omtrent de aanvaarde me~ 
thode, en die studie heeft tot de overtuiging geleid, dat weI niet het -
zcnden, maar tach het beroepen van eel1ell' z€::ndeling door de Zen-' 
dings Gam. meer met het Gerefofllleerde Kerkrecht overee_~komt, 
dan \.vanneer het door eene Classis gedaan wordl. Iml11ers toch, 
et:!ll zendelin'g gaat niet arbeidel1 \'oor eene ,Classis, nach vooreelle 
gemeente, maar voor geheel de Kerk. Maar op wat grond ZOll dan 
eene classis of gemeellte zich" lUogen aanmatigen, wat geheel de 
Kerk aangaat? 

WeI heeft men-gezegd, dat eene Synode qat aan geene Com. kan 
opdragen, maar'het waarom uiet, is aan uwe COlUl1l. niet duidelijk 
gewordeu. Als het gezag van uit d~ gemeellte moet opkomen, _ di~ 

- gebouwd is op de leer der Apostelell en Profeten, dan heeft men al 
aanstonds in den Kerkeraad eene Comm. ,_ die op last vari de ge
meente arbeidt; dail heeft men in de Classis een Comll1. die op last 
van verschi11ende gemeenten arbeidt, en dan' heeft. men in de Syno
de wederom eene Comlll. die op last van verschil1ende Classen en 
-Dog meer verschillen.de gemeenten arbe-idt. Maar ,yaarom' ZOll dan 
de hoogste- Comm. I de Synode, geen last mogen geven aan zekere 
person~n, om ctit of dat, om bij vacature een zendeling te beroepen, 
nit naam der Kerk, volgens de bepalingen hUll in, het reglelUel~t door 
-de Synode voorgeschreven? 

Uwe Comm. adviseert derhalve, dat men het aallgewezene, punt._ 
schrappe, en dfl.arvoor in plaats stelle: 
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a. IJat de Hoofdcomt11. i-ll'geval van eel1 vl1.cahue, zich ,met ~1~ 
kander 'versta, in overeen~t~l11millg 111et den last van de Synode 011t
"angell, olUJr~l1t den man harer _keus; 

b; Dat, dit geschied zijnde, het bestuur van dJe Comm. na...: 
men,s haar ,en mitsdien mimens geheel de kerk den mail harer,-keus 
beroepe. 

c. Dat, zoo de man der keus een Candidaat is, de Comm: of 
,haar bestnur, in o\'erleg trede met eenE". Classis,om hem te exami-:' 

neeren en te zellcten, bijgestaan door de COl1llU. 

Dit laatste aovis.eert uwe Comm. nid zoo zeer, omrlat ~ij denkt, 
dat de SYllode dat ook aan geene Comm. kan opdrage'n 'zonder 
~chendil1g van het Gereformee!de kerkrecht; maar omdat het haar 
raadzaam -voorkomt, 0111 hier de Comm. van doorvloeiing tot coIle
gialisme te moeten tenighouden. 

Met eerbied olldeiworpen, namens ,de Comm., 
L· J. HULS'f, Pres. 

Waarde Broedersl 
De wensch, door de Classis Holland tot U als Synode gericht: 

De .SY1-wde bevordere "ee-n meer systematisch werken in lze..! 
vet za,melen van gelden voor de Zen ding , 

vond bij uwe Commissie groote waardeering. Volgens hare 
overtuiging kan de kerk nooit te groote offers in haar gaud en ~il
ver voor het werk der. zending brengell en ontbreekt het' daarbij -al
lerminst in onze Kerk a.an redenen 0111 steeds overvloediget daarin 
te worden. 

- Waar zij alzoo van harte sympaJhiseert met de Classis Hollaud, 
in zoo' ver zij door haar vomstel beoogt dE gaven voor de zen~ 
ding milder te doen vloeiell, komt het haar evenwel11iet 'aallneme:

-lijk voor ,dat de Synode van hareutwege zulk een sjlstematisc_h wer.~ 
ken in het verzamelen van gelden voor de zending bevordere, waar~ 
bij zij b. v. iemand voor de- zending naar bepaalde voorschriften -in 
dt: gemeenten laat werken. En weI vooral om de volgellge redenell: . 

a. Men ZOll als dan_ een rondgaau::1en agent Uloeten aanstellen, 
die op zware kosten zon moeten kOln,e1-1. . 

b. Men zou de vrijwillige zendillgsoffers., door Jongelings:", ' 
Meisjes- en Vrollweu Vereenigillgen- en andere vereenigingen daar--
door tnoeten uitdooven. . 

c. Men zou geva~r loopen van :ze'ndingsliefde door '-eerzucht:
drang te verdringen. 

d. ErJ het einde zou ziJ,n achterl1itgang in plaats van voorl1it
gang. 

Maar is daarol11 opwekking ell raadg~ving _ van de 7,:.ijde der 
_Synode 'voor ouze kerkell overbodig? 

Volgens haar oordeel allerminst. 

~ 
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"D~"bidlige roeping 0111 ZOO eenparig mogelijk door gehed~en 
ga\'e zich aan het werk der zelldillg te ,wijden,_ moet neg b~ter 'in 't 

_ algemeen beschollwd. verstaan en behartigd-worden. Maar zal het 
d-aartoe onder den zegen des Heeren meer en t!:eer-komen, dan is er 

, veelvuldige bearbeiding l1oodig. _ . 
Met het cog daarop komt het tHVe 'Co111U)issie. zeer ge,\vetlscht 

v06r, dat·de Synode ter'bt:vordering daarvan -oak th8115 vverkz3am 
zij. Zij stelt daartoe aan haar voor: -

a, Eene opwekking ie tichtell tot aIle kerkeradetlom door 
bidstonden, verspreiding van zendingslectl1uJ" ellZ. de kennis en 'be
langstellitlg in de zending te bevorderen. 

b. Eerie opwekking te richten tot de Classes ouzer Kerk am 
op hare vergaderil1gen telkens een ondt::rzoek in te stellen, wat er 
voor de zending ill haar mi4den gedaan wordt, en daarbij, zom.'eel 
noodig, met raadgevillg en opwekking elka,ar te dienen. 

Met eerbied onderworpen, namens de C0n1111issie, 
L. V AN DEUEN. 

Beide rapporten, met de daarin \"ervatte voorstellen, worden 
goedgekeurd. 

-Tot led,en van den B03nl der Inwendige Z~ndil1g '.vorden 
Noorgesteld door de Classes: 

Van Classis Hudson-Ds. J. Manni. 
,. Hackensack-Ds.J; C. Voorhis. 

" 

" 
" 
" 

Grand Rapids Oost-Ds.L. T. Hulst. 
Grand Rapids West-Ds. J. Noordewiek 
Holland-Ds. M. Van Vessem. 
Muskegon-Ds. G. D. De Jong. 
Illinois-Ds .. B. H. Einink. 
IO\:\'a-D~. W. Heyns. 
Oost Friesland-Ds. C. Bode. 

Deze voorgedragen persQJ~en worden, in~ naarn del' Synode, bij 
. " ballqt" verkozen d~or den Adjunct Scriba. 

AR1'IKEL XXVI. 

De Cornm. voor de Resolutie vall Rouwbeklag rappor. 
teert en stelt het volgende aan de Synode v.oor: 

Met innige deelneming heririnert zlch de Synode de treffellde 
verliezen door den dood van verschillende- broeders en l1leJearbei~
ders in,'-het werk des Heenm. In zijlle aanbidd~lijke v:djmacht 
behaagde het den Koning der kerk sedert de laatstgehoudelIe Syno-· . . . 



VAN DE eHR. G,ER. KERK I9 

de uit ons ~l1.jdden '~veg te nemen de dienstdoende pre:dikantell 
E. R. Haan, H. Bode en S. Sevensmaj en den el1leritus-predikant 
J. -Stadt, ,terw'ijl nog maar, enkele weken ge1eden P"rof. H. Beu
-ker D.D.- ongedacht en plotseling door den d{)od aan onz~' TheoL ' 
School en da"armede aall, heel onze Kerk en de zijnell werd ont-
rukt. ' 

W~tar de hand des Heeren door het heengaall v::;11 deze geliefde 
broeders .~waar over OilS werd, en de Ke,rk die zij dienden of.ge~ 

': di,end hadden,. met ,hul11le nagelateu betrekkingell en _vrienden in 
diepen roinv werden' gedompeld, wenscht de Synode zich eveu\vel 

-ootilloedi'g te onderwerpen aan den wil van ha,[)f Heer el~ Koning. 
Moge Hij bij het troost\'ol vertrouwen, dat Hij ollze betreurde 

broeders tot zich in heerlijkheid opnam, het geleden 'verlies- geua
niglijk vergoeden en aan OilS alief hart heiligen om in' gr-trol1\,'heid 
en ,ijver fot on~e ~tervensure Hem te dienen. ' 

Deze resolutie wordt door de S'ynode goedge~el1rd. 

ARTIKEL XXVII. . , 

Prof. G. Hel1lkes rapporteert llamens de COtlllll. \ian Praead
vies van Tuchtzaken en Unions. Dit rapport luidt aIsvoIgi: 

Eer@aarde Broedersl 
Uwe Commissie voor TuchtzakeJl en Unions rapporteert bij de-" 

'zen als voIgt: 
Vooreerst kW31l1 aan de orde wat de Classis Iowa aan de Syno~ 

de vraagt: "De Synode geve een vaderlijken raad a~m alh~'Classen, 
dat zij elkaar behoorlijk dienen te respecteeren, bij het overdragen 
van Leeraars aan elkaar, en yoora1 dat geeli Classis pogingen aan
wende om een overgang te bevorderen zander vooraf de andere Clas-
sis hierin gekend te hebbell.'" , 

De presiqent tlwer Comlll., Ds. J. Keizer, licht dit'punt to,e, en 
drukt 4e vrees der Westersche Classis uit, dat het Westen van Ame-' 
rika voor de Oosterscb'e Classen worden kan, w'at Oost ludie / v,Oor 
Nederland ls, dat -is, dat daarheen gezonden wordt wat men zeU" 
minder goed gebruiken kau. Uwe Comm., oordeelde het best de 
Synode te verzoeken 0111 bet ",'olgeude te besluiten: 

a. ,De Synode geeft aan alle -Classen, den raad OIll breeders 
predikanten, die groote moeielijkbedell hebben in eigen gemeen-ten, 
of allderszins ook wet die goed in leer en leven, dbch zonder ge-. 
meente zijn, niet in eene andere Classis te latel] prediken, nog 
'minder toe te laten 'hen te 'beroepen, zonder de toestemmillg van de 
Classis, waarin zoodanige broeders zouden kl111nen kamen, naardien 
het prediken of het beroepel1 van zoodanige braeders zander ~oe
_stemming _valJ bedoelde Classis zeer,schadelijke gevolgen zou kun~ . 
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, !len hebben-, eil ougeoorloofc! is naar- Art. 3'-4 der Dordtsche Kerk:
or de van r6'r8-' I9, waarheen---'Nij bij ,dezen venvijzen. 

b. Vervolgens komt aan de' _o"rde bet verzoek der ClaRsi~ Illi
nois, namelijk: "De S'Yllode stelle een niet in de ?aa){ betrokken 
C01l111], aail am de oneenigheid, die er tussChdl Ds. Huizingh van 
Micbigan, en Oud. H. De,Wind van Illinois, be~taat, zoo lllogelijk 
in de'r minlle' bij t~ 1eggen," 

Onderscheidene brieven hierop betrekking hebbellde_ worden 
v0orgelezen, waaruit hlijkt, dat er sinds jaren oneenigheid in de ge· 

. meente,'Fultoh geweest is; dat de Synode in r894 reeds eel1e Cbml11,_ 
liaar Fultoll_zond om die zaak in,loco te onderzoeken en zoo mo.ge
lijk te vereffenen; dat zulks ook l1!et Gods hlllp "aim die Comm. ge
lukte; maar ook l1iettegenstaande genoemde vereffening later door 
bri.efschrijvel1 van, Ds. Huizingh aan ,~oll1mige leden dief gemeente 
en van ledeil dier gemeente aan Ds. Huizingh een worte~ van bitter· 
he}d ontstolld tusschen Ouderling De Vi,lind en Ds. :Huizil~_gh, 'wel
ke wortd van b'itterheid een zoodanige beroerte verwekt, dat indiell 
die ol1e_enigheid niet geheel uit dell weg geruimd wordt de gemeel1-
te Fulton door oneenigheict en door-achferuilgang in het finantieele 
dientengevolge wezenlijk binuell kort zal worden verteerd. Reden 
v,'aarolll wij de Synode sterk aanraden, 0111 nog eens -eene Comm. 

-'derwaarts te zenden. Ds. Huizingb aan te schrijvell om dan ook 
-op te bepalell Hjd in, Fulton te \vezetl, Olll dfJl1 gezamenlijk te 
trachten die otJeenigheid voor goed nit den weg te ruimen. \Vij 
raden verder de Synode a:l11, als leden VOOf die C011111l.- te benoe
lilen de broede~s p~edikallten: H. Van ,Hoogen en J. Rohbert. 

c. Verder wordt besproken het verzoek van de Classis Mus
kegori, dat de Syuode llarnelijk uitspreke, of de door Ds. "Volbers 
bediende doop _wettig is, Broeder Vlasma," afgevaardigde der Clas
sis Muskegon geeft verslag waarOlll de Classis Mtiskegon dit ver'" 
zoek ter Syn6de bracht, Aangeziell er echter geen COllcreet geval 
is, acht uwe Comm. bet best om de Cl. Muskegon in een Ulogelijk 
voorkomel1d concreet geval te verwijzen naar de Kerkorde van 
Dordrecht en de Synod ale 15epalingell der Chr. Geref. Kerk met 
eenige aanteekeningen door H. de Cock, Art. 60, en alzoo voor het 
teg~nwoordige niet nader op het verzoek van de Classis Muskegon 
in te gaan. 

d. Dan ook wordt het vooTste1 der Classis Grand Rapids Oost, 
Han de Synode besproken, l1amelijk: , ,De Synode wijze biJ name 
aan, de geheime genootschappen, wier lidmaatschap'niet kal1 sa
menga-an met het lidmaatschap der Kerk, en geve- hietvoo~ zoo \'eel 
rnogelijk de gronden aan." 

Uwe Comm. oordeelt, dat a1 de nameu_van zopdanige geheime 
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genootschappen reeds in vorige SYllodale ~epalingen geugemd zijtl. 
(ZieSYll. Hep. 1898, Art. 84, No. r.) 

Verder wi.ist uwe' Comm. naar het verslag, aat nog door de 
daan'oor door de Synode henoemde Comm. zal worden gegeveu, 
a1 allede uaar de Rapportell van de Classen· Hplland en Wiscoo;.in 
(Ref. Church) uitgebracht in 18~8 en OOK Ilaar de llummers van 
De' Wachter 1899,- ,",,,aH.rin de brot-'der~ J. Keizer en E. Breen grondi
-ge hez\;varen hebbcn du·icieJijk gemaakt tegen .onderscheidene lliel1we 
geheime genootschappen. 

e. Verder wordt ovenyogen het verzoek del' Classis -Giand 
Rapids West, llamelijk: "De Classis verzoekt de Sy'tlOde oin ill de 
Acta -van I900 met name te noemel1 die Uilioll.,>, wier grondwettf'n 
ellr;. alreede door de verschi1lende ClasRen in de weegschaal des 
\Voords-~ijn gewogen e!1 te licht b~vonde'll.·' -

Uwe Comm. ach~ het- niet lloodig met-name al clie Unions _ te 
noemen, Ulaar verwijst naar hetgeen daiuovel- ~l:.llreede in d-e Synode -
'.'all n392 besloteil is, zie Art. 60, 6r. en _'raadt de Synode aan, 0111 

eelle CO~l1m. te bencemen, die de algemeel1e beginselell van die, 
Unions onderzoeke, om clan te rapporteeren op-Je volgende Synode, 

'en cla.t dan iIi De "Ulacltfer de resultaten \ran dat onderzQek dier 
C0l11111. gepubliceerd worden. Tot leden von; de Comlll._beyelen wij 
aan Ds. J. W. Brink, Prof. K. Schoolland'en eell'derde door-- deze 
fwee te benoemen. 

f. Dan eindelijk wordt behalldeld het \'e,rzoek der Classis 
Hackensack, \\'aarin de Syt;lode ge\'raagcl wordt am het vetbindend ,. 
karakter van den reg~l, betrekking hebbeude op Gebeime Genoot- , 
schappen, zoo te wijzigen o-f op te hefIen, dat deze regel" minder 
\villekeurig worde. 

U,we Comm. 'raadt de Synode aan, 0111 in betrekki'ng 'tot deze 
zaak bij verl1ieu wing den volgenden algellleenen en hepaalden teg~l 
uit te spreken, dat leden Qllzer Kerk geene leden 1l10gen zijn van 
Geheime met Eede verbonden Genootschappet1, of ook van gehei
me genootschappen, die eene belofte vorderen gelijk staande- met 
eell eed. Teneinde de' kerkeraden' in voorkornende gevallen h~t 
ol1geoorloofde van zulk ten \'erbintenis aan betrokken personeIi 
rluidelijk kl1tlnen maken verwijze men naar "Preamble en besluiten 

'" cler l~erst~ peref. 'gem. te Hollal1d, Mich., alsmede naar het Rap
port in betrekking tot Vl-ij1lletst'larij aan de Eerw. Classis Wiscon
si" (Ref. Cburch) in 1880." 

En bepaaldelijk over dit verzoek .der Classis Hackensack oor
deelt uwe Coml11. over den regel, die daarvoor Sillds lang in onze 
Kerk bestaat het volgende: Die regel is niet willekeurig; er is ten' 
opzichte daarvan geene verandering noodig; ophefiing is niet Uloge
lijk, en de-aanvraag om opheffing achten wij eene beleediging vaar" 
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onze vergadering en Ol1ze kerk. En aangezien er eetie practijk in 
ve1e gem'eellkll Uj aanx~e1l1ing van Hdmaten bestaa~ OlU de pertineu
-te vraag te'daeu, of de aan fe nemen per~oon lid van "eE:l1 Geheim 
~Gel1oo_tschap is, die practijk voor alle 'kerkeradell ~ell dus ook _:'~,l.OO1; 
de Classis Hackensack verpljchteI~d te maken. ' 

. Uwe Comll1issie, 
G. H>;MKES, Rapp. 

:Pit Verslag worth aangenomen en punt voor Pl1nt in bespre
king gebracht. 

De Synode hesluit: 
1. Punt a van het advies der, Comlll. niet aan te-uemell, en op 

het voorstel van Cl. Imva, Rubriek VI der Agenda, uiet in k gaan, 
omdat er geel1 feiten genoemd worden. 

2. Punt b vall het advies der Comm. te amendeeren in dezer 
voege, dat twee ledell uit Cl. Im·va en' een uit Cl. 065t Friesland tot 
de COUlm. zullen behooren. Aldus \\'ordt het 'aangenomen .. 

3. Punt evan het advies der Comill. goed te kenrel1. 
4 .. Aangaallde punten d"e enfhet advies der COnlm. ter tafe1 

te le'ggen, totdat bet Rapport over de -geheime genootschappen aan 
de- orde kOllll. 

AR1'IKEL XXVIII. 

Rapport van de Corum. in zake Pro,testell, Ruhriek 10 van de 
Agenda. Rapporteur Ds. M. Van Vessem. Dit r-apport ~"ordt 
aange~omen en ter tafel gelegd tot de volgende zitting. 

AR1'IKELXXIX. 

De Board der Heiden.Zending brellgt door zijll Secretaris, 
Ds. J. 9roen, verslag uit. Dit rapport wordt· aangellomell e.n zal 
als Bijlage III ill de Acta worden opgellomen. 

AR1'IKEL -XXX. 

Daar Ds. S: B. Sevellsrua, Sec~ndus van Ds. 'J. H. Vos, oyerle
de~ is, wordt ge-vraagd, of Ds. E. Van der Vries, die -Secundus is 
voor Ds. ,F. M. Ten ~oo~, als ,Secuudus voor Ds. 'J. H. Vos mag 
zitting neme~]. Dit wordt toegestaan. 

AR1'IKEL XXXI. 

Deze zitting wordt ges16tell met dankzegging door Prof. G. E. 
",Boer. . . 
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VIERDE ZITTING. 

Vrijdagvoormiddag, 22 JUlll .. 

AR'rIKEL XXXII.' 

Na !Jet zingelrvan PS,alm 86:6, wordt deze zitting .geopenc1 met 
gebed door Ds, J. H, Vos . 

. ARTIKEL XXXIII; 

Notllien der \'orige zittingeli worden voorgeleie"n en aangeno
tlkTl. Nadat zij op enkele punten verbetetd, zij'n worden' ze goed
gekeurd, 

ARTIKEL XXXIV. 

Beslot~lLwordt om heden mid-dag om 4 uur te \'erdage'n, omdat 
, sommige ledel1 'anders l~iet tijdig op d~ plaats hU.l1ner bestemming 
kunnell komen. 

ARTIKEL XXXV. 

Het rapport der Comm. inzake Protesten (Rubriek X ,'an 
de Agenda) komt uu in behandeling. Het luidt als voigt: 

Eerwaarde Broedersl 
Voor de Comm. Iagen dtie protesten, van den- kerkeraad van 

Ramsey, N. J. en een bezwaarschrift van, Cl. .Hackensack tegen 
CL HU.dson, 

De protesfen van Ramsey zijll: 
. 1. 'regen 'de wettigheid eener Speciale Classis, gehouden 14 

Maart '99; 
II. Tegell het in eer herstellen van gecensureerde leden. bui- ' 

ten <len kerkeraad 0111; 

III. Tegen het afzetten van leeraar en kerkeraad, gedaan den 
28sten Febr., 1900, waarbij een zestal griev.en tegen de-Classis Hac
kensac,k opgegeven wardt n.1.: 

1. Over de sarnel1stellil1g der Classis, daar zij predikanten sipe 
cura als stemgerechtigden erketlt; , 

2. Het niet onderwerpen der Classis aan de Synode, ,·ziende 
bijzonder ophet besluit der j,1. Synode in zake Voorhis; . 

3. Gebrek aan eensgezindheid (holllogeniteit) tegenover onze 
Theologische School, waarbij op twee feiten g~wezen wordt; 

4. H_et den l~eraar -ontllemen' van zijlle betrekkillgen iu de 
ouderscheid eue COllltnissies, ofschoOll hij lliet onder censuur stond; 

"5· ' t Onder censllur zetten van den leeraar omdat hij Ds. Iser
man Voor hem liet preeIi.ell; en 



Het Drlkerkelijk stichtell eene.r gellleente te Ral1l~ey, N. J., 
Rid.ge~!Ooc N. J. 

2 en 3 brengt Hackc·l1~ack bez\\'aar, als re
,eerst hij de Classis"thllis behooren. 

'be.;;:;,,'aarschrift van Classis Hackensack behelst llegeil he
zvval·en tegen de Classis Hudson, waarvan Iaatstgenoemde Classis 

op de Agel1da \'onden 'wij: 
"De ondergeteekendell appelleeren van e~1le beslissi1lg de?' 

Classis Hackensack, waal'doO?, de b'uiiengewone va gader ing 
(del' Classis), gehouden te Ramsey, N. j., den I4-den Maart, 
I899, wettig verklaard werd, , 

H/ij vragen verlif om van d-it oordeel del' Classz's te'l!ersclzil
lcn, en nzeenen, dat de beleg-gelS van deze Classis tegen de re

" gels Ollzel' lio:k en legen Ile~ Woord Gods gelw1ldeld hebben, 
T¥ij leggen de zaa~ thans vOQl''ltwe eerwaal'dige vergadering. 

DE SVNODE DER eRR, GEREF. KERR: 

J. N.Trompen. 
A. A. Ackerman. 

Vaden en Brocders:- W(j, de kerk"eraad der Chl'istel[jke 
Genyormeerde' Gemeente van Ramsey, beroepen ons -oj; de 
Synode, tegen eene be..slissillg van de classicale vergadering, 
gelzouden den 27sten Dec. I899 waarin zekcre leden dezer ge
meente, die door ons als kerkeraad waren geschorst, "van" deze 
sc1zorsing z{jn ontlzeven. 

Dit aan ttw hooger oordeetvoorieggende, verbl[jve1z wfj -in
waarlteid de uwen, 

Tegen Protest. 

J. N. Trompen, 
A. A. Ackerman. 

(Rev. J. N. Trompen appelleer! aan de Synode inzake de 
wettigheid del' buitengewolle vergaden'ng van de, Classis', ge
honden denI;den Maar! I899.) 

De, Stated Clerk ontviug geely: kenn-isgeving 'l'Cfn bovenge-
"oe",d_appel. CI, Hackensack, 

C. D. De Mott, S. C. 

(Oak hebben Rev. J. N. Trompen en zijn kerkeraad her
haaldeliJk gezegd, himne zaak ,voor d/ Synode te 'zullen 
brengen. Daarom . 

Besloten, daar Ds. J.' N. Tl'ompen en zi/n kerkeraad, 
tegen wie zeke;e aanklachten gedaan ziJn, Dec. 27, I899, 
door een h1-iif aan de Classis geadresseerd, Jan. 3, I900·) te 
ke1l'Jten gegeven hebben, !tun VOOrTzemen om in hooge; bemep 
te komen tegen zekere handelingen_ del' Classis, dat dit· lilh-: 
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aam (Classis) p10testeeren mod tegcn de ojmeming daarvt71l 
door de Synode, en wei om de volgende redenen: 

I. ,Omdat de appellantell. weigeren de Classis bfJ ie wonen 
if,te erkennen. '-

II. O;izddt de_ appellanten ziclz nid eersl-ollderwOJpcn 
lubben aan de c!assicale be/zaudeling der zaak, en . 

III. Om de oneerbiedige en onchristelijke uitdrukki1lg, 
gedaan in _de brieven van D§.. J N. Tromp, en' ell zi)n kef ke~ 
raad, zooals: 

Besc!lufdigblgen tegen Classis ~}an .. onwetiig Ie. ha'ndeltJl, en 
dai volg'ens Izare gesclziedenis, zij he! koninkrz/k _ Gods ?lid 
bouwde, maar /leizelve afbreuk !leift gedaan en zulks bi) den 
voortduur blij.ft dom.) 

C. D. De Mott, S. C. 

Eenige ophelderingen vooraf: 
·a. De Cl.Hackensack heeft een eigen ~erke1-ijk handboek voor 

-kerkregeering; uirdit boek blijkt-volgells pag. 7r, art. 70, e43, 
dat twee leeraars ell twee ouderlingen tot de ,Classis behoorende ter 
eelliger tijd gerechtigg zijn eene speciale Classis aan te vragell-en 
de Praeses def vorige Classis 1110et die samen roepen. 

b. De Cl. Hackensack houdt haar kerkelijk handboek Yast 01' 
grond V~ll] de overeenkomst met onze Synode van 1890', bet ljoemen
de een dier kleine yerschillen en weI, die de "internal govenll11el1t" 
betreft. die de Synode toe,stond bij de vereeniging. " ' 

Men vindt dit weI bij baar geall,1lOteerd, maar niet- 111 ons Syno~ 
daal v~rslag van '90, zie bidz. 43a en 44 en 14, waarill wel-ter spra
ke' kOlllt verschil van regeering maar alleell ge\VeZell wGrdt of' het, 
kiezell van kerkeraadsleden. 

(. De SYllode dient te wetetJ, dat bet besluit van '98, zie l1(tu~ 
len bldz. 70-2, door EIackensack vernomeu, geleid heeft tot eene 
verkla'rillg, dat de afgevaardigden ter _Synod,e onbekend 'waren' ,of' 
verkeerd ingeficht omtrent eeuige f~itell in het protest voorkomen~ 
de. Ds. J. N. Trompen verklaart het eelle onwaarheid te zijl1 en 
dat de afgevaardigden weI en goed ingelicht waren. 

d. Dat Ds. Trompen en zijn kerkeraad te Ramsey, N. J. wel 
gecensureerd werden door de Clas~is, Ds. Trompen's naam van de 
lijst der predikanten geschrapt 'werd, maar hun lidmaatschap dec, 
kerk niet aangetast i.s geworden en de C1. Hackensack hen dus nog 
erkent als leden der kerk. -

Te Leonia, N. J. had Ds. Wyckhoff met de gemeente de Kerk 
verlaten; e~n zeer klein aantal bleef der kerk. getrouw en werd tot 
eerie gernee-nte gesticht, Ds. E. Van den Berge consulent. Ds. 
Trompen weigerde ,er eene Classisbelltt te vervullen; zijn sympathie 
voor Wyckhoff en de handeling der Classis tegenover het Synodaal 
besluit waren hiervan de oorzaak. De Class. Comm. zou hem bier-. , 



over aanspreken, terwijl de cOllsulent hem e_etf paRr brieyen ~clHed, 
waarin hij ve'rklaring vraagt-van de" houdillg van Ds Trompen. 
Intusschell wordt 'de ,klacht gehoord, dat D~. Trompen 'niet al te 
~oyaal is; twee leeraars en twee ouderlingell ~is~Jlen eel1e speciale
zittillg der Classis, die l1itgeschreven wordt voor 14 Maart '99, een 
maand veor· de gewone zittit~g. " 

De Class. C~ml11. bezocht D"s. TrQmpen_ niet. Ds. TrOll1pen 
zOlld geen 3ntwoord aan Ds. Van dell Berge' en-toen de ~peciale 
Classis vergaderen ZOll, yond men, de kerk te Ramsey dicht. 

Men liet Ramsey's- kerkeraad -we-ten, dat er eel] speciale Classis 
zou ziju om "the strange, mysterious and suspicious position" hUlls 
leeraars tege-noyer Leonia's,getroU\vet) te' oilderzoeken en te behall
delen. De_kerkeraad be-sloat de Classis uiet te ontvangen-: 1. omdat' 
het "unconstitutional" was daar men den Ieeraar niet'eerst bezocht 
had en 2. omdat de gewolle Classis slechts_een maal1d later zitten' 
ZOllo 

Ds. Trompen werd bezocht en naar de reden g~vraagd, waarom 
hij de speciale zitting n-iet bijwoonde; hij antwoordde, dat men- ha11-
delde tegell de Schrift en de Synode en hij zich op de gewone _Clas
sis zou verantwoorden. 

Op-deze speciale Classis \vorcit zijn doen "Contumacious" ver
kIaard. Op de gewoneClassis r8,April '99,verklaarde Tr'ompeu 

_ 'dat de speciale Classis "i11egal and uncOl-lstitutional" \-vas. de Clas
sis echter besloot haar speciale vergadering voor ,'vettig te ver-klaren, 

·waarop·,Trompen verk.laarde zich op de Synode te zullen beroepen, 
en daaro1l1 geene \·e· klarillg te zullen geven, tenzij men het besluit 
omtrel1t de wettigheid 1er Specia1e Classis herroept. ' 

I. a. Uwe, C01l1m oordeeIt, dat de kerke-raad te, Ramsey 
geen recht had oni de speciale Class is te -weigeren, daar de kerke
raad de rules del' Cl?ssis erkende;- b. ook dat de Cl. Hackensack 
o\rerhaast en onnoodig 5aal1l'gerOepen- was, daar de Class. COlTIlll. de 
·zaak in handen had en de Classis haar eerst had moeten laten 
begaan. 

2. Protest 2 en 3. De CL Hackeu,sack beweert, dat del.etwee 
protesten van Ds. Trompen en kerkeraad niet 01ltvaugb3ar zijn 
voor de Synode. Naar ons oordeel komen zij weI wettig ter tafel, 
daar geuoemde broeders zich vroeger reeds op de Syuode haJden 
beroepen- en de zaken in het 2deen 3de,protest mede vervolg en 
voort7.ettillg van dezelfde zaak iijn. 

3. Uwe COlllm. oordeelt, dat hetin eere herstellen van gecen
sureerde leden buiten den kerkeraacl o'rn, de kerkeraad in deze zaak 
feitelijk in zijl1 recht is, doch on recht, dat hij, niet eerst met deze 
zaak in zijn geheel naar de Classis _ging. 

4. Wat het derde protest betreft 11.1. afzetting'des kerkeraads 
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etc., oordeel~ tlwe Comlll. deze daad onrecht te zijn, o111dat men 
zich heroepen had op ,de Synode. ' 

5· Wat betreft de ,grieven, zoo oordeelt zij dnt 1,2, 3 en 4 
tehuis behooren op de Classis; vall 5 dit: Ds. TromlJen was forllleel 
ill zijn recht op grond van

c 

hun ,eigel1 Rules, die 'predikanten' ,van 
andere ge'hootschappen 'toelatel1 voor verant woordelijkheid des ker~ 
keraads.: fdtelijk was het z.eer ollvoorzichtig van Ds. Trornpen 0111 '0 

in. het gegeven geval Ds. Iserman te laten predikeu.' 
6. Dan w.at 6 betreft: de stiehting der gemeellte Ramsey II 

\-vas oli\vettig: a. omdat de afgezette leeraar en kerkeraadsleden, d)e 
nag lidmatel1 warell, door de Classis bij de stiehting del' gemeente 
niet erkend zijl1; b. omdat de Classis in den boezem der gemeente 
eene gemeente stichtte zander die gemeellte er eenige 'kennis van.,te 
geven; c. omdat het een willekeurig haildelell \vas eu een ingrij-
gen in de' iechten doer bestaallde'. gellleente. 

Daarol1l oordeeIt uwe Conl~l. dat de Classis daarover berispt 
worde en dat deze nieuwe gemeente dient.opgeheven te worden. 

7. Wat betreft de, stichting 'van Ridgewood, zoo oordeelt t1 wei 
C0111m., waar 'Ilaar den gewonell- regel gehandeld is door de Classis, 
het ,bezwaar geheel weg valt; ~dat het echter op de Classis diende 
gedaall ie' \\-'orden- en 'op der.e "vergadering niet mocht gebrac.ht; 
",;orden. 
, 8'. De aankIacht del' Cl. Hack:etisack tegell Cl. Hudson wordt 
'niet olltvangbaar \'erklaard,omdat de Classis: 

a. geroepen was om 'eerst utet hare 'bezwaren 11aar de Classis 
Hudson te gaan, wat niet geschied is, ell 

b. de Cl. Hackensack met de bez~varell naar ~e .Synode is ge~ 
gaaJl-zelfs zonder de Cl. Hudson er eenige kenuis van te geven. 

Uwe Commissie, 
M. VAN VESSEM, Rapp. 

In deze z'tting wordt het rapport 'behandeld tot punt 7, en zoo
ver ongewijr.igd goedgekeurd. _ 

Ds. J. C. Voorhis deelt mede, dat hij tegen dit .besluit protest 
zal illdienen. 

ARTIKEL XXXVI. 

Prof. G. Hemkes sluitdeze zittingmet dankzegging .. 
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VIJFDE ZITTING. 

Vrijdagnarniddag, '22 Juni. 

ARTIKEL XXXVII. 

, Ds. L. J. H'ulst opent deze zittiilg met geb( d 118 l1et 1..ingen val,l 

Psalm II9: 83. 

ARTIKEL XXXVIII. 

Dc behandeling van bet rapport moer de Protesten wordt 
~oortgezet. 

Ook puut 8 wordt goedgekeurd. 
". Het conclusie-beslnit der $Yllode over deze zaak is ais volgt: 

a. De Synode berispt Ds. J. N. Trompell' en zijn kerkera:ad 
omdat zij niet verschenen op -de speciale Classis en ·op die volgende 
Classes, waarap zij geciteerd_werden en besluit, dat zij daarvan be
lijdenis U10eteil doeu voor de Classis Had~ellsack, ten>;,'ijl dez-e. Clas~ 
sis· van hare: zijde de- afzetting 111o,et herroepen en belijdenis eloen 
van die afzdting voor D~. J. N:' Trompen e;n ziju kerkeraad. 

b. De Synode bencetnt eel1e C0t11lTI. 0111 ',' tijdens de Synode 
met de afgevaarctigden van Cl. Hackensack eil Ds. J. N. Tr.ompell 
te vergadel'en. am; indien illogelij~, tot eene broederlUke vereffe-, 
ning te komen voor deze: Synode wordrgesloten. De leden -dezer 
ComIll. ziin Ds. J. Post, CDs. H. Beets; Secundas), Ds. E. Van der 
Vries en ouderling S. Dekk~r. 

ARTIKEL XXXIX. 

Ret'rapport del' Camm. van Praeadvies inzake de Theoiogi .. 
sche School wordt gelezen en aangenOmeth Rapporteur Ds. J. 
Ti mmenllann. 

Het rapport is van den volgel1d~D inhoud: 

f;,'erzoaarde Broeders! 
Uwe Co'mmissie heeft de eer het volgende te rapporteeren: 

1. Classis Hudson verzoeki der Synode, dat de sdluld nog 
zi/nde op lle! Theol. SdlOolgebouw onzer Kerk,_ over de ve.r
schil!ende Classen vel-deeld worde. 

'Uwe Comm., -vernomen "hebbende, dat Grand ,Rapids_ het be-' 
loofde wi~ ai:mzuive'ren en overwegcnde, dat zulk 'een verdeeling 
over' classen en gemeenten minder \\'enschelijk ZOll zijn, gelijk de 
ervaring. bewijst, advlseert: riat de C18ssen zt:h'e trachfen, (1m in 



eigen Classis door vr'ije giften en collect en te verzameIen wat Illoge
ljjk iE, opdat de kerk ,'an deze schuld moge bevrij'd worden. 

IT. Classis'M,uskegon pIaatste qp het Agelldum: 
De SY1lode,herbenoeme Prof Schoolland. 

Hetzelfde verzoek' komt \'oor in het rapport vall het Cunitoriutn' 
der,Theol. School punt a. Daar Prof. Schoolland alleszin5 goede 

'voldoelling geeft, zoo steunt nwe Comtll. gaarne dit verzoek en ad
viseert, dat de SyilOde hem herbenotme tot een -volgende Synode. 

III. Ret Cttratori'u'm der Theol. School verzoekt i'n zijn, rap- . 
port pUll t b: "De SYl10de brenge het traktemeI.t van Prof. School
land en Prof. Rook.s op $900.00. Uwe, Comm~ adviseert, dit te aa.11-
vaarden en dat weI, omdat het CuratoriUlll a!1eszins voldaan fs met 
hUn v\'erk, hlliselijke omstandigheden \'ooral bij een vall hen dit 
min-of meer vereischell en, aan andere il1richtingell dikwijIs een 
hooger salaris \,'oor minder werk wornt betaaId. 

JV. In verband met het voorg::tande wenscht ttwe Comni. te 
zeggen, dat naar haar.,oordeel oak de vergaeding -die de Penn. der 
Theol. School voor ziju \".'erk ontvatlgt, niet voldoeode is. De ar
beiel van :finantieelen aard aan de School verbollden. is veel, z~l 
straks als het iiterarisch departement uitgebreid wordt, nag meer
"det worden, en een arbeider is zijn loon waardig. Daarom rneent 
uwe Comm. dat den PetiD. vbortaan $200:00 dient te worden toege-
Staan. .. 

V. Voorts komt 'in het rapport van het Curatorium der The~ 
ologische School voor -punt c.: "De SYIlOde neme maatregelen 
aangaande den finantH~elen toestand van Juffr. H. Beuker."::~'_·-Door 
het Curatoriull1 werd een-Co!l1l1l. benoemd, om- dienaangaande na
der ollderzoek in te stelletL Dit: ComlU. gaf aan u~e 'Com in. te 
kennen dat Juffr. Benker behoefte heeft aan onderstetiuing. Die 
onctersteunillg dient gegeven te worden uit de kas der Theol-. School. 
Zie Art. XIII, II, K. a en b._ Uwe ComU1. was echter met alIe Ol11-

standigheden nag l1iet op de hoogte en daarolll is haar advi_es, ~at 
deze zaak in handen van het Curatorium gegevell warde am in over
leg met de betrekkingen in deze behoefte te voorzien, voorloopig 
tot'een volgende Synode. 

VI. Het Curatoriq.m der -~heol. .School herinnert in zijll rap
port punt e de Synode.er aan, dllt de Theal. School in I90I 25 iaren 
ial hebben bestaan en haar wordt in overwegil1g gegeven of dit feit' 
oak op gepa;;te "\:vijze dient herdacht te -worden.- U\\-'e Comm. is _van 
oordeel,-dat de kerk hiervati-u-otitie dient te nemen, om te_ -herden
ken ,wat God in d,ie jareu in en door de Theol. School ons gaf; ad
viseert echter, dat de nadere regeling dienaangaande aan -het Cura
torium worde overgelaten. 

VII. PUllt.f rapport vart bet CuratoriuU! der 'rheo!. School 
'hl:idt: "Ret Cn'ratorium stel1nt het ad vies der Corum. voor de "c-ol~ 
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le-ge", dat de uitbreiding -van het literarisch' depal tellleut in de 
richting vall -een ~acadeU1ie in degegeven omstalldiglleden door de kerk, 
dient.ter hand genomell te worden, omclat het than5 \'OOf een ver
eeniging niet mogelijk is eeli "college" op te rich ten. '" Classis 
IVluskegol1 ,heeft op 't Agendum: "De Synode bevordere zoo\'eel 
mogelijk cle-oprichting.- eener "College". Classis H011aild zegt: 
"DE Classis in overee\}~tem111ilig met de laatsle Synode,' overtuigd 
\,;a11 cle behoefte'van een eigen "College" en vernemellde, dat lang!? 
-den ingeslagen weg zeer waarschijnlijk het gewenschte dod niet 
kan' worden bereikt, stelt der SYJlode voor, cIat de Kerk zelve deze 
taak -ter hand -l1f:me en het Literarisch Departement ollzer. Theol. 
Sth901 z66 illrichte dat het oak kan gebruikt wordel) door degenen, 
die 'voor allcfere do.eleindeh 'studeert'n.' , ' 

·M'et dit laatste 'stemt het \'erzoek van Illinois overeen, behalvell 
dat zij voorstelt een of Ineer professorell in bet Literarisch Departe
ment te ben oem en 'om tot nitbreiding te mogen komen. 

Aangaallde elit eeJi en allder wenscht uwe COllllll. het volgende te 
ad ~'i '1eerell: 

a. Ht;t Lite· ar,isch Departe-ment warne uit gebreid tot een 
'academie tilet een curSlls,van vier jaren, gevolgd door een overgangs
jaar voor studenten, di,:, Theologie wenschen te stu,deeren, tenvijl 
de. academie warde opengesteld oak voor· de 'studie tot andere doel-
,eiiiden.· , 

De academie cursUS vau vier jaren is dan algemeen voorberei
dend. ter.wijl het o\'ergallgsjaar Ilood~akelijk is ter Mjzondere voor
-bereidillll voor het Seminarie. 

b De Syn'ode besluitej twee professoren te benoemen '\'oor de 
academie, zoodat we dtlS vier professoren zoudel~ verkrijgen in het 
Literarisch Departement. 

c. De benoeming "van deze twee professoreu worde voorloopig 
opgedragen aan het Cl1ratorium, omclat. er een onderzoek dient in
gesteld. te worden aangaande de Gereformeerde beginselell van zulke
oildervvijzers. 

d. Het traktement voor deze professoren worde 'verkregen 
langs drieerlei' weg; ten eerste: .d'oor den Rooster "voor cie Theol. 
School met $800.00 te verhoogen;'ten tweede: rloordien de C13~sen 

- iemanel nit haar midden aan\vijzen. 0111 gelden te verzalllelen voor 
dat 'doel,geliJk 'dit re~ds geschied is voor de op te ricbten "College"; 
.~n ten derde doot tuitie-geldell. 
, e. Uw.e· Comm. heeft kennis ontvangell dat de Trustees voor 
de op te richtell ,;College'·' zorg zul1en dragen, d~t de contribu3ntel1 
vaor de .,eollegel> in kennis worden' g'este1d, dat··het vaor de "Col
lege" geillde geld nu voor de academie zal worden besteed, en hun 
gelegenheid zal worden gegevel1 hun geld terug te ontvangen,. bij
aldfen zij zich hierme'de niet kUllnen vereelligell. . 
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Uv,re Comt1::. acht het niet lloo_Jig niteen te zetten, waa'rOl11, wij 
thans'~ot_,eene "Colleg-e', niet kUllllen komen, claar zij Too'ro.lldej-~ 
stelt'dat de Tedellen daarvoor algemeen beke;:1d. zijn. E\'enmin is 
het Iloodig aall te toonen, waarom het Literarisch Departement 
die1lt uitgehreid -te ,,,,vcirden, claar een iecler weI zaI begrijpen dat 011-
ze inrichting zondt=r uitbreiclillg in de vakken "an oBderwijs. 011mo
gdijk aan de eischen van nen tijcl·kan-beantwoorde.n. Door- bO\'en 
hedoeide nitbreiding 'ZOl1 ook meteen voldaat]' worden aan, het ver
ZOCK van Classis,Holland op ~t Ageulhpll: 

"Door de Synode worden de ~.rereischten ,.ian toelating Yoor het 
Literarisch Departement meer bepaald 'en .... hooger voorgesteld.' , 

VIII. In verband met bet voorstel van Classis Iowa op 't 
Agendum voorkome-mIe, dat er een nieuwe schrede behoort gedaan 
te ,\vorden 011) onze Theol. School liader te brengen aan de beant
wooding aan de Eischen van onzel1' tijd en er: tot dien einde' een 
vierde Professor in de Theologie diende benoemd te worden, en ill 
aanmerking neme.nde de vacature. ontstaan door het smartelijk ",'er
lies van Prof; Benker, h~E'ft Uwe Comm. het volgende advies te ge-
ven: 

a. Daar hetblijkt cloorde toelichting van het "commissie-lid" 
det Classis Iowa clat op 't Agendum nh:t zoozeer vermeerdering als 
weI verbetering van het onderwijs in het Theol. Departement, \'oor
al met het oog op 't Engelsch is bedoeld, zoo_adviseert :Uwe,Comll1. 
thans geen derden professor in de 'Theologie te benoemen. 

b. Aangaande de vervuIling der ledige plaats ~dviseert iiwe 
Commissie: 

1. blj een eventueele benoeming als \'ereischte te steIlen, dat 
de lllall der ket1z~ het ollderwijs kan geven in de -Ellgelsch~ taa1j 

2. edat bij e\'entueele benoeming ook rekenitlg worde gehol1-' 
den met de- jaren van hen, die in aanmerking komenj . 

3. dat, bijaldien men iel11and 1110cht beroepen die nog geen 
proeve van btkwaamheid "hedt gegeven in de betreffende vakke)l, 
den tijd van benoeming op.zes jarell vast stellen; 

4. dat de Synode bij eene eventueele benoeming toepasse ,wat 
ze vroeger uitgesproken heeft.' Zie Acta van 1898, Art. 42, 1,,3 b. 

r~. Classis Illinois wenscht. dat de SylJ09-e bepale dat geen 
Class is het recht hebbe om stude11ten te examineeren, die hUntle'. 
_Theol. studien niet voltooid hebben aan onie eigene of aa'n een an
dere Gereformeerde inrichting, en hun praeparatoir exam-ell hebben 

-afgelegd overeenkomstig II K., Algem. Bep., Art. 4, II a. 
In verband hienllede adviseert uwe COl11missie: ' 
Aangezien de Kerk als regeLde -beroepbaarstelling aall het Cl1~ 

'ratorillm toevertrou\vd hteft moet vervolgeus ook ieder, die onze 
Kerk wensr.ht te dienen Iangs dezen weg tot het ambt k<;>ll1en. Stu-
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del~ten' die aall lliet beslist Gerefofmeexde 'inrichtingelL ge!?tudeerd 
hebben, ll10eten minsteD,? een.jaar- df' lessen il1- de Theologie .aal1 
Ollze eigen inrichting hebben bijgewoolld. 

X. .Werd in.Comite behandeld.. ' 
XI. Ten slotte veroorlooft zich l,1\ve Conlll1. de -SYllode er'aan, 

te herinneren dat er VOOf een deel nieu vve curatoren door de' ver
schillende Classen voorgedra_gell- en door cle Synode dienen benoell1cl 
te "vorden. 

Met eerbiett ollderworpen, 
, J. TIMMERMA~N) Rapp. 

ARTIKEL XL. 

De P.raeses stelt van dit rapport allereerst aau de orde punt 8 a 
in verba~id met he:t vcorstel van Classis Iowa, 'aangaande het benoe
men van een ~ier:den docent in' de Theologie, (zie Rubriek V, Age'n
da). Dit punt wordt goedgekeurd, en de S.,node besltliteen Do
cent in de plaats van wijlen Prof. 'H. Bet~ker, D.-D., te' benoemen. 
VerdeT wordt besloteu, dat de Synode in 'banr gebeel de llominatie 
~u de benoemi"ng zal ter hand nemen zonder eelle COUltl1. 

ARTIKEL XLI. 

QUderliu'g ]. Bakelaar slnit deze .zitting met dallk~egging. 

ZESDE ZITTING. 

Maandagnallliddag, 25 Juni. 

ARTIKEL XLII. 

D5. W. R. Smidt ~pel1t deze zift1ng met gebed., nadat Ps. II9:I7 
is ~ezongeu. 

ARTIKEL XLIII. 

De notulell worden voorgelezen, aanger.on~e.n en, na eenige 
aanvulJing, goedgekeurd. 

ARTIKEL XLIV. 

Ouderling S. Dekker vraagt hoever het mandaat der Comm. in 
zake de verzoening tusschen Ds. J. N. Trompen en de Cl. Hackell~ 
sack reikt. Hem wordt geantwoord, dat deze Comm. opgedragen 
is verzoelling te bew.erken "Q'vereenkomstig het besluit cler Synode. 
(Zie Art. ,35 ,en 38.) 
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': Hierop v-erzoekt br. S. Dekker zij!1 olltslag uit -deze Com·m.
hetwelk hem wor9t gegeven. In zijne plaats benaemt de ,.Praeses 
Ond. H. Bosch. 

ARTIKEL XLV. 

De Presentielijst wordt ,"oorgelezel1, waarblj blijkt dat 
Duderling M.,Ruster, afgevaardigde van Cl. Grand' Rapids \Vest,_ ter 
Syriode is. Ds. H. Beets is aanwezig als Secund:us \;an Us.' J. 
Post. Ds. J. Manni is niet aan~ezig vvegens onges~eldheid zijner 
echtgenoote en oak is er geen seclindus in zijne p1aatl? 

Oak zijn de afwezigen in Art.·2 genoemd nog niet t~r verga:- _ . 
dering verschenen. 

ARTIKEL XLVI. 

De behandeling van Pt. 8 -van het rapport cter COIJ;lm. inzakede 
Theologische School wordt voortgezet. 

Besloten: pune8, b [ goed te keuren; 
b 2 uiet aan te nemen; 
b 3 goed te keuren met deze wijziging. dat de bepaling aangaall

de deb tijd van' 6 jaren zal geldeu voo~ leder die benoemd "~ordt; 
b 4 aan te nemen. 

ARTIKEL XLVII, 

De Synode maakte een gros, stern de nit ditgros een 6-tal en uit 
dit 6-tal een 3-tal, 11,1. de leeraren F. M, Ten Hoor, G. D. De Jong 
en A. Keizer. Nadat de Synode ill Comite vergaderd was en des 
Heeren aangezicht in deze ernstige zaak gezoeht had, waarin Ds. 
L. J. Hulst haar voorging, werd het drietal, terwijl de betrokken 
perso~ell ~f\Vezig waren, achtereeu\,olgens besproken en daar,na,ver:" 
kozen Ds. F, M,Ten Hoor, . 

De Praeses feliciteert hem en Ds. F. M. Ten Hoor rieht eelle' 
korte toespraak tot de Synode, waarin hij ten slotte vraagt, hoeveel 
~tijd van beraad bem gegund wordt. De Syuode dringt er op aan, 
dat hij, illdien eenigszins lllogelijk, beslissen moet voor zij uHeeri
gaat. 

ARTIKEL XLVIII, 

De bespreking van het rapport over de Theol. School (Zie 
5 
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V van de Agenda) wordt voortgezet. Ret advies "'def 
,I..-U'Ul[U. in punt I wO,rdt verw'orpen."· 

ART1KEL XLIX. 

J.Noordewier, collectant vool' het Theol. S,choolge; 
wordt herbenoeIJld.· 

.H,ij.adviseerf, dat de borgen voor de $6,000 ,v;,relke. d~ gemeen
van "Grand. Rapids zouden o:pbrengen ,voor het botnve-n der 

School, waanran nag '$I,,300 beta aId moet' worden, 7;ullell 
ur,csoag:el1 worden. omdat deze schuld door de betrokken gemeen~ 

en.de'borgen is overgellomell. De Synode besluit hie rap lliet in 

Ds. E. Van der Vdes,'deelt mede, da't hi.i, w~gens'gemeentelij
arbeid, het Commissiewerk (zie Art. '38) niet kan tlitvoeren en 

ontslag vraagt. Dit wardt aangenomen en Ds. J. Groen 
plaats benoemd. . , 

ART1KEL LI. 

·Deze zitting wordt met dankzegging ge'slaten door Ouderling 

ZEVENDE ZITTlNG, 

Dinsdagvoormiddag, 26 Juni. 
, ARTIKEL L11. 

Ds. J. M. Remeil1 opentdeze zilting met gebed na het zingeh 
Ps, 84'3.' 

ART1KEL LIIL 

Notaten der vorige zittillg worden voorgelezeu, aangenomen 
na.k]ein~ ve,rbeteringen, goedgekeurd. 

ART1KELL1V. 

De Comm. van Verzoening inzake CI. Hacken'sack en Ds. 
Trompen (zie Art. 38) rapporteert door haren secretari:s, 

H. Beets, en ,eelt mede, dat de betrokken' personen, bebalve 
. g,ewi11ig -Zijll om te verzoeneu, indieu de "$ynode haar _ conclu~ 

I, 



VAN DE eRR. GER. K~RK . 35 

sie-besluit, (zie Art. 38, a) in dezer voege wijzigf, dat -de eiscb van 
w~derzijclsche belijrlenis worde uHgelaten. 

'Hetvoorstel, om het concIllsie-besluit te wifzigen, wordt ver
wo'rpel,l e!1 daarmede is hl.::t werk dezer Comm .. beeind~gd., 

Nu wordt besloten eetle COUll11. ~.'an drie t~' benoemell die, bij 
de uitvoering-van hetbeslllit der Synode,' Jpor beide partijeu' kau' 
ingero~pen worden. Hier'voor worded aangewe;r,en de leerarell: 
H. Beets. J. Groen en H. Van Ger Werp .. 

ARTIKEL LV. 

Ds. J. H Vas. Seer. der Emeriti.Kas rapporteert aaugaan
de den staat dezer kas. Dit ,rapport wordLaaJlg~noUlen en 7.al in 
de Bljlagen ",orden g~plaatst. Bijlage IV. 

ARTIKEL LVI. 

, Rapport van de COUlIll. van Praeadvies der EmerIti.Kas. 
(Rubriek IV der .Agenda), wordt voorgelezen. en aangellomen. 
Ds. W. R. Smidt·rapportenr. Hetluidt als volg\: 

Eerwaarde Vergaderingl 
Agenda r: . 

a. Met he! oog oj gewijzigde huisellj'ke omstandigheden, 
worde de oJlder~teuning ltlt de Em. KCfs: ten opzichte van 

. Rev . .f. StaiN. verhoogd van $200 op $250' 

Daar ZEw., ondertussche-n overleed, kan -hiertoe niet 
gead viseerd worden. Met het oog op 'den arll1o,edigen t~~stand der 
kas stelt'uwe Corum. voor om te willen' over\Veg~n, of de weduwe 

. het nu niet met $I50 ZOll kunnen doell. 

Agenda 2: 
b. De Synode spreke uit, "dat de Classen haar aa:ndeel aan 

de Emeriti Kas hebben oj te brengen, en -indien naar de ge~ 
wone regeling,-die men daarvoo.rheeft, nZ"elgenoeg w(J1dt-op~ 
gebracht, hef Ie korl op zulk een wijze worde bijeengebrachl 
als m'en best oordeelt, dock zoo, dat het er komt. ' 

. CI. Iowa. 

Uwe Coru"tn. adviseert hiertoe; echter met de volgende bijvo~
gingen: 

a. Men "belove niet te veel aflll de beJeelden, om' toch vooral , 
geen -redenen V9-n ontevredel1heid te geven aar.. de gevers.· 

b. De Synode spreke den wellsch nit. dat elk werkend leeraar 
Vrijwillig een dollar van elke honderd, ~ie vol ink.omt, ill. '"die kas' 
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storte, 0111 op die wij.ze d,e kas uit de verlegenheid te h~lpell"en ook 
alzoo openlijk een gped voorbeeld te- geven en aIle aallleiding voor 
blaam- af te ,snijclen. 

Agenda 3: " , 
East St .. eCI. Grand Rapids-Oost) ver7.0ekt de Classis: 

a." Hun niet als schuld loe fe rekenen wat ze -in 'de beide 
laalsle jaren aan de kas der Emeriti n#nder heeft ojgebra§ltl 
dan/tun was gesteld. _ 

b. Hen vo.o.rtaan nielmeer o.j Ie leggen, dan waf in de 
co.lleden daarvo.o.r. vrijwillzg mag verkrege1l w~rden. 

De CI. hiero.p niet ingactnde, "verzo.c1d de k'erkeraad dier 
. goneeufe het op de Synode Ie brengen. 

Uwe Comm. fj.d\·iseert op het eerste: "Men eische van East St. 
betaling-.vall het achterstallige, -en dan ook het opbrengen V~l1 het 
opgelegde in de toekomst." 

De reclenell voor dit ad vies~zij n: 
It. De kas heeft behoefte er aan. 
b~ De Emeriti hebben recht hH te eischen, ~at hnll wordt toe_

, 'gezegd, en 
. c. Een gemeente gelijk East St. ;s zeer wel 'in staat om hier::.. 
aan te,kunnell voldoen. 

_ 4. Uwe Comm. adviseert: 
a De-schuld van Ds. J. Giilker, aan de Eill. kas, worde hen} 

.-geschouken. 
b . . Hem $250.00 jaarlijks toegekend, hoe",el de Classis lielst 

$400. 00 aan ZEw. zag toegekend. 
Motieven voor het advJes der Co'mm. zijn: 
a. Wijlen Ds. J. Stadt, die' aud 'en zwak was, en een groot 

gezin had. ontying maat $200.00. 

b. Ds. Glllker is nag jong en betrekkelijk sterk, verstaat ook 
he{;:l goed den landbouw, heeft ook een Z0011, die hem reeds een wei· 
nig' helpen kan, kan heel goed op zulk eene wijs, en met deze .011-

',-dersteuning, in zijn onderhoud voorzien, en bovendien zou zulk 
, ee.ne bezigheid voor zijne gezondheid v.oordeeliger zijn dan _werke-, 

loosheid. 
5 Uwe Comm. raadt ten slotte aan de. bijdrageu, in 't alge-

meen zoo- te regelenJ dat de ,bijdiagen det' Classen opgelegd, lliet 
verhoogd behoeven te worden./' Uwe "Commissie, . 

W. R. SMID'!\ Rapp. 

1. fl.angaande p"nt I wordt besloten dat Juf~rol)w J. Stacti 
jaarlijk"s $150.00 zal outval1gell. 

2. Van punt 2 werd ~ a~ngetlomen en bver~orpen. 
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3. 111 zake puilt 3 wordt. besloten op de zaak lliet ill te: '-'.gaall,. 
maar _ te verwij zen naar de Classis. 

4. Beslotell wordt punt 4, a e~l b goed te keuren, met ~iell ver':: 
stan de,' dat het in punf4,_'b }ieslo,telle zal gelden als hij zijn, emeri

. taat ol1h'angt. 

ARTIKEI, LVII. 

De Coml11. voor de Emeriti.kas a9viseert: 

a. De begr~oting-voor ,de ~as met IS pe"rcent te verhoogen. 
Overecl1komstig bet advies der Com. van rapport, (zie PUllt IS) be'
sluit de Synode er- niet op in te gaan. 

b. De Wed. Julvr. C. Vorst zal $r40 e~' de Wed. Julv~.j{R. 
Raan $2()0 olltvangel1 .. Di.t worelt 'aangenomen.-.. 

ARTIKEL LVIII. 

Ds. W. Heyns rapporteertaangaande het Kerkhulpfonds. 
Ret wordt "aal1geno}llel1 en zal in de Bijlagen -worden opgenome"ri, 

, Zie Bijhlge V.' ' 

De vra~g dezer Comm, inzake eeu ve,rzoek van de gemeehte 
Vlln Princeton, Nebr. woidt verwezen naar ge Comm. van Praea9-
vies voor de,rubrlek VIII. Varia, \¥aanlan, met-'het cog op deze~ 
zaak,_ Ds. E. Bre.en wordt toegevoegd.-' 

ARTIKEL LIX. 

',Deze zitting wordt met dankzegging geeindigd door onderling , 
J. Christie. 

ACHTSTE ZITTING. 

Dinsdagnamiddag, 26 Juni. 

ARTIKEL LX. 

Na het zingen van Ps. 100:2 opent Ds. R. Van Hoogen deze-' 
zitting met gebed. 

cARTIKEL LXI. 

Voor Ds. W. R. Smidt is zijn secundns Ds. J. Noordewier a~n
, \vezig. 
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ARTIKEL LXII. 

Ds. J. Noordewier. SynodalePenn., levert bet volgenc1e 
ver'sl~g, oat voor kennisgeving- \Vordt, aal1genomen: 

Olltv3ngen van 4 Classen ........ " ............... .-' ....... $676.30 
'Restitutie e~l verdere uitgaven ..... ,." .. '_' .-... ,' , ..... ' .. 567.66 

Batig Saldo $108.]0 

Vervolgel1s dient de Synodale Peuuingmeester nog dit in: 

Omslag voor Synodale Onkosten; -

CLASSES. Omslag. Rei,"o"en I Biidl'agen. Restitutie , 

Grand Rapids Oost ...... .$ 28 109 $ 5 00'$ 104,28 .. , ... .. 
Grand Rapids West ..... . "5 12 5 00 110 12 .... .. .. 
Holland .. , ... ......... . 176 16 '4 25 161 91 . - .. , . 
Muskegon ...... .. , .. , .. 110 :6 17 70 92 46 .... .. .. 
Illinois ......... " .. 104 80 50 20 52 60 "-" . . ._ .. 
Hudson o'. , .......... " .. 70. 56 194 00 ...... -- 123 44 
Iowa .......... , ....... 99 60

1 

149 25 . ..... .. 49 65 
Hackensack ... ~ . : ........ '5 00 196 65 " .. '" . 181 65 
Oost Friesland. .... . ... . 25 00 66 88 " .. '" . 4' 88 

Dit wordt goedgekeurd. 

ARTIKEL LXIII. 

De Comm. voorProtesten niet op de Agenda doet bij 
mqude van Ds. J. t. Fles verslag aangaande de zaak van Sheboygan. 
Na de lezing' vau het ~apport bleek" dat er verteg-ellwoordigers' van 
den protesteerel}den kerkeraad ter -Synode gekomel1 waren, nadat 
dit rapport reeds was opgesteld. Dientengevolge zal de Con~missie 
nag eens vergaderell om de I.e kerkeraadsleden t.e hooren; 

ARTIKEL LXIV. 

Debespreking vall het rapport over de Theol. School worot 
weer voortgezet. 

I. Aangaan-de punt 2 besluit de Synode Prof. K. Schoolland 
te herbenot:mell vooLden tijd van 6 jaren. 

2. Het ad vies in punt 3 tot 7 en puth 9 wordt door de Synode . 
- goedgeket~rd md uitzondering van -wa_t in punt 7 d, ten eersten ge- ' 

n'oellld wordt. , Dit ~ordt v,erworpen. 
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3.' 'Punt fo blijft ter tafel, omdat de afgeva-araigdel1 van den 
\ ,kerkeraq,d. te'Sheboygan dringend ven:oeken,-dat hUl1ne 7.aak thal1S' 
beh~lIdeld ~word". . 

ARTIKEL LXV. 

De Praeses leest voor een last brief van de "Gener'al Assenlbly' 
of the United Presbyterian Church of ,-North America," melden'de 
dat zij Rev. J.A. Reed D.D. als vertege!lwogrdiger lIaar ollze 
Synode heef! afgevaardigd. 

Beslotell wordt hem zitting te vei"leeriell met adviseerende stem 
en ter gelegener tijd h~m het woord te geven. 

ARTIKELLXVI. 

DeCoullll. voor het . Protest van Sheboygan (zie art. 63) 
brengt het volgend ad vies ter tafel: 

: Uwe Commissie oordee1t: 

a. Dat de toestaud te Sheboygau ollhoridbaar is. 

b. Dat de 'zaken zoo ingewikkeld zijn, dat er zeker j.n dezen 
iets moet gedaall worden. M'lar deze arbeid moet daar'ter plaatse 
geschiede~l. Daarom benoe!ue de Synode een Com in. van 4 perso-:
nell buiten en 2 -,uit de Classis Illinois om de zaak te bei:Hndigen. 

Dit rapport \Vordt aallgenomen,_ en besproken eQ daar het tijd is, 
om Ie verdageu, wordt het ter tafel gelegd tot de volgende zilting. 

ARTIKEL LXVII. 

Oud"rling G. H. Masselink sluH deze zitting met dankzegging. , 

NEGENDE ZITTING. 

Woensdagvoormiddag, 27 Juni. 

ARTIKEL LXVIII. 

Ds. J. H. Schultz opent deze zilting met gebed nadat gezou
gen is Ps. 86: 6. 

ARTIKEL LXIX.· 

Notulen worden voorgelezen, aangenomell en met ehkele wij~ 
zigingen goedgekeurd. Ouderling J. Ham neemt zitting als secun-
dus v~n ouderling G. VIa sma. . . . . 
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ARTIKEL LXX. 

De Synode vergad~rt in Col'nite Gel~eraal 0111 punt' ,.,IO van het 
rapport der Comm. van Praeadvies illlake Theologische School, 
(Zie Rnbriek V, bladzij 9. IO Agend.a) te bespreken; 

ARTIKEL LXXI. . 

Door de Comm. van rapport "oorde Theol. School; punt II, 

worden va or de onderscheidene Classes 'hare nieliw benoe'md-e 
Curatoren aan de Synode voorgesteld. Ze zijn: 

Van Cl. Hackensack, Ds. J. A. Westervelt, ~rimt1s voor 4 
jaar; Ds. J. C. Voorhis, Primus, vaor 2 jaar; Ds. J. Holt , Secundus, 

,voor 4 jaar; Ds. J. P. V~n Hanten, Secun'dus, vaor 2 jaar. 
Van CLHudson, Ds. R. Drukker, Primi.is; Ds. J; IV!. Remein, 

Secundus. 
Van Cl. Graud Rapids Oost, Ds. J. H. Vos, Primus; Ds. Eo 

'Van -der Vries, Seculldus. 
Van Cl. Grand Rapids West, Ds. F. F. Fortuiu, Primus; Ds. 

J. W. Brink, Secundus. . 
Van C1. Holland-, Ds. K. Van GOOf, Primus; Ds. J. Groen, 

SecuDdus. 
Van Cl. Muskegon, Ds. G. D. De Jong, Primus; Ds. oR. Wal

kotten,- Secundus. 
Van Cl. Illinois, -Ds. K. Kuiper, Pl;'imllS; Ds. ·P. ,Van Vliet 

Sectllldus. 
, Van CI. Iowa, Ds. E. Breen, Primus; D~. oW. HeYlls, Primus; 
Ds. G. Westen berg, Secundus; Ds. J. Wijngaarden, Secundus. 

Van Cl. Oost-Friesland, Ds. J. H. Schultz,Primus; Ds. C. 
Bode, Secundus. . 

De Comm. stelt tevens' voor Ouderliilg S. S. Postma en Hon. 
J. W. Garvelink hieraan toe te voegen. 

nit voorstel blijft rer tafel, omda! het noodiggeoon;leeld wordt 
eerst te onderzoeken- of het wettig is dat iemand tot Trustee be~ 
noemd wordt; die nog geen burgerJs van dit la-lld~ .De Com"tn, be~ 
staat uit;de leeraren H. Beets en G. D. De Jong. 

ARTIKEL LXXII. 

De Syl10dale Penn. adviseert om, met het oog op l;.et be-
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sluit in Art. 70" cten olllslag voor de Theol. School te -Yerhooge)l. 
Besloten worclt-'llierop l1iet in, te gaalJ. 

ARTIKEL LXXIII. 

Ret rapport der COmUl. voor het Protest van ,Sheboygan 
(:de Art., 66) komt \yeer in bespreking en het eindvoorstel wordt 
goed ge !teurd. 

ARTIKEL LXXIV. 

Rev. T. A. Reed D: D., afgevaardigde vall de U. P . 
. Church, svreekt in -hoofdzaak het \'olgende: 

Gttie/de Vqders en Broeders van de,Chr. Ger. Kerkl 
Hij,- die tot U s'preekt en Gij, die hem hoort, ontmoete-'n elkaar 

dezen dag voor het eerst in het 'i.'.lee,sch. Maar ""ij hebbel1 geeste-' 
,lijke bekendheid_ en .heilige venvantschap door d~ algemeene ge-
,meenschapHlet oDzen' Heere_ Jezus Christus .. ,',Vit Wien -al het 
geslae-ht ill' de hemelen en op de aarde ge'l1oemd wordt." 

1k beschou\\' het als et::lle eer in 'uw 111idden te zijn en acht he~ 
mij een geluk, dat Gij l1lij tijd en geIeg~nheirl hebt _gege\'ell eetl 
woord tot \1 te riehten. Ik sta hier also de vertegenwoordige~ van 
de U. P. Church of America, 0111 u ,de verzekerillg te gevell van 
onze broederIijke liefde -jegens, "ons \'ertrou\\'en in u ell om- 011'ze 
Christelijke groetellis oser te brengen. 

Ik vertegetH\'oordig de Kerk, \,;'aari1i 1k gebOl:en, opgevoeq ell , 
tot de Evangeliebediening gek\v~ekt ben, en dien dus op de hoogte 

,te zij.n met het leven, den regeeringsvorrn en de- sal11enstelI'ing Oliler 
Ketk. De echthez"d en authcnficiteit van het Boek \vorden onder Qns 
niet in t"vijfel getrokken. Wij hOllden l!og steeds met :volharding 
vast aan de volle inspirat.ie. De Calvinis!z'sche Theologie wordt door 
ons ~lOg steeds gelQofd en onderwezen. Er is hij on5 geene gelleigd
beid om nit de \Vestminstersche Belijdenis eenig Ieerstuk betreffen~ 
de Gods Souverez'niteit" of zijne Goddelifke Vrifmaclzt betrefiende de 
zaligheid der menschen, te ven\>ijderen. 111tegendee! wij bemer~ 
ken een versterkt voornemen_olll te -vragen r.aar de oude _paden en
in dezelve te "vandelen. Wij- zijn gereed rekellschap te gevel1- van 
den'grond der hoop die in OilS is, dien, die ons vraagt. ' 

Met betrekking tot hetgezang ,taaLde Kerk l10g op hetzelfde 
st8ndpunt- van weleer. Niets dan PsaImel1 it.1 den eereojenst. HieT
door eeren wij den Heiligen Geest en zoo zijn wij veilig en krachtig 
en vinden \"oldoening, Is SOl11,S de indruk eenigszins algemeen ge~ 
worden, dat wij gereed ziju om getuigenis tegengeheimegenootschap
pen te doen verstofllmeu,"laat mij n dan plechtig verzekeren, dat di t 
niet het geval is. Onze Gene-ral Assembly, eenige wekell geleden" 

6 
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Chicago vergaderd, heeft zulks genoegzaam eloen blijken: Daar
het' artikel van onze Getuigenis betreffende de geheime ge

no,otscila]'p"1J nog eens bevestigd. 
'Ook verflauwen wij niet in onzen 'Zendingsarbcid. Oost, vVest 

Zuict zel1deu \vij onze zendelingen op het binnenla:lldsch ,Zen-,' 
dingsveld. \Vij ,hebben 6nze handen nitgestrekt naar Iudie en 
E,yvlote en door de genacle Gods zijn het geen ledige handen ge

De leden clei Zendillgs Boards werdell- gedU(ellde 'het ver
verblijd -door de l1ledecleelzaamheid der gellleenie'll ell 

belTI()eiiigd nog giooter dingen t'e Gl1deniemen. ' 
Evenioo behar'tigen wij de belange-11 onzer kerk -inzake het 

on,d,,'-wiis OHzer jengd. Of schoon wij de fillantieele macht missen 
am onze Colleges en Serninades te dben Zijll' \~'at wij gaarne \vilden 
dat ze waren, zoo hebben wij ,toch ptofessoren ell ondenrijzers 
voor ·wie wij als Kerk dankbaar l110gen zij 11., ' . 

Ik - betuig U qe sYl11pathie o.l1zer Kerk ill het pverlijden van 
Prof. H. Beuker D.D. Mijn vriend,' Prof. John N.I;cNaugher D.D.,.' 
die persoonlijk met hem bekell,l .. was, zeide tot mij: "Dr. Beuker 
was/de_Dr. James Harper yall de Chr. Ger. Kerk, een man rijk in' 

yall groote bekwaamheid, i'nvloedrijk en eenvoudig in ka
rakter." Gij. die lang met -hem in de iJeltiening des Evangelies 
waart, gezegend zijt g-ewee~t -met den omgang Inet hem, gebaa-t 
werd door zijne raadgevillgell en gij, die door hem zijt opgeleid tot 
het werk des Eva'ngdies, gij allen- gel,.'oelt het wis: "Een vorst, ja 
een groote- in Israel is gevallen;" en gij zijt gereed uit te roepen: 
"Behoud, a Heere, want de goedertierene olltbreekt,_ wallt de ge,
trou\\ren zijn weinig ge .... "orden onder ,de menschen kinderen." De 
Kerk beleeft vreel11de dagen en-daarom is er kommer'in iedere ern~ 

nadenkellde- ziel, als de Elia's wegvallen. Maar Gode zij" 
dat ~ij de Eliza's in reserve houdt en hen te voorschijn zal 

brel1"en DIll z)jll werk op te llel1len en voort te zetten. 
Zelldr een of meer afgevaardigden naar onze volgebde General 

Assembly, welke e:k. Mei, als de Heere wil, te Des Moines, Iowa 
vergadert. Laat ~r illuige voeling·blijven, totdat de _ vereeniging, 
zoo ,hartelijk door onze Kerk begeerd, is voltrokken. 

Ik breng u de Christelijke groete van de United Presbyterian 
Church of North America en richt tot u het woord in naam van 
bjjna een duizeild pr~dikanten en meer dan l~onderd twintig dui
zend ledel1. Mage de zegen des Apostels op u nederdalen: De 
genade van den Heere Jezus Christus, _en deIiefde Gods' .en de g.e
U1eE'n~chap des Heiligen Geestes zij met II allen." -Amen. 

AalJ Prof. A. J. Rooks A.M, 
de volgende zitting te vertalen. 

wordt opgedragen deze toespraak 
Daarna spreekt de Praese.s hem 
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'.:en hartelijk woord toe, help en zijne kerk des Heeren zegen toe
v,'e"I"lschende 

ARTIKEL LXXV. 

Deze zitting worclt lllet dankzegging geslot~n ¢oo~ R'ev. J. 'A., 
Reed D:D .. 

TIENDE ZlTTING . 

. W oensdagnamiddag, 27 J uni. 

ARTIKEL LXXVI. 

Ds. K. Kuiper ,opent' deze zitting met gebed na het zingen van 
Psalm 105:3. 

ARTIKEL LX.XVII. 

D'~. P. Jonker neemt zitting als Sec~lldus van Ds. j." L Fles. 

ARTIKEL LXXVIII. 

Prof. A. J. Rooks A. M. vertaalt in hoofdzaak de redevan 
Rev. J. A. Reed D.D. Bepaald wordt, dat het uittreksel dezer 

• . rede ,ill de Acta ~Jiet me'er d,an een ?ladzij mag beslaan. 

ARTIKEL LXXIX. 

Ds. \V. HeYll~ ~apporteert llamens de Coml11. van Praeadvies" 
voor de Heiden Zending. Dit rapport wordt aangenomen en 
luidi aldus: 

Eerwaarde Broedersl 

Door Classib Oost-Fric:sland wer'd 'de vraag ter S'Yllo'de ge~ 
bracht, of bet niet mogelijk is een tweede zendillgsveld- in bearbei~' 
ding te llemen. Blijkbaar had tweeerlei tot het doen van deze 
vraag geleid. Vooreerst eel'l minder voldaan zijn met de resultaten 
\'a11 het werk op het door ons ingenomen veld, en vrees dat oak in 
het ver\'Qlg die arbeid OIlVfllchtbaar zal blijven. Vandaa-r _dat me'n 
wel no'g de zen-ding ouder de Indianen ,niet opg'even wiI, maar toch 
gaarlle eel] ander'veld daarb!j in b~a,fbeiding genomeu_ zag. Uwe 
COllll11. echter deelt deze beschouwing nieL WeI ,moet toegestemd 
t-vorden, dat het_steeds is gebleken ,moeielij.k te zijn 0111 Indianen 
'voor het koninkrijk van ~hristus te winnen, maar desniettegen
staande heeft toch bet E'vangelie des konillkrijks ook' over de Illdi~ 
anen zijn heerlijke'triomphei~ gevierd; heeft de zel1dingsgeschiede-. 
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His bevvezen, dat de Inctiatlen in bet g:emeen VRn de l,H:lofte voor 
aIle. vol ken lliet buiteugesloten zijn, ell er is geell reden te meetlell, 

. dat de- Navajos 'en Zunies een uitzoliaering_zollden weI-ell. Oak 
_ IllOet toegestellld vwrden, <lat voor ouze zet~delingen re,eds jareil 

door allderen zander vrucht onder die "stammen is gewerkt, maar 
onder de'ZuIlies aIleell door de Root11schel1, onder de Navajos ook 

. door Protestantsche Kerken. En zonder' over clezen prote;tunt-, 
- ,sche!l. arbeicl te willen oordeelen,' geeft toch het feit, dat er r.og 
,geell,letler -in de Navajo taal ill druk is gebracht; red en om te ~be
: twijfelen of _ nog weI ooit· 'de 7.ending onder deze!} stam op de 

rechfe wijze, alet reehte toewijding en \'olharCling is aangevat. En 
waar het een bekende zaak is, dat op eel1 nieuw zendingsveld, oak 
bif den meest bezielJen arbeid jarell en jareu op .vrucht ll10est wor
den gewacht, ziju wij er nog lang niet'· aall toe reden te hebben 
om den moed te laten zakken . 

. Het tweede \Vat tot dez.e vraag heeft geleid was de meening, 
dat. de fillalltien Ollzer Heidenz.enditig er zoo .-goed bijstollden, dat 
I.ij het toelieteu een tweede v~·ld in te ,llemen! en deze meening 
schijnt vrij algemeen verbreid te z.ijl1. Wie f"chter uauwkeurig 
gt:let he-eft'op de fillantieele rapporten \veet beter. En zelfs al ware 
deze meeifing gegrolld, dalf zon uwe COllll11. er nog meer heil in 
z.ien ollze,kleine kracht geheel te wijden aan het ingenomell y€'ld, 
-\v~arop voor uitbreiding nog overvloedig gelegenheid is, dan 'die 
ttlsschen meer veld'en te ver:-;nipperen. Het.zij onze toeleg am --wat 
we doen goed -te _doen, en dan z.ullen wij bevillden reeds aan de be
arbeidi'ng van den zich llOg steeds uitbr'iddenden Navajo stam aIleen 
!llet- de groote en grootsche taak Olll hun in het vervolg GodsWoord 

- te geven in hun eigen l11qeielij~e taal onze handell vol Je hebben. 
Op grand van 'deze overwegillgen adviseert uwe Comtn. op dit 

voorstel om nog een tweede 'z.elldillgsveld in bearbeielin~g-te'llelllen 
niet in te guan. 

2. Met het oog op deze gebleken onbekendheid met den £1nan-' 
tjeelen toestanu_ def zendingJ 'meent ll\Ve C0111m. te moeten advisee~ 

. rell tot aanneming van wat Cl. Iowa vraagt, n.1.: 
III de zaken der Heidenzeniillg oordeelt d'e Classis het' noodig, 

dat er Illeef gedaan worde om de Kerk met den toeshI'nd dier zen
:ding op de hoogte te houden, haar met die zending te elDen meele
ven en den voorgangers steun te geven om op gebed en liefdega\;eil 
aan te dringen. / . 

Meent men dat de kas voor Heirlenzendi'llg r~,il11 voorzien is, 
dan clurft men bij de vele andere behoeften r,auwelijkS: bijzonder 
voor deze zaak _pleiten, en is men uiet op de hoogte van den aard 
van het zendingswerk dan kan men uiet -anders dan iu het algemeeu 
de behoeften er van voor den Traon der genade brengeu. Beide 
is dus lloodig. Etl 1111 zij h~t verre van ons te beweren, dat er in (Ht 
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'opzieht ll'iets gedaall is: het tegendeer is \vaar; maar hH dient voort
dllrenci te geschiec1ell. bijna met de'taaie ;\'olharding wHannede han
delslieden adverteereJl eli te geschieden langs heel,olue linie, in het 
Engdsch -en Duitsch zoo weI aIs in -het Hollallc1sch. Ter 'voorzie
uing tn deze tehotfte beveel_t de C0I11111. der Synode aan het volgell
de te besluitl'l1: 

r. Iu De Tlf/achtcr zal een zt'ndingsrubriek geo-pend worden 
en de redactien ),'al1 Banner of Trutll ell de Rt!,l'ornzirte -Bote \-"orden ' 
nitgenoodigd hetz;elfde te- doell. Voor elk dezer drie worde daartoe 
een der m'edewerkers aal1gewezen; terwijI bovendiel1 de aandacht der 
zendelingen en van den Board van Heidenzending op dez;e rubriek 
wordt gevestigd om te zorgel1 voor bijdragel~_llU ,en dan in e-lkder 
drie bladen, . 

2. Elke drie nraanden zal de C01l111l. _\::an den Board als zoo-' 
_danig aan elk Jer drie -bladen eopie doel) loek011len voor een artikel 
waarin aal1gaaude de fit,1antien der· ze'nding en hare behoeften eenig. 
versiag wordt gegeven. 

3. 'De SY11Oci'e wekt l-;:erkeraden en leeraars op 0111 elke maand 
een avonddieust te hOllden: \vaarbij zoo we! 'in toespraak ali:; gebed 
de behl.1lgen de'r zeuding een eerste plaats-znllen illnemen, alsmede 
te doen wat zij klll1l1en tot ver~preidil1g \!an zenciingslectuur, <en tot 
een systematisch verzamelen vall 'ga\'en bijv. door zendingsbllsjes, 
cetlts~vereetligingell, etc. 

Ret :derde.pullt QP het Agendlll~1 spreekt voor zichz;elve.- Ret 
wit da,t de Com. van den Board niet langer bestaat1 zaI uit de afge-_ 
vam:digden van Mich. en Ill. te zamen zes in getaI, maar uit den 
Pres., Vice· Pres. , Seer. en Pelino Vall_ den -Board. Deze Com. be-' 
staat omclat de ltiden nm den Board ill "Ocst en West verspreid, vall 
wege" de reiskosten niet meer dan eens in het jaar kan vergaderen,-' 
ell er tusschen die }aarlij ksehe vergaderingen tel kens zaken opko
men die ol1venvijld. voorzienillg eischen. Deze dingen beha'udelt 
dan de ,Com. welke daarbij verantwoordelijk blijft voor den Board, 
gelijk de Board het is voor de Synode. Deze veralltwoordelijkheid 
echter wordt tot llul gereduceerd, wanneer voor de Hen led en van 
den- Board er zes in die Com. zitting hebb~n; want op de vergade
ringen va'11 den Board heeft dan die Com. de meerderheid vall stem
.men: en dus de overmacht. En of schoon' on,s bleek, dat uit dezen' 
stand vall zakell nog geen moeielijkheid is ontstaan, adviseert tach 
Uwe Com., niets slechts am in de toekomst rnogelijke botsin'g te ver
mijden, maar ook a1s eell maatregel van recht en 'billijkheid,Art. 14 
van het door: de Synode v-an 1898 gegev~en Reglement 'zoo te- wijzi-:, 
gen als Classis Iowa het begeerde. 

4. In, zijn Rapport verzoekt de Board van Heidenzending dat 
de Synode haar o.ordeel uitspreke-over de v~aag hoe in' geval er -Zll-



ACTA DER SYNODE 

nies ge1uo\Tig worden te h(lndelc.n zij ten opzichtc vall den doop hU,11 _ 
toebediend dOOF Roomsdfe prieste,rs. - , 

Een COllcreet gevai is ,er niet, ni:aar ;;ou spo,cdig kUllllel1 'kotnell, 
en dan- moesten onze zend.elingen weten I,vat houding zij in dezen 
heb,ben aan te nemel1, reden waarom wij meenen dat de Synode' op 
deze zaak ctieI1t in te gaan.- Nu weten wij weI, dat \,Ari ouds de 
doop der Roo!11sche Kerk is erkend, llJaar hier hehben wij te eloen 
rilet een bijzouder geva1. Hiergeldt het een doop weI toebedielld . 
in den Naalll des Vaders ell des Zooqs e'tl des H. Geestes, lllaar zon
der 'die' ZUllies vooraf tot discipeIe1l., te h,eubell gell1a~kt en dus nid 
r,aar de, instelling van ~hristl1s; -een doop toebediend aan vols1ageli 
heidenen en hUl1ue kinderell, vreemd vall het verbolld der belofte; 

'een goop dus die- naar,het OIlS voorkomt op geenerlei wijze als een 
bOllds7.egei, maar sk,~hts als een ijdele "onu moet worden ~ange
merkt eli door ons niet kan' worden erkelld. Dus ad"v'is'eerel1 wij de 
Synode uit te spreken dat \vanneer Zunies den geloo\'e gellOorzaam 
wordell, zij met hunne' kinderen als ongedoopt moeten worden be-" 
schuuwd. 

5· VenIer yerzoekt de Board de Synode de som die tot de \'01-
gende Synode 's jaarlijksc-h voor de Heidenzending mag worden 
hesteecl te bepalen op $4000.00. Lettende op, den loor der finantien 
tot hiertoe adviseert Uwe Coiu. dit verzoek ,toe te staan. In gewo
lle'_ omstandighedel1 koh bet"met wat ll)inder toe maar voor onvoo1'
ziene gevalle-ll moet eenige ruimte \\'orden gdaten. ~ 

6. Ten derde vraagt de Board~on~ verhoogillg van salaris yoor 
, den zendeling-helper A. v. d. \Vagen met $IOO.OO. Aangezien de 

huishoudelijke benoodigdheden naar zeer duur zijn, vooral do.or de 
onvruchtbaarheid van den bOclem en door de hooge prijzen die de' 
Santa Fe -R.R. voor het vervoer van \Trachtgoederen eischt, hOlldt 
Uwe Comrn. zich overtuigd dat een salaris van $600.00 zooals in het 
Reglement bepaald is, voor den zendeling-he1per te. klein is en advi
seert zij de Syllode dit verzoek tOe_te staan. 

7. Ten opzichte van de v'raag van Rev. D: R. Dr:ukker door 
den Board voor de Synode gebracht, 11,L of hij bij directe afbeta
'liHg van zijn schuld o'ok korting kan krijgen, gelijk de vorige 
Synode die toestond aan hen die voor rekening van de Aigemeene 
Kas ge~tudeerd hadden, kunnen wij niet zeggen dat ze am,' aangt::
naam aal1deed. Ongaarne komt uwe Comm. t-erllg op afgedan,e 
zaken, maar deze vraag noodzaakt haar er weI toe. ·Ret kqil1t baar 

·voor dat Rev. Drnkker aIleen dau"zoll kUllnen vragen om gelijk
stelling met die anderen, als hi] 'gelijk die anderen gebleven was bij 
het doel waartoe hij zich had laten opleiden. Bovendjen oordeelt 
uwe-Coll1l11. dat Rev. Drukker 11a 7.ijn Schlll.:!belijdenis voot _de 
vorige ~ynode en hare welwillende handelil1g jegens ,hem, beter ge-
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daan had 'Ull !liet aanstonds \vee-r lLet 7.ulk een "raag' te kOl1lUl. 
Het ad vies uwer Comlll. is .oat de Synode er-niet op iuga. 

8. De Synode, zoo Iuidt een andere vraa'g \·ail den Board van 
Heidenzending, geve Mr. Jam'es- E. De Groot op zijn verzoek ont
slag, en drage den Board op am "\lo1geu;-l- de bepaling.el1 van het Reg
lenient Ca-nel. ~. ,P. Briilk in ZU,I1_ plaats als zendelil1g t~ doen 1?e
roepen. 

De redenen waa'rotl1-Er. Qe Groot zijn ontslag vraagt, bleke"ll 
011S te Zijll z~v~lkl<e gezonc1heid en de nadeelige .invloed vall het kli
maat van Arizona OP'Zijl1 gl2stel. :Natul1rlijk is bet voor-de zen dIng 
een teleur::-'telling wannter een der arbeiders' na de eerste l11oeielijk
heden eenigszills te bo\'en g,.:komen te zijn het -veld verlaat; maar 
uwe COIl1Il1. oordeelt tach dat een onlslag. op zulke grollc1en ge
vraagd niel. kan geweigerd worden; en adviseert dus htl toe te 
staan met dien verstande, _ dat dit ontslag niet ingaan zal ,vaar zijn 
'Opvolger te Litt}e Water is aangekamen. 

En tot den \vensch om Cando L. P. Brink tot ziju opvolger be-
noemd te zien is de 'Board zeker niet gekomen dan na rijp beraad, 
en oak t1'vve Comm. meent alle redenen te hebbe~l zich daarbij aan 
te sluiten. De gtschied,enis heeft geleerd dat het in bet belang der 
zenqing is zooved mogelijk Bedil2naren des Woords uit te zel}den,c 
en'waar Br. Brink' aldoor lust. heeft geopellbaard' ouf duder-. de 
Heide'nen te mogell arbeiden, ,en naar \vij uit goede hran vernamen 
er ook ill ziln aanleg dil1gel1 Zijl1 die hem'aanbe\relen, is OIlS advies_ 
da~ ook dit verzoek van den Board ingewilligd w.orde. 

g. En eindelijk brengt de Board nog het volgende voor de 
Synode: Naardiel1'het voor de zending wenschelijk is; dat Br. A. 
Van der Wagen geordend warde aI's leeraar, verzoekt de Board dat 
de Synode haar toestemmillg ge\'e tot ziju,ordening, wal1neer hij 

-na ver100p van twee jaren voor eene Classis een exam en in Dogma
tiek, Zelldingsgeschiedenis en Homileti~k. alsmede het leveren van 
een preekvoorstel met gUllstig gevolg zal hebbeil afgelegd. - , 

Uwe Comm. ZOll weI gaarl1e wat meer willen vragen, zoo weI 
omdat er 110g_versehi11ende vakken zijn waarvan qe kel1uis het.n in' 
het Zendingswerk zou te pas komen, aIs b.v. Naturaal Idololatrie, 
Exegese,~alsook oll1dat meernralen zel1delingen zich door omstall
dighedell gedrongen zien het zendillgsvel<i te -verlatell en d<;in in de 
Kerk ,als leeraars optreden. Doeh lettellde op de orustandigheden 
van,Br. v._d. Wagell el1'olJ het werk dat hij in dienst. der zending 
beeft te verrichten kwam llwe COIll1l1., tot de o'i/~ltt1iging .dat het 
"vel gezien was van den Board, om uiet meer te Eischen dan bet 
hoogst noodzakelijke. He Syilode make du:,? het voor'$tel van, den 
Board tot haar -beslt1it. 

10.' Class'is Holland beeft op haar laslbrief eell 'voorstel om 
njet meer inspectiereizell naar, het zelldingsveld te doen d,an hoogst 
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lloodzakelijk is. Bit \'oorstel 1 eboeft geen toelkhting.' Niemallcl 
kan claar tegen zijn. De Synude beslui~e dus a1:7.0o. 

In ZOQver echter dit voorstel de gedachte wekt oat er twijfel 
bestaat of de Board in e\it opzicht wei de nOQdige zuinigheid 'heeft 
beaefend, meerien wij te_l11oeten opmerken: -

a. dat \Vij nog zijn in h~t b~gin, dat· altijd l1loeielijk is, en 
dus het tot nu toe '5 jaarlijb:i'ch r.enden. van' ~_en i!1spect~r geen be
wij-s is dat de Board 'dat zou blijyell doen. Tot hiertoe echter ston~ 
dell de zaken nog elk jaar zoo;' dat de Board het doen vau een 
inspectie~reis hoog?t noodzakelijk achtte;'_eu 

b. dat elk gevestigd leer:aar onder bestendig toezieht VRl1 zijn 
kerkeraad staat, en er -geen rfden is te Bleenen dat de zendelingen 
daaraan geen behoefte zounen heboell. TOEn oDze zencling daar 
kW<lm vond zij er eell Methodistisch zendding, naal" wieil 1100it 
werd ou~gezien, die een hetrekkelijk groot'salaris ontving en er niets 
voor deed. En hoezeer wij ook "van Ollze zendeHllgell betere dingen 
mogen ver\vachten, toch blijft het waar dat zekeLcok die zendelilig 
beter zon- hebben gearbeid, wanneer er bet~r toezicht op hem ware 
gehouden. Wij hebben het voorrecht qat \vij ons zenclingsveld 
dicht genoeg bi] OllS hebbeu Olll znlke, im;peetie reizen yoor OIlS 
mogelijk te maken, en·van dat voorrccht dieIlt gebruik gemaakt te 
worden, maar natuurlijk njet m.eer, dan ho.o.gst noodzakelijk is. 

II. Een ander voorstel van dezelfde Classis is Gat mell,.daariu 
meer systemat1f:ch handele. ·Naar \;vij verstaan, hebbell 's hiermede 

. bedoeld dat steeds 'dezelfde persoon gezonden warde -en uiet lltl 

d_ezen en d'an genen. Uwe Comri1.--meent dat er voor beide zijden 
wat te zeggen is. Telkens denzelfde te z~nden heeft dit voo'rdeel, 
dat de inspector die eens bet veld bezocht, profiteerell kan 'van de 
e,rvarillg de vorige 111a(11 opgedaall. Hij is bij een tweede kOl11st 
aanstond:; georienteerd, ka11' beter vergelijkingen maken, en :den of 

'gegeven wen ken behartigd :djn. Maar hier staat tege,nover dat 
oQk steeds de Board dan alleen maar door zijn oogen kan zien, op 
zijn aanwijzingen: moet afgaan, en dat hij in de gelegenheid is de 
dingen- naar zij n haud te zetten. Zendt men till eeus 'dez~n en dan 
genen, dan komen er meer in den Board', die met keDllis van zaken 
oordeelel1 kUllnen, en er is toezieht van den eenen inspector o,p den 

"'andereu. Vt:j.ndaar dat de Board gemeend· heeft met dit tc doen 
w'el degelijk systematisch te handelel1. lir zij dan echter oak meer 
systematisch handelen van de zijde der-Classen am niet een lid van 
den Board vooral niet een die het zen dings veld bezocht heeft, ZOll~ 
del grondige",redenen daaruit te venvijderen. Ulove COt11l1J. ad\'i~ 
seert'deze zaah: ·aan de wijsheid vall den Board .over te laten'. 

12. Eindelijk warde llOg kennis gegeven, dat ter beDoeming tot _ 
leden van den Board worden vqorgedragen de volge~lde personen: 
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Classis Grand Rapids, Oost-Rev. J. H. Vos, 
Grand Rapids, West-Rev.- H. Beets, 

.. Holland-Rev. J. Groen, 
" l\'!us1{egon--:-Rev. H. Walkotten, 

Illinois--Rev. J. Robbert. 
" Iowa~Rev. oW. Heyns. 
" Oost-Friesland- Rev. C. Bode. 
n Hudson-Rev- R.- Drukker, -
.. Hackensack-Rev. J. C. Voorhis, 

waarbij de SYl10de als Penn. benoeme -Mr. -J. W. -Garvelink. 
Namens'de COljlm. van Praeadvies, 

W. HEYNS, Rapp. 
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Al de twaa~f pUllten van dit rapport worden door .de Synode 
goedgekeurd. 

De -in punt 12 genoemde personen, die door -de Classes tot leden 
van deb Board der 'Heidenze,nding gestemd zijn, worden namens de 
Synode per ;,ballot" door den Scriba gekozen; terwijI Hon. J. VY. 
Garvelink door de Synode tot Penn. benoemd wordt. 

ARTIKEL LXXX. 

Ds. J. Groen rapporteert namen~ de -Comm. tot onderzoek van 
Geheime Genootschappen, benoemddoor de Synode vanr898 . 
(zie Acta, Artt. 84 en 98). Het rapport wordt aangenomen en zal 
worden opgenomen in de Bijiagen.· Bijlage X. 

Besloten wordt het ookafzonderlijk nit te ge"en in het Hol
landsch" A:merikaanscli en Duitsch. Dit wordt opgedragen aal1 het 
Moderamen, waaraan Ds. J. Groen wordt toegevoegd,. 

ARTIKEL LXXXI. 

De Praeses leest een schrijveu voor van de National Chris. 
tian Association, Chicago, Ill., waarin wordt medegedeeld; dat 
Ds. Groen door deze vereeniging Daar ouze Syuode is afgevaardigd 
om hare belaugen te bepleiteu. Dit .wordt voor kenn'isgeving aau
genomen . 

. .Daania geeft Ds. J. Groen verslag van haar doel en- werk en 
wordt door de Synode benoemd am onze kerk op bare jaarvergade
dng te vertegenwoordigen. -

ARTIKEL LXXXII. 

Door de afgevaardigdeu van Classis Muskegon wordt niedege •. 
7 
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deeld, dat haar Stated Clerk verzl1imd heef-t om op hun lastbrief te 
melden, dat deze Cl. Ds. J. Van der \Verp, vTaeger leeraar van 
New Era, Mich., than5 Dude ling'der gel1leenle "9th St, Hollalld. 
voorloopig eervol emeritaat hee{t ,;e;leend. 

Zijn verzoek am em:eritaat, gestebncl door de~1 kerkerflad, van 
New Era, werd inge\villigd, op grotln van- zijne Iicbamelijke. Ol1ge~ 
s~eldheid. In verband met deze zaak \'erklaarde hij aall -de Classis' 

, Muskegon, dat hij met Gods zegen in het 'onderhoud vall zich ell 

de ziinen zal kunuen voorzien. / De Synode bekrachtigt ciit· besluit, 
','Un de Classis Muskegon. 

AR'I'IKEL- LXXXIlI. 

Thans kom,t het tweede gedeelte van het rapport der COp1tll~ van 
Praeadvies voor Tuchtiaken en' Unions aan de orde. (Zie 
Art. 27.) 

Aangaande punt d et~ e ,"vordt besloten het a¢ivie!::> ,g~ed te 
keuren. 

Wat betreff punt f wor~t _ besloten het in de handen der 
Comlll. \'oor onc1erioek der Unions te leggen, nadat de afgevaardig
den der Cl. Hacke~ls.ack' met bet oog o'p den verkeerdetl" schijn van 
haar "oorstel in' de Agenda, Rubriek VII, nadere verl~laring bad
den gegeven van v\'at eigenlijk bedo.e1d werd. 

AR'I'IKEL LXXXIV. 

Besloten wordt, dat elke kerkeraad aan ieder die belUdenis 
doet, zal yragen of hij .ook lid is van eenig gehehn genootschap. 

AR'I'IKEL LXXXV. 

Ds. H. Beets rapporteert namens de Comm: inz,ake I{erkelij..
ke Corre'spondelltie. Ret rapport wordt aangenomen en l.tddt 
als voIgt: 

Eerwaarde Heeren, Vadeh en Broeders in Cllristz~s! . 

Uwe Commissie, benoemd volgens Ar'tike1S8 en 68a, notnlen vall 
1898, om onderzoek le'doen 1151ar het karakter en \oyerk del' "Alli~ 
ance' of Reformed Churches holding the Presb. System'}, en Baar . 
den'toestand " van de verschilleilde takken der Presb., Church in 
Amerika e'n' Schotland"., om 'op deze' "Synode te rapporteeren in 
hoeverre met die kerken corres!-,olldentie kap, \:vorden aangegaan:' , 
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heeft de eere 11(::t 'Volgellde-i.jerslag a,1'11 d'e- eenvaarde,Synocle voor fe 
1eggen. , _ 

Vooraf echter ga __ de betuiging onzer diepe smart over het ster
ven van ons geliefd merle:..conlmissie-l!d, Prof Dr;. H. Beuk'eJ,- die 
oak \'oor de zaak der .kerkeIijke correspondentie zulk een warm hart 
had, -en wiens plannen en aal1bevelingen door de Coml11issie dank· 
haar aallvaard zijn. 

1. Allereerst 7.ij gerapporteerd itl-zake l1led~werkil1g met "de 
';, Ailia.l1ce of Rdormed' Churches ~lOldillg the Presbyterian 'System' '-; 
dat Uwe C0111mis~ie advis'eert op deze zaak ··voora!sJlog nief in te gaan. 

- 1. Omdat men bij 't toe-Iaten tot de Allia'lltie aIleen of-althalls 
hoofdzakelijk, schijnt te Ietten op het presbyteriaal1sch stelsel yan 
kerkreg~ering. en n.iet ZOGzeer op de ,heslist gereformeerde Coufes
sie, zoodat b. v. de Arminiaansche Cnmberland Presbyterian Church 
lid qer Allial1tie is. 

2. Omdat uit den aard cler omstandighederi de Alliantie niet 
. kan zijn \Vat wij volgel1s gereformeerd begilrsel begeeren, n.1. eel1e 

wereld-synode vatl_beslist Calvinistische kerken 0111 het confessio
neel standpunt te v'ersterken, wat in Ol1ze dagen vooral l1fJodig' is.' 
AIle arbeid, los van confes:-:.iOliee1en grolldslag, Ioopt volgens de be'
scheidene meening'm:ver COlllluissie, op niets uit dat werkelijk voor
deel kan brel1gen. 

3- Daarbij komt dat Ollze Kerk met. ha~e Kleine krachten en 
veIe inwendige behoeften slechts noode den door de Allian'tie he
geerden finantieelell steUl1 zou kunnen verleenen en de hooge, reis-
kos.ten van-hare deputaten bestrij'deb. . 

4'. Verder zou de COll1l1l, advise'eren 0111 de Alliantie in dezer. 
vo~ge te antvvoordell. 

II. In betrekking tot het tweede dee1 ouzer bpdracht, n.1. met 
\velke takken der Presho Kerk in Amerika en Schotland correspon
den tie vvenscbelijk is,,zij vooraf herinnerd dat uwe Commissie bij 't 
aanbevelell van correspondentie met de straks te noelllen kerken 
zich strikt houdt aa,n,de opvatling. van deze zaak 'zooals in Art. 68, 
r; Syn., van I898.is aangegevel1, n.1. . dat Correspondenti'e' niet slechts 
best a in het \:visselen van groeten en beleefdheidsbezoeken, maar
oak: 

a. In hd zen den van depntaten naar elk'anders rneerden;;·- ver
gaderingeu met adviseerende: stem; 

b. In het op elkaar acbt geven dat men noch in leer noch in 
dienst en ttlcht afwijke yan de Geref. -begil1selen; 

c. In het onderling overleg hoe zkh j'egens oerden te honden; 
d, In bet dienen vall elkaar met voorlichting, vooral waar er 

sprake is'van w.ijziging ill Confessie, Kerkenorde en Liturgie. 
1. Correspondentie 11tl,in bOVetlgenoemden zinj zou uwe Com-
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missie dringend aanb,evden fin vrijlnoedig adviseeren, lllet een vier~' 
tal Amcrikaansche Presbyterische Kerkell. . 

'Deze zijn: 
The United Fresbyterian Church; 

2. The Synod of the Reformed Pr,esbyterian Church; 
~. The General Synod of the Ref. Presb. Church; 
4. ~ The Associate Presbyterian Church. 
Van deze vier Kerken is ons geblekell uit hare gesc:::hiedenis en 

persoQulijke"Correspondelltie, dat zij met beide voeten staari at' de 
Westtllillstersche Belij'denis, zich niet schamen den valleu raad 
God"s te v~rkondig'en, en 'eveuzeer ernst make-n illet het bestrijdel1 
dier, kal1ker van ous- hedendaagsch kerkelijk leven: geheime, met 
eeden verbondene g~nootschap'pen. -

Inzake niet geinspireerd kerkgezang z~jll zij zelfs strikter dan 
-wij. 

Correspol1dentie met bmrengenoemd'e .Kerken te .openeu is "naar 
het -oQideel uwer Commissie beide ons voorrecht en onze plicht ,en 
gaarlle zouden we zien, dat oDze Synode stappeu uam door het be
lloemen van depntaten llaar hare eerstkomende 'Syno_den enz. Oll} 

deze Corr. ook metterdaad uit te oefenen. lets wat te Hehter, zal 
kUllnen 'geschieden doordat de meerdere vergaderillgeil dezer, Ker
ken gemeenlijk lliet verre van,onze centra worden gehouden. 

2. Anders staat de zaak met een tweetal andere Presbyterische 
Kerken ,hier te lande, 'n.l. 

1. 'The Southern Presbyterian Church, en 
~ 2. The Associate Reformed Presb. (Church of the South. 
Qok deze Kerken zijn, vooi' zoover wij hebben kunnt:!n te we';' 

'ten komen, nag steeds gezond in de leer en vijandinnen van 10sla
ting der Westminstersche, Confessie. Inzake ~ de bestrijding van 
geheime met eede verbondene genootschappen namen ze tot hiertoe 
eclil:et'-nog geene actie. 

Om wille van het laatstgenoemde, en,ook uit hoofde van den 
graateu afstand, durft uwe Commis'sie geelle correspondentie. zoo
als in den aanhefbeschreven, adviseeren. Tach zott zij der Synode 
in overwegiug willen geven of het op grond van Rebr. IO:24: 
"Laat ons op elkander achtnemen tot -opscherpillg _der Hefde en 
der, goede werken," niet onze plicht is'dat wij de genoemde Ker
ken schrijven: a. (tat 'wij haar -vasthouderi aan, de oude waarheid 
met waardeering gadeslaan; b. dat wij correspondentie met haar 
louden willen uitoefeneu zoo de afstand het niet verhinderde; maar 
c.dat wij tegen haar hebben. datzij het kwaadder geheime ge
nootschappen niet bestrijden en gaarne zien zoude;) dat zij ook in 
dez~ zaak den kamp aanvingen. 

3. Inzake de (nu vereenigde) "Free Church of Schotland'i 
en de United Presb. Church van dat land, heeftuwe Commissie het 
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advies vau 'Prof. Beuker, die uaar die kerkeu infonu'eerell ZOU, als . 
het hare geaccepteerd. l,etterlijk luidt het aldus: "Nu blijkt, dat 
ook -elementeu.der nieuwere Theologie ill die Kerken illsluipen. en 
zoo het schijnt geduld \\'orden. dient Ollze Synode eene afwachten., 
de houding aan te nemen. Daar er in de Geref. Kerken in Neder
land ook eelle Comm. ad hoc benoemd is, ~an Ollze Synode over 
twee jaren ziell wat deze kerkell geoaal1" hebbeh. I, . 

4. Ten slotte. In -aallsluiting aan het Synodaal besluit van 
18g8, om correspondentie aan te ~noopen met de Reformed _Church 
in Al}'lerica, \'I'aaraan wij historisch en confessioneel zoo nauw,ver
bonden zijn, zo"u uwe 'Comm. gaarl1e het volgende aan _de Eerw. 
Synode ad viseeren: _ ~ 

De SYllode,geve ill~tructies aan_ te benoemen deputaten tlaar de 
Generale SYliode:der Ref. ~hurch of America, om, met herinllerillg 
aan het veelolllvattellde van 011ze opvahjng van kerkelijke corres-' 
pondentie, fer g-elegener tijd ter sprake ;te brengen op eene verga
dering vall dat kerkelijk lichaal1l: 

a. Dat onze Chr .. Geref. Kerk zeer gaarlle nader bescheid 
kreeg aaugaallde de houding der Ref. Church tegenover geheime 
Illet eede_ verbondene gellootschappen, of men den strijd tegen' hen 
beslist wenscht aan te binden en doocte strijden, al can niet. 

. b. Dat wij in.zake het niet opnemen fn hare ,;Standards"'val1 
de "Venverpingen der Dwalingen -,van de RelUQllstranten" - in de 
Dordsche Canones. gaarne nader kond zouden willen hebben, dewijl 
wij meenen dat in eene gewichtige aangelegellheid als 't wijzigen' 
van Belijdenisschriften, gemeen over leg met Gereformeerde zuster
kerken zoo.niet stellige plicht, dan toch zeer gepast is. 

. Met eerbied der Synode aangeboden. 
Namens de Comm. ad hoc, 

H. BEETS,· Rapp. 

Na bespreking wordt dit rapport in zijn geheel goedgekeurd. 

ARTIKEl, l,XXXVI. 

Deze zittillg wordt gesloten door oudtrling A. Bolt met dank· 
zegging. 

ELFDEZITTING. 
Donderdagvoormiddag, 28 Juni. 

ARTIKEl, l,XXXVII. 

Ds. C. Bodeopent deze zitting met gebed na het zingen van 
Psalm II9:3. 
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ARTIKEL LXXXVIII. 

De llotulen voorgelezell, aangenomen en, llR-eemge \VIJZlg111g, 

goedgekeurd. Oti.d. H. Vall der Ark. neemt als secundus zitting in ' 
de plaats van Ouclerliilg H. J. -Grit. 

. ARTIKEL LXXXIX. 

De Synodale Corum. brengt haur versiag uit bij moude 
yau Ds. J.. H. Vas. Ret wordt aangenomen en zal in de Bijlagel1 
worden opgenomen. Bjjlage VI. 

ARTIKEL XC. 

Naar aauleiding vall gen,oemd versl~g v,rordt bes161en om d,odr 
bemiddeling van Dr. v.,' .. J. Leyds een \\!oprd van sympathie te zeh
<;leri aan Paul Kruger, den Presid~tlt cler Zuid Afrikaansche Repu
bliek. - De tlitvoering wordt opgedragen a~l1 bet Moderamell; 

ARTIKEL XCI. 

Ds. -G. D. De J ong 'rapporteert namens 11et CuratoriU111 der 
Theo!. SchooL Ret wordt aangenomen en zal in de Bijlagen 
worden op~enome'n. Bijlage VII. 

ARTIKEL XCII. 

Ds.- P. Kosten leest het vervolg VB:ll 
vaH Protesten niet op de . Agenda. 
aldns: 

~ T¥aarde Broedersl 

het rapport .der Camm. 
Aangenamell, en hlidt 

Uwe Comm. ontving ook een paar prote-sten, of liever bez\vaar
schriften van broeders van de gemeente Alto, Wis. die door de 
Classis Illinois vvaren behal1deld': 

1. vVaarom die braeders in 't advif's der Classis l1iet kauden 
bernsten wardt door hen niet gezegd, zoodat t1we Comm .. daa.rap 
'niet kon illg~an en daarol11 adviseert uwe Comill. dit terug te 
zen den. -

2. Uwe Commissie ingezien hebbende het protest van -Br. G. 
Gordon van Paterson, N. J. tegen deil kerkeraad der eerste ge
meente inzake ceri'suur en beleediging van zijn perso011~ door \'oor
noemden kerkeraad, alsmede teg"en de C1. _Hudson hetreffende het 
nomineeren van kerkeraadsleden door den kerkeraad; en inlichtillg 
ontvangen hebbende van de brs. uit Cl. Hudson aangaande punt I, 

waarl1it bleek, dat de censtlur door den kerkcraad werd opgehe-vel1 
nadat Br. Gordon schuld voor de-il kerkeraad had bel eden en er vol-
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kome:1C VerzQelling tt1ss~hen hem.en den kerkeraad heeft plaats ge
hae! op eenen dubqelen kerkeraad, elf Br.' Gordon dienaallgaat1d~ 
ook niets ter Classis heeft gebracht; , , 

Zoo'tneent uwe Conlll1.: 
a. Dat da<;J,rom punt I hier niet be-hoort 'eon die broeder daar

over weI dient berispt te worden. 
b; \Vat punt 2 betleft: De ,Classis sprak uit, dat de kerke~ 

Taarl niet in strijd hand-elde met Gods Woord en 'Kerkon;le als hij 
een dubbeltal stelt 0111 'daaruit de gem. t~ laten kiezen. ' 

Het bezwaar van Br. G. Gordon teg-en deze' uitspraak bertlst 
op wat Dr. Kuyper zegt i.n De Herald en Ds. -Hulst ill De Waclzftr 
over vrije stemming. 

U\.ve Comm. meent, dat G. Gordon's bezwaar van allen grand 
ontbloofis, 'daar Art. 22 duidelijk spreekt vall eell dubbeltal door 
den Kerkeraad', en Acta "86, Art. 97 in de vrijheid heeft gelat~n qf 
tllen vrij stemmell of een dubbeHal z::il steUen. Ook meent uwe 
Comm. dat een dt1bb~ltal niet in strijd is met Br. G~ Gordoll's de
mocratiscbe opvatti'ng van Kerkregeer. 
- Uwe comm. adyiseert br. G. Gordon hiermee 1n kennis te'stel-
letl. P. KOSTEN .. Rapp. 

Bij de behanoelillg vall dit rapport \~'ordt in de plaats van punt 
-I 11'et v0fgende voorstel-aangenomen: 

Aangezien de protesteerende broeders geene grondel] __ aangeven 
voor hun protest tegen de Classis is er formee1 geen red en voor de 
Synode, 0111 er op in te gaan. Naar aanleiding van dit protest ell in 
het belang der zaak -besluit de Synode, na nadere ililichting vall de' 
Classis Illinois en van de Comll1. vau rapport,.dat de protes.tenten 
in het besluit der- Classis hebbcn te berl1sten. 

PUllt 2, a en b worden goedgek~urd. 

ARTIKEL XCIII. . 

De Comm. van Praeadvies voor Rubriek VIII, Varia, rappor
teert bij 'mond~ van Ds. J. _\Xl.'Brink. Ret wordt ~angel)Omen, en 

, is vau den volgellden illhoud: 

Geachte Vaders etl Broeders in Clln"StuS/ 
U\-ve Comlll. vond op de Agenda: 

Mag eelt 'idiooi den Doop ontvangen? 
CI. Oost Friesland. 

De SYllode spreke hare afkeur{ng uii over het hulp aanvra
gen voor !-("erkbouzv, [miten he! beslaande K~rk/lu!ploilds. 

CI. Illinois. 
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De Classis vraagt de Synode de aan~4c1d ie .vesligcn _op den 
loesland van Rev. J. De Vries. 

Cl. Hudson. 
Dar wi;' de Synodi verzoeken op ondubbelzinnige wijze h,are 

afkeuring uit ie spreken over hef misbndk en- de verkeerde toe
passbzg des Bijbels I door verschillende ge'l'lootschappen, in hun
ne voorgezvende godsdiens{ige pleehHglteden. En dal de SyC 
node iedeyen Kerkeraad aanrade om ernslig Ie werl~e1l met 
zulken die reeds .in de Kerk zijn, of op kef punt staan -leden 
ie worden, en poge hun aan Ie tooneu, dat vormen en plech
tz"gheden, welke geen rekenillg houden met Jezus Clzn"stus, om 
de joden ie behagen, onvereenigbaar z£jn met en -onbetameNjk 
voor cene Clzn"stelijke bel[jdenis-en POQY de-navolgers 1,1an den 
Heere Jezus Chris/us. CI Hackensack. 

Dewijl de Synode over Art. VIII, Cl. Oost-Friesland, haar be- -
sluit had doen.gaan bleef dit op de vergadering uwer .Comm. bui-
ten ~ bespreking. ~ 

!. Aangaande het voorstel van, Cl. Illinois ad'i7iseert uwe 
Comm., dat de Synode: 
_ . a. Hare afkeuring'uitspreke in dezen: dew~jl door Jie aa11-

vragen buiten kerkhulpfonQ.s am, dit fonds aall de eene zijde gene
geerd wordt en ter andere zijde fillantieel benadeeld, 

b~ Kerkh111pfonds drillgelld der kecken aallbevelen, opdat het 
in staat- worde gesteld in allen nood te voorzien en alzoo aall' zijn 
doe1 te beantwoorden. 

2. Inzake het voorstel van Cl. Hudson 7.0U de Comm. willen 
adviseeren: 

a. -In herinnering te brengen, dat Ds. J. De Vries beroepbaar 
gesteld is voor de kerken, opdat hij in dien' weg uit de nioei~1ijke 
ot:llstandigheden moge worden verIost. . 

b. Een Comm. te benoemen (bi} voorkeur uit inwoners de
zer stad) met wie hij kan raadp1egen ingeval hetgeen in punt a 
wordt besproken niet geschieclt, hij geen beroep ontvangt. 

3. Wat het vobrstel Hackensack betreft,adviseert uwe Comm. 
d-at, dewijl het aan geen twijfel onderhevig j5, dat de geheime ge

-nootschappen zoogenoemde godsdienstige. vereelligingeu ziju· en 
dat Gods Woord daar schromelijkwordt ontheiligd, bet lidl11aat
schap der loge tliet bestaan kall met dat der kerk van Christns, 
gelijk aDze Kerk uitsprak op hare vroegere nieerdere verga::lering, 
de Synode: 

a. Hare afketiring met nadruk te kennen geven met betrek
king tot het misbruikenen verkeerd toepa'Sse" der Heilig" Schrift 
door de loge. 

b. De kerkeraden opwekkt:n middelen te beramen, am met 
- - , 
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wijsheid en voorzichtigheid, honne respectieve gemeellten op de 
hoogte te helpen met de beginselen en gebruiken en, strekkingen 
der'verschillellde geheime genootschappen. De gemeenten wet ell 
over bet algemeen weI 'wa·t _de· Synode dienaangaande besloot; maa,r· 
niet het waarom dier besluiten; 

Bijde beballdeling wordt punt I verworpen. 
Punt 2 in Com1te bcsproken. 
Puut :l. a en b \vordt goedgekeurd. 

AR1'IKEL'XCIV. 

Ouderling S. S. Postma rap"porteert namens de Comm. van 
Toezicht voor De Wachter. Wordt aangeoomen. 't Is van 
dell volgenden inhoud. Bijlage VIII. 

De Comm. van Toezicht inzake De Waeltier heeft het volgende 
v~~r de SYllode te brengen ter overweging: . 

a. Den Hoofdredacteur, Admil1istrateur .en Drukker te herbe
lloemen. 

b. Illzake den Sec. Redacteur en de Medewerkers spreke de 
Synode zelve, ' 

c. Overmits IJs. H. Van der Werp als medewerker heeft be
dankt adviseert de ComlIl. \·;'oor ZEw. tiiemal1d in de plaats te be
lloemel1, en de $15°.00 vergoedinK voor de medewerkers over de 
andere drie te verdeelen, op de wijze als .de C011l11l. 'zal oordeelen 

. billijk te iijn. 
d. De Comm. brengt voor de Sy.node ter oorzake van geduri

ge aal1merkingen', die telkens weer bij d~ Comm. ·en de Agenten 
worden aangebracht, of het niet goed zou zijn dat de leeraars in 
plaats vail half geld den vollen abonnementsprijs, $I.50 pet jaar, 
voor hUll abonnement betalen. " 

e. De Comm. adviseert de Synode het salaris \rail den Admi
nistrateur op $240 te brengeo·, ter oorzake van de uitbreiding van 
De Wachter (reeds over de :700 aboone's meer sinds het.·nieuwe 
personeel) en de vele extra werkzaamheden ,verbooden aau de wijze 
om abonne's te verkrijgen, door met premies te w~rken. 

f. Ingeval de Drukker·eens.genoodzaakt wordt vele ~xtra on
kosten te maken· met het oog op een eigen pers, wijl De Wachter 
thans op de pers van 'een ande! gedrukt wordt, dan geve de SY110de 
aan de Camill, \'an Toezicht het recht zijne herbelloeming als druk
ker voar 4jaar te ver1eng~n. 

g. De Comm. lll,aakt. met droefheid des harten melding van 
, het overlijden van .een harer leden, Prof. Beuker, en verzoekt de Sy
,·node deze ledige p~aats te vervul1en. 

8 
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lz. Ook vraagt ze dat de SYllode aar. het·Cl1ratorium opdrage 
het mandaat van werkzaamheden dezer -Comm. behoorlijk te om~ 
schrijven. Ds. J. NOORDEWIER, PreR. 

. S. S. POSTMA, Rapp. 

Punt a wordt- aangenomen. 
Naar aanleiding val} Punt b wordt besloten: 
1. Den Sec.-Red., Ds. G. D. De Jong, ell de l11edewerkers Dss. 

L. J. Hulst ell ,K.- Kuiper te herbenoemen; 
2. Dat door den Board der Heidenzending een medewerker zal 

be"noemd worden '~oor de- rubriek Heidenzending; 
3. Dat de toelage voor dezen medewerker zal hetaald worden 

nit De T¥achter-kas. 
Aangaande Pu~t c wordt besloten: 
r. Dat Ds. R., v.d, Werp 01' zijn .verzoek eervol ontslag viTOrdt 

v~~leend als l11edewerker van De TVachter; 
:2. Dat er geen me'dewerker in zijn plaats zal benoemd worden;. 
3. Dat het salads voor elk der'medewerkers $50.00 per jaar 

'zal bedragen; , 

Rus. 

4. Dat de copie der S. S. les in De Wachler, der kerk b"hoort. 

ARTIKEL XCV. 

Deze zitting -wordt- met dankzegging gesloten 'door Oud. P. 

TW AALFJ)E ZITTING. 

Donderdagnamiddag, 28 Juni. 
. ARTIKEI. XCVI. 

Ds. J. Post opent deze zitting met. gebed - na het zingen van 
Ps. 84: 3. 

ARTIKEL XCVII. 

Behandeling van het rapport over De Wachter wordi' \'oortge~ 
zeL 

Met betrekking tot pUlltd wordt beslotell: 
1. Dat de leer~,ars onzer k<:;rk voortaan het volle Ieesgeld voor 

Dc- W«clz.ter zllllen betalen. 
2. Dat de leeraars buiten onze kerk De Waelder kUHnet.'!. lezeri 

voor half geld. 
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3. Dat Ds. W. Heyns Jj; Wacht.er voor niets zallezen, ~mdat 
hij _als administtateur van drie kerkelijke kassen dit' blad 'g~bruiken 
moet. 

Beslot~l1 op Punt e niet in <te gaan. 
Puntenf, g en h worden goedgekeurd. 

ARTIKEL X<;:VIII. 

De,-Cotp.m. van onderzaek in zake de wett!gheid van een Cura
to~·Trlistee die geen Amerikaansch burger is (zie A,rt'. 71), r~ppor
teert, dat de geraadpleegde advokaat er op grand van de wet geeu, 
bezwaar-tegen had. 

ARTIKEL XCIX. 

- . Ds.- A. Keizer rapporteert namens de C0111m. van Praeadvies 
voor Rubriek XI - XVIII van,de Agenda. Het rapport wordt 
aangenomen' en Iuidt aldus: 

Geaclzte Vaders' .e1l, Broeders! 
U"·e Comm. vond op de Agenda en behandelde de volgende 

zaken: . 
De Synode van £898 beslrJot, Art. 60, punt I, 'd(Ji er een 

jaarli/ksch verslag van de kerkelffkeJi1la'ntien 'bi "De Wach-
fer" zou worden geplaatst, melden(ie de eindc.fl/ers, en wat elk 
der gemeenten ,had opgebracht. _Naq,rd-zen hieraan zoo weinig 

. -is voldaan 1leme de "Synode maatregelen toi betere naleving 
van'dii bcsluit. 

Cl. Iowa. 

De Synode bevele der Classes aan, om 'fla iedere vergade
ring een verslag in "De Wacllter" ie plaatsen, opdat de pols
slag van elkanders kerkeli:ik lez'c.n meer gevoeld worde. 

. Cl. Iowa. 

De Classis Hackensack dring! er bif de Synode op aan, 
terug te keem, tot de methode gevolgd in £896, wat beb-eft 
den Synodalen aanslag. 

Cl. Hackensack. 

De Synode herzie het oesluit, Art. 50, Punt 2, Acta I898, 
t'nzake hef Jaarboekje. Z(j zO'Ige 0/ voor de uitgave van een 
qfficieel kerkelijk Jaarboekje,. of voor een beler aan I,et doe! be
anht'oordende uitvoering van het besluit- onder c, 0/ zff late de 
uitgave' geltee.l a~.n de ondernemers over elt hehoudt dan alleen 

"ui beslut't· onder c. ~ 
Cl. Iowa. 
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Geliik van a.lldere fondsen vordere de Synode ook van he! 
Dollaifonds ielkens ecnig vastag. ZiJ bejaZe /zoe lang dt: h.t 
I89¢ in- die Kas aanwe?:ige -$£098.qo zal dienen als waar
borg-gelde1tvoor de Theo!, School (Art. 55, Acta I8W), en 
wanneer ~an die gelden zullen kumun gebruikt worden tot 
lwt (ioel, waartoe ze gegeven zlJtz. 

CI. Iowa. 

Aangezien De Wadtter ons ojficieel llerkelijk orgaan is, 
be,stemd O?!t ,de kerkelfjke en godsdienstige eenheid mider {JU's 

yolk ie bevorderen, eti aangezien er in 01lS land geen specijiek 
Ckristeli/ke Staats/xirtij is, waari1l alous volll'vereenigd is, 
zoo -worde De Wachter niet opengesteld voor politieke uitlatiti· 
gell, dle'de kerkeli/ke en godsdiensfige eenlzeid onder OllS 'l1ol.k 
verzwakken zOllden. Cl. Iowa. 

De Synode -spreke uit, dat, zoo er doopleden zijn, die kerke
!ijk be!zalldeld-moefen worden\ minstens een11laal aan de Gem. 
bekend te'make1i en ze dan aan de voorbede der gemeente aan 
te be'lJelen voo~ men ze scllr,appe. 

Cl. Illillois. 

De Synode dringe aall op /land/zaving 'l'an A1t. 56, D. K. 
O. Zie Art. N, S)m.Acta I898. 

CI. Illinois. 

De Synode_/ufrzit;- Art. IOI, SJItl. Acta I898, en be pale, 
dat de stukken voor de Agenda's nief eer dan zes weken voor 
de Synode belzoeven opgezondell te worden ter plaatsing. 

Cl. Illinois. 

Xla. Om hiervan bet ere naleving-- te- v~rkrijgell' wekke de 
Synode daartoe tlogmaals op ell het -Moderamen boude het oog op 
de,nalevillg zelve. -

Xlb. De Comm. oordeelt, dat deze zaak zeer wem:;chelijk is 
OIll red-en en in het Agendum ge"noemd, en advi~eert, dat de Synode 
zulks aan -al de classen aanbevele, met dien verstande: 

1. Dat zulke rapporien verzwijgen de doode opsomlning vall 
het verkiezen van 't moderamen, datllUls, en zoo meer. 

2. Dat de c1asse iH haar rapport geen breede discllsslen, maar 
bloot de belangrijkste zakell geve, vooral die betrekking hebbell op 
het kerkelijk leven in het algemeen. 

XII. Uwe Cornm. oordtelt hierop ~iet in te_ gaau, omdat, 
naar de wijze van aanslag in 1896 n.1: dat de ,regeling zon ge
schiedeu l1aar de 50111 van huisgezil1nell, ledeu ell' -zieleutal, die clas
sen die de millst belijdende leden en _de mees.te doopleden bebben, 
het kle/nste Cijfe'i' zou gevell en deswege de kleinste aanslag ten laste 
zou konlen ~n die classen, die de meeste belijdende leden en de 
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-: minste doopleden hebben, het llOogste cijfer zou geveu" en desv.,ege 
het- hoogst aangeslagen zou .'Norden. 

De Comm. oordedt op deze granden, dat dit 'niet aangaat,' en 
adviseert deswege, bij he~ besluit van de laatste SYl10de te blijveu, 
,nemende het getal huisgezinnen in elke classe tot basis., 

XIII. De Com:m. oontee1t: 
a. Dat de Synode geen nitgecfster van Jaarboekjes mag zijn

J 

wijI ze daartoe niet de minste roeping heeft. 
b. Dat ze de uitgave la'te in hand~n __ ya~ ___ ~<=,,~Qt __ llU1_~ -Y~,_~JJit~" __ .. __ 

gave, die de eer,ste jaren vari uitgaaf daar geld bij moest leggcl1. 
c. De Synocle zorge-zooveelmogelijk voor _de nalevillg \'ao het 

besluit der varige Synode, dat elke Classe op elke Synode een volle
dige statistiek geve van de gemeellten ouder,baar ressort. 

XIV. Uwe COlTIm. antwoordt hierap, dat dit telkens gedaall 
wordt, zooals in elke Acta te zie"l1 is. Wat het tweedebetreft, 
merkt uwe Co III 01. , op; dat deze - geldel1 een fonds zijn- en 'dat- de 
hoofdsOlll zel ve lliet in gebruik kan _genomen worden, aneen de 
jaarlijksche interest komt in de algemeene kas van behoeftige stll
deuten. Dit gescbiedde tot hedel1 en uwe. Comm. oordeelt daarin 

.,ge_elle _veranderi)lg te brengen. 
XV. De COlll111. is bet, goed- eelis, dat De 'Ulacltter geeo' 

dienst mag doen om de kerkelijke ell godsdienstige eenheid onder 
ons vo1k te verzwakken, evenwe1legge de Synode het TVachter-per
soneel niet aan ba,ncteu. 

Om wat oak ill ons staatklludig _leven zwart is bij gelegenh-eid 
zwart te durveu noemeD, zander eellige partij te,_ontzien_, wijl we . 
zoowel burgers als cbristeIlell -zijn, en we oak op p,et pub,lieke ter
rein ouzen iudoed moe~~n latcn ge1del1. 

Evenwel herinnere de Synode aan de schrijvers gematigd te 
1..1)n in hUl1ue uitdrukkingell, geepe person ell te kwetsell, en den 
eerbied, dien eenig yolk voor zihl overheid moest hebben, niet af te 
,breken. ' 

XVI. U we Comlli. is vail oordeel, dat het eene weuschelijke 
zaak is" ollgehoorzame doopleden eenmaal, voor men ze schravpt!, , 
aan de gemeeJlte bekend -te maken op grol1d: ' 

I. Dat de gemeente daardoor openlijk kel1'nis van die onge
hoorzaamheid verkrijgt en de opwekkil1g tot .de vO'Jr-bede aid us 
kracht ontvangt. 

2. Dat deze bekendmaldng als een goed medicijn kan dienen 
bij allen, die IlOg et:nige kerkelijke eer bezitten en eenig, respect 
hebben- voor de kerkelijke tucht, wijl aldus deze {ucht een me_er pu
bliek karakter draagt. 

XVII. Over deze kwestie zelve wordt niet gevraagd te hande
len, maar aileen over de naleving van ditSynodaal beslnit .. 
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De Comm. oordeelt, dat de Kerk groote behotfte heeft aan 11a
leving van genomen- besluiten op de breedere·-vergaderingen en de 
gellleenten in een Ger., Kerkverband- daartoe geroepen zijn, met het 
Dog op het accoord van Kerkelijke gemeellschap, tenieer daar nim,
mer .van eenig proteSt om trent deze zaak vernomen is . 

. U we- COtll111. _ad viseert, dat de synode -uitspreke '-heJgeen eigeri
lijk \,~1I1 -zelfs spreekt! dat al de gerpeenten geroepen ziJn-de synoda
Ie besluiten 11a_ te leven. Dit ueemt echter nief weg, oat de synode 
tevens C'acht, zooals oak vroeger meer gezegd is, dat de Kerkeraden 
in de hewnste kW,estie met -zekere overgangen ~1ebben te rekenel1.· 

XVIII. Art. 101 in de Acta van 18g8, 11.1 dat hetSyn. Agen
dum in "t begin van April zan moeten verschijnen, heeft stellig zijn 
oarsprollg daarin dat die classen; welker gemeen~eu verre van elkan
der 'verwijderd zijn, zoudell kunnell vergaderen, lI~et het oog op de 
bespreking van het Agendum. " 

Doch-j het ligt voar de hand, dat deze Classes ter 'oorzake van'de 
vele onkosten aan de verg~dering verbonden, niet tweetnaal kunnen 
vergaderen-n,1. eens met het oog op in5tructies voor' t SYllodaal 
Ageildutll'en oan'nog eens ter bespreking -er \·an, weshalve uwe,' 
Comm. oordeelt. ter gem.Jetkoming van _ iedere Classe Ollzer Ke.rk, 
dat het Ageudum in plaats va"n begin van April in ·t begin van Mei 
verschijl,1e, zoodat de Cla~sen in Michigan oeik nog tijd hebben iil 1 t ' 
laatst _van Mei te vergaderen ter bespteking ~'all hel Syu. Agendum. 
De instructies dieudell voor I Mei opgezondeu te worden, opdat er 
tijd zjj am te kUl1nendrukkel1. 

Het geheeIe rapport' wordt goedgekeurd met uitzondef'ing yan 
l,let advies over Rubriek ,XIII, punt c. In verband hienllee wordt 
besloten Arl. 50, punt 2 b, Ada I898 te schrappen. 

Aan het ad vies betreffende rubriek XIV wordt toegevoegd, dat 
er vcortaan geene "oarste11en aang<:lande het Dollarfonds op de 
Agenda zullen komen, totdat er gehfl,udeld moet worden over de fi~ 
nale opheffing der algeme'ene stu'dentel1kas. 

ARTIKEL C. 

'fhaus komt het derde deeI van het rapport der COl11m. voor 
'Tuchtzaken en Unions in bespreking. Rapporteur Prof. G.' 
'Hemkes.' Ret wordt.aangenomen en is van den volgenden inhoud: 

I." Ve(volgens lag het op'den weg Uwer ComIll._.om te onder
zoeken, of Ds.,. E. Bos uitgevoerd had het be51uit der vorige Synode, 
1898, Art. 84, p"nt a en b., 

a. Bij net Court aanvraag doe tot opheffing van de echtschei
.. ding; rnocht dit"echter voJgens de wet onmogdijk zijn, dan, vrage 
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hij een schriftelijke verklaring dienaangaande v~n den Rechter, om 
deze bi} Cl. IO\va in te diellen; , 

b. Bij de- vrouw aIle mogelijl{e pogingen aanwen'de om het hU
\velijk weer, te lierstelli:p; 1!locht dit echter ,absoillut on'tllogelijk blij
ken te zijn, dan drage nien Ds. Bos met-dien verstande, claf hij niet ' 
mag hU\Vell met een andere ,vrouw. Doeh indien Ds. Bos Oll\'er

_hoopt het een en ander mocht weigerell te doen, 'dan ga Cl. Iowa 
yoort hem kerkelijk te behand,elen. 

Eindelijk adviseere de SYl1ode,,'aall Ct'. Holland am, in dezen 
me.de te \verken, indien zij daartoe eenige mogelijkheid vind€m kan. 

a. Vit eell brief van het Court te 'Phillipsburg aan Ds. E. Bos 
en door hem aan' de Cl. Iowa in handen gestelcl, blijkt, dat ophef
fing van de Echtscheiding voor de wet niet lIlogelijk is dan ,aneen 
in geval van hertrouvyen., 

b. Met betrekking totdit tweede punt blijkt het uwe Corum. 
uit onderscheidene hartelijke brieven, door Ds., Bas aan de vrouw 
,'gesehreven, waarin hij ziji1e schuld bekent, ernstjg ,"oor alle~ 'ver
.glffenis vraagt en haar opnieuw hart en hand aanbiedt om samen qij 
vernieu,""ing te huwell j ais -ook uit de open bare belijdenis van Ds/ 
Bos in lJe Wachtel van 9 Aug. 1899, dat hij a1 bet mogelijke geo
daan beeft am het hu\velijk weer te herstellenj"ook dat' de Cl. Hol
land, overeenkomstig het ad vies der Synode, in dezen heeft medege
werkt. De vrouw even weI 'verwaarrligde Ds. Bas niet met een at1t~ 
woord. 

Reden waarom Vwe Comm. oordee1t, c1at men Ds~ Bos in zijne 
tegenwoordige positie in liefde mag dragen. 

2., Eindelijk werd de toestand van Kandidaat Dapper, door 
wien een brief aan de Synode geschreven is, met verzoek om in het 
ambt gesteld te worden,- bij verniehwing b,re,ed besproken. Er 
wonlt medegedeeld, dat 'de -Proff. van de Theol. _School aan Dr. A. 
Kuyper, bij gelegenheid, dat hij hi den herfst van r898 ten Imize 
van wijIen Prof. H. Beuker D. D. was, gevraagd w,erd, of hij/zich 
klaar heriuuerde de gescbiedenis van bedoelden Dapper, destijds 

'Evangelist bij de Doleerendell. Zijlle Hooggel. antwoordde: "lk 
herinner rnij aangaande hem alles in bijzonderheden niet,maar schrijft 
mij zoo spoedig als ik weer in Nederland ben,en dan beloof ik u een 
onderzoek in te stelIeu bij de- broeders die met die, geschiedenis 01' 
de boogte,ziju." Hieraan werd voldaan. Toen zond Dr. A. Kuy
per het' volgend schrijven: "Amicissime frater! IvIij dunkt dat 
de, Synode aIleen te Eischen heeft getuigenis van goed gedrag gedu
rende de 1aatste "ijf jareu in Amerika. Wat vroeger voorviel-heaft 
uooit criminee1 noch kerkrechtelijk tot veroordeeling geleid. 'En 

. de eisch, dat hij zelf zijn onschuld bewijzeu moet is het tQPpunt van 
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. alle ongerechtigheid ell zoo dwaas als nog -nooit of nergens ve'rtoond 
is'. Vale in Domino, 

·DR . .A. KUYPER." 

Dwe Co~mm. ill aanmerkillg nemellde de vijandschap van den 
Burgemeester te-Nijverdal tegenover wiens huis Dapper eene hulp·., 
kerk had, waar gepredikt -en gClongell werd, hetwelk eeu doorn i-lI 
het oog va'n den Burgemeester \VaS, wiens knecht de vader van' het 
me"i~j~ was, hetwelk voorgaf dat Dapper haar aangeralld had; 

In aanrnerking uemende he_t feit, dat broeder Dapper \vel pre· 
ventief gezeten heeft, maar dat de Rechter zonder uitspraak te doen 
hem zijl1e vrijheid nergaf; , • 

, In aanmerking nemende,--dat in al de door de voor deze zaak 
sihier benoemde vI'oegere c0111l11issiell nit Nedetlalld ontvangen 
brieven van Ds. B. Van Schelven, P. Van Zon, Ds.-SJager, destijds 
predikallt te Nijverdal, welniet de zekerheid, DlJ:iar toch het ver~ 
moeden vau Dapper's onschnld weLd nitgesl'roken: 

Oordeelt nwe COmll]. dat er volstrekt geene genoegzaam objec-
tieve granden zijn waarom men dezen broeder niet in het ambt zou 

--stellen. Dwe Comm,. stemt GUS gehee.1 in met het praeadvies van 
.. de vodge_ -COlum. die ,al de brieven aangaatlde Dapper las en over· 
woog en_ ooJr oordeelde, dat er volstrekt geet) grand was om -Dapper 
langer cbuiten het ambt te- houden. 

. . A'jet onderwerping, uwe C0111m., 
G. HEMKES, Rapp. 

Punt I wordt goedgeke~rd. 
Aangaande punt :2 wordt het advies der Comm. verworpell, ,en 

besloten de kandidatuur van H. J. G. Dapper vervallel1 te ver:' 
klareli, omdat de Synode- niet in staat is zijne-schuld of onschuld te 

'weten te komen, en omdat hij zelf geene poging heeft aangewelld 
OIll zijne ollschuld 'te bewijzen. 

ARTIKEL CL 

De COlllUl. va::) Praeadvies voor Rubdek VIII, Varia, (zie 
Art. 58) rapporteert i~lzak e, het verzQek van de gemeente Priilcetoll ,. 
Nebr. in betrekking tot het Kerkhulpfouds. Rapporteur Rev. J. 
W. Brink. Dit rapport 111idt aldus: 

lVaarde. Broedersl 
De vraag welke van de Comm. voor Kerkhulpfollcts tot de Sy:

node komt is als voIgt: 
Dit ·voorja.ar Kwam er een verzock in om $200'-00 ·~·oor den 

bOllW vall eell kerk te Princeton, Nebr. Onze kleine--'gemeente al~ 
daar was begonnen een kerk te bouwen, met de hnlp vall menschen 
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van andere richtingen. Het accoord -uitgedrukt ih de "deed' '. van 
het land, was datl' ook dat weI de Chr., Ger. Gem. te Princeton-; 
Nebr. pjgena-res ,zou zijn van den grand, en V~l1 de'daaro'p te ,bou-:; 

_wen kerk, en de-.voorkeur of voorrang..{preference) zou hebbell in 
het-gebruik er vail, maar 'overigens tot_':,g(jdsdkustig gebruik voor 
'aIle Ev-allgelische 'gel:indheden zou openstaan. Uw ComU1. besioot ~ i 
te antwoorden, dat zij gt:bonden was aan een Reglement dC)Qr de 
Syno<;le haar gegeven,_ waarin \'oor 'dergelijke bijzondere gevallell 
geen provisie was gemaakt;dat zij dus ge,en vrijmoedigheid had de 
~al1vrage in te willigen, maar bereid _was de zaak te, brellgen VOOf 
de a.s. Synode en dit is het wat ze dan _bij deien doet. 

Het ad vies uwer CODUll. is dat aan dit vefzoek niet kan wor~ 
gen 'valdaan, dus,de gevraagde $200.00 niet ka'n worden geleelld, 
door Kerkhulpfonds"dewijI dit fonds -bedoeld is am gemeenten Oll- , 

zer Kerk ·te helpen en men -door liit verzoek in te willigen feit!=lijk ~ 
allerlei zoogenoemde Christelijke Kerken hulp verleeut; dewijl het 
_perceel in -quaest-ie eigenlijk gemeen goed is~ 

. Namens uwe COllun. J 

J. W. BRINK, Rapp. 

Dit rapport wordt goedgekeurd. 

ARTIKEL CII. 

Aangaande Art. 78', Acta- 1898, handelend,e over Art. 36 d,l:r 
Geloofsbelijdeilis beslu'it de Synode nogmaals om de behandeling 
uit te stellell tot eeu volgende Synode, orudat dez~ zaak bij de 
Synode cler Gereformeerde kerken van Nederland nog aanhangig- is. 

AR TIKEL ~ CIII. 

Deze zitting wo~dt met dankzegging gesloten door ou~erling 

- M. Klapmuls. 

DERTIENDE ZITTING. 

Vrijdagvoormiddag, 29 Jlmi. 
ARTIKEL CIV. 

Ds. P. Kosten opent deze zitting met gebed Da het zingen 
van Psalm I I9:83. 

ARTIKEL ·CV. 

Notuh~ll worden"voorgelezen" aangenomeu en go~dgekeurd: 
9 
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ARTIKEL eVI. 

Ds. J. C. Voorhis €t;1- Ds. J. A. Westervelt diellell h1111 protest 
integen het besluit der Synode. (Zie Art. 35.) 

. ARTIKEL eVIl. 

Op advies van den Penningmeester der Theol. School- wordt, 
.... met het DOg op gewijzigde toestal1den in de classes, debasis V311 

omslag op SS procent per huisgezin gesteld. 

ARTIKEL eVIII. 

, Voorgeleien wordt df': beroepingsbrief \'OOT Ds. F. M. Ten Hoor 
als Docent aan de Theol. School. Deze wordt goedgekeurd en 
hem ter .hand gcsteld. 

ARTIKEL eIX. 

Overeenkomstig bet verzoek der Syuode (Zie Art. 41) Melt 
Ds. F. M. Ten Hoor tha05 ziiu be51nit mede, aangaande de op hem 
uitgebrachte roeping en spreekt in hoofdzaak als voIgt: 

Waarde Prqeses en Hooggeachte Broeders/ 

Ret is tlfaus weer een bizonder ernstig oogenblik. -·Door de be· 
noeming der SYllode werd ik g~l'laatst voor eeu' zeer gewichtige 
taak, waaraan de groolste verantwoordelijkheid verbondell' is. Als 
~k.'beder:ik welke mate van wetenschap, welke 'tactisc'be gaven ~n 
'paedagogisch talent er voor de opleiding van aanstaallde Dienarell 
des 'Woords noodig is,' geyoel ik mij tel kens geneigd om terug te 
deinzen. 
, In d~ dagen. de; overpeinzing dezer benoel'1it~g, heeft m'en er 
echter telkens op gewezen.dat ik op de leiding des Heeren meer let
ten ll10est dan op mijue bezwaren. De Sy"node. vertegemvoordigen
de OUle geheele kerk, heeft mij tot deze taak geroepen, en penmoll~ 
lijk heb ik noch door woorden noeh door daden eenigen invloed daar:. 
op uitgeoefend. . 

Bij deze roepstem cler Synode voegde zich een- drang van alle 
zijden,_en zeUs t,nijn kerkeraad en. velen in mijne gemee.nte waren 
overtuigd, dat ik deze ben.oeming moest nannemen! M!jn kerke· 
raad zeide: "Wij wille!). onszdf verloo-chenen, en u geven aa-n de 

·kerk, orodat wij het belang der kerkin haar geheel stellen· boven 
het belang van onze plaatselijke gemeellte. o

, 

~ Hoewel tnijn hart beeft bij d~ gedachte aan de gewichtige taak 
waartoe ik geroepen word, en het miJne ziel met smart vervult, dat 
ik .van mijn dierQare gemeente a-fscheid zal moeteil nemel), moet jk 
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tach boven dai-a:lies rekenen met'de' aanwijzingen des Heer.en, en 
deze volgen. 

In het geloof dat de Heere mij roept, en dat Hij zijne kracht in 
mijne zwakheid volbrengen wil, deel ik mede, dat ik beproe\'en zal 
of ik deze taak op eenigszins waardige vvijze vervullen ka~n . 

. En hiermede verklaar ik de benoeming der $Yllode aan -te ne':', 
men. 

Hierop spreekt de Praeses enkele haitelijke woorden tot hem 
ep wenscht, hem d~s Heeren zegen toe op zijn arbeid. 

ARTIKELCX. 

De Praeses merkt op, dat Prof. H. Benker D.D., afgevaarc1igde 
naar de Synode derGeref. Kerken in Ned~rland in r899, niet rap
porteeren kan aangaande deze zaak, daar hij, tot onze -droefheid_. 
dooI: den Hee.re liit ons midden is weggenomen, en deelt mede, dat 
hem eenige aanteekellfngen van zijll afscheidsvvoord ~all genoemde 
Syn"o'de zijn' ter harid gesteld, welke'door hem worden'yoorgelezen. 
·Verder wijst hij er op, datde rede, die Prof. H. Benker D. D. 

namen-s onzE: Kerk op de Synode in Nederland hidd, js afgedrukt 
in de Acta van ere Synode. Besloten word~ deze rede en, bet af
scheidswoord met ht;t woord van .vaarwel aan hem'in de Bijlagen· 
van deze Acta op te nemt.:n. Bijlage IX. 

ARTIKEL CXI. 

Ren schrijven van de familie van wijleu Prof. H. Benker D.D .. , 
inhoudende een woord van dank voor de otltv-!lngen bewijze'u van 
deelneming in baar smartelijk verlies, \Vordt door den Praeses v,Oor-; 
gelezeu en door de Synode met weemoed'als kennisgeving aal,Jge
nomen. 

ARTIKEL CXlI. 

Op den !astbrief der. CL IUinois komt de volgende instrnctie 
voor: 

De,Synode spreke zkh uit of er ,redenen kuunell bestaan, waar
om een predikanflosgemaakt kan wordeii van de gellle~nte- ,waar 
hij ,wettig'iteeraar is en heroepb~ar gesteld voor eell anden~ gemeen
te onzer K,erk? En zoo ja, welke? 

Beslotel1 wordt dat dit punt in de Acta zal opgenomen -worden, 
Om ,op een~, volgend€(Synode behandeld te worden. . 
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ARTIKEL CXIII. 

De vraag wordt gedaan, of de Synode oak eeu oll1sChreVel~ 
moet gevell aau de Corilmissie inzake Sheboygan. 

Ret volgende wordt besloten: 
De Synode- zendt de Com'm. daarheeu, om de zaak, die ter Sy4, 

tafel was, te bd~it1digen doch zouder haar -nader mandaat te 

ARTIKEL CXIV. 

Noorclewier dient dell Oms lag voor de Theol. 
Deze wordt a~lllge1101l1ell en is HIs voIgt:-

Hackensack .......... : ........................ $ 187 00 .. Hudson .......... , . : ..... ' . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 482 90 
" ,Grand Rapids Oost. .................. , .. . . .. .. 75130 .. " -" West ............................ 79145 .. Hol1alld.~ ...... _ .................. ~ ....... -.... 1:211 10 

Muskegon ... ' , .................. ,.. .. .. .. .. .. 757 35 .. Illinois .......... ,. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 720 50 .. Iowa ....... , ............... '. .......•........ 684 75 .. Oost·Friesland .... '. '.' . . .. ..... .. ............. 251 35 

ARTIKEL CXV. 

De Praeses stelt de Benoemingen aan de orde. 

Benoemd worden voo'r: 

Ii Synodale Cumm . .: L. J. Hulst, K. Kuiper. J. H. Vos. 
Emeriti Kas: J. 'R. Vos; R. Van Hoogen, Sec; M. Van 

V,'ss,em' P. Ekster. -Sec.; S. S.Postma; W. Brink, Sec.; G. W. 

S.Dekker, Sec.; J. 'Heeringa;' A. Van Bree, Sec. 
Kerkllulp.: D. Vander Ploeg. E. Breen, W. Heyns. 

4. Zending onder, de Joden.: S. S. Postma, J. I. Fles, W. 
H""n!s. S. Dekker. 

5. Toezicht op De Wachter: H. Van Hoogen,-]. Noordewier, 
S. Postma. 

6. Ajgevaardigden llaar deSynode der U. P.Chureh.: '.G. Wes' 
'h .. h ... ~ J. Keizer. 

Ajgevaardigde naar de S)modeder Reformed Cllllrth of, 
me";e,.: H. Beets. ' 
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8,. Coinmissie 1laar Fulton, Ill.: J. _TimmermanIl, J.'Keizer, 
G. Westel1berg. 

9. Commissie !ladr Skebo)tga1l, Wis.,' J. ~obbert, M. Bor
duiu, E,.Hekman, G.' D. De Jong, R. Bosch. 

10. VertegellZfJoordiger,07lZer Kerk inzake de Enge!sclze Psalm
beri/mi1lg: J. Groen. 

Besloten in deze Synode geen afgevaardigde naar de Geref;, _.
~ __ erketl in Nederland te benoemen, daar dit op de volgende nog k~w . 

. De afgevaardigden naar The Synod of tbe Ref. Presho Church, 
The General Synod of the Ref. Presho Church en The Associated 
Presb. Church zullen door het Moderatnen benoemd worden, 'waar
bij men de afgevaardigden zal kiezen nit de Classes, 'welke het Ilaast :- . 
bij de plaats der SYllodale Vergadering liggen. 

ARTIKEL 'CXVI. 

Besloten wordt, om aan de met onze Kerk corre_spolldeerende 
Kerkell-eel1 exemplaar dezet Acta te zenden. 

ARTIKEL CXVII. 

Door de afgevaardigden der Clas~is Ill. wordt de volgende'ver-
klaring ingediend: ' 
. De afgevaardigc1en van de Cl. Ill. verklaren, dat in de illstruc
tie van ,Illinuis, voorkomel1de op'de Agetlda-bldz. 10, Ii' de namen 
Ds. Huizil1gh eu 'Ouder1. H. de 'Wind _behooren ,-weg te vallell en 
slechts bedoeld wordt: '" Eell COlTIt11 .. om de oneenigheid: itide ge_
meente FultOll, zoo l11ogeliJk,)n der minne bij te leg-gen.'". 

. De afgevaardigden, 

ARTIKEL CXVIII. 

K. KUIPER, 
L. VAN DELLEN, 
B. H. EININK, 
S DEKKER, 
C. L. CLOUSING. 
L. HERE. 

De Synode komt terug op Art. '7 dezer notulen betrekking 
hebbende ,rip Mr. M. M. Braun. Ret ad vies der Comm. voor de 

,Jodenzending, gesteund door het Curatorium in zijn rapport, wordt. 
lla de invoegillg JJ v09rloopig ,',' door de Synode goedgek~urd. Het 
luidJ als voigt: 
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Mr.' M. J-VI. Braun blijve aan'de TheologIsche School Olll opge
leid te worden voor zende1illg onder de Joden onder-vtiorwaarde; dat 
hij" aan de, Comn~. voor de Jodenzellding beslifit 'verklare, Ciat hij, 
bij onze kerk wit' blijven en dat hij bereid is om een volledigell Cllr

sus van voorbereiding door te makell. 

ARTIKEL CXIX. 

DeComll1. ter opsporing van Oude Acta en KerkeIijke 
Stukken (zie Art. 98, Acta 1898), geeft vers!ag van haren arbeid. 
'Dit wordt voor kennisg.eving aangenomen en' ~e Com~n., geconti
llueerd. 

ARTIKEL CXX. 

Prof. K. Schoolland word t door den Praeses officiee! medege
deeld, dat de Synod'e hem voo~ zes jaren heeft herbetioemd tot Do~ 
cent aan de Theol. School. Prof. K. Schoolland verk!aart deze be
nO,eming aan t~ uemen. 

ARTIKEL CXXI. 

Op zijn verzoek -wordt het -woord verle,end -aan Ds. J. De', Vries~ 
Hij leest- twe,e kerkelijke attesten voor, een van den ke~kef(iRd van 
West, Sayville, en een"v-an de Classis Hudson, waarin .hem_ 'in elk 
opzitht een goed getuigetiis gege\~en is. Dit wordt --voor kenl1isge~ 

ving aangenomen. Hi~rn'a vraagt hij eenige inlichting. aangaande 
. het bes!uit' der Synode (zie Art. 93, notulen), waarop hem wordt 
medegedee!d, dat zijlle zaak gehee! bij de CL HU9;on verbli)k 

ARTIKEL CXXII. 

Aan het Moderamen wordt opgedra-gen om de lastbrievel1 ie 
verstrekken aan- de afgevaardigden naar de met, onze kerk corres~ 

, pondeerende kerkel1. 

ARTIKEL C:XXIII. 

Besloten \\'or4t: 
a. Den Pedel der Theol. School, als gratificatie voor Zijl1 

welk in, betrekking tot de Synode, $19.00 te sc'hellken. 

b. Den kerkeraad 'der gemeente'van Commerce St. op te dra~ 
geri, aan de gemeenten dezer stadt die deputaten hebben-geher~ 
be~gd, den dank der Synode ove-r te brel1gen. 
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ARTIKEL ex XIV . 

. Eindelijk ",ordt beslotell de volgende Synodale Vergaderillg 
, te Holland, Mich. te houden 'en den ketkeraad van Central Avenue -
wordt opgedragell deze samen _ te rciepen. 

ARTIKEL eXXV. 

Aan het einde \'au den arbeid gekomen zijnde, ,spre~kt de 
Prae~~s' een siotwoord' van den \'olgenden inhoud: 

Aan het einde,van onzen Synodalen arbeid gekomen heb ik be
hoefte dank te zeggen: 

a. Vooreerst, de Syuode zelve voor de goede o~de die ze steeds.' 
wist te .b~waretl en de bescheid,en heid 'veelszins den voorzitter be-' 
toond. 

b. D~n professoren Oilzer Theol. ~chool voor hut1ne adviezen, 
'waardoor de Syno~e werd voorgelicht. ' 

c" Den verschillendell commissien van praeadvies voor hUll~ 
. nen arbeid,· waardoor het werk zeer werd vergemakkelijkt. ' 

d. IvIijnen medeleden van liet moderamen: den vice presid:ent 
'voor zijnen goeden'steun aan mijne zijde, den sctibae voor hunlle 

. 'llauwkeurige aa'nteekening van het beslotene. 

e. Maar bovenal, - al1erme.est, dank den Heere voor zijne lei
ding en gunst OilS bewezen itl ons 3am,enzijl~ dezer dagen, 'zoQdat'~r 
nal1welijks eenige wallklank verndmen wer~,' en Hij 'het 011S vaak 

'zoo goed deed zijp ais broeders van hetzelfde huis ooli in Synode 
samen te won en. 

- Pri,ncipieele kwesties kwamell ditmaal hoegenaamd uiet aan de 
orde. Toch wel onderscheidene l110eielijke zaJ{en, die zeer veel 
'tij'd eischten, teneil1de licht 'genoeg te ver~rijgen am te kUllllen 
stelll111en. Sr is goed gewerkt. Vooral de.ze week is er vlug ge~ 
\verkL Vre€'sden Iwij aan het begin de.zer week tegen Vrijdag niet 
gereed t,e zt111~n zijn, wij ziju zelfs nog in tijds klaar gekornen: 

Nie.t altijd dachten we gelijk. En dat heeft zijn goede zijde. 
Al wrijvende Vf!.l1 beginselen komen wij vooruit. Wijl wij mel1--
schen zijil, die slecpts tell deele kennen k_an het rdet weI anders of 
'we yerschmen gedurig., Dat is lliet zoo erg, dIs maar niet gevoeld 
wordt: "Daar komt nog vleesch en wereld bij." ,Een kerk, yvaar 

._------ ------------'--- --------
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allen gelijk: denkeu, 100pt gevaar va;1 op hare lat1\",reren te gaan rus
ten. Een rusten; dat" een roesten zon worden. Bovendien, bij aIle 
verschil van gedachten gelooven wij \13St dat ieder uit o'vertuiging 
sprak en zijn stem t:Jitbracht, en ,voor iemands overtuiging hebbe 
llJ el?- 'respect". 

En nu gaan "Ye w.eer naar Ol1ze ~ gemeenten terllg. : We zijn 
dankbaar e~ns weer samen geweest te zijn. De genomelJ besluiten 
wachten nu op hare uitvoering etl nalevi.ng"~ "Op Ollze classen d~ill
ge men daarop aan, uit kracht vall accoord van ke;kelijk'e gt'meen
E~.· . 

Ruste Gods zegen op onze bes1uiten, en onderwijze Hij "de 
'broeders die nog SYl1odaal-"commissiewerk hebben te ver"richten. 
Zegene",de Heere OllZe kerk met aJ hare' ambtdragersj deze iprich
ting met haar on,d!7r~,rijzend personeel, voora1 ook deli nieuw be
lloemdt:ll"professor, die oUS "verblijdde met ziju aallllame; ook bet 
Curatorium meae in verband met dOe instruCtors die nqg ziju te be-
11oemen. 

Geleid'e de Heere:de broeders \.·eilig huis\.yaarts, voora1 die ver 
moeten reizen. Groet uwen classen, llWel1 gemeenten, uw"en gezin
nen. Op elke Synode worden "er door den ,"dood "gemist. Ook 
thans. En' t is ze~r wet mog.e1ijk dat tegen de v~Igende Syuocte er 
ook :ran ons gevallen zullen zijn. Men" dellke daar met ernst aan. 
Prof.·"Beuker zei verleden hedst op de Synode te Groningen dat I.e 
\.\'e:lIichl elkander niet" weer zouden zien, maar dat dit zoo spoedig 
werk.elijkheid ZOll wordell ten opzichte van den spreker, zal niemand 
dier vergadering verwacht hebben. Zullen derhalve \vellicht, als 
er.in 1902 weer Synode zal 'zijn, ooze gelederell al weer gedund zijn, 
geliefde" broeders! d~n tot ,\'eerziens "in de gewesten"van eeuwigen 
":\'rede,," waar al Gods volk uit alle eeuwen en uit alIe l1atH~n za"l zijn 
eene "kudde, onder eenen Herd~r, Jezus Christus, ons gez.egend 
Hoofd. 

De Vice-Praeses spreekt hem eell \voord van dank toe ,roor" de 
waardige wijze waarop hij -de vergadering geleid heeft. 

ARTIKEL CXXVI. 

De notulen "worden voo-rge1ez~n, aangenomen en goedgekeurd. 
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ARTIKEL CXXVIL . 

Na het zingen van Ps. 134:3",sltiit de,Praeses deze_-Synode met 
,dallkzegg.i);g. En' na het" llitspreken van den Apost61ische~ zegen 
ga,at de Synod~' uiteen. 

H~t Moderamen". 
A. KEIZER, Praeses. 
E. -BR:EEN,.Vice-Praeses. 
F. M. TEN HOaR, Scriba; 
J. W. BRINK, Adj .-Scriba. 

10. 

. , , 
'- ! 
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BIJLAGEN. 
--.... -

BI J LAG E I. 

Rapport van den Board der Inwendige Zending. 
Eenvaa1'de-B1'oedm'sf. . 

ODze kerk had met de laatste Synode twee zendelin~en in het veld, de 
broe.ders Q. G. Haan en W. De Groot; spo~dig eehtel' verlieten zij ODS en 
,sedert dien, hoe gaarne oak gewild en tevens dringend noodig, wij konden 
maar geen tweet~l weer machtigworden: ' 

Ds, D. Van der Ploeg werd als candidaat beroepen in '98· en werkte 
.~ nauwelijks een jaarj niette~.enstaande htj met zegen arbeidde nam hij eene 

roepin"g naar Middleburg-,Ia. aan. Met 't oog op 't Zendingsveld in ,'t verre 
Noord Westen, werd. Cando A ... r. BriDk in '99 qet'oepen, die sedert zijne be· 
vestiging daar-met lust en zegen werkt. De Board zag zich intusscb,en ge· 
no'odzaakt uaar arbeiders 11it te zien; hij gaf toezegglog van beroep aall 
Cando Bolt,- welke broedet· eehter Het wetf:'n dat hij eene roeping naar l .. e
onia, N. J. ZOll aannemen; VOOrts werd beroepen Us •. J. T.imruermann door 
Cl. IOWM Ds. J. W, Brink door C1. Holland en Ds. G. G. Haan door Cl. 
Muskegon, maar allen bedankten. De arbeid van Van del' Plueg, onder 
toezicht van C1; Iowa, _geschiedde-hoofdzakelijk in Iowa en Minnesota; die 
:va,n Brink te Lynden. Washington, onder toezicht van de C~mm. voor" de 
low. Zending; t,ot opheldering van dit laatste "liene dat de Camru. van Iowa 
en Oost-Friesland bezwaar vonden tegen -'t, zen den v-an Br, Brink naar 

'Washington en de Comm. Vaal' de vraag plaatste van Of den' arbeid van 
Brink zelf te regelen, Of die regeling onvoorwaardelijk aan hen over te la
ten; de Comm. kOOB het eerste, daar,_zij metmde daardaor in overeenst~m· 
ming te zijn met Ot;lS Synodaal Reglement . .Gel'egeld',kon de PeoningIilees
tel' het salads der zendelingen en de subsidie del' gemeenten uitbetalen. 
Hierbij dient vermeld, dat op aan'vrage van 01. Hudson baar. $120.00 wel'd 
toegestaan oild.er voorwaarde dat zij Ds. J. De Vries daarvoor eeniE! wel'k 
liet verricbten; ook;, dat verzoek om subsidie voor Kalamazoo, N. W. St", 
geweigerd zijnde dool' den' Board, hij bericht ontvangen heef.t van den kel'
keraad aldaar dat de collecten dier, gemeenten voor de lnw, Zendini!' ZOUn 

den ingehouden word.en totdat ziJ subsidie zou ontvaugen; ook werd aan CI. 
Grand Rapids-West $25.00 toegezegd om eenigen al'beid te,laten verrich-

'. ten te Sharon, Ohio, 
Het'verslag van den Penningmeester"is als voIgt: 1 Juni 1898-31 Mei 

1899.' . 
ONTVANGSTEN: 

Gemeentelijke collecten en yrijwillige bijdl"agen, ,$3694 -04 
Sal do vorig jaar , ...... , ....... , ............ _.. 279 21 

$3970 25 
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UITGAVEN: 
,Zend€)1ingen . $1199 37 
Subsidie ............ ~::.:::::::.::~:.::::':::.:::::. 173587 
;Reiskosten ........... , ......... :.- .- .... _........... 159' 45 
Ollkosten van vergaderiDgen ........... ,......... 48 90 
Voor correspondehtie van den Penningmeester .... , 5000 

,Nog-in kas ................................ , ....... 77966 

$3973 25 
1 JUDi 189~.,-31 Mei·1900: 

ONTV-ANGSTEN: 

Gemeentelijke collecteD en vr-ijwillige bijaragen. $4278 31 
Saldo vorig jl,Lar .......... '.' ... ................... 779 66 

$5057 97 
UITGAVEN: 

Zendelingen ......... "', ...... -... ~ ............ $1212 00 
Subsidie ........................................... 2032 25 
RtliskosteD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93 -52 
Onkosten van verg-ade·ringen ................... , . . 64 05 
Voor correspondentie van den PeDningmees.ter. 5000 
Nog ill kas ..... ' ....................... ;........ 1606 15 

$5057 97 
Subsidie.wordt toegestaan: 

Classis Hudson ..... Sayville. .............. _ . $ 15000 
" Muskegon .. New Era .................. ~ .. -.. 12500 
" " .. North Clam ..... ,' ........ ; ... , 125 00 
H Illinois .... Baldw,in ....... , ............ 125 00 
., Holland .... Noordeloos. ..... ............... 75 00 
" 0 Friesland.O.Friesland .. -.................... '. 15000 
" ",George .. '..: ................... 20000 
" ,. Parkersburg-.................. 75 00 
" n" Pease .................... : ... 20000 
" Iowa ........ Palmer ......... :, ..... _ ..... 20000 
" " .....•.. Hull .. ,. . .... .............. 25,00 
., " .. : ..... PellaII ....................... 10000 
n " ........ Firth ............ ' ...... '... ... Ina 00 
" "" .. ' .... Sully .......... -;............. 5000 

," " ........ Maxwell. ... :.. ...... 10000 
" " ....... MidGJeburg ',' .. _ .. . ...... ' .... ' 150 00 
" " ....... Leota.'... ............. ....... 150 00 

'I' " ........ Hull, N; D .... "............... 7500 
II " .... - .~. Hosper .... _ .'.......... ... ... 75 00 

O'nze groote behoefte is aan meer Zendelingen, waartoe' de voorbede 
d3r Kerk dringend verzocht wordt. 

God leide uw-e Vel'gadel'ing door zijnen Geest en stelle uwe- besluitetl 
ook weer tot zegen onzer Inweodige Zen ding. . 

Namen!:l den Board, 
M~ V AN VESSEM, SecI'. 

.': -, 
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B I J LA GE- I L 

Verslag der Comtnissie voor·· de Zen ding onder 
de Joden. 

Geliefde 1)1'oeders in onzen Hee1'e Jezus Ch1'istus! 
Met een dankbaar en blijmoedig hart komt uwe CommisBie ,met haar 

verslag voor u am van hal'e, naar den ,mensch weI zeer geringen arpeid 
maar _tach zeker voor deli Heere welgevallige wel:~zaamQeden te doen boo
ren, Allereerst dank aan den God onzer Vaderen, die ons boven hetgeen 

__ wij konden bidden en wenechen heeft -welged~ani die getoond heeft, het 
volk door Hem te voren gekend niet- to hebben verstooten, maar Zijll Woord 

. te'ver:vullen,.dat Hij zijns Verbonds gedenkt tot in duizend f!~slachten. 
Hij heeft harten bf:lwogen ,en banden go8opend om ruildelijk bij te drageo. 
Dank aan al de Gemeenten, Vereenigiogen, oak in d'e, Gereformeel'de ker
ken hie,r te lande, ,;Dutch Ref. ChurC'h" en de Presby~erian Church. Aan 
Zondagscholen, ChI'. Scholen~ en Per800ell die dezen tak van al:beid in het 
Rijk-,Gbds hebbeg gesteund. De GoJ Israels zal het hun all,en ten goede 
vergelden. 

" De arbeid onde",: het oude llo1k is toch geen artikel van weelde, maar 
evenzeer bellolen door den Koning del' K~rk als de arbeid ooder de Heide
nen. Zijn ziLmede begrepen in het koninklijk bevel: Pl'edikt het Evao
goelie aan ane creatul'en, nadrukkelijk staat het in 't Woord: Beginnende 
van Je\ruzalero. Waal'om de Apostel Paulus zeet: Eel'st den J.,)Qd.-

De.arbeid aan het oude volk be steed is oak niet te verg-eefs. ""elen 
uit hen leeren Rem kennen, die de Hoop 9.er Va.deren, Ie Verw'achting del" 
Heidenen was.- Het is waar als natieblijft zij,Hem nog verwerpen. Maal' 
is'dat ook niet evenzeer zoo met heidensche vol kerr, die, na jaren Jan
·gen arbeid, waaraan de tien duizenden in zUver en goud zijn besteed. en 
zelis gesteund door den arm van wereldma.chten, toch het Heidendom blij
ven vasthouden'( Als de statistiek ons-zegt, dat er tegenwoordig een I'uim 
dl~iehonderdtal leeraars in -de ChI'. Kerken zijn, allen uit het Jodendom 
afkomstig! dan pleiten die ge1!allen Vaal' den zegen, dien de Heere geeft ap -
den Evangelie arbeid onder de Jaden. 

En waar Israels Gol zoo duidelijk den wasdom geeft, daar is bet zaaiell 
en planten eo oatmaken niet te- vergeefs. 

Uwe Commissie heeft- het haar opgedrageo werk 'kunnen vervullen, en 
aan de eischen kunnen voldoen. Zij heeft "the Hebrew Mission" te Chi
cago de vijf honderd dollal's jaarlijks mogen uitkeel'en, met nog_ een vijftig 
dollars extra. Daarbij was zij in staat om nog-eeDigen steun t!3 verstrek-' 
ken aan de "Mis~don" te Clevelaod, New York, en Nededaod. 

In den zomer en her(st van 1899 kwam' uwe Commissie zoo door schrij
veu van Ds, Van den Reuvel als vao Re~r. Mark Leu, eenigszins in kennis
met een -joog man, een bekeerling uit de JOd€lD te Cleveland, met name 

.Mark Mazes Braun. In gezelschap van Ds. Van den Heuvel kwam hiJ in 
de Classicale Vergadering te Grand Rapids-Dost. en aok te Muskegon. 
'En- daar hij over 'Ii geheel een goeden indruk maakte, dacht het uwe Com~ 
missie goed-na het CuratOl'ium. er·over geraadpJeegd te bebben-dezell 
joogeling voarloopig aan ooze school te houde'n. wie weet-zoo dacbten 
wij-of dit niet eene vingerwijziog des Heeren zij, dat ooze Kerk oak een 
eigen ,Zending onder de Joden verkrijge. Het spreekt van zelf dat wij 'dc~ 
ze zaak aan de aandacht en het oordeel del' Synode aanbevelen. Braun 
had geen middelen van bestaa_n, hij moest dus door de Commissie worden 
g-eholpen. De Heere heeft onze hoop niet bescbaamd, De uitg-aven koo

.den bestreden-worden, gelijk uit,het rappor_t blijken zal.. 
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In,Jurii 1898 was er~in- kas.. . ......... . 
De.ontvangsten tot}:uni '29 waren 

Dit maakte te zameri-de sam 'lan ......... -.. . 

De uitgaven warIiD ............... . 

,,$ 69 02 
8~1 27 

$ 950 29 

718 70 

-Dus bleef er in kas,in Juni '99 ....... .-, ..... $ 231 ;)9 

De ontvaDgs,tb~ van Juni ~99 tot J~[li 190uwaren: .. U7438' 

Dit'maakt same'n de- sam ................ $1405 -97 
De ultg'ave,n war·en ............. ~'. -....... ¥,.. !:l38 20 

Dus nu is'er heden in kas ...................... ' ... $ 467 77 

77 

Ten hoogs_te dankbaar voor de betooride. bewijzen van de Hefde aDzes: ' 
Yolks tot het oude bondswlk, ~blij\i'en wij dezen tak van arbeid in bet Htjk' 
des Heeren aan de liefde en voorbede del'" Gem;::enten -aa.nbevelen. en '\'"er· 
wacbten dat de Kerken aan de beminden am- der'Vaderen wiLz~ulle_ll blij-
ven geden'ken. . , 

En hiel'mede legt uwe Commissie met 'het Versla/2" ,haar mandaat in 
den schoot del' Synor1e, o\'el'tuigd dut zij uaar baar-beste zienswijze geha,n
deld beeft. ' Teu sIott!,=l' roept zij onder toebidding van Gods zegen del' 8y- , 
riode toe: BI'oeders! God heeft aan zijn oude Volk een I'uime plaats gege:-
ven in zijn Woord, het_heert pen I'uime platits in het bart onzes Yolks; het ','I, 

-hebbe een ruime, een goede plaats oak in -uwe harten. 
De Commissie vOOlouoemd, 

~ S. S._POSTMA, Praeses. 
W, HEYNS, 8e.::r. -
Jo 1. FLES, Penn. 

BIJLAGE Ill. 

Rapport van den Board der HeidenZending. 

De Board heert-het gef.loegeD dit maai kOl~ter en gUDstiger i~ .menig 
opzieht te kunnen rapporteerell, dan tijdemi de 'lorige cynode. 

Of schoon in aDze Heiden Zenatng, geJijk op elk gebied der- strijdeude 
Kel'k, zoet en zuur, voorspoed en tegensp0tld werd gesmaakt en o'odervou¥ 
den, kon -tach de Boara deze twee- jareD zijn arbeid meer kalm en met, ge
Doegen vel'richten. De at'beid was .,us nu uiet zoo geheel vreenid, geen 
arbeiders verlieteu bet veld. Geen doodbericht van arbeiael's behoevcn 
wij ditmaal in ons ra'pport op te nemen. 

Ret is zeker niet noodig aIle transacties vaD- den Board tot'aan'het ge-_ 
ring-ste toe, beide aangenaam 'en onaangenaam, mede te deelen. AIleen de 
hoofdlijnen en waara an de Kerk I?ehoefte mocht hebben stippeD wij even 
aan,'en brengen dat ooder 6 rubrieken, n.l. bet Zendingsveld, de Zendelin
gen1 het_ Zenclinqswe1'k, liet werk gedaan door den Boardl en de verzoeken. d te 
de Board aun de Synode heert te ~doen. Het hoofdstation is Fort D,n
anee' waar twee subs,tations aan verbonden zijn, n.l. Seneca en Cottonwood 
Pass, Te Fort Defi~nce is alleil zooals vroeger, aHeen het getal kinderen 
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en jongelieden op de school van-he-t Gouve['nement isthans grooter, n.L 
. ornstl'eeks 175 
, Te. Sentlea is het vool"uitzicht thans 'niet zoo schoon, omdat Rome al
daal"-een-e,Zc!nding begon en Rome is krachtig:, dewijl het veel geld heeft' 
I~q een godsdieDst, ,die uitwendig is, vol schittet'ende plechtigheden. Te 
Cottonwood Pass zijn tijdens den zomet' \,;ee1 Tndianen in eene schoone val
Jei-doch weinige -Jledul"ende den winter. Het is 25 mijlen" van Fort Defi
ance. Zendeling Fl"ijling dQokt er dezen zomer een p~ar maanden te kam
p3eren. Een _tweede station Is Little Watel', 35 mijlen zuid oost van' Fm·t 
,ne:fi~nce. Met rilOeite kregen_ we van de Indianen toestemming am daar 
gebouwen. te mogen opl"ichten en t,e mogen arbe'iden. Na eein tijd lang ge

,'duld geof'fend ttl h0bben is het met Gods hulp tach gelukt. Een doelma
tig huis eD schull!' rijn daa.r thans geheel in ol'de, alsmede paarden en wa-, 
'goens, enz. OnJleveer 40 kinderen zijo daar in de gouvernement's kost
school en' rondom Little Water wonen vef'l .Indianen, Zendeling-belper 
.r. E De Groot is daar thans wel'kzaarn, Ons derde en .laatste station is 
het,Zuni dorp. Een lot wE:rd.daal' gekocbt en bet buisja verg-root. 

Omtl'etit het eigendolllsrecbt van g"imoemd,lot bestaat nog eenige onze
kerheid, dat w~g"ens,de o.D~ene/!enheid van den agent .'en· dientengevolge 
van de hoafden des starns_nag niet geheel in DI'de is. Dit Station leed in 't 
begin van 1899 een groat \'erlit's dour de vreeselijke pokziekte, tengevolge 
waarvan omstreeks 300 stier'ven van de p. m. 1600 inwoners. Op het Zoen
dings veld hebben wij thans.aan vaste goederen een waarde van ongeveer 
$2200, aan Iosse goedel"en ongeveer $400. 

De Zendelingen. Zendeling Fl'ijling'·s gezondheid is t,hans zeel' goed, 
betel' dan vroeger iemand verwachtte God gaf bem "Ook het voorrecbt 
wedel'orn een vronw te vinden" die 'met haar hal"t In·de :tending Ieeft, en 
hem tot grooten stenn is,' en dus v.oor ooze Zending ten zegen, 

Van de~' Wagert_ en VrOtHl" Mr, A, Van del' Wagen Dam de benoeming 
Ills Zendelfng-helper met blijdschap aan. Mrs. V~-n del' Wagen bedankte 
el' voor. Zoij hielp echter g-etrom¥ en nam eenige maanden

e 
tegen goede 

belooning hetwel'k va,n "Field-matron" !,II1ilur in diem3t van .bet gouvel'nt
lllent en zal dat misschien spoedig hel'vatten. 

James E. De Groot en VroulV Mr. De G.'oot nam aok de benoeming 
als Zendeling~helper uan. Zijo arbeld is te' Little Water en omstt'e
, . Of schoon zij tot nag toe hun arbeid geregeJd konden H:rricb
ten, 'kon hun beider gezondbeid w.eI betel' zijn €'o zullen \\'ellicht 
den al·beid niet vol kunnen boudeD, en tijdeJijk of VOOI" goed heL Zen
dings\1'eld moeten verlaten, en daarom l;l.eeft Br. ·De Groot dan'ook (en' 
verzoek oni ontslag ingL'diend. Ook moesteo'zij in bet droevig lot deelen. 
dat bun eenig kind hun,_zoo spoeqig door d,en dood ontvleL 

De ZencUngso,roeia. Hetg-een in de vorille j~ren was beg-onnen werd nu 
vool'tgezet. Vol~enl:i aatiwijzing d€'r laatste Synode heb".Jen· de Zendelin
g-en zich tot eene Ilemeente ~eotgaoiseerd, ressorteerende onder de Classis. 
Iowa. Gaal'lle zauden wij melden, dat ook reeds eeoige Iudianen zich hij 
hen hudden aa.ngel:iloten, doch kunnen dat niet. De Heere zal d-at bewer
ken op zijn tijd, want het JS zijne zaak., De catechisaties werden. op aIle 
_drie plaat.~en geregeld waargenomen en 2'etrouw bezocht. Elken Zondag 
wordt op al die pla.atsen -geregeld g'epred,ikt of een 10espraak gebouden 
voor uud,en jong, benevens :Z;ondagsc-bool. Omtrent taalstudie -en huisbe
zoek, daar die bdde van groat gewicht zijn, beef~ de Board een enkeie 
maal een opwekkend woord moeten richten aan Zendeling Frijling-ell De 
Groot. Van del' Wa~en immer moedi~ en ijverig had met de zijnen een 
Ilevaal'lijke en hard.e taak. toeD de pokken te'Zuni heerschten, doch"beeft 
zijn werk: met bewonderingswaardige moed en zelfverloochening verricbt 

'en zich een goeden. naam bij de blanken en de'Indianen, ja zeUs te-Wasb-
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,'lng-ton verworven. Mr. De Groot werd in ziju arbeid een tijdlang belem~ 
merd, doordien de Indianen geen 'toestemming wild~n geven om te Little 
Watel· te bouwen. H,ij h-eert dus slechts een korten tijd, ze~fst.andig kun~. 
nen al"beiden.,,, ·Onze arb'eiders _ zijn kleip. in, getaJ. De arbeid is- weinig
vool' zoo gl'o(te' menigte, w'ant alleen'- de "Navaio~' ,starn. telt over 26,000. 
Ret is de beue en b ·geerte van_den Board, dat oDze arbei.dskracht~n daar 
mo!!en worden vermeerderd. En zal onze Zending aan het _ doel beant-

, woordeo, worden wij onvel·miidelijk daaT·toe gedrongen. Doch laat om; 
niet te zeer baastea. Misschien geeft God 'OOS van tijd tot tiid het noodige 
geld en de noodige personen; opdat wij voor.- de "Navajos!) ,en nZunies" 
mogen worden wat eene Ze,nding vooreen yolk moet zijn. 

Het 'lcerk van den Board. De Board heert zijn werk zoo geregeld eJ;1 . 
volledig'mogelijk zoelten 'te doen. De Board vergaderde sinds de vorige . 
SyilOde tweemaal, de Conimi~sie. van den Board 6 maal. In 1899 giDg Ds 
Heyos en in 1900 Ds. J~ Noordewi.er oaar'bet Zendio/l8veld am iospectie'te, 
houden. Het bouwen van- twee hU,izen en schuur en de ,gebeele re,!!eli[]'~ 
van de geheele toerusting voor bet nieuwe Station te Little ,Water gaven. 
ve~l d.rukt.e. ,Daar het door de Synode bepaalde 8ala,ris voor de 'Zendeling'~ . .,i 
heipers te laag bleek te zijn, moest de l?oard provision eel $100 verhoo~ .'-
gen. Tn zake het schT'ijven over de Ze::.ding bleven velen van de led'en_ \·an 
den Bo'ard in gebreke. . 

In zake de finanti~n Mene het volgende: 
In kas JUDi' 1898 ... ; .. , ............. , .... " ..... $2,128 96 
Ontvangen tot Juni 19('0 .. ',; ................... ',' 8,024 50 
Uitbetaald ." ......................... 8,523 72 
Batig sal do ... _ .. , ....... , ... , .... 'c'" •••••••• 1.629 74 
Aau ,.Notes" heeft de Board in handen ........... 2.::'.77 71 
Waarde aan vaste goederen te G raafscbap .. , . . .. 1.300 ! 0 

_ . De 'boeken van den Penn. werden door eene Comm'ssie nagezien, en in 
,aUes correct bevoodeo. De Board heeft dus jaarlijks de administratie 
over een som van $10 l 000. _ 

De onkosten van de administratie bedragen ongeveer 2,t pel" ct. (de an
dere kerken van Amerika ongeveer 4t pel' ct.). 

Vel'zoeken van d:f3l1 BOa'rd. aan de Synode: 
L De Synode,spreke baar oardeel uit of de dODl· Rome gedoapte Zuni

kinderen indien zij later geloO\,..jg mochten worden ook we_del' gedoopt 
moeten worden. . 

2. De Synode beslisse of 0.3. D. R. Drukker' bij directe afbetaling va~ 
zijn schuld ook kot'ting kan krijgen gelijk anderen. 

3. De Synode bepale de sam die jaal'lijks voor de Heidenzending mal;{' 
\vorden besteed op $-1,000. 

i. De Synode verh.ooge het salaris del' Zendelinghelpers $100. 
5. De Synode ge,"e Br. J. De Gr~ot op zijn verzoek -'ootaIag, en geve 

den Board opdracht om vo]gens aanwijzing in het, reglement Cando Brink 
~n zijn plaatsals Zoendeling te bero~pen. . 

6. Daar het voor de Zending wenschelijk is dat A. Van del' Wagen 
geordend wordt als leera-ar vel'zoekt d~ Board' dat de. Synode, Dadat bij 
na.twee jaar examen heeft_ af,!!efegd VCOI" eene Classis io ,Dogmatiek., ~en~ 
dioj!sg'eschiedenis, Homiletiek, en een proeve van prediking heeft gele
verd. toestemming geve hem te ordenen. 

Zie't'daar, Eerwaarde Broeders en Vadei's, wat ~ij u in zake'onze Zen~ 
ding hadden voor te stellen. Mocht de inlichting nag iJiet volledig zijn, de 
aaawezige leden van den Board zuBen dit waarsebijnlijk kunnen toelich
ten.' De- Heere gev-e u lielde, lich.t en m-~ed. oJ? uwen gewichtigen en veel-

~~.-.-.-~-------------=------~- - ------------------
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.z:ljcligen arbeiq te .verl'ichten;en~ met name om het heel'lijk werkder Zen-,' 
behartigen. . ,'., -

Na~~ns ·den Board". dep Heidenzending /vergad~rd te Gra~d 
Rapids)' Juni 1900, 

J.' H. Vos, 'Praeses. 
J. GFOEN, SeCI'. 

BIJLAGEIV. 

Rapport van de Commissie der Emerlti.Kas. 

Weduwen en wee'zen. ziin de meest gevoelige voorwel'pen van mensche~
_ lijk, van Christelijk medelijden. Zij voelen zich vel'iaten en e,en
. zaam, zelfs dan nag als Zlj omringd zijn door talrijke familie en goedbarti
ge vrienden. Hare hoop, genot, liefde en hulpvaardigheid zonk weg in de 
kille groeve, in bet sombere graf '''Z.ij "trE'uren, zij weenen, uren, dagen, ja
J'ell,-ja~dikwijls be.el het leven door. Baal' is het leven. in verhoogden na
dru'k, een gestadige dood. Naast deze, Ulet haar ,vergezeld, en wat 
nag pijulijker aandoet, zonder haar~ staan~dikwijls de bedaagde, of tot .den 
arbeid onbekwaam geworden dien~ren des Woords. Zij hajden en hun 
heugt een anderen Lijd, een.tijd waar-in zU genaten in wat ze nu missen, 
een. gemeente, pen arbeidsveld, een tal- van min of meer liefhebbende broe
del's en :illlsters als voorwerpen ytLl'l AUBBS ambtelijke. ZU!'g en.liefde. Dat 
sniartgevoel. dien weemoed, kunrlen mensch~'n, hQ8 medelijdend ook, Diet 
t.~ niete do~n, he~ heeft zieh met hen geassimileerd . 

. En dan kome.daarbiLeen gemis VB.n wat in dU leven niet gemist kan 
-worden-, bet dagelijkscb bropd. Hun getal mag' groat zijn, betrekkelijk is 
het' eene mindel'bejd. Daarom ook, kan men zieh met des te IDeermoed 
en -weldadigheidsgevoel opmaken t,er bunner hulp en vertroosting.' ZJj 
wijden zich aan het werk des Heeren, met allen beschikbaren tijd (;}n bun _ 

',!rei'eb,on,ke,n·krachten. Van bunne"bezoldiging k~n va~k niets overschie-
een andere gewin brengende bezigheid konden zii zich Diet -vero'or

::~e~d~~l<l~De Gemeenten, de Kerk, eisehten al hun tijd en krachten met on
.;,' activiteit. Verzorging door middel del' Emeriti Kas, sedert de 

1<~~~'rl)~t'~it;t:.e~r,,~h~~a'nd genomen, zal dan ook' met allen ernst Ploeten geschie
d ,zijn in de laatste jaren van tijd tot tijil. geklomm~n. 

die vel'melding- geMhieden. Dicht na".de laatst Jrehouden 
ontviel ons een man iri 'de" volle kracht des levens. Br. E. ll. 

bezweek na slechts enkele dagen ziek te zijn geweest, Da,t was £len _ 
voor de Kerk, de gemeente. de 'familie, en .... de. Emeritus Kas 

bij vernieuwing weer meer uitkeeren. De Gemeente van Grandville 
",' Ave. heelt zich echter'voorbeeldig gedragen, een geruimen tijd macht.de . 

. weduwe fln hare kinderen· in de Pastorie blijven wonen, en werden zij dQor ~ 
gemeentelijken stenn geholpen. Doch oak daaraan kwam een einde, en
de kas voor' de Wed .. E. R. Haan toegankelijk verklaard. Dit bracht 

zorgen, en men werd genoodzaak~ nog een paar trappen lager te, 
de riehting van pr..ocentsgewijze uitkeering)·naar er in kwam. 

U~~~k~~'~l~li;waren dan ook dat wij in de twee jaren, die met Mei j.I. ein· 
.u,"ud.·ou blev.en aan: 
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Rev. J. Stadt, ............................... ' ..... _ .. $ 07 56 
" W. H. Frieling ........................ , ...... 5750 

Mrs. O. Stuit; ... " ...... ' ........ ,................ 64 00 
"G.DeHaan ... ~ ........ , ........ ' ................ 67-50 
" S. BI'oekstra.-..................... _ ......... 125.00 
" M. Tempel. .. -,- .................... ,', .......... 135 00-
,-, C. Vorst .............................. , .... ', ]01 25 
" E. R. 'Haan .... : .. '," .', ................. -..... 4250 

Sedert bezw-ek~m 098. StadL en· Sevensma. Doell van hutine betrek
kiogen is tot,nog toe geen aanvraag gedaan. De. toestan4 is, wij allen 
kUDo,en het verstaan, bepaald- onhoudbaar. -Daarom verget_e ,men Diet 
maar vestige er vooral de aandacht der Gemeenten op, dat in het vervolg 
uit deze kas steun kan v6t"Wacht }V0rden, indien men vlijtig aan haar zijne-

, -collecten opzen·dt.· _. " " " 
De Vader del' ",eezen' en de Reehter der 'weduwen ,verleeue de Synode_ 

wijsheid en kraeht om in deze aangelegenheid een lang ge-w-enschte ver.:be~ 
tering tot stand te brengen.. . 

J. H; Vos, Seer. der Comm. 

B.IJ'LAGE V. 

Rapport der COillilllssie voor het fonds Rerkhulp. 
Gedurenile hel; verloopen. Synodejaar heert dit fonds z-ijn beschelden 

taak voortgezet en als ".KerkhuJp" aan verschillende gemeenten ~ooveel 
steun kunnen bieden dat het bun mogelijk werd eene kerk of pastorie .te 
bouwen en een le,eraar te beroepen Ter vorige Synode was dit fonds in 
bazit van de v.olgende uitstaallde "notes:" ~ 

.Noordeloos ......... / ... : .... $ 30 00 Hornick ................... $·50. 00 
'Friesland, S. -n .... _ ..... :; ... 10000 Pease : ....... : ..... , . . ",.,10.0. DO. 
Edgerton, S. D .... __ ..... 2(,0. 00 Geor/ile ............ ,., ..... ,125 00 
Rock Valley................ 75 00 Maxwell City ... , ........... 125 00 
New Holland ............. __ .. 40.0. 00 .• , Hospers ...... " .. " .. ' ..... '2(10 DO. 
Cald,vell .................... 100 00· Sun ................... , .... 100 00 
Richland.................... 30 00 Pella II .. »............... 90 00 

·Rock Valley...... 5000 Sully.................... 50 00 
Hull. Ia .......... ....... 50 00' Leota ............ '........ 130-00 
Sully ........... , . . ... .. ... 100 00 

Hiervan is sede'ri uitbetaaid door: 
Te zamen $2,105 00 

Richland .. -............ ' ... $ 30 00 
.Maxwell City ... _' ........... 50.00 
HOI'nick ........ :........... 50 00 

Friesland, S. D ,; .. $. 75 .00 
Edgerton, S.D, .. " 50 00- 255 00 

En sedert_ is uitgeleend aan!' 
$1,850 OQ, 

, Ilull, Ia ................... $10000 Palmer .. ; ....... $150 00 
Sun ........ ,-............. ~., 7500 Saydlle .... "_,-.. ,250 00 
Vesper ," ............... , .... 10000 ,Middleburg ...... 200 00 
Hull, la .... ,.,...... 50 00 Sullivan; .... '.... 90 00-_1,140 00 
Leota ............. ,.. ' .. 125- 00 . 

Dus nu in ~ezit aan uitstaan9.e '"note~" 
11 

$2,990 00 . 
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" Tar vorige Synode was er een batig saIda .......... , .', ........... "$ 23 28 
455 34 
629 51 

Sedert is ontvangen v-an Juni 1898 tot. 1899 
" " " " "J899 tot 190U. 

, $1,108 la 
En vau'Juni 1898-1900 werd uitgegeven. ,-, ....... " ". ......... , .$1,136' 68 

Dus.is er <litmaal een,nadeelig slot van $ 28 55 
pe "notes" worden geg-even tegen 4 pet. inter~st; maar met het.beta-

o len,er van gaat het niet al ,te best .. Dit voorJaar heert uwe Comm. de 
schuldigen aen aanschrijving gezondea met \'erroelding van het achtel" 
stallfge bedrafl en drLngend verzoek-het aan te zuiveren, Sommigen heb· 
ben daarop aa~, dit vel'zoek voldaau\ maar bij anderen w~s het aan een 
doove mans -deur geklopt. Het geheele bed rag achterstallige inter'est is 
nn $121.90 en e,en gemeente is er die aileen $86.00 'voal' bare _I'ekening heeft. 
:Men ont'tnoet':menschen in de gemeenten, die blijkbaar meeneD, dat ke'rk
schuld geen schuld is, en bet- schijot dat er ook zulke kerkeraden zijn .. 

Tach heeft Kerkbulp althans dit jaar over zijn inkomsten geen red en 
van klagen. Het foods ii;! door geen ,weelde verwend ,geworden, en kan 
!,3l' zich daarom 'recht in v81'blijden, dat het deze beide jaren, buiten het· 
geen afbet.aald werd, gemiddelj $450,00 pt'r'jaar ontving, tegen gemiddeld 
slechts $325.00 per jaar gedurende den vorigen tljd van :r.iji:!- bestaan. 
, _Wanneer wi) sehter letten-pp de beteekenis van dit fonds, dan verblij

den ,wij ons niet; dan bejammere,n wij het zeer, dat oak nu nog de inkom
sten 'vel' benede.n het,cijfer ziJn van eenige andere 'kas of -van eenig an-del" 
doel wa,arvoqr:in ooze Kork collecten worden opgenomen. (Rapport ]898 ) 

De ervaring heeft geleerd boe scbadelijk het werkt als men jeugdige 
gemeenten '"na ze gesticht ,te bebben," naakt aan den d~jk laat staan. 

, Men vindt ze na jaren '!"JOg op, dezelfde boog-te 'zonder hoop en zander 
veer kracht, zwa-k en sukkelf;'ud als een termg-lijdel', Het staat bij hen 
vast, dat het verkrijgen eerst yan kerkeJijke g-oederen, en daarna van een 
leeraar-zaken :iijn die \'001' als nog ten eenemale boven hun bereik zijn, en 
het beste wat zij doen kunDen. is, zoo meenen zij, daal' stU 'in te berusten 
en te trachteD er' mede tevreden te wezen. Het gevolg is, dat et' zeUs geen 
poging toe 8ar;g~wl;Dd WOldt,' o5t,ze (ok ncg I!jet dOE'n wat zij kunien, en 
ten 'tweede, oat veIen, die zieh andel'S zouo.en aansluiten, het nu niet ooen, 
want zeggen zii, er komt tocb niets t'an, het \vordt toch niets. ED zoo 
blijft zoo'n gempente pet, gemf'ente 'zonqer groet. zonder tier Door, den 
ar'beid der,lnw Zending werd bet in aanzijn gebracht, en daar blijft het 
bij, Door-arbeid van den zeudeling nu en dan, en door cla:;8isbeurt~~n, 
moet het in 't leven gehoudeo en andel'S zou bet spoedig 'verdwenen zijo, 
< Maar worden zulke gemeentjes aa'u kerkelijke goederen gehoipen, dan 
krijgen zij van dat oogenhlik vastheid e,n kracbt, dan breiden zij zich uit, 
e1' komt moed ,en bezieling, om zich nu ook in te span'll'en en mettertiJd ko-
men ze e1' bm·en op, ' ' " 

En reeds met -k]eine sommetjes ,k~n Kerkbulp daar zoo v'eel 'aan doen-, 
Er is b.v. een gemeente van '20 a ~fj huisg-eziunen. Zij kon voor een kerk 
niet meer doen dan een paar bonderd dollars opbreDgen. in elk geval nil"t 

--.~alf genoeg. De rest op te nemen, geste1.d'dat men bet krifgen kon, zou 
bet gemeentje te dil"p in scbuld -brengen. ' Dus er komt Diet ,van. en men 
houdt de $200.0(1, die men anders zou opbrengen. nu in den zak, Maa.r nu ", 
korilt Kerkhulp en le~rit tegen kIdne interest die gl:'meente eE'D $100.00 of 
$200,00, dan ka.n zii de rest weI als schuld opnemen. Nu duurt het riiet 
lang meer of e1' is een kerk; Nog een of twee jaren en men is bezig OID_Op 
dezelfde wijze een pasrorie te verl,rrijgen. En deze is nag niet klaal', of 
men is door de low. Zendjng onderste~Dd, reeds druk met het berot pen VaD 
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een leeraar. Zoo ongeveer is de g-eschiedenis geweest in ver~cheidene ge
meenten b,v. :Sully, Hospers, Rock Valley, Leota en _Palmer: En wat 
Kerkhulp nag bovendien- .ill zijn voordeel -heeft is, d"ll.t· het d'e gemet:m
ten helpt en steunt zander er armer van te worden, dat het dient van zijn 
goederen en e1' tach bezitter van blijft, zelf:; er nag eene kleine rente van 
tl·ekt,. Elke gave aan Kerkhulp gegeven is eerie gave van.blijvende waar.,. 
d~, een gave die aldo)r nut blijft doen. Elk~ collecte voor dit fonds ge-' 
-houden,-dient am het dnurzame kracht_bij ~e .zetten. Kerkhulp is een 
'fonds, dat van jaar tot jaar'sterker wordt. En wie voelt Diet 'wat machti-

-, ge steun dit -fonds eerlan!! zal zijn vaal' de lnw: Zend.ing en -dit te eerder, 
als het mee'r de gunst del' Kerk mocht krilgen. . 

Ais zij over deze diDgen denkt, dan klaagt uwe Camm. Dan klaagt ze 
e~ droevig over, dat verscheidene fi,inke g-emeenten,'waaronder zelfs ge-, 
meenten van den eeraten rang, ,11Od nooit, wij herhalen het, nog nooit- voor 
Kerkhulp hebben gecollecteerdj dat andere, eyeneens llinke gemeenteD, 
het gedurende al den tijd waarin·Kerkhulp"bestaan heeft slechts ~enmaal 
Iledaan liebben en uaarna niet_ meer. Nameo durven wij ni~t ,noemen. 
~amen zijn hatelijk zegt een oud L'1tijnsch sp1'eekwoor'_d. . 

Wij kUElnen echt.el' niet oDtken'nen, dat wij e1' ODS wel- geprikkeld,toe 
gevoelen, en mocbt d'e Synode bet be_geereD, dan zouden. wij·niet'aarzeien. 
Maar daD wuden wij oo~ gaal'ne de ,namen Doemen ~an lie andere gemeen~ 
ttln-, die getoond hebben bet belang van Kerkh,ulp in te zien, en dus te be
hartigen. Met vriendelijken drang zouden wij wei den afgevaardig~en 
willen ve1'zuekeD'; de zaak van Kerkhulp op hun ke1'keraads- en classicale 
ve)'gaderingep te bepleiteD, opqat Kerkh-ulp' eene vaste, piaats mage ve}'

. kdjgen op de lijst del' maaDdelijks,che collecteD. Meer habben wil niet te 
nppwteereD, maar aan ons verslag ma~ !liet ontbreken een wOOI'd, ge\\ri,jd
aan de nagedachtenis van onzeD Penn., Rev. H.,Boue,-die gedurende ver
I'eheide-ne jaren,' de belang-en van ODS fonds ,zo9 iiverig b{;'hartigd heeJt. 
Vaal' ODS een dl'08vig verlies. Vaal' hem een blijde winst, een ingaan in de 
rw,t, eeD opgenomen worden in heerlijkheid, -en wij mogen hem dat Diet 
misgunnen Sedert heeft-Rev. Breen de functie van Penn. weer wa-arge
nomel::! tot deze Rynog.e, die natuurlijk weer voor l(eDe volledige Comm. 
7.orgen zal. . 

Met dank VOOl' hot vertrouwen in ons gesteld. 
, De Comm. vapr Kerkhulp, 

E. BREEN. Pres. en Penn .. 
W. HEYNS, Scr~ba. 

B lJ LA GE V I. 

Verslag der Synod ale Commissie. 
Ep-twcwl'de Broeders! 

Daar er weinig te verrichten viel kan di,t verslag'in een kort bestek tel" 
uwer kennis gebracht wOl·de_n. Kort na het uiteeDgaan del' Synode 1898 
zorgde de Seer. dat het beslotene aangaande Correspandentie,met de Zus
terkerken (zie Art. 68, pag. 53 del' Acta) tel' harel'_ kennis kwam. Ook 
werd bij ieder bericbt een verslag g-evaegd ... all genoemde Synode met aan
wijzip.g,_des noodig in 't Engelsch ... ertaald, der Artikelen die ODS b~sluit 
inhielden. Uit de antwoo1'den bleek) da.t allen zeer ingenomen waren met 
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den stap door ons gedaan en namen met genoegen aan wat wij hun voor-
st'elqen., ' ,,' _ 

In-den loop van 1898 werd door de Clasaia Hackensack het oordeel del' 
_$yn. Comm. ing_eroepen aane-aande eene _ver.wikkeling tusschen die Classis 
en een der leeraren in hun midden. n", Comlll. mo-est den Brs. herinneren, 
dat ze in tuchtzaken, gelijk deze was, geen zeggenscbap had. Nocbtans 
gat zij den Brs. in overwe-ging, of het ni,et raadzaarri'zou z,ijn om die zaak,· 
welke niet alle0n voor beide partijen maar '1001' heel de Kerk belangrijk 
was~ tot' de o'phanden zijnde Synode te verschuiven. -

In het- najaar van 1899 ontviug'de Comm. een vel'zoek van een viertal 
Classen,.om in 't beI~ng' van ooze stamgenooteb in Zuid Afrika.een bepaal
den da,g af te zonderen tot gemeenschappelijk gebed, terwiji men -el' bij
voe,g'd~ om bij die gelegenheid eene collecte-te houden VOOI' ODze bro.ederen 
ginds. De Comm. meende daaraan gehoor te, moeten geven en _ bepaaJde 
den Wen Dec. 1899. Tevens- werd goed gevonden, dat men desverkiezend~ 
het bijeengebracht,e--IDocht opzend.en aan de -leden del' Syn. Comm. On'der 
hEm bevonden zich eebter, die niet- zander zorg waren aangaande de- vel.'zen
ding: 'WeI wa.ren zij gel'ust ten opzichte del' veiligheid van hier naar .Ne~ 
derland, dQeh lioe men 'het ginds door ,de Engelsche lijn ZDll brengen 
scheen zeer raadseIachtig. Dit verool'z~akte eenige'wrijving tusschen ons 
en'de plaatselij}ce Comm. te dezer stede, zelfs ondel' de leden-onzel' Comm. 
was eenig verschil van opinie.' Daco.' daar bet ODS- om de gOt::de zaak te 
doen was voegden wij oos gaarne naar den wiI der gevers. AlleS-is dan 
OOK- ten laatste'in arde gekomen. 

De,'uitr:HJodiging dOer Zusterkerken naar'deze Synode is tijdig~Feb. j.l. 
-:-opgezonde:g.' De Nederlandsche'Geref., Kerk b.erichtte dat zij tot baar 
leedwezen geen deputaten kon zenden. De U. P. liet w.eten , dat ze een 
tweetal deputaten zou afvaardigen n.l. Rev. J. H. Hendel'son van Sparta, 
I1l.-, en Rev. J: A. lleed, D.O., 41 Charles Stl'., New York. Ookde GereI. 
Kel'k in Amerika berichtte te zullen zenden Rev. John H. Karsten, D.,D" 
van Oostburg, Wis. Uit Afrika kon men weI niets verwachten. Oak zal 
hunne Synode die in ,Maart j.L te Pl'et'oria moest ver~adel'en, weI verdaagd 
zijn, en dU8 niets kan geboodschapt worden. De Heere del' heirscharen 
vervulle zijne toezeggingen aan ooze broedet'en daarginds, en blijke het 
eerlang, dat allen die 'Hem verwachten niet zullsn besGhaamd "Yorden, 
matl'-r' dat daarentegen zij beschaamd zullen wor'den die tt·ouw-,,~
looslijk haDdelen zoader oorzaak. Zeer natuurlijk zou het ODS daar
om ouk voorkomen, dat van uit deze Synode het voorstel gedaan en eenpa~ 
rig aang-eDomen werd, om tijdens hare zitting een biduUt' in ,hun belang- te 
houden. WiJ konden ODS daardoor uitspreken in bede en dank. Sympa,
this tOO.leo en een weinig baL"1drn, al is het niet voor den eersten 'keel', laten 
druipen in huune smartelijke'" wonden. -

Van Bentheim, Oost~Friesland, geen ant'woord. Dit op de Synod ale 
tafd neder'jeggend zijn wij tot nadel'e tpelichti'ng genegen. 

Namens de Syn. Comm., 
, J.. H. Vos, Sec I'. 
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BIJLAGE VII. 

Rapport van het Curl.ltoriUID der Theologische Scho~L 
EeTwaU1'de en _Waarde B1'oede1's! 

Het Curatorium onzer Th'eo!. School biedt aan de Sy-node van 1900 het 
Voig'PDde f"appol't aan: 

.. TerugzieDde op doe twee, jareD welke sedE'l·t de laatste Synode zijn ver~' 
loopen, hebben wij stof tot dankbaar'heid je~ens den Vader del' Iichten, 

, van ,Wien aIle' gooede gaven afdalen. Over het algemeen is er met ylijt SQ 
toewijding gsarbeid, door wie aan de School zijn verbonden. Heeren -Do", 
centen en Profl'. hebben gedaan wat in hUI;l 'Vermog-en was, om onze inrich~ 
tin'g aan haar doel te doen beantwoorden, en de leerlingen van het Litt. 
Dept zoowel als de studenten' in de Theologie hebben geregeld' eo met,' 
Hueht van het onderwijs gebruik ,geJD,aakt. Ongesteldheid was_oii Wm· 
Qligen oorzaak, dat zij voor langeI" of kor,ter tijd de l~ssen nietkonden -bij
wonen.. Een paar onzer leer-lingen zagen zich genoouza..akt, wegens ge· 
zondheidsredenen, tijdelijk altilans de_ studie op te geven. De inge~iend~ 
rapporten van HR. Docenten en Proff. aang-aande het' gedrag van studen~ 
ten en leerlingen waren alleszins bevredigenSl, zoodat-ni€lmand wegens wan~" 
gedrag moest wQf'd€ln onderhoua,€ln cof weggezond€ln. 

1. De J!'aculteit, Konden wij in ons vorig rapport schrl.jven: "De 
Faculteit aan, onze' Theol. Seliool is, dezelfde - als voor twee jaar"-thans 
hebben wij tot. ooze itmige -smart mede te deel'en, o.at Prof. H. Beuker, D. 
ll:., ons doOl' d~n dood is ontvallen. Een kOl'te ongesteldheid van €len goe" ; 
de week maakte een €linde aan zijn dierbaar leven. Zes jaren van IS94~ 
1900, mocht bij werkzaam zijn aan ooze Scbool. Den 18 Md riep de"Hee
"e'hem op van zijn aard,sebe loopbaan, en den daaropvolgenden 22 Mei is 
ziju stof!elijk overschot, begeleid door de familie) curatoren, 'al de studen~ 
ten, en een gr'oote sehare vrienden op Graafschap's doodenakker tel' aal'de 
besteld. Wij zijn bedroefd, om ziin h,eengaan, ooze broeder was waard ge.;. 
liefd te worden~ om zijn arbeid. welke bij._aan de Theol. School en ander
zins verrichtte. Nag lang zal hij een waal'dige plaats in onze herinnering 
behouden. 

Van Prof. K. Sehoolland hebben wiJ schrijven ontvangen, dat hij de 
herbenoeming tot de Synode van 1900 aannam. De Faculteit bestaat-thans 
uit de Doc. in de Theol., Bevs. G. E. Boer, G. lL Hemkes en de Prof!. in. 
de Letteren, Mr. A. J, Rooks, A. Mq en Mr. K. Schoolland. 

De Synode zaLmet bet, CUl'atorium overtuigd zijn, dat een viertalleer. 
aren njet bij m'achte is voldoend onderwijs te geven, weshalve oak in ver- , 
baud met de hieropdoelende instructies vltn het Al!:endum, -het Curatorium 
de Synode ten zeerste de belangen del' School tel' behal'tiging aanbeveelt. 

2. De Werkzaamhede:n. Hat Curatorium heeft op den gewonen tiJd 
zijne vergaderingen gehouden; er waren geene zaken, welke eene speciale -
verg. vereischten. In Sept lS9S hebben zich tien adspiranten aangeboden 
VOQr het admissie-examenj aeht werden tot het proefjaal' toegelaten. He 
twee leerling-en, die in Juni '99 eindexamen in de Letteren deden, werden 
tot de s'tudie in de Theologie toegelaten, terwijl een achttal -beroepbaar 
wel'd gesteld. Op de Sept. verg. van dat jaar waren aeht adspiranten,
die allen -tot het proe'fjaar wel'dp.n toegelaten. De examens van Juni 1900 
"waren ook zeer bA~Tedigend~ 'tot de studie'in de The-ologie werden zes be~ 
vorderd en zeven studenteu"beroe-pbaar gesteld. -Ret Curatorium is OO'{ in 

. correspondentie geweest met de voorstanders van een op te rich ten colle/le. 
De ooderUnge besprekiogen habben deze zaak niet verder gebracht. Op_ 
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Ag~n.du~ heert de, SY~Ode in~tr~cties, die .deze 7.aak weer tersprake 

.' br,e, , ag'''·'n·e Finantwll. 'In ODS vor'i~ rapport deelden wij ~ede, dar, het 'Cu
""" I'atol'itlm voor de' Bibliotheek eigenaar·was geworden van bijna een halve 

Bect,ie land 'in Pipestone Co., Minn. Deze landerijen zijo .zeer voordeelig 
verkocb,t,'yoor de som-van $7032.48-$22 de "acre". ,De tegenwoordige ei
genaar heeft in twee ter;mijnen het volle bed rag betaald, 7.Oodat het land 
zonder hypotheek van de hand gedaan is. ' Op ons schoolgebouw' rust nOg 
steeds een schuld van $5300.00. Van- den Board d.er EIeidenzending, is te-

1800 doll. tel' leen 'ontvangen, en voor de overige $3500.00 zijn"35 
!,;;ctmldb,ekeoteoi', ,seoieder groot $109.00 a_an particulipren afgegeven. B.e

komen de' gemeenten hunne verplich_ting 
in- vroeger ial'en,. Ook worden college

oe'as,iU. Eo ons kerkelijk blad "nE WACH-
TER" sluit jare met een batig sal::1o, voor de Theol.School.· 

Blijkens de goedgekeurde r.apPot:ten van den Peol:).'is de staat de.r kas 
aId voIgt: . 

THEOL. SCHOOL. 

Boekjaar '98-'99. 
In kas I Ju'rii ,'98 ......... ,. ........... $_1.931 68 
Ontvangsten............ ...... _," ....... ,...... 7}669 fil 

Uilrgaven ............... . . " ..... ; ....... . 
$ 9,601 29 

7,023 43 

_ 'In kas ...... ; .. , ..... , ........................ -;$ 2,_577 86 
Boekjaar '99-1900. 

Ontvang-en ............... _ ..................... $ 8}136 66 
Res~itutie Bibliotheek- ...................... : .. _ 722 0:1: 

$1,\436 56 
Uitgaven ............................... : .... , ... : 7}42908 

BatigSaldo ........ _ ....... ' ......... -.............. $4}007 48 

ALGEMEENE STUDENTEN·KAS. 

In kas 1 Juoi 1898 ... : ........................... $ 218 12 
'~8-'99 ontvangen' ................ .-.............. 1035 68 

$1253 80 
Uitgaaf met inbegrip 1-6 af. .................... 1169 28 

B.tig S.ldo ...................... : .............. $ 84 52 
'99-'1900 ontvlLngen ........................ ;.... 406 50 

$ 491'02 
Uitgaaf met inbegrip 1-6 ~aa- Theol. School.,..... 388 07 

1 Juni 1900 in kas ..... : .......................... $10295 

COLLEGE FONDS. 

1 Juni '98 in kas; .................. , .. ~ ........... $ 263 00-
Boekjaar '98-'99 ontvangen._ ......... ' ....... ~..... 31 25 

$ 294 25 



,VAN-.DlfCHR.' GER. KERK 

Uitgaaf aan Algemeene Studep~eD';Kas., ..... . 
$29425 

31 25 

In kas ....... , ...................... ; ..... $ 263 00 
Boekjaar ·'.99-1900 Dntvangen·. ... .............. 50 50 

. $313'50 
Uitgaaf aan Alsremeene Student'en-Kas.,......... 50 50 

1 Juni1900 in kas.· ..................... , ...... $ 263 00 

BIBL~O'l'HEEK. 

Ontvangen 14· Juni '99., .... "" ........ " ........ '.$250000 
Juni 26, Balan'ce .. , ............. , , .... ' .', .... - ... 700 
10' Januari 19.00, de rest .. ~,' ... '."" ...... ,', .... 4525 48 

Restitutie aan de Theol. SChODl .... 

1.Tuni 1900 in kas ........................ ' 
HET W AOH'l'ER-FONDS. 

$7632 48 
72204 

.... $6S10 44 

In kas Juni 1898 ................................. : ',53459 
Ontvangen·",: ........ ".......... . ...... , .. $3490 49 

Uitgaven .... , ...... ' ... . 
$4025 08 

........ 29-21 68 

$1103 40 
Bijgedragen aan de Theol. SChD01 ..... , .... ,.... 60.0 00 

In kas .Tuni 1899 .. , .. .' .. , ............ , ............. $ 503 40 
Ontvaugen ........ _ .. , ... ', ...... , ............... -,. 370813 

$4211 53 
Uitgaven. . ........... '_' .......... : ........... " 2958 '40 

$1253 13 
Bijgedrageu aan de Theol. l:?chool................ 750 00 

In kas 1 Juni 1900 .................................. $ 503 13 

De voliol'ende -zak~n worden door het- CUl'atoriulU aan de Synode tel' 
overweging aangeboden: . 

_ a. De_Synode herbenoeme Prof, SchoDlland.· . 
b. De Synode brenge het tractement van Prot Schoolland en Prof. 

I~ooks op $900. 
c De Synode neme maatregelen aangaande den finantieeleD- toestand 

van Juf1r. H: Beuker. 
(1. Mr. M. Bl'aun blij'le aan de Theol. School om opgeleid te worden 

voor zendeling onder de JodeD, onder voorwaarde _dat hij aan de Comm. 
voor de Jodenzending besUst verklare, dat hi} bij onze Kerk,v;il blijven en 
dat'hij bereid is om eenen volledigen cursus'van voorbereiding door te. rna· 
ken. '. 

e. De Synod'e'wordt er aan herinnerd, dat de Theol. School in 1901, 25 
.Jaren ,zal hebben bestaan, en haar wordt in overweging gegeven of. dit feit 
'ook op gepa.-ste wijze dient herdacht te worden. 
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j. Bet Curatoriuw steunt het ad vies der Comm. voor de ,College, dat 
de uitbreiding van het' Litter'arisch' departe-ment,iD de richting vaneen 
academie in de gegeven omstandigheden door de - Kerk dient tel' h~and genb· 

te-worden, omdat'het thans voor een'e vereeniging niet,mogelijk il?een 
op te richten:,' , 

A. KEIZEJ{, Praes: _ 
F. M. TEN HOOR. Adj, Scriba. 

B I J LAG E VIII. 

E,:rwaaj,de Brooders/ 
De Gomm. van Toezicht iil zo"ke De WCWhte1' heeft het v-olgende aan de 

Synode te rapporteeren: 
1. Dat het boek van den Administrateur l' Juni ]899, nagezien en 

goedgekeurd door het C~!'atorium. a,anwees een batig saldo van $50.3.40., 
tel'wijl de Theol. School $60.0. was ten g-oed~ gekomen. 

'2, Van I'JunfI899·tot 1 Juni 190o.ontvangen .......... $37o.8 ]3 
Saldo vorig jaar. " .-'. . . . . .... , ....... ' , '50.3 -40. 

$4211 53 
Uitgaven .. , .. , .. "", .......... , .. " .. " ... ",,' .$370.8 4.0 

Saldo $ 503 13 
terwijl dit ,iaatste jaar de TbeoL School niet minder dan $7~O te_D _goede is 
gekomen. Sinds de vorige Synode stOl'tte De Wachte1' $135() it;l,_de ka~ del' 
Theol. SchooL 

,3. De boeken van den- Administrateur inege in' goede ord_e be-vanden. 
Bet ,overige vlndt I?len in de Acta, Art. 94. "-

J. -NOORDEWIER, Pres. 
A,. KEIZER, Sec~> 

BIJLAGE IX. 

Toespraak van Prof. H. Benker .D.D. op de Synode der 
Geref. Kerken inNededand-1899. 

Mijnhee1' de P1'csident en lwoggeachte .B1'oede1·s, a!gevum'digden d~r G61"ejo1'" 
meerde Ke1'ken, -hier in Synode ve-rgaderd: . 

De-Chl'istelijke Gereform-eerqe Kerk-v,an· Amerika laat u door mijnen 
,D?-0nd _bartelijk -groe~enl..·wensche?de U genade, nede_el?_' barmhartigh-eid 
. van God den Vader j 10 Jezus Chrlstu5 den'Heere, doordeu·B. Geest. -_ 

,,' Het strekt mij allereerst tot J! roote· vreugde, dat ik hier in 't midden. 
van uwe~ Kerken mag optreden, alwa.ar ik gevoel geen: vreernde: t~ we.'?e.n.-
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Van 1862 tot 1893 mocht ik in uw midden arbeiden. En van 1872, toen 
de Cbr. Gere!. Kerk in ditzelfde gebQuw iri'Synode vergaderde, mocht ik al 
bare Synod en als afgevaafdigde bijwonen, ja el' zelfs, naar mijne zwakke 
ky'achr,en, toe medewerken dat de -kerken jer ondel:scheiden uitlejdingen 
van -]834 en va.n 1886 in bet onvergetelijke jaar 1892 op de Generale Synode 

. te Amsterdam ineenvloeiden tot een kerkverband.-Na d-eze gebeurtenis 
stak ik met meerder gerustheid naar Alllerika over, alwaar de Kerk des 
Heeren mij bij vernieuwing beriep. Als a(gevaardie:de van de ChI'. Geref., 
Kerk in Amel'ika-die genoodzaakt was den ollden naain te behouden, 
maar overigens in geenerlei kerkelijk vel_~band· staat met de zich thans noe
mende Cbr, Geref. _Ker:k hier te lande, overmits zij van heeler harte sym
pathiseel't met de ineenvloeiingder twe;:: gereformeerde kerkeng1'Oepen in 
1892-sta ik thanB in uw midden om u de warme syw-pathie dier- kerk 'fiet 
de Gereformeerde Kel'ken in Nederland te betuigen, . 

Gelijlr- men bet karakter en stand punt del' Gereformeerde Kerlren in 
Nederland, 'otlverschillig of ze in den we~'der scbeiding of del' dolea.ntie 
tot openbaring kwamen, niet recbt kennen kan zonder tevens een blik op 
de Nederl. Herv. 'Kerk te werpen, alzoo kan men ook de ChI'. Geref. Kerk 
van Amerika niet juist vatten, zoo men van de oude "Dutch J:tefol'med 

, Church" niet met een ,enkel waord melding maakt, ' 
Terwille dan vap de jon~ere bl'oedel's, die den oorsprang en het karak

tel' Olner Kerken Elf in_'t gebeel niet kennen, Of bUnne indrukken van haal' 
aileen aan de voor'stellingswijze v~n anderen- te danken hebben, zij korte
lijk gezegd: 

a. -Dat kapitein Hudson in 1609 eerst met zijn sehip 'Ide Halve Maan", 
de baai opvoer, die beden ten dage DOg naar zijnen naam genoemd wordt-o 

b, -In 1613 vond men reeds enkele hutten waarin Nederlanders wooDden. 
Vaal' een paar dollars en een stuk katoen werd, onder leiding van Pieter 
Minuit net eHand Manhatten, waar thans Nf;.-w York is gebouwd, van de 
Indianen gekocbt. 

c 1J;l1619 werd ondel' de Hollanders eene Geref. gemeente g'eformeel'G, 
die in Ds Michaelis in 1629 ha,'l:'n eersten leeraar bekwam, 

(l, Weldra ontstond er strijd over de- vraag: of mOen zieh \'oortaan als
. onderdeel van, de Classis Amsterdam en de pal'ticuliere Synode van Noord
Holland beschouwen zou? dan wel of men-als eene zelfstandjge Kerk van 
Amerika onafha.nkelijk van de Kerk in 't Moederland opt.reden zou. Die 
het eerste verlane-den, noemde men "de Canferenti.e pal'tij"i die het laatste,' 
vcrkozeo, heet,en "de Coetus partij";'wijl de eene in de Kolonien alleen 
broederlijke Conferenties wilde dulden, en de andere een zelfstalldig' be
st.uur-in de koloniale kerken wilde zien optreden.-Natuurlijk dat de laat
sten op den duu/' de ovel'band kregen en er alzoo. naast de Kerk in 't Moe
derhind, ook inA merika een zeU~tandige Gereformeerde kerk ontstood, 
Dutch Reformed Cburch geheeton. 

Eerst in 't laatst del' voorgaande eeuw nam deze Kerk fie Standaards 
van Dot'dl'echt formael aan, met dezen verstande, d-at ze van "de Canones 
\'ao Dordt", ook weI ,',Viif At'tikelen tegen de RemoDsteanten" gfonaamd, 
de dus genoemde "Verwel'ping del' Dwalingen/ ' uitliet welke ook thaos 
nog niet mede tot de Confessie dier Kerk behooren. 

VerdeI' voegde men aan,de Kerkenorde aen tamelijk groot aantal nleu
we bepalingen top, om zoodoende, de Dude Kerkenorde voor de Kerk in 't 
nieuwe land pasklaa,r te maken, wat natnurlijk in sommige ding-en niet ge
heel ovel'bodig was, terwijl men tegen de Dordsche Kel'kenorde in, tal van 
gezangen in den openbaren eeredienst invoerde. 

Was er vroeger strijd: geweest over de regeering del' Kerk en over het 
kerkverband, in het begin ·van deze eeuw kwam er strijd over de leer del' 
Kerk. Er kwam klachte tegen sommige leeraars. die-men beschuldigde; 

12 
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als zouden zij schul dig staan aan,l1opkiosionismp', d~i. aan de leerlngen van 
zekeren ArminiaaDsch g-ezinden"Ds Hopkins ...,-Toen de'kerkelijke vergade~ 
ringen in ,stede van tegen de aangeklaagdeo zich tegen de klagers keerden, 
traden eenige leeraars met hunne kerkeraden ell met bet ~eheel of een 
e'root deel hunner gemee'nten uit het kerkverband. Hierdoor ontstond 
-reeds in 1822, toeu in. Europa nog niemand aan afscheiding- of -doJeantie .. 
dacht,.een uitgetredene gemeente, zich Doemende "True Dutch ,Reformed 
Church", ware Hollo Geref. Kerk. Of de I!rooden waarop men deze dis· 
ruptie baseerde waar en houdbaar zijo, b1ijv~ bieronbeool'deeld. Wij con· 
stateeren aHean het feit. Eel'lijkheidsbalve moet er eehter erkend. dat 
men deze oude 'Dutch -Reformed Church van het oosten niet gelijk mag 
stellen met de Neder!. Herv. Kerk hier te Jande. Zii kent geen' 1816, en 
beeft daarom de Dude grondsla/Z8o, ZOOver ze die aaunam. oak rechtens' tot 
op dezen dag behouden. Als zij het verkiest. kan ze deze toepassen. ' 

Nu kwam in 1846 en venolgens de stroom der Emigratie opuieuw weer 
los. Groote zwermen van menscben uit allerlei landen der oude wereld 
herkomstig, streken in de wouden van Michigan en in de onafzienbare prai-
rH~n van de meer weatelijk geleg-en staten neer. _. . 

Ook van deiil Nederlan'd zoo bitterlijk \'ervoIgde"Afgescbeidenen"kwa
men heele kudden' met leeraars,. ouderlingen en al zich vesl.igen in Michi
gan, onder de (lnergieke leiding van onzen ollvergetelijken Van Raalte. 
:6ij kwamen allen uit de_kerken del' Scbeiding-en,-vonden bier vrijheid om 
den God del' Vaderen naar hun gewflten te dienen. Een 6 a 7 tal gemeen
ten maakten weIdra de Classis uit waarvan Holland (Mich.) hetmiddelpunt 
was. , 

Leden deze koloniale Kerken in 't eerst, gelijk roet elke nieuwe neder~ 
zetting het geval pleegt te zijn, in stoffelijken zin weI eenig, gebrek, in 

. god~dienstig en kerkelijk opzicht waren zij voorwaar geen daklooze 
zwervers, maar goed geordende en.in geestelijk opzicht waarWk bloeiende 
Kerken, die op Zondag en vaak ook in de week de bosschen van Michigan 
deden weergalmen van hun Psalmgezang en vurige gebeden. Zij waren in 
de oog-en del' Amerikanen een soort ISI'aei in de woestijo, een kudde gelijk 
de Waldensen van weleer tegenove1' de dwalende Roomsche herk. Met 
eerbied en bewondering sprak men val:! dit eenvoudig en hiddend \·olk. 

Gelijk schier aIle andere Kerken van 't Oosten was ook de D. R. C. e1' 
op bedacht om onder de nieuw aangekomen Emigranteo'propaganda te ma-
ken voor bunne Kerk., , . 

De Eoard of .,Home IvIissionsBkreeg een wenk om te beproeven of de 
gemeenten del' Hollanders in Mic.bi~an en elders niet "met onze Kerk te 
vereenigeo zijn."-WeIdra kwam Rev. Wyckoff, van Albany de kolm i8 be~ 
zoeken. Hij kon maal' en kf'le dagen blijven. wijl hij zijoe reis naar Wis
consin voortzetten moest. Hij logeerde 'Qij Ds. Van Raalte in diens,-toen 
primitieve plankenwoning.-Hoewel het thans geen Classis was, wilde 
Wyckoff toch g-aarne de broeders spreken. Hiervoor wist Van Raalte weI 
raad. Hij zond een renbode, met een briefje naar iedere nederzettio2: dat 
Rev. Wyckoff gekomen was en de broeders g-aarne \,¥enschte te zien. Dat zij 
-del'balve verzocht \ ... erden om Zaterdagavond (vol gens ana-eren Maandag v 

avon d) ten huize van Br. H. Breek nabij Holland te komen. Dit gebelll'de. 
~ Ds.:Wyckof'f bad drie vragen aan de broeders voal' te Jeggen: -

a. Welke de Standaards-Belijdenis, Kerkenorde en Liturgie hunner 
kerken waren. 

b'. Of zij niet met hunue,Kerkell zeuden willen vereenigen. 
c. O£";dj ook be)1Oefte had den aan stoffelijke hulp, 
Wij voor ons bebben het altijd jammer gevonden dat- die derde vraag, 

zijude geheel van stotfelijken aard, er in dit verband bi-j kwam -De eerste 
vraag was natuurl,ijk met eene verwijzinsr naar de, S,tandaards van Dordt 



VAN DE eRR. GER. KERK 9' 

gemaklieliJk ,te bea.ntwoOl·den.-Op de 2e n 1.: wilt ge met onze Kerk ver
eenigen? kwam het eigenlijk aan. O\'e1' het antwoord op deze vraag, daebt 
men d,an ook niet eenparig. De leel'aal's waren er met kracb't voor am "ja"
te alltwOorden. Sornmigell van de broeders echter maakten b,~.denkiDgen,
al$: a. dat-rueo die vre\';'mde kerk van 't Oosteo bijna io_'t geheel niet keo
de; b. dat niemand hunner baar' taa! verstondj ,c. dat! naar men gehoord 
-ha~. in diekerk niet get'egeld orer-den Heidelb. Ca.te('hismus gepl'edikt 
werd, geen Catechisa'ties maar aUeen Sabbatscholen werden g~hoiIden, 
geen huisbezoeking werd gectaan,belijders van allerlei kerken en secten ten 
Avondmaal werden genoodigd, een bundel van over de 800 gezangi;m was 
ingevoerd en straks ook, dat men in die Kerk Vrijmetselaars tot de ge
meente en zelfs teo ,Avondmaal toeliet. Of nu al deze bezwai'en waal' 
·en van genoegzaam ~ewicht w:;tren oni de inlijving hunner gemeenteninde 
D,R.C. tegen te bouden, zij op dit oogenhlik aan een ieder8 eigen' conscien· 
tie overgelaten. Wij constateel'en hier aLeen het feit, dat er bezwaren 
werden ingebl'acht, geJijk Os. Wyckoff in diensVerslag van zijne bemoei
ingen aan zijne Kel'k dan ook onomwonden erkent. 

Doch . Wyckoff kwam den bezwaarden te gemoet, zeggende: dat Zij08 
Kerk niemand "tegen wil en dank wHde annexeel'en; dat zij daarom voal'· 
waardelijk konJen toetreden.~ -Op deze vool'waarde, nJ, dat de gemeenten, 
als hun later de toetreding tot de D. R. C. voor hun geestelijk of kerkelijk 
leven bleek nadeelig- te zijn, daze Xerk weer vaal' weI konden zeggeu- om 
weer op zichzelf te gaan staan. 

Dit kalmeerde heelwat, of schoon bet gepruttel van "verkoopeo,j e~ . 
"lever'en" lang- nog niet bleek uitgestorven. ' 

Of wij dan gelooven dat b v. Wyckoff en.Vao RaaJte deze gein-eentep 
der' -s,cbeiding op bedriegelijke wijze aan de D. R. C. van :.t Oosten 'heb-
ben ovel'geleverd? . 

Wij v.oor 008 gelooven dit geenszins. Beiden,-Wyckoffen Van Raalte, 
waren eerlijke en 2'od vruch,tige mannen, dre werkelijlr het goede van -hun_ 
volk beduelden. .Maar van kerkl'echt en kel'kl'egeering had den z1j, gelijk , 
de meesten huno"ei' ambt- en tijdgenooten, g-een helder beg"l"ip. Zit zag-en 
daarOtll niet in dat zulk een huwelijk op p-roef er in -kerkre~hte1ijken zin 
\·olstrekt [Jiet door kon. Laat staan nog de wijze waarop het- werd tot· 
stand gebracht. 

Nu van de 1l8stelde vool'waarde werd dan ook al heel spoedig_gebruik 
gemaakt. De gemeente, te Graafschap, Mich. besloot, in eene gemeentever
I!_adering onder leiding van den kerkeraad)n 1857 gehouden, met _schier al:
Ie stemmeD om de D. B. C. vaarwel te i.eg!len en tot bet verlaten- stand
punL de!' eerste koloniale gem_eenten van Michi2'an terug te keeren. In 
een zeer broederliik schrijven werd dit aa.n de Classis bericht, en de gron+_ 
delO er voor opgegeven. 

Nu volgden oak zeer spoedig andere plaatsen, alwaar zich met of. tegen 
de leiding des kerkeraads een Hollandsche ChI'. Geref. gemeente orgaui
seerde~ zich overtuigd houdende, dat deze zoodoende aan de_ conditie bij de 
inlijving bedoeld, oeantwoordden en met' art. 28-30 der Belijdenis des te 
beter accordeerden.-Natuurlijk, dat nu de vijandschap begon. 'En wij 
voal' ons wensche-n niet voor o[Jze rekening te nemen al de hatelijkbeden 
en dwaasbeden, welKe destijdl:; over en weer werden-begaaD. Gelukkig dat 
daarv'oOr thans betere manieren in de plaats zij'n getreden. Aan de toen 
ontstaoe Chr. Geref. Kel'k wordt thans ook naast de oude D. R. C. eene 
plaats vergund, ,welke nog in meer dan een_6pzicht in 't 06sten haar zwaar
tepunt heeft..,-In de :stad Grand Rapids b. v. alwaar ik woonach-tig ben, telt 
de Ohr. Geref. Kerk 11 eemeenten, van welke in 9 kerken in 't Hollandsch 
-en-in 2 uitoluitend in 't E[Jgelscb gepreq..ikt wordt._ De D. R. C: telde dus-
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vei' eveneens 11" gemeenten, van welke men zich .in 2 eveneene uiti:lluitenCj. 
van dOe Engelsche taal bedient. 

Over ODze Chr. Gerd. Kerk nu nog een cokel w90rd: 
1. Aa.ngaande har03 ol'ganisatie. WeI is zij.nog klein en gering in 

vergelijking, van sommig-e andere groote .Amerikaansche ,Kerkgenoot
schappen. Maar zij wu.s nochtans voor God niet te g-ering- om aan baar te 
gedenke'n, en haar kennelijk te, zegenen. Zij"is tot dU8ver staande 'geble-
veo ondan,ks haar veelvuldi!2'8 zwakheden en zonden. En zij 'breidt zich 
nog gestadig uit, niettegenstaande datha,'e Calvinistische beginselen in 
ons groote land in 't algemeen niet in de mode zijn. 

Zij telt: 9 classen; 138 gemeenten; 91 leeraars; 9 candidaten tot 'den 
Heiligen dienst; 3 zendelingen onder de Heid~nen; 3 zendelin}{en onder 
verstrooide gedoopteo, hoewel er op heden maar 1 broeder in bet veld is 
voor deze Inwenqige :'-::ending; 10,528 huisgeziunen; 17,265 bRlijJeude lid

,mateo; 53;141 zieleo. Verder bezit zij eene Theolo;!ische School met een 
sierlijl{ schoolgebouw, met 5-professoren en 51 studenten, terwijL wij bopeD 
aDze Lit_terat"ische afdeeling eenmaal tot een degelijk College te zien aan
groeien, liefst met-achtjarigen cUrsus. Doch onze finantieeJe kracbtschiet 
tot dusver oog tekort am aan dien 'wensch te voldoea. Te meer, daar wij 
niet, gelijk,onze D. Ref. -broeders, zoo'n New .Tersey koe in 't Oosten beb

_ ben, die ons jaarlijks veel en zeer vette melk geeft. Het m()et biJ ons a11es 
uit oo'ze eig-ene niet rijke gemeeDten bijeenkomen. 

Vo.orts bestaaD in al onze genieenten tal van catechisatien en Zondags
s0:holen, en in vele gemeenten oO,k eene Christelijke Scbool. 

Ooze heidenzending is pas begonnen. Zij- werkt thans onder de Indi-
anen met 3 Zendelingen_ / " 

Haar statistiek 'wees bet verloopen jaar aan-: 
Een Inkomen" van .............. __ ... _.' ............... _ ....... $3;666 61 
Een -Uitgaaf van _. _." ... _ .. _ ....... -............................ 4;064 56 
Dus een nadeelig slot van ",' . . . . .. . . . . . . . . . .. ... ... .. ....... 397 95 

Gelukkig- dat wij nog een eitje in 't nest hadden v'an circa $5,1.100, waal'-
uit dit tekort kon worden aangevuld. . ', 

O'verigens sympatbiseert otlze Kerk bijzonder sterk mf:'t de Gerefol'
:meel'de Kerken in Nederland Wij bebben voorliefde voor Neerlanda his
Lorie, voor Neel'ltLuds taal, maar allereerst voor _Neerl~nds ecbt gerefor
meer-de beginselen van ouds. Niet am een klein NederlandjeIn bet groote 
Amerika te stichteo. Maar wij houden naaBt- 4et ,Engelsch tijdelijk de 
N ederlandsche taal vast- am, de Cal vinistische beg-inseIen niet kwijt te ra-. 
keD. vVant te spoedig veramerikaniseeren bleek ons maar al te vaak ver-
liberaliseeren te zijn. . 

" K:mmaal moet eehter d,e overgang van 't Nederlandsch tot het En
. gelsch volbracht worden. Het tijdstip dat dtt zonder schade gebeuren 

kan is niet overal betzelfde, In 't algerueen, kan men zeggen, ligt bier de 
grens:, Zoolang ooze ouders. in en Jllet wie wij in Gods verbond sta,an en 
door welke wij in de leer des verbonds moet.en worden opge\'oed, DOg 
slecbts in 't Hollandsch kunDen denken en bidden, zoo lang moet Otl:;>,Q 

- gbdsdienst in huis eo in kerk, nog in onze moedertaal worden gehouden. 
~DenkeD eo bidden zij eyen g-emakkelijk in 't Engelech, daD kan en behoort 
de ovel'i;ang te worden volhracht. Schoon wij er toch op staan dat ooze 
kiuderen ell kindskinderen Hollandsch blij\'en leeren, opdat de familie~ 
band en \·ooral de geloofsband met het- moederJand warde bestendigd. 
Daarbij mag !pen iri Amerika nimmer vergeten, dat niet_ aHeen de gl'ond~ 

. beginselen van het statltsleve'b in onze "United :3tates~' van de Unie van 
Utrecht zijn afgezien, maa)· dat oak de Belijdenisschriften, KerkenOJ'de en 
Liturgie van onze Kerken in Amerika uit de Nederlanden herkomstig zijn. 
'Vooral-in ouzen tijd-bebben wij dep. steun en den inv-loed" van de Gerefor~ 
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roeerde Keeken van Nederland vannoode. Gelijk io de' oatuur de atmos
ferische naweeli:ingeo van 't westelijk halfrond, met zijn reusachtige berg
ketenen zich ,eenige dagen later op de Eut'ope'esche kusten gelden doen!. ~l
zoo lijden wij in Arnerika omg-ekeerd ontzaglijk van de vernielende orka
nen \velke eerst in de ongezonde atmosfeel'.der Duitsche en Nederlandsche· 
Universiteiten ziju opgestoken. En 'komt tha.ns nauwelijks Een stoomboot 
uit Europa binnen, waarmede niet een gt'ooter of kleiner hoeveelb'eid 
Duitsche tbeologie wordt geYmporteerd. Tegen den i-nvloed van 'al daze 
vatschelijk genaarnde ,.wetenschap" kunnen 00::3 llwe Hooggeleerdeman
als Kuyper, Bavinck, Rutgers en anderen met hunoe wetenschappelijke 

_werkeu, in en voor onzen tijd geschreveu j uitnemenden dienst bewijzen. 
Ook hunne bezoeken aan ons land hebben uitnemend gew'erkt. Nog on
langs klopte in al onze Kerk~n het Jurt, toen wij uwen uitnemenden theo
loog, uwen ,?oortrefl'elijksten journa!ist, uwen eminenten politieken leider 
D/,. A, Kuypet· onder ons zag-en verschijnen, "teneinde van onze toestanden ,! 
en ons streveu in loco zicb t6 overtuigen. Telkens als hij tot ons het wotlrd 
richtte en de Cal vi(,istische beginselen uiteen Z"ette, dreigde aan het ditve,-
rend gejuich schiel' geen einde, te komen, Het is de vurige wenseh van al 
onze Kerken dat de doo/' hem gepredikte beg-ioseleo er bij ons Ameri
kaaosch volk diep mogen ingaan en ook io, andere Kerken naast de oDze 
l""og mogen nawerken. - Wij wa2:en het zelfs te'vertrouwen, dat 1e persoon-
Hjke kennismaking me~ ooze Chr Gel'e!. Kerken hare Theol. School niet 
Du-laten zal op de sympathie van oozen zoo hoog vereerden bezoek~el' met 
ooze kleiae Kerk eenigen invloed utt te oefenen, . 

Wij verwachten eeD gUDstigen invloed van de 'wetenschappelijke en 
tevens kerkelijke oDtwi,.kkeliug del' Calvinistische beginselen op" het 
den ken "en handelen onzel' Amerikaansche Kerken. " 

Edocb, wil die dezf;l hegioseIen ,begeereo' ontwikkeld ~n gehandhuafd 
,te zien staan, vooral in Amerika, voor twee uitersten bloot. Vooreer-st· 
VOOl'" een eenzijdlg sU,bjectivisme,.dat naar:rr..B"thodistiscben trant. geloo{tin 
zijn eigen geloof en bekee,ringshistorie, instede v.an in Hem, die .den gou.-
delooze rechtvaardigt .. _, , ' ,'. . . 

Het andere is een· eeniijdi'g obj~ctivisn:i.e.'da.t 7.ich vastklemt aan en ver~ 
trouw·t op vet'onderstelde wedergeboorte, aan bet gedoopt zijn en aan bet 
lidmaat zijn van de Kerk enz., zondel' 7.ich te 'bekommeren am geloofstoeei
gening en vernieuwing des. ,barten. DH zou ops, eel' wij ~t wisteu, terug
voeren naar de gevaal'lijke wa_teren yan hat "hrave Hendrik.kenl!-christen
dom met zijne bewering: .,HeidenEin en Jodeu, jawel, die ·moeten weder
geboren en bekeerd worden, maar wij Cbristenen iijn immel'S gedoopt,17 
aan welk moel'as wij nog maar pas .ontkomen zijn. Alsol d~,t· heerlijk ge
nadeverbond met al zijne beloften niet juist daarom gAgeven was, dat het, 
in den weg van bekeering, door een levend en beilzoekend geloof ZOll -wor-
den.-omhelsd en verw:erkt. . . 

VOOl' de doorwel'.king van onze echt gereformeerde beginselen en tot 
afwering :van het zooeven 'aangeduid tweeledig ge-vaar, kan ons ook zeer ~e ~ 
stade komen een welomschreven .,Kerkelijke Correspondentie," zooals ze 
door onze vaderen op de Synode te Em~den in 1571 begeerd en door o.ie 
van Dordrecht HiIS-'I9 beoefend werd. 
_ pver zulk een Kerkelijke'Correspondentie-ten onrechte vaak l!Ker
kelijke Vereeniging" genoem,J-werd door on~e Kerk in den laatsten tijd 
nog.onderbandeld met de "United Presbyterian Church" in Noord Ameri
ka. Men zou ze de voortzetting van de Kerk del' EI'skines (1.733) kUDnen 
ooemeo. Er was ecb,ter verschil van opinie over den' aard eJl den .!!raad 
vanv81'eeniging dezer re8pectieve Kerken. Op de vraag. aan de U. ;Po 
broeders Iledaan: op welke wijze zij zich de relatie tusscben hunne en onze 
Kel'ken dan l.'oof'stelden, werd hunn'7rzijds ten antwoord geg-even: dat zij 
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,eene norganische \'ereenig-ing" verlangden, welke ten slotte eene oplo8sing 
van de eene kerkengroep it;L die. del' andere tengevo]ge zou hebben. 

Onzerzijds werd opgeruerkt dat er. drieerlei soort van -vereeniging 
. denkbaal' was: 

a. Eene organische vereeniging, welke de Heilige Geest zelfs reeds 
tusse:hen Christus also Hoafd en zijne geJoovigen ala leden ziJtls lichaams 
heeft tot s~and gebracht. Deze behoeven wij dus niet meer te bewerks'Lel.
ligen. Zij bestaat reeds tusschen Chph,tus en 1e zijnen, en tusschen de 
zijnen in Christus. onderling. 

b. E"en, Confedel'atieve vereenJging, waat'door twee Kerken sameu
vloeien, die dezelfde standaards bebbeD; of ook van welke een ,van beide 
haa)' Belijdenis, Kerkenorde en Littl,rgie opgeeft en die van de Kerk, tot·: 
wier kerk\'erband zij ingaat. overneemt. 10' dit geval zou 81' oa de vet'ee~ 
nigiog maar eeoe Kerk overblijven, en -ook maar eeoe Belijdenis, Kerken
orde en Litul'gie. Stel eens dat het tusschen uwe en ooze Kerken tot zulk 
~ene samenvloeiingkwam {zoo-werd onzerzijds g-evraagd) war·e het dan" 
niet het best, dat wij alsda,n de standaards van Dordt- aannameo en die van 
W,estmioster slippen Heteo, omdat: eer::-.tgenoemde meer dan een halve 
eeuw DudeI' zijn? , . " 

Ooze -Presbyterische broeders gaven-ten antwoord, dat in zulk een ge
val hun heele Kerk uit elkander zau spatten. Wij "roegen onzerzijds: wat 
o.f-de onze,d~n wei moest doen, die zbo dOOl' en d90l' Dordtsch is, en daal'bij 
nog met de voortdul'ende emigratie uit" de Nederlanden naar hier te reke
'nen heett, 

c. Eindeliik een ,,,Kerkelijke Correspondentif'," waal'bij iedere kerk 
baat; eigen kerkverband _en h!J.al·_ eigen Confessie; Ke:rkenor,de eo Liturgie 
pehoud';. Bij zulk eene .correspondentie k~n men de standaards del' ande~ 
J'e kerk onderschrijven, als zijnde ,goed gerefc;wmeerd. Dat ruen daarbij 
na~r elkanders meel'dere vergaderingen, deputaten met ad viseeren'de stem. 
en over"en weeI' aan elkaar attefiiteel·de tel' plaafse waar geen gemeente van 
het'eigen kerkvet'band' w6rdt ge_vonden, en, volgens -welke correepondentie 
men elkander telleno\'er 'derden kon steune_n ·en de3verkiezende op zen~ 

,diIlgsterl'ein zou kunnen samenwerken. ' 
-Daa.r echter ooze U, .p-. blijkbaal' iets anders- bf'doelden, dan wij kon~ 

de-n toestaan, is de onderhandeling afgeb!·o!l:en, onder de uitdrukkelijke 
verklaring OilZel' Synode, dat wij gaarne bereid zijn om niet slechts met de 
U. P. Church van Amerika, maar met alle Gerefor'meerde Kerken ia,de 

- wereld. in den zin van ket'kelijke. cOl'respondentie, in connectie te treden. 
Onze Kerk zou daarom wenscheo dat de zaak del~ kerkelijke cOl'l'esponden
tie, bij gemeenschappelijk over leg dezer vereenigde Kerken, onder leiding 
del' Gereformeerde Kerken van Nederland, DadeI' werd' geregeld . De 
gT"onden en grenzen dier corl'espondentle zouden moeten worden a,'angege
,_ven. Men kan b.v. nietin,zustedijke'corresp,onde'ntie treden met Kerken, 
die de Gereformeerde b,elijdenis nog weI niet formaliter hebbeD afgeschaft, 
maar die in d'e practiik toch toonen, dat ze al hunne leeraar.:$ laten begaan, 
w'anoeer deze een geheel andere leel" gaari v~el"bl'eiden. Rome--liet forma
litet· nimm'er een eDkel stuk-der Oecumenische bdlijdenis, ~lo8, rna:!r leert 
toch openlijk eene leer, die de Vaderen zouden verfoeid hebben. De lijnen: 
dienen dus uitgestippeld te worden met welke Kerken men weI, eo, rne.t 
welke :;teen correspondentie mag worden_ aangeknoopt. 

Men verzocht mij hier te zeggeD, dat wij g-aal'ne zoud_~n zien dat de 
Gereformeerde KeJ'ken van Nederland zoo spoedig mogelijk _in overleg 
traden met.zulke Kerken, die zonder -tegenspraak als Gel'eformeerde KeI'
ken 'mogen gelJeD, om gezamenlijk tot eene welomschreven corresponden
tie van Gereformeerde Kerken te mogen komen. GaaI'ne zal oDze- Kerk 
daartoe medewerken. 



VAN i::>E,CHR. 'GER. KERK 95 

Overigens,' waarde President en geliefde Broeders, laat ODS moed holi· 
den in den strijd ook in onze _veel bewogen dagen. 

Laat ons elkanderen waardeeren en ,op elkanderen acht bebqe'n, tot 
opscherpllJg del' lieIde en del' goede wel·ken. God heert ~en groot werkte 

·doen, met name voor de Calvinistische Kerken in aUe landen. -
Make de Heere ons allen bel<waam en getrouw. 
Zoo dan mijne geliefde broedel's. zijt s~andvastig, onbeweeglijk. altijd 

over'vloedig- zijnde in het werk des Heeren; als die weet dat uw al'beia niet 
ijderis in den Heere. 

H. BEUKER. 
GI'oningen, 17 Aug., 1899. 

PROF. BEUKERS SLOTWOORD AAN DE SYNODE TE GRONTNGEN: 

Br. P·res. en gel. bToede1's! 
Ik zal niet ~veel van uwen tijd vragen, Ge kun_t niet'veel tijd missen. 

Bij een afscheid passen ook geen lange l'edevoeringen. -
Een woord van dank aan den Eerw, President en al de broederen hier 

verga,derd:' .l\iaal' ik dank hovena! den Heere del' Kerk, dat Hij mij hi~r 
bracht en mij veel onder de broederen deed genieten zoodat ik met de aan· 
genaamste herinneringen naar Amerika terugkeer; alsmede dat. over en 
_\\'eer is betuigd, dat er voortaan, samenwerkende correspondentie zal be· " 
sta'an tusschen uwe-en onze kerken. 

Vaartwel, mijne broeders! .s:oudt moed, "'Yant ODS werk"is het belang..: 
rijkste inheel de we reId. Er komeu groote werken tot stand in dnze eeuw 
doch de meerdere open baring del' Gereformeel'de en Calvinistische begin~ 
selen is groot81' dan die, wiil zij het rijk Gods betreft, dat al meer en meer 
zal toenemen. ' 

Misschien zien we elkaar niet weer. Doch de geloovigen zien ~lk~ar 
zeker weer, Dan zal de gemeente en elke ge-meente blijken te zijn eenspie
gE',lbeeld van Gods plan, en de Middelaarsdeugden van Christus zullen Iveer
kaatsen. • ' 

Gedenkt onzer, bl'o::ldel's, als wij zullen zijo heengegaan-- en gedenkt 
a1 oozen kerken, wetende, dat zij uw raad, uw \-oorlichting,-uw gebed zeer 
van noede hebben.-

Nog ecn laatst woora, hetwelk eobter _Diet. was ingevuld. 

Volgens de Acta del' Nederlandsche Synode sprak Pi·of. Wielinga daar·-· 
op on zen Beuker aldus toe: 

Wij hebben u met_blijdschap-wedergezien, [ij-et leedwezen zien wij u 
vel'tl'ek~en. Gij hebtde_'Synode niet biJgewoond als toeschouwer maar als 
mede-arbeider. U w beeld blijft in ODS midden YQol'tleven; gij zijt een " v:an 
die levende bL'uggen, die levend~ draden, w,elk.e de' gemeenschap- tusschen 
de Kerken in Amerika en die· in het moederland in stand houden. Blijf" 
dat nog lang" Mage uw' arbeid eene rijke vrucht afwerpen voor :uwe Ker
~ken In Amerika, ja voor geheel Arnerika. 
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BIJLAGE X. 

Rapport'der Comm. benoemd.inzake Geheime Genoot. 
, schappell. 

EWl'1vaarde -BToedeTS en Vo,dc?'SJ 

Uwe Comm. heeft de ingewikkeJde taak haar opgedrageu zoo goed baar 
mogeJijk Wacbten te verrichten, en heeft. het· volgende u a18 rapport aan te 
bieden. Vooraf mer ken wij op, dat het ons I'!}adzaam toescbijnt dat de Sy~ 
node niet telk~ns eenige. G. G. (tenzij bii wijze V:iLll appel" voorgebra'Cht), 
met name veroordeele, geve.nde daardoor den s!3bijo, alsof de niet met na
me veroordeelde en genoemde minder strafbaar zijn, maar zich- moet hou

. aan eene duidelijke verklaring. van ODS stand punt tegenover aIle G. G. 
in 't 'algemeen, latende aan de batrokkene kerkeraden of Classes over of 
eene. zekere Vereeniging die opdoemde onder het rubriek: G."G. va It of niet. 
J3:e'tg"en in onze Kerkordenin~(pag'. 42l Leden del" Kerk, Sec. I uitg~· 

wordt is o.L voldoend,e. Hiermede bedotllen wij echter niet dat men 
intwljfelachtige gevallen de Synode uiet" zou moge.u raadpfegen. awe 
Comm. heeft zich op dit standpunt geplaatst en uiet.getl'acht 'u 1n kennis te 
stellen met eeuige nug niet met!. name veroord~elde G. G. maar we. eene 
korte schets U aan te bieden, waarin kort bet standpuot in ooze Kerken~ 
ordening uiigedrukt wordt verdedigd en den Kerkeraden een leiddraad 
aau de hand .. gegeven hoe in c'oncreete gevallen te handelen. Op 5 pup ten 
wenschen wij uwe aandacht te vestigen. 

I. Kan door hen, die geen leden van de "Lodge"" zijn een vertrouw~ 
baar oOl:deel over de G. G. worden geveld? Dom'de vrienden del' "Lodge:! 
wordt beweerd dat een G. G: l juist owdat het geheim is. onge::::aakbaar ·is 
vOQr d,e niet ingewijdenl en dat daarow al de critiek van zoodauigen ge
beel giswerk, is en mitsdien weinig waarde heeft. 

Tot antwoord eehter kan dienen dat de G. G. een openbaar geheim zijn. 
~n dat men uit vele brannen, met name door vroe,!lere leden;·~n hun eigen 

,-standaard werken l het weest verborgene van de lOire kan gewaar worden. 
De",National Christian Association H .is immer in staat de meestvolledige 
informatie in dezen te geven. Dan zeggen ze dat de vroegere ledeu door 

, hun wegloopen en bet openbaren del' Gebeime Genootscbappen, brekers 
van hunne belofte werden en dus geen vertrouwbare wenscben zijn en het 
daarom niet recht is' hun getuigenis aan te nemen en da,t van de 'trou\'Ve le

,.den del' Loge niet. Hierop kan geaotwoord, dat, of schoon e1' de Loge t 
hebbet verlaten uit mindel' prijselijke motieveo, zij die 'uit drang des 
gewetens onder de schande en schade wet de Loge bra ken. jnist daarin be· 
wijs van hun waarheidsliefde en trouw geven. terwiil daartegenover bet 
lid del' loge! in dezen juist niet \'ertl'ouwbaar' is-l doordien zijn belofte tot 
geheimhonding hem de noodige vl'ijheid van spreken heeft beroofd. Dan I 
werpt men ODS tegen dat hetgeen we van de Loge weten slechts brokstuk

'ken zijnl dat degenen, die de G. G. verlieten meest van de G. G. qer lage
re klassen zijn, en de ee'rste graden del' Vrijmetselarijl 'zoQdat we, DOg 
slechts een blik in het ruwe voorportaal bebben geworpen·en het eig-enJjjke. 
mysterie door ODS niet wUt'dt beg-repen. -
. Doch wij herinneren aan het Engelsche sp1'eekwoord: "We do not need 
to eat a whole cbeese to deterwine its quality." Vilanneer de inwoners 
van een buis in het voorportaal'ongerecbtigbeid bearij'len, za'l zeker in de 
binnenkamer de recbte vroOI;nheid niet heerscben. Ook beboeft rilen niet 
onbekeucl te blijven met de hooge graden. Eindelijk wiiz'en we e1' op dat. 

"het niet noodig is ~lk, G. G. in It biizonder te beoordeelenl weI' bestaat er 
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.2radueel vel'sehil in booeheid,· rnaar toeh zijn allen in wezeo en doeL 
, eefl. . 

-.. '-'~' (Zie The Essential Oneness of all Secret Combinations hy Rev. 
John L-evingston.-) 

II. Wat is een geheim genootschap? 
Wallneer e,enige pel'sonen onder elkander een geheimhebben', dat ande

reu niet behoenm te weten, en zij elkaar beloven, stil te znIlen hou~ 
den, maakt ait -hen zonder meer geen G. G. en is -op zlchzelf uiets vel'· 
keerds. Eeu' geheim is geen,zonde. -Ook maakt het geen geheimgenoot· 
schap wanneer een Vereeniging niemand dan-de led en tot hare vergade· 
ring wil toelaten, eu niet elk als lid wil opueman. Evenmin ligt het speci~ 
fieke of zondiQ'e in het hebben van een eigenaardige handgreep, of hetdra
geD van een onderscheidingsteeken, zelfs sommige leeraars hebbeu een on~ 
derscheidingsteeken. Dus het dragen vaneen zeker tee ken is uiet hetzelf
de, als het dragen van het teeken van_het Beest, Eindelijk is het de G. G. 

--niet bijzonder eigen of maakt hel:} ?;ondig, dat ze hulp·vel'eenigingen 2;ijn, 
en de leden elkaar in Dona en dood finantieel steunen. 

"Definitie"-Een geheim genootsclmp iszoodttnig een vereeniging', wel~ 
ke van- elk d-ie lid wordt onvoorwaardelijke gebeimh9uding van alIes wat 
'tot, de Loge b",hoort, door plechtige beloite of eed Yordert, zonder dat offi~ 
cieel de inhoud van hetgeen geheim -moet worden gehouden den candidaat 
bekend is en tevens hare leden verplicht tot g~'heel onbeperkte of tenminste 
te weinig beperkte hlllp"en gehoorzaamheid . 

. III. 'Critiek. Veel hebben wij tegen deze G. G., __ zooals hierboven om-" 
schl'even, en zooals zij zich krac-htens ~un beginsel o_penbar~n, In te bren~ 
gen. 

1. Hun eed of belofte van geheimhouding, om trent iets dat nog onba
kend is, is zeer.oDvoor·zicbtig en zondig. Men verplicht zich dan tot be~ 
dekking van aUe wogeJijk kwaad, Al ziet men :ater welgevaar, waarte· 
gen men volgens God& Wet zijnen naaste zou moeten waarschuwen, dan 
mag men het niet openbaren~ Zelfs al zou iemand bekeerd worden en de 
10i(e verlaten, en zich in zijne conscientie geroepen gevoelen tot openbaar 
getnigenis tegen de loge, zon 'hij dat niet 'wogen volgens zijn eed of be-

._lofte. Zulks is !{eheel ongeoOJ'loofd, geheel in str-ijd met ODze zedelijke ver~ 
plichting, is misbruik illal~en van den eed en mitsdien van~Gods HeiligBn 
Naam Nbg meer komt die heiligschennis uit als men let op de barbaar
sohe woorden en de vreeselijke vloeken, die men zichzelf bij de breking 

., van den eed of de belofte toewenscht -(Zie b,v. HanJtb.oek·der Vrijmetse· 
lai'iji en ook bovengenoemd boek van Levingston, cbap. 6-9.) , 

Of eene beloite wordt gedaan of een eed afgelegd maakt geen wezeJj~ 
lijk, aUeen gradueel verschil,. De eed toch is aIleen om del' zonde wi! in
gekomen en des _christens "ja" moet de weldoordachtheid en vertrou w baar· 
heid van een eed bezitten. 

2. Een ander gevaarlijk en zondig element is_te vinden in zoodanig 
eene onbegrensde belofte tot onderlinge hulp. In de laagste graden 'vail 
Vl'ijmetselarij worden _moord en verraad uitgesloten d.och iude hooge niets. 

Ook dB ande.re gebeime genootschappen hebben soortgelijke beloften. 
(Zie de constitutions van de "Maccabees," "ModeJ'n Woodmen" en "Odd 
Fellows.") -:--'. ...,~q-',_,"v ,-~,,~~ 

Zulks moet groote schade aanbrengen' op 'elk gebied van he,t leven. 
In de maatschappij worden ·op zelfzuchtige wijze de leden van de loge 
vool'-getrokken, wordt promotie verbonden aan het lidmaatscbap del' loge 
en niet aan persoonlijke bekwaamheid. Dat kweekt luiheid en ontmoedigt 
de ij'verigen. Nog schadelijke~ invloed oefent het uit in den Staat.-:-Zie 
Disloyal Secret Oaths by Joseph Cook en Christian -Cynosure van Juli 
1900, pag. 16. 

13 



98 ACT A DER SYNODJt 

Bet bebeerscb.t soms de stenibus. Men bedrmke dat meer dan 2,000 000 
van ooze st_emwers tot de.1oge behoOl-8n. Ret verlamt de kracbt om de 
boozen te stl'afi'en. Hoe kan een lid del' loge zijl'l broeder vel'oordeelen of 
81' teg-en getuigen? Oak de kel'kelijke tucht kan er door belemmerd wor~ 
de-no Bet beheerscht soms de keuze van LE8ral'en in de gemeenten. De 
Loge is dus uiets minde,r dan eene-verborgene samenzwering, tegen en ver
woest,ende kanker in Staat, Kerk en Maatscbappij. 

3. De Loge leidt9lls in een voor. den christen ongeoorloofde broeder
schap. Omdat ze zondig ziju in beginsel. _kuunen de G. G. niet blijven 
staan bij de zonden die rechtstpeeks--uit de definilie af te leiden zijo, 
'!Daar mQeten boe langer 110e meer ontaardeo. Z.i~ zijn oiet mel:'r wat de 
practise he Vrijmetselarij v,an de Middeleeuwen. en de specu!atieve Vrij
metselarij van het eerst d8r 18e eeuw w,us, (zie Chambers Encyclopedia, 9). 
Gewakkelijk laat'zich deze ontaarding begrijpeo. Omjat ze zondig zijn 
io "begiosel sluiten zich bij voorkeur daaraan allerlei goddelooze menechen, 
vloekers; dronkaards, ongeloovigen, Godloochenaa.l's, Jaden, heidenen, 
Socialisten, enz.' Allen klassen van menschen die zich in de van God 
gestelde Vereenigingen mindel' thub gevoelen. WeI IDoeten wij oak met 
al die klassen in de maatscbappij meelevel1, maar zondel' noodzakelijkheid 
e1' moedwillig een bijzondere broederschap meete sluiten- is een koppel en 
van Christus aan Belial. van den ongeloovige aan den geloovige, het aaD
trekken van een juk met Geo ongeloovige, en is niet te rijmen IDet het 
heerlijk model ons in Ps.1 gegeven. De Bijbel spreekt zoo duidellok:en 
,Dadl'ukkelijk op dit punt. Het Israel Gods mag niet met de werela een 
broederschap en vaoral geeD gezworen \rqrbond oprichten, waa.l·van het 
doel is om dan sam en als een van bart handelend op t8 treden op elk ter
rein d,es levens. Het moet de wereld verla ten. zich daarvan afzonder·en. 
Wie een vriend del' wereld wil ziin, wordt een vijand Gods. De kind~ren 
GQds bebben een van God verordende broederschap, en d'aiw moeten ziJ 
zich aan houden, want w'at medeg.eel heeft de gerecbtigheid met, de onge
rechtigheid, en wat gemeenscbap heeft bet li9ht met de duistel'nis, en wat 
samenstemming beeft Christus met Belial,-d,e-geJoovige_ met de ong-eloovi
ge, de tempei Gods met de afgodc-n? Daarom zegt d,e Heere: Gaat uit 
het midden van hen, en scheidt u at, en -raakt niet aan hetgeen on rein is. 

4._ De ,Initiations" del' log-e zijn een christen onwaal'dig Uit het ge
halte del' led en voIgt onmiddelijk een ander'kwaad. Zijn ze hoofdza.kelijk 
"menschen, die- geen vermaak hebben in de Wet Gods, dan worden andere 
vermaken gezocbt. Niet aIleen \vorden vol gens het 'getuigenis van \"'I'oe
gare leden kostbal'e feesten en onfatsoenlijke drinkgelagen dikmaals !te
houden, maar voora.! moe ten wij wijzen-opde ,)Initiations" (inlijvingsfor
mulen) - De candidaten worden g€'blinddoekt, Iledeeltelijk-soms bijna ge
heel-ontkleed, doodelijk verschrikt, aan lichaamsgevaren bloot·gesteld, 
schijnbaar gedood, begl'aven en nit de' dooden opgewekt. soms tW88 uren 
gepijnigd, gesard) nitge:scholden. - Bovengenoemde hoeken en nag vele 
andere geven overvloedige voorbeelde_n.-De .• Initiatior!s" zijn niet bloot 
la,( kinderspel, maar tommige gevaarliJk voor het licbaam, zoodat reeds 
velen er het leven bij ver}oren. Andere_ zijn onfatsoenlijk. Geen eer
baar mensch wil zich zoo ten toon 8te11en tot vel'maak van ijdele Heden; 
DOg veel-minder is het geoorloofdvoor den cht:isten, wiens lichaam door 
Christus gekocht en een _tempel des H. Gees';es is, en die zich in aIles als 
een kind' des Jichts beeft te openbaren, De Heere eischt: Hebt g-eene ge
meenschap met de onvruchtb!3-re werken del' duisternis, maar bestraf ze 
veeleer, want wat heimeliik van hen geschiedt.is schandelijk, oak te zeg
gen, 

5. De z,g. godsdienst in de loge is eene v:erloochening van den eenh 
gen weg del' zaligheid. ~e neiging om all~s in een godsdiellstig kleed te 



VAN DE-eRR. GER. KERR 99 

steken vindt men-oak in de G. G. Zij behbpn hun "Chaplains" amin'de 
godsdjens~ige vEwrichtingen Vaal' te gaan. -In ce loge word-t gebeden, -ge~ 
deelten del' H. Schrift gebruikt, de Bijbel soms gekust, en met de hand 
op den Bijbel de eBd of de belofte afgell!-gd, Gaed hezien is dit alles miB~ 
bru'ik, ja sp)tten met de Schl'ift en gebeel den gooBdienst. Gedeelten del' 
Schrift, t"ooral de, naam Jezus mogen niet worden genoemd, om andel'sden~ 
kenden niet te kwetseD'. De gedeelten del' Schrift., die gebl'uikt ,,(orden 
rule-ken ze-llit huo vNbar.d b.v. als zij zeggen: - "Daar zij licbt" ?tanneer 
den candidaat den blinddoek wot'_d,t afgerukt. Run 'bidd'en is ,£:odonteerend 
spottf:'D. Dcnk·b.v. aan bet l'oerend _gebed rondom iemand, die, ze spel'en 
dat dood is. Een 'eed zoo af te leggen m8t de hand op den Bijbel, welke 
zoodanig e,en eed verpordeelt, velTaadt een slapend -of ve-rkJ'acht -geweten 
en ontheiJigt de Schrift. Doch bet el'gste va.n dien 7.g. godsdif;'lDst del' lo
ge js, d~t die zelfstandig ,Daast en dus tegenover_ den Christelijken wordt 
gesteld fOn de ?aliuheid aan bet ,trouwe. lidmaatschap van de loge wordt 
verbonden. Zondel' geloot in de Scbdft; en den Christus, door het getl·ouw 
betalen van zijo inleggeJd en contributie gaat bet trouwe lid del' loge, am 
het 8\ren of bi.i J ood of ongeloovige of Christen is. naar'de Grand Loge hIel"
boven.-Zie Handboek del' Vrijrnetselarij door Ronayne, p 207, en De 
Wachter-van Juni 181i9 over de "Odd Fellows." 

Een algemeen Vaderscbap Gods wOl"dt erkend, docb d.e Drieeenige 
God des Bijbels wOl'dt dnor verzwijging ronduit geloochend. De Loge 
ste1t Cbristendom. Islam, Buddhisme, eoz. als geordineerd naast elkander, 
alsook de Schrift naast de beidenscbe oorkondeo. De naam vf\.n Christus 

f wordt daarom wowel als die van Mobammed opzettelijk uitgelaten uit aIle 

I gebeden, eedzweringen en ceremonien, ja zelfs uit aanbalin'gen van Bijbel~ 

\ 

.teksteo waa.rin zijo naam.voorkomti en zoo wordt die Naaru boven alle na~ 
men uitgeworpen, zelfs uit zjjn eigen WOOl·d. Met b~t oog daarop is ~e
makketijk te verstaa.D, wat door Ronayne en anderen wordt beweerd n.l : 
dat vele van de ceremonieo en plecbtig'heden del' loge ontleend zijn aan 
dpn afl!odendienst-zie "Ronayne l{emirliscencf's" en .,Misonry and Ma- _' 
sonryand Baalworship." ltldetltical. De z.g. godsdiellst der loge IS dus· 
een verborgen tel"ugke~ren to.t df'n afgodsdienst del' beidensche mysterien. 
Daarom bebben de G. G. dan ook geen eerbied voor den Sabbath en bou
den dikwijls hun "meetin£s". "excursions)! en feesten or dien dag, waar~ 
over EngeJsche Kerken erg klagen, 

6. EindeJijk is zeer af te keuren die onbepaaJde belofte van geho'or~ 
zaamheid, nog eel' de cand'daat bekend gemaakt .is met de wetten, regels 
en edicten der loge~ De eel' die Christus als -Konin'g t.oekomt geeft zij aan 
zichzelve en vel'heft da'ardoor bet leven del' loge boven allfs, geeft haar de 
alleenheel'scbappij over bare- leden. Zij tr~lC,bt dieDstOlgep.s bare be
stumsleden op te luisteren, ja, te verg"oden met goddeliike eet'etitels zooals 
b v .• ,Souvereign Ma"ter," !1 Worshipful Mastel'," "Right worsbipful Mas~ 
tel'," "Most worshipful Grand Master,!! ,.Righ 'Priest," "Grand High 
Pt'iesV' Most Excellent Grand High Priest," !,Price Potent Grand Mas
ter, .,Price Illustrious Grand Master_," "GI'and Elect Perfect and SubIime 
Mastel''' enz. Terwljl'zij ook hare centraJe vergaderplaatsen, -dTe Ileheim
zionl;!e labar-inthen noemt met den naani van tempeL als ware-n zij in den 
hoollsten zin GodCleliike heiligdommen. En zij heeft de Ark des Verbonds, 
de bloeiende staf van Aaron, de borstlap voor 'den Hoogepriester , de kope~ 
ren slang. Jehovah,in den l:>randenden braambosch, enz.-al heiligschen
nis eon strikken van Satan om daardoor· de zielen ontl'ouw te maken aan d-en 
van God gezalfden Kon'ing en ze te binden onder het julr del" loge. -Bet is 
alsof eell antichrist zich hier in den tempet v6)'hefL als een God op den 
tt'oon. N-iemand kan den ced van trouw aan de loge 'zweren en tegelijk 
loyaal blijven aan Ghristus den Koning- del' Koningen, den ~eer der Ree-
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reno Niemand kan-twee heeren dienen, of hij zaJ dan e~nep haten~ en den ,
anderen liefhebben of hij zal den eenen aanbangen en den andet'en- verach. 
ten. Wie zich aan twee heeren verbindt kan zich toch slechts voor Mn 
,,-an beiden recht interesseeren. DoO pas ingewijde merkt dit niet altljd 
terdtond op, maar juist daarin li!lt het g-rootste gevat\r. Het gaat bij -~ra~ 
diiD, !liet amhQog zonals het heet- maar naar ""'beneden. Lang-zamer'hand 
worden de zielen omg-ewend van den _velligen weg tot den wa.ndel naar het 
vleesch. nZoo de spijze zoo de zie1." Leeft ierriand uitden:Christus Gods 
dan-zal hij daardoor ook opgebouwd en tot God geleid worden. Doch leeft 
hij uit wat de loge opdischt, -dan wordt hij daardoor del' we reId gelijkvOl·· 
mig. " 

7. Andere bezwaren,ofschoon wel d'er o\'"erweging¥,raard,maar die tach 
op ziqh i.elf de leden del' G. G. niet ,,-censurabel" maken voor de Kerk, 

,gaan wij sti.lzwijgend voorbij, als b.v. het wegnemeo van de guiheid ·en 
vertrouwelijkheid in bet huisgezin. De verkwisting van veel geld, dat in 
de-gezinnen, kerk of maatschappij noodig was, Het 1'OOV6n van "veel t:.ijd 
door de loge. Het verslaafd worden aan de loge gelijk anderen aan spel 
en drank. De enghartigbeid van hun zoogenaamde philantropie. De 
groote "humbug" die er zit in assurantie van de loge. 'Doch geooeg. Het 
verhalldelde samenvattende en plaatseode naast Gods heilige Wetl zieo 
wij dat-de G. G. zooals die zich in verschillende t:.akken Ope.nbaren, bet 

meer het andere mindel' io e.trijd zijn- met bet 1e gebod door een lZods~ 
dienst te stell eo buiten en tegen de Scbrift,j het 2e gebod door bun symbo

_liek aan -de Idolatrie ,ontleend; het 3e gebod door de- ongeoorloofde eeden 
'en beloften, mi8bruik del' Schrift'en aanroepen van Gods heiligen' naami 
het 4e gebod 1001' het houden van "meetin,2s" en feesten op den Sabbath; 
het 6e gebod door gevaarlijke "Initiations" en de misdaden waar de- uit
voering van bun eeden of beloften toe nopen. en reeds toegeleid hebben, 
(hies gesoh. van Morgan); het 9i! gebod door zicb te verbinden te zwijgen 
van betgeen- vaak niet verzwegen mag worden; bet lOe"gebod- door de g(l

heel zelf.mchtige basis daar zij op rusten, waar zlj zichzelven zoekeo te be
'vorderen tot_scbaae van hen die Diet-tot de loge behoorea . 
. _ IV. Moet, de kerk bare leden, indien zij tevens leden del' G. G . ..-zijn, 
behaadelen en, bij ,volhardhig uitwerpenil 

Na hetgeen boven bebandeld word kan bet feder die onpartijdig dOOl'~ 
denkt duidelijk'zijn dat het lidmaatschap der loge zonde is en dat bloat 
niet eene verborgene, maar openbal'e,niet eene zonde van E'en oogenblik, 
maar een bestendig leven er in. tIet is dus eene grove zonde voor ieder 
mensch, maar vooral voor een li:1 dt'r kerk. Die to<.:h staat niet bloot als 
mensch, maar als bondeling voor G-od, en' waartoe zulk: een bondeling 
verplicht is kunnen wij zeer duidelijk omschreven vinden in Ons Doop~FOl'
mulier. Hij belijdt zelf e,en onderdaan van Konin,!!' Jezus te zjjn en zal 
zoo ieroand Hero dan verloochenen in de lORe, en met een blinden eed dat 
rijk del' duisternis trouw zwet'en? Hil' is als kind des licbts volgeling van 
Jezus die niets in het verborgen deed. De beantwoording van bovenge
noemde vraag hangt uu aIleen af van deze vraag: of de Kerk geroepen is 
openbare grove zondaren te bestrafien en bij vol harding nit te werpen? 
Nu moge het waar zijn_, dat alles wat onchristelijk is nog niet censurabel 
is, toch zal niet een Gereformearde ontkennen, dat iemand die permanent, 
openbaar God schendt,en zijoe belijdenis practisch vel' loochent tot ergernis 
del' gemeente, strafbaar is. Even min kan het voor den Geref tvdjfelachtig 
wezen of Kerken, levende in €len verband, Mn gedragslijo IDoeten volgen. 
Zulks t.e cntkennen is op en top Independentisch. 

V. Door welke voorbehoedmiddelen kan dit kwaad (n.l. G. "G.) in de
Kerk worden voorkoroen? 

De G. G. ~ebben reeds I,'len voorname plaats in vele Amerikaansche 
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Kerken. 'Slechts ,een twintigtal, meest kleinere kerkengroepfm, s~aari met 
ons in dezen. in gelid. 

Op Cle vraag hoe,de kerken dit kwaa.d toel.ieten en er nog de oogen VOOl' 
sluiten moet geantwoord, datdit kwaad in een andel's' gezonde Kerk Diet 
kon blijven bestaaD, maar als op de ar.men van andere zonden wordt Iredraw 

gen. Op eellige ?Onden van ,'t kerkelijk leven en die onvermijdelijkop het 
blij,ven bestaan en ontwikkelen van dit kwaad.invloed moeten ,ui~oefeneD~ 
maken. ,wiUndachtig, opdat wij ODS voor die k .ippen mogen wachten. 

. 1. De overd-revene neiging om veelleden del' kerk te bebben, 'allen
wil m,en hebben, allen wil men houdeD, zoodat de deuren wijd worq.enopen
gezet. }4el! zdekt meer de quantiteit dan de qualiteit en men krijgt wat 
men zoekt. 

, 2. 'Wereldgelijkvormigheid del' Kerk. De wereldgelijkvormige ehris-. 
teneD halen de wereld in de. Kerk, en worden eel', ze het vermoeden, i,n de 
Kerk door de wereld overmeesterd. 

3. Het Neonomionisme, d.L de leer dat de Wetder tien geboden heeft 
plaats gemaakt voor de Nieuw Testamentische wet des g-eloofs .. "De vraag 
is niet; Wat zegt de Wet? maar" What would Christ do?" Dit werkt.ver
lammend op het zedelijk. besef en men ziet in veel, dat God verbiedt, geen 
kwaad. 

4. !.The open 'Communion" latende ieder aan het avondmaal die wi! 
zonder ondel'zoek naar leer of leven. Is er geen restrictie' VOOl' het avond-
maal,waarom dan nog,eenige kerkelijke tucht? . 

5,. De leer dat aIle godsdiensten slechts gradueel verschilleu, en' ie
.',der naar den hemel gaat, die het licht dat bij heeft zoo' goed mogelijk ge- ' 
br.uikt. Bii yelen worut nauwelijks de Christus als de eenige Zalig,w 

" make,I" op den,kansel gepredikt, en waarom dan geen loge zonder Christus? 
Als'in de Kerk de heidenscbe philosopliie aan bet woord is, waarom d~n in 
de loge niet de meer grove Idolatri~ .. " . 

Moge God ons ,voor zulke afwijking bewaren, opdat het booze bij ons 
geen schuilplaats vinde, e~ waar het iitkroop wij dan gehoorzaam mogen 

, wezen aan God s Woord. 
Doch gij, doet deze booze·D uit uw midden weg . 

. ' Namens de Comm. ad hoc, 
, " . J. GROEN, Rapp. 
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