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Lijst van Deputaten tel' Synode 
18 Juni, 1902, en volgende dagen. 

GRAND RAPIDS-WEST. 

PRIM!. SECUNDI. 

H. Beets ...... Leeraar J. N oordewier. Leeraar 
J. W. Brink ......... L W. R ~midt ......... L 
P. Ekster ............ L L. Berkbof .......... L 
M. Ruster .... Ouderling J. Boelkers .. 0uderling 
D. Mohr .............. O A. van Bree .......... 0 
lVI. Alberda ........... ° G. J. Haan ........... O 

HOLLAND. 

A. Keizer .... Leeraar 
H. Van Hoagen ....... L 
J. B. Hoekstra ....... L 
H. Boscb ..... Ouderling 
M. NotieI' ............ O 
T. Bpyer •........... 0 

G. Hoeksema .. Leeraar 
J. Post ............. -,.L 
D. R. Drukker .•...... L 
G. Mokma ... Ouderling 
J. v. d. Werp ........ 0 
C. Braamse ..... .. 0 

GRAND RAPIDS-OOST. 

L. J. Hulst ... L~eraal' 
H. v. d. Ploeg ... .- .... L 
J. Groen ............ L 
S. S. Postm:.\. Ouderlin!! 
C, Bakkef' ............ 0 
J, B. Hulst .... , ...... 0 

E. Bro.ene ..... ,Leeraat· 
E. van der Vries,." ,L 
T. van del' Ark ...... L 
C. Jonker .... Ouderling 
T. Dijkstra ..... ' ... O. 
H, Middelbos, ....... 0 

MUSKEGON. 

G,D. DeJoog.,Leeraar 
J L Jj'les .... " ...... L 

W. v. d. Werp.Leeraar 
J. Manni. ........ L 

H. Walkotten, ....... L E. van Korlaal' ....... L 
J. Ham ...... Ouderling 
J. Stegink ............ 0 

H. v. d. Ploeg .. Ouder'g· 
W. Korfker .......... O 

M. Trap ............. 0 P. Haeres ............ O 
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ILLINOIS. 
PRIl\H. SlWUNDI. 

K. Kuiper ..... Leeraal' L. van Dellen .. L':lel'aar 
W. Hf'Yus ... · ........ L P. van Vliet .... ' ..... L 
B. H. Einink... . .... L C. Groeneveld. . . . . .. L 
rI'. Dekker ... Ouderliug' L. Bere .... Onderline-
J Meeter ... · ........ :O D. Natelburg ....... 0 
J. Scbaver ............ O J. Prins ............ 0 

HUDSON. 
F .J. Drost .... Leeraar ' 
E. v d.Berge ....... L 
P. van Vlaanoel'PD L 
P. Pontier ... Qudel·lille-
H. Gardenier ....... 0 
H. Soodsema..... Q 

H. Diephuis ... Leerrm" 
F. noezema... L 
P Kostpn .... L 
D. Hoek ..... Oudet'liu2' 
G. Katje ........ ' .... 0 
B. Botbijl. ......... 0 

OOSTfRIESLAND. 
C. Bode ........ Leeraar H. C. Bode ..... Leera:tr 
J. H. Schultz ......... L H. Ahuis ............ L 
.T. Timmermann.... L J. Plesscher ...... L 
H. Bakker ... Oudel'line- D Sjaardema Ouderliug-
.T .• J. Schaap ......... 0 
F. Tammen .......... 0 

M. J. Bakker ........ O 
L. Abrf:'uholz ........... 0 

IOWA. 
E. Breen..... Leeraa r 
.J. Wijngaarden ..... L 
J Smitter ............ L 
A. K. Kleinhuizen Oud. 
A. Bliek ............. 0 
W. Bos ............... 0 

J. v. d Mey Leeraar 
P. Jonkpf·" ......... L 
I. van Dellen . L 
P. Rus ..... : Ouderliue-
R. Scbouevville .. ; ... O 
T. B. v. d. Hoe'k ..... 0 

HACKENSACK. 
J. E. v. Houten.Leeraar 
J. A. Westervelt .. :.L 
J. C. Voorhie ....... L 
J .. Christie ... OLlderling 
H:' P. Demarest ...... O 
J. Bakelaar .......... 0 

K. Poppfln .... Leeraar 
G. 1\.. Haring ........ L 
J. N: ,TrompeD' .. ~ ... L 
L. Beewkes,. OudE'rline' 
J. S. Westervelt ... 0. 
H. N. van Duyne, ... o. 
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Voorarbeid. 
Dinsdagavond 7:30 op den 17 Jnni is er bid· 

uur in het kerkgebouw der gem. 'aan Central 
Ave. te Holland, Mich. 

Voorganger is de President der vorige Sy· 
node, Rev. A. Keizer. Hij opent de Synode 
Woensdag, IS Juni, 10 A., M., door gebed en ' 
toespraak. Hij roept de Deputaten op, en 
leidt de verkiezing van het Moderamen. 

De verkozen President aanvaardt zijn taak. 
Hij leest de Openlijke Verklan'ng voor, waar· 
op heel de Synode staal1de haar "ja" laat hoo
reno 

Wijze van werken en uren van zitting bepa
len. 

I.-Binnenlandsche Zending, 
CI. Grand R.apids-West. 

De Classis dringt er bij de Synode op aan, 
Om het getal Binnenl. Zendelingen te vermeer· 
deren. 

CI. Illinois. 

De Kerkeraad van Vesper verzoekt Ds. De 
Lange vooronbepaalden tijd te mogen behon" 
den. 
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CI. Iowa. 

De Synode verzoeke aile Kerkeraden en ge
meenteleden, dat zij zooveel mogelijk van ane 
verstrooide Hollanders buiten ons kerkelijk 
leven, en voaral van ane verstrooide Ieden en 
doopledel1, kennis geven aan de Hoofdcom
missie voor lnw. Zending; en zij verzoeke aIle 
Classes om op elke ~'ergadering dit ,verzoek in 
herinnering te brengen. 

CI. Iowa. 

De SYllode wijze een weg aan, langs welkell 
de Inw. Zendeling·leeraren afgevaardigd kun
nen worden naar de meerdere vergaderingen. 

II.-De Zending onder Israel . 
. CI. Gral)d Rapids-West. 

De Synoc1e stelle middelen in het werk DIll 
OTIze Zel1cling onder Israel in eene kerkelijke 
richting te Ieielen. 

III.-Theologische School. 
CI. Grand Rapids-West. 

I. De Classis wijst de Synode op het nood
zakelijke, om met l}et oog op de toekomstige 
uitbreiding onzer School middelen en wegen 
te beramen, dat de fillantieele lasten lliet ,ge
heel en alop de Kerk kamen te rusten. 

_ 2. De Synode vrage zoowel van het Docen~ 
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ten-College als van het Curatorium verslag, 
en in beide warde van de verstandhouding tus' 
schen Docenten, Curatoren en Studenten mel
ding gemaakt. 

3. De Classis wijst op het wenschelijke, dat 
aan onze Theol. School onderwijs gegeven waf· 
4e in de missiollaire vakken. 

CI. Grand Rapids-Oost . 

. De Classis geeft der Synode inoverwe· 
gmg het onderwijzend personeel in de Theolo·-·"'-o.. . 
gle aan anze Theologische $chool te verster-
ken. '" 

CI. IIlil)ois. 

I. De Synode bepale de relatie tusschen . 
onze Theol. School en de voorloopige Academie 
en regele ze z60, dat de gemeentell niet te zeer 
bezwaard worden. ' 

2. Lettende op de steeds klimmende ei· 
schen der wetenschap; 

a. Zorge de Synode voor versterking van 
de onderwijskrachten, temninste. in het Theo
logisch-zoo mogelijk oak in het Litterarisch 
-departemen t. 

b. Trachte ze llliddelen te vindell tot, ver
meerdering vall den finantieeleu stellll der 
Sch061. 

Onder die middelen zouden genoemd knn-
nen worden: 

1. Dat elke 'Classe een of meer personen 
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benoeme, die zooveel mogelijk werkzaam zijn 
om extra bijdragell voor de School te verkrij
gen. 

Om <lit doel te beter te bereikell, warde er 
een lijst op de sYllodale tafel gelegd en ane le
den en bezoekers vriendelijk verzocht 0111 veor 
eene extra bijdrage in ~e schrijven. 

2. Dat de Synode aIle leeraars Ollzer Kerk 
vriendelijk verzoeke, dat zij, tegen de geringe 
betaling daarvoor geeischt, mededeeling doen 
van aIle door hen gesloten huwelijken In De 
Wachter. 

3. De Wachter Corum. zorge, dat Qllze 
Binnen!. Zelldelingen altijd voorzien zijn van 
eenige extra exemplarell van De Wachter, en 
deze daarmede werken om Wachfer-lezers te 
verkrijgell; dee1s am daardoor het kerkelijk 
levell te wekken en te sterken, deels om daar
door de kas der School te steunCll. 

4. De faclllteit der School 7.Orge, dat er 
b. v. maandelijks eellig verslag van den toe
stand, de werkzaamheden, en behoeften der 
School in De Wachter gegeven worde, opdat 
de School steeds meer' in de harten van ons 
volk inleve. 

CI. Oost-Friesland. 

I. De Synode benoeme nog een tweetal 
professoren voor het theologisch departement, 
die-ook in de Engelsche taal kunnen doceeren. 

2. De Synode bepale, tell einde de inkom· 
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sten veor de Theologische School te verllleef
_ deren, dat er jaarlijks op Dankdag in aile ge

meellten een collecte warde opgenomell als eell 
extra-bijdrage voor dat doe!. 

3. De Classis verzoekt dringend am ver
meerderillg van Duitsch onderwijs aan onze 
Theologische Schoo!. 

CI. Iowa. ~i' 

De Synode benoeme twee Professorell voor .,...-----.... -1 

ele Theal. Faculteit, van wie ten minste een 
oak in de A111erikaansche taa! doceeren kan. 

IV.-Jaarboekje. 
De Synode besluite tot de uitgave van een 

kerkelijk J aarboekje ten voordeele der '1'heol. 
SchooL 

V.-De Wachter. 
CI. lIIil)oi5. 

De SY1l0de wordt verzocht om 01lS kerkelijk 
blad De Wachter te vergrooten, en tevens een 
schrijver voor "Kinder-rubriek" te benoemell, 
die geregeld wekelijks minstens twee kolom
men hiervoor beschikbaar heeft. 

CI. Hud501). 

De Synode herzie Art. 97, pnnt a, , ell 2 

der Synod ale Acta van '900, en stelle een 



abonnementsprijs' voor al de Leeraars, zoowel 
buHen aIs binnen de Chr. Gere!. Rerk. 

CI. Iowa· 

De Synode herzie Art. 97,· I, cler Acta J900, 

. en stelle onze leeraars met andere leeraars ,ge
lijk. 

VI.-Emeriti Kas, 
C/. IIIil)ois. 

De Synode spreke uit clat zij, waar de 0111-

slag v~~r de Em;' Ras Classikaal is, ook de 
Classis aansprakelijk hondt voor de volle op
brengst er van. 

Emeriti Comm. 

1. Verslag van den Pennillgmeesler aan
gaallde de schuld der Kerk aan de Em. Ras; 
loopende over de vier Iaatste jaren. 

2. De buitengewone schuld in s011ll11ige 
Classen. 

3. Incorporeering der Comm. vear de 
Emeriti Ras. 

CI. Iowa. 

De Synode vermindere niet de ondersteu
ning voor Jnffr. Stadt. 
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VII.--Doopleden. 
CI. Grand Rapids-West. 

1. De Classis besluit, om aan de Synode 
een ontworpen schets voar doaplids-attestel1 
aan te bieden voor aigemeen kerkeIijk ge-. 
bruik, ais voIgt: 

"De Kerker,aad der C. G. Gemeente te ... . 
. . . . . - - . verklaart bij dezen, dat. .......... . 
uit kracht van den Doop behoor! tot de C. G .. 
K er k te ............ en mi tsd ien onderworpeu-
aan de onderwijzing en tucht dier Kerk, wes
halve wij den apzieners der C. G. Gemeente 
te ............ - verzoeken ............ onder 
hun christelijk opzic1it en bestuur te !lemen, 
en vaort te gaan met ..... , .; ... te ouderwij
zen in de leer der waarheid, die naar de god
zaligheid is. Vermeerderd met dit-toevoegsel: 

a. Bijwonell van de openbare Godsdiellst-
aefening .................. , ............. . 

b. Gebruik maken van de Catechisatie ... . 
c. Aigemeen gedrag ................... . 

2. 5th Ave's Kerkeraad zendt door naar 
de Synode: 

a. De Synode sprcke uit, da! de over
gangstijd in zake het doopen van kinderen 
van Doopleden nu verloopen is. 

b. De Synode spreke nit, dat gerooyeerde 
doopJeden anders niet, dan met schuidbelijde
nis en. volle geloofsbelijdenis in de Kerk kun
nen worden opgenomen. 
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CI, Musk.egon. 

De Synode bepale de middelen ter handha
ving van het besluit der Synode van r898 A.rt. 
94· 

CI. Illinois. 

I. De Synode geve aan de Kerkeraden den 
wenk niet langer attesten te gebruiken voor 
doopleden, die bedoeld zijn beide voor leden· 
en doopleden te kunnell dienen; maar waar:
door dan ook van doopleden getnigd wordt, 
dat zij gezond zijn in het gelool en verzocht 
worden hen tot het .gebruik der Sacramenten 
toe te laten. 

2. DeSynode beslnite attesten voor doop
leden al te schaffen, en aan doopleden in plaats 
daarvan af te geven alleen maar een bewijs 
van doop. ' 

CI. Hudson. 

r. Zijn attesten nit de Chr. Gerel. Kerk 
in Nederland geldig in de Chr. Gerel. Kerk 
alhier. 

2. Neemt de Chr. Gerel. Kerk alhier doop
attesten aan uit de Nederl. Hervormde Kerk, 
daar lidmaat. attesten voor haar geelle kerk
rechtelijke waarde hebben. 

VIII. - Benoemingen. 
CI. Oost-FrieslaQd. 

I. De Synode benoe111e een Stated Clerk; 
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die ex-officio lid is van de Synodale Commis-
sie. 

2. De door de Classes benoemden sanctio
neert de Synode: 

a. Curatorium der Theo!. School voor 2 of 
4 jaren. 

b. Binnenlandsche Zendings Comm. voor 
2 jarell. 

c. Zending onder de Heidenen 2 jaren. 
d. Zendin:g onder de Jodell 2 jaren. 
e. Emeriti Kas Comm. 2 jaren. 
f. Synodale Comm. 2 jarell. 
g. Kerkhulp-follds 2 jaren. 

IX.··· Zondagschool. 
CI.Jowa. 

De Synode bezorge twee uitgaven van de 
Zondagsschoollessen, de -eene voar kinderen, 
en de andere vaor meergevorderden. 

X.--Synodaal Agendum. 
CI.lowa. 

De Synode bepale, dat de Classes die vier
maal per jaar vergaderen hare instructies voor 
't Synodale Agendum in Maart dienen publiek 
te maken, hetzij in De Wachter, of per brief 
aan de Classes die tweemaal per jaar verga
deren, en dat deze laatste Classes in April ha
re instructies iuzel1den, Qpdat aIle Classes ge
legenheid hebben om de voorstellen der andere 
Classes te bespreken. 
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XI.-Kerkenorde in 't Duitsch. 
CI. Oost-friesland. 

De Synode bezorge een Duitsch~ l1itgave 
der Kerkenordening, Formulieren van Eenig
heid en Liturgie vaor onze Duitscbe gemeell
tell. 

XII.-Tuchtzaken. 
CI. Iiollal)d. 

H. Kamps verzoekt de Synode om het be
sluit der Classis Iowa, in zake zijn persoon, te 
herziell. 

CI· Muskegon. 

De Synode verklare vaor censurabel iemand 
die een saloon houdt of vaor een saloollhouder 
borg wordt. 

XII I.-Saloon, 
CI. Hacl{ensack. 

Verzoekt de aandacht der Synode op den 
groeienden kwaden invloed -van de Sa160n, die 
gestadig en overal de welvaart van het opko
mend geslacht en .den bloei der Kerk bedreigt. 

Ook: 
Vragen we de opinie der Synode aangaallde 

leden der kerk die dit kwaad aanmoedigen 
door de Saloo11 te bezoekel1. of door hunhllis 
of goed'vaor "Saloon-gebruik'J af te staan. 
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(The Classis. Hackensack desires to call the 
attention of this Synod to the growing evil of 
the saloon which constantly and universally 
menaces the welfare of the rising generation 
and the prosperity of the church. 

Also: 
Ask the Synod's opinion in regard to 

church members encouraging this great evil 
by patronizing the saloon, or allowing their 
property to be used for such business.) 

X I V • --- Protesten . 
Cl. Gral)d Rapids-Oost. 

Protest van eenige leden der gemeente 
Cleveland, West Side, tegen een besll1it der 
Classis Grand Rapids-Oos!. 

CI. Iowa. 

De Synode overwege de bezwaren yan twee 
appellanten. 

XV.-Varia. 
Cl. Grand Rapids-West. 

De Synode spreke er zich over uit wat men 
te Yerstaall hebbe onder het z~g.n. )Jhandope~ 
nen." 

Cl. Hollal)d. 

De Synocle beslisse, dat de regel voor den 
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Praeses der Synode gelde voor alle kerkelijke 
vergaderingell. 

't Freeken van den' Catec/tis1lllts. 

CI. Illinois. 

r. In aaUlllerking nemende de groote be
haefte aa11, en de weinige belangstelIil1g in ge
regelde ontwikkeling van dogmatische waar
heden. spore .de Synode de Classen aan Olil 

behoorlijk acht te geven. dat de geregelde be· 
handeling van den Heidelb. Catech. onderhon
den warde. 

2. De Synode herzie het slot van Art. 100, 

Notulen 1900, of geve nadere verklaring hier
van. 

Cl.lowa. 

I. De Synode zorge dat van aIle zakel1, a1-
. thans zooveel in de Acta geplaatst warde, dat 
het blijke, waarom zij aldns besloot. Aanlei
ding tot dit voorstel gaf Art. 100, 2, van de 
Acta '900, 

2. De Synode voorzie in de lang gevoeld~ 
behoefte aan gelegenheidspreeken, vooral vaor 
bid- en dankdagen. 

3. De Synode vrage ook van de deplltaten 
die 11a de Openlijke Verklarillg binnenkolllel1, 
instemming met die Verklaring. 

4. De Synode adviseere de Classes, dat zij 
de afvaardiging naar de SYllode zooveel mage
lijk afwisseleu, opdat meerdere leeraren "gele
genheid hebben om in het kerkeJijke mee te 

.Ieven. 
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ZUSTERKERKEN. 
De Gereformeerde Kerken in N ederlalld. 
De Ond-Geref. Kerk in Bentheim, OO"t-

friesland. 
De Gerefonneerde Kerk in Amerika. 
IJe Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. 
The United Presho Church in Amerika. 
The Synod of the Ref. Presho Church. 
The Gen. Synod of the Ref. Presho Church. 
The Associate Presho Church. 

(Zie Acta Syn. 1900, pag. 52.) 
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