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Voormiddag. 15 Juni. 

ARTIKEL 1; 

Nadat de president der vorige Synode, Ds. G. D. De 
Jong, aan den avond van 14 Jnni de nre des gebeds had ga
leid in het kerkgebouw der Ohr. Geref. gem. aan de 14de 
straat te Holland, Mich., sprekend over Eph. 2:22,riep hij 
den volgenden morgen, 15 Juni, om 10 v. m. de gedepu
teerden ter Synode tot orde in het kerkgebouw der 9de str. 
gem.-de oude historische Van Raalte kerk. Uit Gods 
Woord las hij voor Ps. 121, 122, 123, en liet zingen Ps. 
122:1, 3. Daarna sprak hij een inleidend woord, als voIgt: 

~~~-~~~~~~-
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" Geliefde Broeders in Okristus, deputaten en praeadviseuTs on
zer Synode! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u vermenigvuldigd 
van God den Vader en der. Heere J ezus Christus, door den 
Heiligen Geest, Amen. 

Als praeses der vorige Synode is 't mijn taak onze breed· 
ste vergadering te openen. In de ure des gebeds hebben 
wij gewezen op" de woonstede Gods in den Geest." De 
Koning zijner Kerk verwaardigt ons als ambtsdragers, Gods 
medearbeiders te roogen zijn tot de voltooiing van zijn gees. 
telijken tempe!. . 

Is het reeds een groot voorreeht een naam en plaats te 
hebben in het koninkrijk der hemelen, als een levende steen 
in dezen tempel te zijn ingezet, grooter nog wordt het voor· 
reeht zoo wij de belangen van Christus' Kerk in hare breed
ste vergadering mogen behartigeu. 

Wij staan voor belangrijke vraagstukken. Uwe aandaeht 
wordt gevraagd voor de Theo!. School, de Inw. Zending, 
de Heiden Zending, de Kerkenorde, de Doopskwestie, de 
"Unions." Hieruit blijkt, dat ook de quaesties van het 
maatsehappelijk leven ter sprake komen. 

Wei is de Kerk eene geestelijke stiehting, maar, bekleed 
met de sleutelmaeht, staat ze in nauw verband met het na
tuurlijk leven. 

Ter behandeling van deze vraagstukken, die betrekking 
hebben op Kerk en School, leer en leven, is noodig wijsheid 
en voorziehtigheid; met de opreehtheid der duiven moet de 
voorziehtigheid der slangen gepaard gaan. Is noodig on· 
voorwaardelijk buigen voor Gods Woord, ons gegeven tot een 
lamp voor onzen voet en een lieht op ons pad, en noodig de 
leiding van den Heiligen Geest, die in alle waarheid leidt. 

Het verblijdt ons, dat we oude broederen weer ontmoe
ten. In ons land worden zoogenoemde "reunions" gehou
den. Familiebetrekkingen, lang van elkaar geseheiden en 
verwijderd komen weer bij elkaar; krijgskneehten, die wel
eer schouder aan schouder streden voor haardstee en altaren, 
drukken elkaar de hand. Zoo iets grijpt ook plaats als de 
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Synode vergadert. En gelijk bij deze hereenigingen met 
weemoed gedacht wordt aan hen, wier plaats is opengevaI
len, zoo is oak onze blijdschap bij het weerzien del' broederen 
getemperd, als we denken aan hen, die de Heere uit de 
strijdende Kerk in de triomfeerende deed overgaan. De 
bejaarde BE. H. H. Dieperink Langereis 'en J. Remein met 
den nag jeugdigen Thea. Smits zijn niet meer. En naast ' 
hen zijn in de necrologie opgenomen de namen van de BB. 
J. Schepers, G. Hoeksema en G. E. Boer, namen waal'aan 
bizondere herinneringen verbonden zijn: Ds. J. Schepers 
was de eerste candidaat in onze Kerk; Ds. G. Hoeksema 
was met Ds. G. Broene de eerste gegradueerde onzer Thea!. 
School, en Prof. G. E. Boer was de eerste docent, een me
destrijder en arbeider door wien de Heere Kerk en School 
rijkelijk heeft gezegend. Zij allen rusten van hunnen ar
beid, en hunne werken volgen met hen. Hun heengaan 
roept ons toe: "Werkt zoo lang het dag is, eel' de nacht 
komt, waarin niemand werken kan. ,J 

Bidden wij den Heere daartoe am zijnen zegen over deze 
. vergadering." 

ARTIKEL 2. 

Na het gebed werden de lastbrieven ingediend. Het bleek 
dat de volgende broeders tegenwoordig waren als gedepu
teerden ter Synode: 

Clasw (fJ'and Rapids Oo,t. 

Dss. J. B. Hoekstra, J. Groen, T. Van del' Ark, 
Ondd. S. 5. Postma, B. Sevensma, J. E. Hulst. 

Clas';s Grand Rapids West. 

Dss. J. Keizer, J. Noordewier, H. Beets, 
Oudd. C. Smitter, E. Hekman, H. Van del' Ark. 

Classis Hackensack. 

Dss. J. F. Van Houten, K. Poppen, J. A. Westervelt, 
Oudd. Jas. Christie, J. C. Van Saun, L. Beeuwkes. 

Clas';s Holland. 

Tlss. J. Manni, M. Van Vessem, D. R. Drukker, 
Oudd. A. Lanning, J. Molhoek, G. Moeke. 



6 

Las1brie· 
ven 

ORR. GEREF. KE~K 

Cla.sis HurUon. 
Dse. P. Kosten, K. Van Goor, D. Van der Ploeg, 
Oudd. P. Botbijl, P. Pontier, A. Stmick ez. 

ClaBSis Illinois. 
Dss. H. Van der Werp, P. Van Vliet, E. Breen, 
"0udd. S. Dekker, G. Dijkhuizen, J. Meeter. 

Classis Iowa. 
Dss. r. Van Dellen, J. Van der Mey, A. Van den Bok, 
Oudd. H. Jager, W. Vos, J. Visser. 

Classis Muskegon. 
Dss. l\f. J. Marcus.e, R. L. liaan, G. Westenberg, 
Oudd. G. Vlasman, K. Kniphuizen, T. Agema. 

Clas,,;s Osifriesland. 
Dse. H. Ahuis, e. Bode, H. e. Bode, 
Oudd. H. O. Peters, e. H. Frerichs, 111. Bakker. 

ARTIKEL 3. 

De ingediende lastbrieven werden goedgekeurd. 

ARTIKEL 4. 

Het volgend moderamen werd gekozen: President, Ds. 
Modera. E. Breen; Vice-pres., Ds. J. Groen; Adjunct scriba, Ds. M. 
men. Van Vessem. De stated clerk, Ds. H. Beets, fungeerde als 

eerste scri bu.. 

ARTIKEL 5. 

Nadat het moderamen zitting had genomen sprak de 
Verkla. nieuw benoemde president een kort woord, giI'g voor in 
ring. den gebede, en las de "Openlijke Verklaring" voor, door 

de gedeputeerdenstaande aarigehoord en met een plechtig 
ja beantwoord. 

ARTIKEL 6. 

Praead. De theologische professoren werden verwelkomd als prae-
viseurs. adviseurs del' Synode. 
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ARTIKEL 7. 

Tijd der zittingen bepaahl, van 8 tot 11.30 v. m.; en van 
Tijd. 2 tot 6 n. m.; met een kwartier pauze am 9.45 v; m. en 

Door 
Comm. 
arbei· 
den. 

Drie 
Com· 
missies. 

Kabel· 
fl'am 
Kampen. 

3.30n. m. . 

ARTIKEL 8. 

Besloten wederom door commissies voor praeadvies te ar
beiden. Als comm. am de leden ervan voor te dragen, be
noemde de Pres. de volgende broederen-een uit elke Clas
sis: Dss. Poppen, Haan, Keizer, Ahuis, Kosten, Van Del
len, Drukker; oudd. Sevensma en Dekker. 

ARTIKEL 9. 

Comm. voor Resoluties ·van Rouwbeklag: Dss. Noorde
wier, Hoekstra en C. Bode. (Zie Art. 145.) 

Comm. voor 't nazien der Acta der vorige Synode, am te 
zien op welke notulen men terug moet kamen, DB. K. Van 
Goor en and. H. Jager. (Art. 152, v.v.) 

Comm. voor receptie van deputaten van Correspondenti. 
Kerken, Dss. Van der Werp en Drukker. 

ARTIKEL 10. 

Daar de Thea!. School te Kampen juist haar halve eeuw
feest vierde, besloot de Vergadering haar een kabelgram met 
gelukwensch te zenden. Comm. Dss. Van Goor en Manni. 
Het volgende werd overgezonden·: 
"Prof. Noordtzij, Kampen, Ned. 

Geleliciteerd. God zegene "Eigene Inrichting." 
SY~ODE CRR. GEREF. KERR." 

ARTIKEL 11. 
Ds. Groen sloot met dal1kzegging. Gezongen Ps. 119:3G 

Namiddag, 15 Juni. 

ARTIKEL 12. 
Gezongen Ps. 25 :2. Ds. Beets opende met gebed. 

ARTIKEL 13. 
Ds. G. D. De Jong, secrelaris van 't Curatorium, las het 

-' .------. 
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Rapport van ' t Curatorium. Het 
sloten het als Bijlage te drukken. 

ARTIKEL 14. 

werd aangenomen. 
(Bijlage II.) 

Be-

Ds. H. Beets las het Rapport des Boards de,. Heidenzen
ding. Als boven. (Bijlage IV.) 

ARTIKEL 15. 

Als Regel werd aangenomen dat, wanneer rapporteurs van 
Boards en commissies niet ter Synode gedepnteerd zijn, zij 
zitting zuUen hebben in de commissies voor hunnezaken, 
met adviseerende stem. En evenzoo ter Synode, zoolang 
hunne rapporten in bespreking zijn. 

ARTIKEL 16. 

Ds. Haan rapporteerde namens de Comm. voor Commis
sies. (Art. 8.) 

1. Heiden Zending Comm. 

Dss. Hoekstra, Beets, Van der Werp. Oudd. Agema, 
Pontier, Molhoek. Rapport, Donderdag 10 ure. 

2. Inw. en Joden Zending. 

Dss. Drukker, Van der Ploeg, Van der Mey, C. Bode. 
Oudd. G. Moeke, J. Meeter. Adviseur, Prof. Heyns. 
Rapport, Donderdag 2 ure. 

3. Theol. School. 

Dss. Van Dellen, Haan, H. C. Bode, Poppen, N oorde
wier. Oudd. Postma, Dekker, Botbijl, Bakker, Sevensma. 
Adviseur, Ds. De J ong. Rapport, Vrijdag 8 ure. 

4. Publicatie Zaken. 

Dss. Van der Werp, Drukker, Nom·dewier. Oudd. Hulst, 
Vlasman. Adviseur, Ds. A. Keizer. Rapport, Vrijdag 2 
ure. 

5. Doop8kwestie. 
Dss. Kosten, Westenberg, Ahuis, Van Vliet, Oudd. Hulst, 

Kniphuizen. Rapport, Maandag 2 ure. 
6. Kerkenorde. 

Dss. Manni, Van Goor, Van Houten. Oudd. Hekman, 
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Jager, Lanning. Advi8eur, Prof. Ten Hoar. Rapport. 
Dinsdag 8 me. 

'T. Unions. 

1)S8. Groen, Keizer, Van der Ark. Oudd. Struick, Beeuw· 
kes, Dijkh',izen. Rapport, Dinsdag 2 ure. 

8. Varia. 

Dss. 1IIarcu8se, Van den Bok, Westervelt, Van Houlen, 
Van Vessem. Oudd. Van der Ark, Visser, Peters. Rap' 
port, Woensdag 22 J uni, 8 nre. 

9. Protesten. 
DBs. Hoekstra, Kosten, Van Vliet, Manni. Ondd. Smit· 

ter, Vas, Frerichs. Rapport, Woensdag 22 J nni, 2 ure. 
10. BffftOem,ingen. 

Dss. Van der Werp, Groen, Beets, Keizer. Ondd. Beeuw· 
kes en Dekker. 

ARTIKEL 17. 

Het bovenstaande rapport werd geapprobeerd en beslolen 
te verdagen tot Donderdag 10 me, am de commi.sies ge· 
legenheid. te geven tot bespreking. 

ARTIKEL 18. 

Ds. Van Vessem sloat met dankgebed, na 't zingen van 
P8. 72:11. 

Voormiddag, 16 Juni. 

ARTIKEL 19. 

Gezongen Ps. 119:1. Prof. Ten Hoar opende met gebed. 

ARTIKEL 20. 

De Notulen van 15 Jnni werden gelezen, aangenomen en 
goedgekeurd. 

ARTIKEL 21. 

DB. Hoekstra rapporteerde voor de Camm. voor Heiden. 
zending. Zijn rapport werd Vaal' kennisgeving aangenomen, 
am punt voor pnnt behandeld te worden. 

--_ ....... _. __ .. 
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ARTIKEL 22. 

Puut 1 werd verworpen. Het behelsde eeu verzoek (zie 
Bijlage IV, V) tot restitutie van $100.00 voor den schrijver 
der Zeudingsrubriek-vau 1902 tot 1904-door den Board 
voorg.schoten, op grond van Not. 1900, Art. 95, 2, 3. De 
vergadering achtte dat door het besluit der Synode van 1902 
(Art. 132, 4), de medewerker voor de Zendingsrnbriek bui
ten functie werd gesteld. 

ARTIKEL 23. 

Punt 2 werd aangenomen. De Board ontving dus verlo! 
om Art.25 van het Zendingsreglement alz60 te wijzigen, dat 
de maandelijksche rapporten daar geeischt,vier maandelijksch 
worden, omdat de alstanden maandelijksche rapporten on
doenlijk maken. (Bijlage IV, V, 2.) 

ARTIKEL 24. 

Ds. Van Dellen sloot met dankzegging. 

Nal1)iddag. 16 JUl)i. 

ARTIKEL 25. 

Men zong Ps. 74:19. Ds. Noordewier ging voor in het 
gebed. 

ARTIKEL 26. 

De Receptie Comm. voor de ontvangst der deputaten 
van correspondentie Kerken introduceerde aan de Synode 
de brs. Dr. E. C. Oggel als vertegenwoordiger der Gen. Sy
node der Gere!. Kerk, en Revs . .\[arcusson en Lewek der 
"Chicago Hebrew :Mission." 

ARTIKEL 27. 

Dr. E. C. Oggel began zijne rede met de groeten zijner 
kerk over te brengen en gal <inkele statistische opgaven. 
Hij wees op verschillende zaken waarin de twee Kerken
de zijne en de onze-overeenkomen. Verder verzocht hij 
de Synode acht te geven op des Apostels woord: "Waakt, 
staat in het gelool, houdt u mannelijk. " Daaraan was be-
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hoefte. Hij besloot met de beste wenschen zijner kerk voor 
ons. De president beantwoordde den deputaat in gepaste 
bewoordingen. 

ARTIKEL 28. 

Nu sprak Rev. J. W. Marcusson, pastor Hebrew Mission 
te Chicago. Hij dankte onze Kerk voor de hulpe dier zen

Rev. ding door ons verleend, en las eene resolutie daaromtrent 
Marcus. voor. Hij besprak verder de zending onder de Joden in 
son. haren oorsprong en voortgang, en verklaarde te gelooven 

dat door de J aden de wereld ten slotte zal worden geevange
liseerd. Het gebed werd gevraagd, zoowel als geldelijke 
steun. De pres. sprak oak dezen broeder op gepaste wijze 
toe. 

AR'l'lKEL 29. 

Rev. Jos. R. Lewek, zendeling der bovengen. Missie, trad 
daarna op en sprak over den arbeid te Chicago. Het onge-

Rev. loaf onder de vele Joden aldaar is sterk en driest, zeide hij. 
Lewek. Maar de missie draagt soms vrucht. b.aAverd onlangs nag 

een reizend rabbi door haar als instrument tot het Christen
dom gebracht. Oak br. Lewek werd bedankt. 

Stand· 
ing rule, 
vert. 
van 
moties. 

Heiden
zending. 

ARTlKEL 30. 

Als "standing rule" of vaste regel van orde voor· de 
Synode, werd aangenomen dat alle moties die voor de verg. 
kamen, moeten worden vertaald in het Engelsch, ten bate 
onzer Amerikaansche broederen op de verg. De president 
zal zorgen voor die vertaIing. 

ARTIKEL 31. 

Het Rapport over de Heidenzending werd wederom onder 
den hamer genomen. Allereerst Punt 5. Aangenomell.. De 
Eoard ontving daardoor verla! tot het huren van een echt
paar te Rehoboth, voor arbeid binnen en buiten onze kost
school. (Eijlage IV, V, 5.) 

ARTIKEL 32. 

Punt 6. V"'zoek des Eoards am volmacht am de kost-

---~~~~~ ~ ~~~~~--~~~ 
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school te Rehoboth te mogen nitbreiden tot op 2 dozijn kin· 
deren, al naar de geldmiddelen zulks toelaten. Bedoeld is 
deze middelen te verkrijgen uit speciale bronnen, zooals 
vereenigingen, sabbathscholen, enz. Aangenomen. 

ARTIKEL 33. 

Punt 7. Verlof de wiukelzaak te Rehoboth te mogen 
beeindigen, daar locatie enz. die affaire onprofijtelijk 
maakte. Verlof gegeven. 

ARTIKEL 3· •. 

Geen verlof gegeven tot verkoop van eigendom te Fort 
Defiance. Punt 7 van 't Rapport. (Doch zie Art. U.) 

ARTIKEL 35. 

Ds. Westervelt sloot de verg. met dankzegging. 

Voortl)iddag. 17 Juni. 

ARTIKEL 36. 

Men zong Ps. 79: 4. DB. J. Keizer ging voor in den gebede. 

ARTIKEL 37. 

Notulen van 16 Juni gelezen, aangenomen en goedge. 
keurd. 

ARTIKEL 38. 

Men besloot in comit" te vergaderen tot bespreking del' 
zaak van Br. A. Van del' Wagen, (Bijlage IV, II, en V, 3). 

lend. Waarbij werd bepaald, dat "comitli' niet bedoelde predikan-
A. van ten, ouderlingen en litterarische professoren buiten de ver-
der Wa· gadering te sluiten. Br. A. Van del' Wagen werd vel'zocht 
gen. steeds disponibel te zijn zoo de vergadering hem wenschte 

binnen te roepell en te hOOl·en. Aan Br. Garvelillk, pen
ningmeester van den Board del' Heidenzending, werd zit
ting verleend met adviseerende stem, zoolang de zaken dezer 
zen ding voor de Synode waren. Ook Zendl. L. P. Brink 
werd zitting verleend als adviseerend lid. 
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ARTIKEL 39. 

Na veelzijdige bespreking dezer zaak werd Br. Van der 
Wagen gehoord, die de vergadering met opwekkende wo~r
den toesprak. Het pnbliek werd hierbij we<ler toegelaten. 

ARTIKEL 40. 

De tijd tot verdaging middelerwijl gekomen zijnde, zong 
de Synode Ps. 119:17, en oud. Sevensma ging voor in dank
zegging. 

Nal1)iddag, 17 JUl)i. 

ARTIKEL 41. 

Prol. W. Heyns opende de samenkomst met gebed, na 't 
zingen van Ps. 68:17 . 

. ARTIKEL 42. 

Zendeling.leeraar L. P. Brink, principaal p. t., sprak de 
Synode toe over de aanhangige zaak. Verschillende andere 
broeders voerden het woord. Tenslotte werd het volgende 
Amendement e?t Voorstel aangenol11en: 

,. De Synode besluit in zake br. A. Van der Wagen: 
1. Dat zij hem, zoolang hij zijne "business" of een deel 

er van, nog aan de hand heeit, niet kan aanvaarden als 
zendeling op een salaris van $1,000.00, zooals door den 
Board voorgesteld. 

2. Dat hij echter weI bezoldiging mag ontvangen voor 
den arbeid, dien hij van tijd tot tijd nog zal kunnen en wil
len verrichten vaor onze zen ding. 

3. Zulke arbeid zal natuurlijk wezen onder toezicht des 
Boards. 

4. Zoolang hij dien verricht zal hij al. zendeling-helper 
worden erkend. 

5. Indien hij zich van zijne "business" ontdoet, wordt 
den Board het recht gegeven om br. Van der Wagen te 
employeeren, tot op de volgende Synode, tegen een salaris 
van $1,000.00, en met de condities in het Rapport des 
Boards genoemd. (Bijlage IV, II.) 



14 ORR. GEREF. KERK 

ARTIKEL 43. 

Kerf< Vervolgens werd besloten den Board verlof te geven om 
te te Zuni een kerkje te bouwen. Onkosten geraamd op $500, 
Zuni. (Voorste14 des Boards.) 

Verkoop 
van Fl
Defiance. 

ARTIKEL 44. 

Er werd' een voorstel gedaan tot herziening van Art. 34-
, over den verkoop van de eigendommen te Fort Defiance; 
Dit voorstel werd aangenomen met de vereischte twee derde 
meerderheid van stemmen. 

ARTIKEL 45. 

N a breede bespreking werd er ten slotte besloten om den 
Board permissie te geven om 't huis en den stal te Fort De
fiance te verkoopen, zoo daar eene goede gelegenheid voor 
is. Redenen die noopten tot dit beslnit: 

a. Tegenwerking der regeerings-beambten aldaar op al
lerlei manier, zoodat de arbeid onder de kinderen wordt be
lemmerd, en onder de grooten niet kan zijn wat hij behoort 
te wezeu. 

b. Omdat er elechts om de andere week kan worden ge
predikt en gecatechiseerd, daar de Roomsche missie er dieht 
bij, eischt. en verkreeg den arbeid aldaar met ons te deelen, 
iets waaraan niets schijnt te veranderen. 

c. Omdat de tijd voor onzen arbeid onder de kinderen 
afgestaan veel te kort is om effectief te arbeiden. (Vgl. 
Rapport des Boards, Bijlage IV.) 

ARTIKEL 46. 

Besloten den Board te machtigen om, in geval Fort De
fiance verkocht kan worden-wat thans het geval schijnt te 

z. I. zijn-om dan de "Z. I." ranch, tien mijlen noord van Zuni 
Ranch., aan te koopen voor $2000, en om daar een "adobe" gebouw 

op te zetten voor een zendelillg en een klein getal kostecho
lieren, als het eenigszins kan weesjes van de Zunies. De 
Board verklaarde te bedoelen, Ds. Frijling daar te plaatsen. 
Redenen voor den aankoop dezer plaats: 

a. Deze ranch ligt vlak bij de reservatie der Zunies, en 
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toch er af, wat zeer begeerlijk is voor onbelemmerden ar
beid. 

b. Zij ligt aan den grooten weg van Zuni naar Gallup, 
zoodat er vele Indianen voorbij gaan. 

c. Zij heeft twee flinke putten, iets wat de Indianen met 
hunne kudden veel derwaarts doet trekken en gelegen
heid geeft tot zendingsarbeid onder hen. 

d. Er wonen vele Navaho Indianen rondom, zoodat br. 
Frijling onder de lieden van dezen starn kan blijvlJn arbeiden. 

e. Naar algemeen oordeel is dit een zeer geschikte zen
dingspost. Vandaar dat een andere Kerk er reeds begeerige 
oogen naar sloeg. 

f De prijs is niet onbillijk te achten. 

ARTIKEL 47. 

Besloten den Board volmachtte geven om Tohatchi van de 
hand te doen zoo er geschikte gelegenheid is tot znlks. Aan· 
gegevene redenen: 

a. De gnnst van de snperintendente der regeeringsschool 
aldaar, waarvan zooveel alhangt, is zeer wisselvallig. 

b. De tijd voor catechisatie algestaan is veel te kort. 
Slechts een en een hall nnr. 

c. De klassen zijn noodzakelijkerwijze-nit hoolde van 
dien geringen tijd-veel te groot. 

d. Er wonen schier geene volwassene Indianen rondo 
c. De watervc orraad is zeer onzeker en gering. En in 

elk geval zeer kostbaar. 
f Zend. Brink verklaarde daar op den dunr niet te wil

len blijven, omdat er niet genoeg gelegenheid is tot arbeid 
onder de grooten en tot employeering van geschikte talk en. 

ARTIKEL 48. 

Besloten den Board te machtigen om, zoo de eigendom
men te Tohatchi geschikt verkocht knnnen worden, te Gal
Inp, N. M. een zendingspost te mogen openen, zoo dit de 
beste plaats blijkt. Lielst eerst in een gehnurde woning. 
De Board bedoelt daar. Ds. L. P. Brink te plaatsen. Re
denen aangegeven: 
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a. Er wonen te Gallup vele Indianen, en velen komen 
er gedurig, zoodat er veel gelegenheid is met hen te spreken 
over het eene noodige. 

b. Een onzer bekeerlingen en enkele vroegere catechi
san ten wonen aldaar, zoodat wij hen kunuen bearbeiden. 

c. Er is gelegenheid am daar godsdienstoefeningen te 
houden met de Indianen. 

d. Er is misschien gelegenheid am een dagschooltje te 
beginnen, indien we de kinderen een middagmaal bezorgen. 

e. Er is meer gelegenheid am zich te bekwamen in de 
taal, aangezien er ontwikkelde Indianen wonen. 

f. Het is dieht bij Rehoboth, zoodat de zendeling daar 
het oog op kan houden, en er geestelijk verzorger van zijn. 

g. Een gehuurde waning sehijnt het best, om onkosten 
te voorkomen en am te zien hoe het er zal gaan met den ar
beid. 

h. Eindelijk, de verplaatsing van Ds. Brink, alsook van 
Ds. Frijling, bevordert de zoo noodige concentratie onzer 
zendelingen, daar ze nu te ver van elkander wonen. 

ARTIKEL 49. 

De Synode verwierp Punt 1, Rubriek III van het Agen
dum, luidende: "De Synode bepale dat, tot meerdere en 
vastere handhaving van onzen Zendingsarbeid onder de In
dianen, er vier leden benoemd worden door de Synode als 
Executive Board, staande steeds onder supervisie van de 
Synode, bijgestaan door een deputaat uit elke Classis." 

ARTIKEL 50. 

Oak besloot de Synode niet in te gaan op punt 2, Rubriek 
lending III: "De Synode overwege de mogelijkheid am in het bui
in Buiten· tenland een zendingsstation op te rich ten. " Redenen hier-
land. voor: 

a. Zulk eene zending ware moeilijk te eontroleeren. 
b. Wij hebben handen vol werks aan onze Indianen zen-

ding. 
c. Onze plieht is allereerst het Evangelie te brengen aan 

de Heidenen in eigen land. 
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ARTIKEL 51. 

De Stated Clerk las voor het Rapport der Synodale Com
mt88te. Het werd yoor kennisgeving aangenomen om onder 
de Bijlagen te worden geplaatst. (Zie Bijlage I.) 

ARTIKEL 52. 

Punten 1, 4, 5 van dit Syn. Rapport werden goedgekeurd. 
Het schrijven van Mr.J. B. Hulst (pnnt 3) werd der comm. 
voor kerkenorde overgegeven. (Zie Art. 125.) De brief van 
Prof. B. Kniper, (punt 6) werd gelezen en voor kennisge
ving aangenomen. Het sehrijven in punt 7 genoemd, -aver 
samenwerking met andere Kerken, werd in handen gelegd 
der Camm. voar kedcenorde. De brief van Tres A''''0Y08 werd 
der Inw. Zendingseamm. ovel·gegeven. 

ARTIKEL 53. 

Het sehrijven der Synode der Geref. Kerk in Z. A. werd 
Geref. met waardeering geaeeepteerd en onder de Bijlagen ge
Kerk Zuid plaatst. De Stated Clerk zal het _beantwoorden. Het ver
Afrika. zoek am een deputaat derwaarts te zenden tegen nieuwjaar 

1907 werd ter talel gelegd tot de volgende Synode. 

ARTIKEL 54. 

Besloten te verdagen tot Maandag, 20 Juni, te 2 ure, 
Oud. H. Van der Ark sloat-met dankzegging. 

Namiddag, 20 Juni. 

ARTIKEL 55. 

Ds. Hoekstra opende de samenkonlst, na 't zingen van 
Ps. 25:2. 

ARTIKEL 56. 

De presentielijst werd gelezen. Oud. Mokmo. was tegen
waordig als primus voar aud. Lanning. Br. P. Hteres _alB 
seeundus in plaats van oud. Vlasman. Beide nieuw geka
mene leden stemden in met de "Openlijke Verklaring." 

ARTIKEL 57. 

De Natulen werden gelezen, aangenamen en goedgekeurd;; 

I 
____ J 
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ARTIKEL 58. 

Een aanbod der drie Chr. Geref. kerkeraden te Holland, 
Mich., om den lede». der Synode, met hunne gastheeren en 
gastvrouwen en de ambtsdragers die de Synode bezoekeu, 
op Donderdag 2 ure een stoomboottochtje te verschaffen, 
werd met'dank geaccepteerd. 

ARTIKEL 59. 

Voor kennisgeving aangenomen: a. De groeten van DB. 
J.Robbert, thans in Nederland. b. Van Ds. E. L. Meinders 
te South Holland, Ill. c. Een verzoek der W. C. T. A. om 
den 4den Zondag in Nov. ter zijde te zetten als "tke World's 
Temperance Sunday." 

ARTIKEL 60. 

Ds. J. Noordewier rapporteerde als Synodaal Penning
mee8ter. 

Rapport des Synodalen Pel)ningmeesters 
van 1902-1904. 

Juni 1902 aan Kas ........................... $ 
Van 5 Classes ontvangen .................... .. 

2 51 
72176 

Rapport 
Syn. Penn. Samen $ 724 27 

Uitgaven van 1902-1904 1036 30 

Aanslag 
Syn.On· 
kosten. 

J uni 1904 te kort $ 312 03 
Aangenomen en goedgekeurd. DB. Noordewier werd in 

zijne functie gecontinueerd. 

ARTIKEL 61. 

De penningmeester overlegde den volgenden Roo8ter der 
onkosten dezer Synode, berekend op 13 cent per huisgezin. 

Classis Grand Rapids Oost ..................... $ 189 54 
" Grand Rapids West................ .... 202 28 
" Holland.. .. ... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .... 296 02 
" Muskegon.. .. .......... .... .. .. .... ... 199 81 
" Illinois............................... 193 44 
" Iowa ... " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 212 94 
" Ostfriesland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 61 10 
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Hackensack . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . . • . • • 44 59 
Hudson •••..•..•..•.••.•............• 127 66 

$1527 38 
Geapprobeerd. 

ARTIKEL 62. 

Besloten dat de penningmeester der Thea!. School den 
Voorschot Synodalen penningrneester zal voorschieten de gelden voor 
Syn.Penn. deze Synode noodig, en voorts het tekort dat er tusschen de 

Synoden in, in de Synodale Kas mage komen. 
Ds. Noordewier werd gemachtigd den interest der door 

hem sinds de vorige Synode voorgeschotene gelden, onder 
de Synodale onkosten te plaatsen. 

ARTIKEL 63. 

Ds. M. Van Vessem las voor het Rappo,.t deB Boards der 
Inw. Zending. Het werd geaccepteerd en zal als Bijlage ge
drukt. (Bijlage III.) 

ARTIKEL 64. 

Ds. J. Van der Mey rapporteerde namens de Comm. voor 
de zaken der Inwendige Zending' en der Joden Zending. 
Het rapport werd aangenomen, om punt Yoor punt te wor
den behandeld. 

ARTIKEL 65. 

Goedgekeurd werd'Punt 1 van het rapport, namelijk het 
bestendigen, door den Board, van Ds. G. D. De Jong al. 
penningmeester des Boards, tot op deze Synode. Maar ver
worpen, Punt 2, am voortaan den penningmeester des 
Boards door de Synode als zoodanig te laten benoemen, en 
evenzeer, om de gratificatie van dezen fUl1ctionaris te ver ... 
hoogen. 

ARTIKEL 66. 

Vervolgens rapporteerde Ds. Van der Mey over het punt 
Predikant op het Agendum: "De Classis brengt hare correspondentie 
naar Zuid met de Holl. Chr. Ger. Kerk in Argentina ter Synodale ta
Amerika. fel met aandrang dot een onzer Ieeraren derwaarts gezonden 
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Kerken al· worde voor den tijd van ongeveer een jaar en verzcekt dat 
daar. de Synode aanwijze onder welke classis dat arbeidsveld res· 

sorteeren zal. Zie Acta 1902, pag. 51." 01. Iowa. 
Het Rapport deelde mede dat er nit de bovengenoemde 

correspondentie bleek: 
"a. Er bestaan thans 2 gemeenten, de eene in Rosario, 

de andere in Bnenos Ayres; beide noemen zich Ohr. Gerel., 
zijn gebouwdop Gods Woord naar de opvatting van onze 
Form. van Eenigheid, en bestuurd vol gen. de Dordtsche 
Kerkenorde. 

b. Men begeert zeer ernstig de aansluiting met ons kerk· 
verband. Zoowel om winste en voorlichting te hebben van de 
breedere vergaderingen onzel' Kerk, om hunne positie in het 
land hunner inwoning voor de wet te verstel'ken, om in al
les geestelijke ondersteuning te ontvangen en misschien oak 
weI linantieele. 

c. Hoewel de meesten nog arm zijn en ze met vele maei
lijkheden kampen, zoo denken ze tach niet anders dan al· 
daar te blijven, want het klimaat is zeer gunstig en men 

, heeft er zich reeds zoo ingeworteld datvan verplaatsing naar 
Noord Amerika of een ander land niet veel sprake kan zijn. 

d . . Benevens de twee georganiseerde gerneenten zijn er 
meer velden die aldaar noodig onder bearbeiding dienden te 
komen. Zoo b. v. te Tres Arroyos, waar eene Nederland· 
sche nederzetting is en men geregeld des Zondags vergadert. 
En aileen in Bnenos Ayres zijn 2000 Hollanders. Waar 
deze broeders zoo lange reeds hebben geroepen: "helpt ons, 
neemt ons op in uw kerkverband, steun ons met waard en 
daad!" en waar zij daarmede aanhouden, is uwe comm. van 
overtuiging dat er een predikant voor ongeveer een jaar naar 
Zuid Arrierika moet worden gezonden am aldaar te arbeiden 
onder ons volk." Goedgekeurd. Daarbij werd bepaald dat 
de broeder die derwaarts trekt zal arbeiden onder directie 
van onzen Board der Inw. Zending. Hem worde opgedra
gen om de bestaande gemeenten of stations onder onze ge· 
100fs- en ptamgenooten in Zuid Amerika te verzoeken zich 
aan onze Kerkengroep aan te sluiten, en om, indien dit 
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verzoek door twee of meer der gemeenten aldaar word! inge
willigd, die tot eene afzonderlijke Classis te organiseeren. 

ARTIKEL 67. 

Besloten, (Pnnt 4 van' t Rapport) om bij de bestaande "e
geling te blijven wat aangaat het bestnren der Inw. Zending 
door den Boa,.d dier zending als vertegenwoordiger van ane 
classes. Twee classes hadden verzocht de zending classi
caul te maken. (Cl. Gr. R. Oost en West.) En Classis 
Iowa had op 't Agendnm: "De Synode make de Inw. 
Zending c1assicaal, bepale het getal zendelingen voor elke 
classis, en bezoldige de zendelingen nit een algem. kas." 

Daarbij werd besloten dat de Board een zendeling·leeraar 
beroepe, speciaal voor Grand Rapids ell omstreken, of, zoo 
zulks niet weI kan, om een der tegenwoordige zendelingen 
voor minstens een jaar in genoemde plaatsen te laten ar-
beiden. . 

ARTIKEL 68. 

Salaris Besloten dat het minimum.salaris onzer Inw. zendeIing
Inw. len· leeraars voortaan $700 per jaar zal zijn, en't maximuI:>. 
delingen. $1000. (Zie verder Art. 19 van 't Reglement) 

ARTIKEL 69. 

De zaak "Church Gomity" uitgesteld tot de behandeling 
van't RappO'I't der Comm. voor Correspondentie met de Re
formed Church. (Zie artt. 74, 75 en Bijlage IX.) 

ARTIKEL 70. 

Besloten dat de eerste scriba namens de Synode het ballot 
zou werpen tot formeele verkiezing der leden der Zendings 
Boards, door de verschillende Classes daartoe verkozen. 
Dit geschiedde. 

Leden des Boarde dl'/l" Heidenzending. 

Leden Ds. J. A. Westervelt voor Classis Hackensack. 
Board Ds. F. Doezema voor Classis Hudson. 
Heiden. Ds. J. B. Hoekstra voor Classis Grand Rapids 008t. 
zending. Ds. H. Beets voor Classis Grand Rapids West. 

D8. H. Walkotten voor Classis Muskegon. 

L~~~------- --- ~~~--.. 
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Ds. J. Post voor Classis Holland. 
Ds. H. Van der Werp voor Classis Illinois. 
Ds. 1. Van Dellen voor Classis Iowa. 
Ds. C. Bode voor Classis Ostfriesland. 

Leden des Boards der Inw. Z61Iding. 

leden Oud. James Christie voor Claseis Hackensack. 
Board Ds. P. Kosten (Sec. De. K. Van Goor) voor Classis Hudson. 
lnw. Zen· Ds. T. Van der Ark voor Classis Grand Rapids Oost. 
ding. Ds. J. W. Brink voor Classis Grand Rapids West. 

Ds. G. Westenberg voor Classis Mnskegon. 
Do. M. Van Vessem voor Classis Holland. 
Ds. P. Van Vliet voor Classis Illinois. 
DB. J . Van der Mey vaor Classis Iowa. 
DB. C. Eode voor Classis Ostfriesland'. 

ARTIKEL 71. 

Deze sessie werd l1let dankzegging gesloten door Br. Van 
Eaun. 

Voormiddag. 21 JUl)i. 

ARTIKEL 72. 

Gezongen Ps. 84:3. Ond. Postma opende met gebed. 

ARTIKEL 73. 

Notnlen van 20 Juni gelezen, aangenomen en goedge
keurd. 

ARTIKEL 74. 

Ds. H. Beets rapporteerde namens de Comm. voar corre8-
Comm. pondentie met de Reformed Church in Amerika. Het rapport 

werd aangenomen en goedgekeurd. Gelast het onder de Bij
lagen te plaatsen. (Bijlage IX.) 

In verband met het rapport werd besloten: 
Corr. met 1. Hoewel deze Synode met droefheid vemeemt dat de 
Reformed Gen. Synod der "Reformed Church" weigerde am de door 
Church. ons voorgestelde, nauwere correspondentie te beginnen, tach 



I~-·· 

I 

I 
I 
I 
I 
i 
I 
! 

--- .. -~ .. --.--.. 

ACTA SYNODI 1904· 23 

besluit zij voort te gaan met de correspondentie op de wijz. 
tot hiertoe gevolgd. 

2. Hoofdzaak en strekking van 't Rapport zal aan d. 
Gen. Syn. worden medegedeeld. 

ARTIKEL 75. 

ChUF<h Beslo!en niet in te gaan op een voors!el tot "Chnrch 
Comity. COIlity" met de Ref. Church op 'I Inwendig Zendingsveld. 

Joden· 
zending. 

Chicago 
Hebrew 
Mission. 

Ds. De 
Jong be· 
dank!. 

ARTIKEL 76. 

De. J. Van der :Mey las voor het Ro>ppart van Ds. J. 1. 
Fles als Sec. van de Comm. der Jodenzending. Het werd 
aangenomen. Beslo!en het als Bijlage te drukken. 
(Eiilage V. ) 

ARTIKEL 77. 

Ds. Van der Mey rapporteerde nu over de zaken der 
Jodenzending. Het rapport werd aangenomen om punt voor 
punt behandeld !e worden. Allereerst werd besloten Ds. E. 
Breen aan te bevelen als lid des Boards der " Chicago 
Hebrew :Mission." Oud. S. Dekker is reeds lid daarvan. 
Vervolgens werd bepaald dat de pasgenoemde missie voar
taan $2500 als jaarlijksche bijdrage ontvangen zal uit de 
kas onz€r J odenzending, zoo deze kas zulks toelaat. 

ARTIKEL 78. 

Ds. G. D. De Jong sprak zijne erkentelijkheid uit jegens 
de Synode, en vooral jegens den Board, voor het verlrouwen 
zoo vele jaren in hem gesteld als penningmeester van dien 
Board. De president bedankte dien broeder. Ook beluigde 
de Synode haren dank aan de eerste "State Bank" van .1 
Holland, vaor het gratis betalen van persoonlijke "checks" 
en het kosteloos verschaffen van "drafts," voor onze lnw. 
Zending. 

ARTIKEL 79. 

DB. R. L. Haan rapporteerde namens de Comm. vaor de 
zaken der Theol. School. HA rapport werd geaccepteerd am 
punt vaor punt te worden behandeld. Punt 1 werd goed-

L ___ _ 
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gekeurd, n.l. het voorstel: "de Synode spreekt uit dat het 
Curatorium in de gegevene omstandigheden goed deed met 
Prof. B. Kuiper een driejarigen verloftijd te geven tot voort· 
zetting zijner studH!:n." 

ARTIKEL 80. 

Ds. Poppen sloot de vergadering met dankzegging. 

Namiddag,21 Juni. 

ARTIKEL 81. 

Ds. Van der Ploeg opende met gebed. Gezongen 
Ps. 119:9. 

ARTIKEL 82. 

Bepaald dat men een a vondzitting zou hebben van 7 :15 
tot 9:30. 

ARTIKEL 83. 

Dr. S. H. Swartz sprak nu de Synode toe als vertegen· 
National woordiger der National Christian Association. Hij deelde 
Christian mede dat deze Vereeniging in 1868 werd georganiseerd in 
Ass'n. Pittsburg, Pa., en in 1874 geincorporeerd in den staat Illi· 

nois. Voorts sprak hij over het zoo noodig en nuttig werk 
Coiled. der Associatie tegenover de Geheime Genootschappen. 
er voor. Ten slotte wenschte hij ons toe vast te staan tegenover deze 

geweldige machten in ons land. De president bedankte 
den spreker op zeer gepaste wijze. 

ARTIKEL 84. 

Ds. J. Groen rapporteerde als vertegenwoordiger onzer 
kerk bij de N. C. A. Zijn rapport werd aangenomen. Ook 
werd besloten dat onze kerken zuUen worden verzocht VOOl;' 

taan elk jaar eene collecte voor deze Vereeniging op te 
nemen. 

ARTIKEL 85. 

Rev. C. M. McLeod Smith van Ray, Ind., leverde zijne 
geloolsbrieven in als deputaat van de "Synod Refd. Presb. 
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Church" en ala vertegenwoordiger del' 'J ~National 
Association. J, Voor kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 86. 

25 

Reform 

Voortgegaan met de behandeling van het Rapport over 
de zaken der Theologische School. Een verzoek tot nadere 
omsehrijving van de reehtsyerhonding van het Cnratorium 
tot de Kerk en deszelfs bevoegdheid, (door C!. Grand Rap
ids West gedaan) werd niet ingewilligd daar men aehtte dat 
het betrokken Reglement dit genoegzaam omsehreef. 

Verder besloten dat Art. 17 van het Reglement voor de 
Theo!. School aldus zalluiden: "Dit Reglement kan slechta 
gewijzigd worden door de Synode, of door de Cnratoren 
onder approbatie del' Synode." 

Ook sprak de Synode nit zieh niet bezwaard te gevoelen 
over de handeling del' vorige Synode, Art. 29, IV, 7, E, 
wijl het Curatorinm, bestaande nit gedelegeerden del' Clas
ses, het aangewezen liehaam is, waaraan de Synode de zaak 
kon opdragen. 

Nog werd aangenomen het advies·der Comm. om Art. 14 
van het Reglernent z60 te wijzigen, dat er voor "sleehte een 
Zondag in de twee maanden" gelezen wordt: "sleehts een 
Zondag in de maand," terwijl Art. 12 Reg!. Theo!. School 
werd opgeheven, met de bepaling dat de regeling del' spreek-
beurten bij den rector verbJijve, en dat, wordt door een stu
dent in de gem. te veel een stiehtelijk woord gesproken, 
zonder toelating del' faculteit en zonder kennis van den 
rector, hij geen toegang heeft tot het examen. 

ARTIKEL 87. 
Inzake het voorstel van hetAgendum: "DeSynodehelpe 

een opleidingssehool voor Duitsehe predikanten in het 
Duitsch Westen op te richten" werd besloten: "De Synode keurt 
Semina. af het opriehten van een afzonderlijk seminarie voor het 
rie. Duitsche element OllZer Kerk, maar met het oog op de noo-

den er vall verklaart zij zich volgaarne bereid, om, met spe
ciale hulp van Classis Ostfriesland, aan Ol1ze eigen inrich~ 

ting in de behoeften inzake opleiding van Dnitsehe predi
kanten te vool'zien." 

j 
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ARTIKEL 88. 

In betrekking tot de College-zaak werd besloten: 

College. a. Te approbeeren den tot hiertoe hiervoor gedanen ar-
beid; 

Naam. b. Den naam John Calvin Junior-College vast te stellen. 

ARTIKEL 89. 

Gelden Aangaande de uitbreiding voor de Litterarische Afdeeling 
er voor. onzer School tot eene "College", werd besloten: 

a. Dat de onkosten him'van zullen rooeten bestreden 
worden uit afzonderlijke fondsen; 

b. Dat deze fondsen in de toekomst alleen ten behoeve 
der College roogen worden gebruikt; 

c. Dat al is het dat de College op den duur meer zelf
Onderwijs standig wordt, toeh de Kerk waarborg houde dat het onder
gerefor- wijs van de Gereformeerde beginselen zal blijven uitgaan. 
meerd. Het Cnratorium werd opgedragen op den ingeslagen weg 

voort te gaan. 

ARTIIO];L 90. 

Besloten een vijfden professor te benoemen voor het Lit
terariseh of College Departement. (Zie Art. 149.) 

ARTIKEL 91. 

Ds. Marcusse Bloot de namiddagzitting met dankzeg
ging. 

Avondzitting, 21 Juni. 

ARTIKEL 92. 

Gezongen Ps. 119:3, waarna oud. Hulst voorging in den 
gebede. 

ARTIKEL 93. 

Ds. Einink ontving zitting als secundus voo" Ds. Breen, 
im Ds. G. J. Haan als sec. voor Ds. Drukker. De broeders 
stem den in met de "Openlijke Verklaring." 

• 
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ARTIKEL 94. 

Rev. McLeod Smith-zie art. 85-sprak de Synode toe. 
Covenan- Hij verklaarde dat zijne Kerk, de onde Schotsche Covenan. 
ter Kerk. ter Kerk, zich aan ons verbonden gevoelde door banden der 

historie en des geloofs. Zijn Kerk zingt aIleen de Psahnen 
in den eeredienst, sluit leden van geheime genootschappen 
uit, en verbiedt het gebrnik van muziekinstrumenten bij 
de godsdienstoefening. Zij is sterk ten gunste van "tem
perance" en stipte Sabbaths onderhouding; geen harer 
ambtsdragers kan geordend, zoo hij niet het tabaksgebruik 
afschaft. De Covenanters verbieden hunne leden politieke 
ambten te bekleeden, of zelfs hun burger stemrecht uit te 
oefenen, zoolang de rijks.constitutie niet Christus erkent als 
Koning der natie. 

Vooral door de Nat/anal Reform Association trachtenzij 
National propaganda te maken voor hunne staatkundige denkbeel
Reform den. De Covenanter Kerk is met name een Zen dings Kerk. 
Ass'n. Zij heeft bloeiende missie-posten onder de Indianen, kleur-

lingen, J oden en Chineezen in ons land, en oak in Syrie, 
Cyprus en China. Zij heelt een seminarie met twee profes
soren en een college met een tiental onderwijzers. Voor 
Heidenzending gaf zij verleden jaar $21,000.00 uit, voor In
wendige $13,000.00; voor al haar werk $222,497.00, zijnde 
bijna $23.00 per lid. 

De Vice-Pres. dankte den spreker in gepaste bewoordin
gen. 

ARTIKEL 95. 

Benoe- Besloten Dr. R. Janssen voor twee jaren te benoemen als 
ming Dr. Lector in de exegetische theologie, op een jaarlijksch salaris 
Janssen, van $1300.00. (Zie Art. 127.) 

ARTIKEL 96. 

en Besloten Prof. A. E. Broene te benoemen als Litt. Pro-
Prof. fessor voorden tijd van twee jaren. Salaris $800.00. (Zie 
Broene. Art. 150.) 



28 eHR. GEREF. KERK 

ARTIKEL 97. 

Salaris Prof. Ten Hoar zal wegens bijzondere omstandigheden 
Prof. Ten Vaal' de volgende twee jaren een iaarlijksche gratificatie van 
Hoor. $150.00 ontvangen. 

Verlof 
Prof. 
Rooks. 

ARTIKEL 98. 

Prof. A. J. Rooks ontving "leave of absence" gedurende 
den cursus 1905-6 om een" post·graduate course" te new 
men. 

ARTIKEL 99. 

Pensioen Het pensioen van Mrs. Prof. G. E. Boer werd bepaald 
Mrs.Boer. op $200.00 per iaar. 

ARTIKEL 100. 
Dormato. Het voorstel het Curatorium te machtigen een doelmatig 
rium. Dormatorium op te rich ten werd niet geaccepteerd. 

ARTIKEL 101. 

De eerste scriba werd gemachtigd om het "ballot" te wer
pen namens de Synode tot formeele verkiezing van 
leden des Ouratmiums, 't welk hij oak deed. De volgende 
broeders werden gekozen: 

Olassis Grand Rapids Oost. 

Vaal' vier jaar Pl'. Ds. J. Groen, sec. Ds. T. VanderArk; 
Vaal' twee jaarpr. Ds. L. J. Hulst, sec. Ds. J. B. Hoekstra. 

OZ. G-rand Rapids West. 

Voor vier iaar pro Ds. J. Noordewier, sec. Ds. J. Keizer. 
Voor twee jaar Pl'. DB. P. Ekster, sec. Ds. J. W. Brink. 

01. Holland. 
Voor vier iaar Pl'. Ds. G. D. De Jong, sec. DB. J. Manni. 
V oor twee jaar pro Ds. A. Keizer, sec. DB. W. De Groot. 

Leden 0la8siB Muskegon. 

Curato. Voor vier i3ar pro Ds. R. L. Haan, see. Ds. G. Westenborg, 
rium. Voor twee iaar Pl'. DB. H. Walkotten, sec. Ds. J. 1. Fles. 

01. Illinois. 

Voorvier j_ar pro DB. Ie. Kuiper, sec. Ds. P. Van Vliet. 
Voor twee i_ar pro Ds. B. H. Einink, sec. Ds. E. Breen. ' 
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01. Hudson. 

Voorvieriaarpr. Ds. K. Van Goor, sec. Ds. H. Van Hoogen. 
Voor twee iaar pro Ds. F. Doezema, sec. Ds. D. V. d. Ploeg. 

01. Hackensack. 

Voor vier iaar Pl'. Ds. J. A. W ~stervelt, see. Ds. K. Poppen. 
Voor twee jaarp!'. Ds. J. C. Voorhis, sec. J. F. VanHouten. 

01. Iowa. 

Voor vier jaar Pl'. Ds. I. Van Dellen, sec. Ds. J. V. d. lIley. 
Voor twee jaar Pl'. Ds. J. Wijngaarden, sec. DB. J. Smitter. 

01. Osifriesland. 

Voor vier jaar Pl'. Ds. J. H. Schultz, sec. Ds. H. Ahuis. 
Voor twee iaar Pl'. Ds. G. L. Hofker, sec. Ds. H. C. Bode. 

Ook werden de brs. J. W. Garvelink en S. S. Postma 
door de Synode herbenoemd als leden van het Curatorium. 

ARTIKEL 102. 
Aan de Comm. voor de Theo!. School werd nog opgedra

gen een Rooster voor de Theol. School gereed te maken, en 
een gros voor de benoeming van een 5den Iitterarischen pro
fessor. (Zie Art. 90.) 

ARTIKEL 103. 
verv.Prof. Aan het Curatorium werd overgelaten een plaatsvervan-
Rooks. gervoor Prof. Rooks (zie Art. 98) aan te stellen. 

ARTIKEL 104. 

Comm. Ds. De J ong rapporteerde namens de Comm. voor Cleve-
voor land (Art. 89 slot, Acta 1902), waardoor bleek dat de 20-

·Cleveland. ken aldaar op bevredigende wijze in orde werden gemaakt. 
Het werd met dank aan de Comm. geaccepteerd. 

ARTIKEL 105. 
Dr. R. Janssen sloot met dankzegging. 

Voormiddag, 22 Juni. 

ARTIKEL 106. 
Ds. C. Bode opende met gebed na 't zingen van den Mor

genzang, vers 4. 

I 

I 

.1 
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ARTIKEL 107. 

Notulen van 21 Juni gelezen, aangenomen en goedge
keurd. 

ARTIKEL 108. 

Oud. Postma rapporteerde namens de 00"''''. VOot Toezicht 
op De Wachter. Zijn rapport werd aangeuomen. (Bij_ 
Iage VIII.) 

ARTIKEL 109. 

DB. Noordewier rapporteerde namens de 001n1n. VOOt Pu
blicatie zaklm. Het werd aangenomen en pnnt voor punt 
behandeld. 

1. Een voorstel en ontwerp tot vergrooting van De 
Wachter, werd niet geaccepteerd. 

2. Besloten voortaan geregeld twee kolommen voor de 
J eugd in De Wachter te hebben. .Een bestendig mede
werker zal worden aangesteld. Voordracht overgegeven aan 
de Comm. voor benoemingen. (Zie Art. 159.) 

3. Of er al of niet medicijnen advertenties in De Wach
tet zullen zijn, werd aan de Comm. voor Toezicht overgela
ten. 

4. Men ging niet in op het pnnt op het Agendum: "de 
Synode zorge dat aile bekendmakingen z60 vroeg in De 
Wachter komen, dat ze ook vroeg genoeg zijn voer de verst 
verwijderde gemeenten." 

5. Ook ging men niet in op het voorstel (Agendum, p. 
24) over het wenschelijke van het oprichten van een Board 
van Publicatie. 

6. Beslotlm dat het KerknilJUw8, zooals beroepingen, aan
neming, bedanken enz. in De Wachter zal geplaatst zonder 
eenige bijvoeging. 

7. Besloten Ds. A. Keizer te continueeren tot de volgen
Personee!. de Synode als hoofdred. van De Wachter; DB. G. D. De Jon~ 

als secundus redacteur; Mr. H. R. Brink aIs administra
teur, en Mr. H. Holkeboer als drukker. 
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ARTIKEL 110. 

Be.loten eene Comm. te benoemen om plannen te ontwer· 
S. S. pen over een geschikten ro08ter VOO1' S. S. lesBen. Deze comm. 
Rooster zal zien of er geen invloed is nit te oefenen op de comm. voor 

International. Lessen, of dat schema niet naar eisch kan go
wijzigd. (Voor Ieden dezer Comm. zie Art. 159.) Zij rap
porteere op de naastvolgende Synode en bespreke hare be
vindingen en plannen in onze kerkelijke bladen. 

ARTIKEL 111. 

Besloten, dat elk ambtsdrager onzer Kerken gratis zal 
Acta. worden voorzien van een exemplaar del' Acta dezer Synode. 

Ten bate onzer Amerikaansche en Dnitsche gemeenten zal 
een nittreksel del' Notulen geplaatst in The Banner, en Ref. 
Bote, tegen de gewone vergoeding. (Acta 1902, Art. 148.) 

ARTIKEL 112. 
Aangaande het artikel op het Agendum: "Op de Synode 

Voorstel· worden geen voorstellen van gewichtigen aard gebracht, die 
en op niet vooraf op het Agendum geplaat,t zijn, opdat de kerke
A,endum. raden en classes er VODraf over kunnen delibereeren," werd 

besloten dit aan te nemen als Regel, voor zoover mogelijk. 

ARTIKEL 113. 

Besloten: De Synode geve aan De Wachter 00111111. eene 
belijnde opdracht aangBande hare werkzaamheden, inslni
tende een regeling van den inhoud van De Wachter. Con
cept hiervan zal ontworpen door de genoemde Comm. (Zie 
hierover Art. 138..) 

ARTIKEL 114. 

De voormiddag sessie werd gesloten door Ds. Ahuia. 

Nal1)iddag,22 JUl)i. 

ARTIKEL 115. 

Na Psalmgezaug, Ps. 133:1, opende Ds. H. C. Bode de 
samenkomst met gebed. 
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ARTIKEL 116. 

Aangaande den Rooster deT Theol. School werd besloten 
Rooster dat de aanslag voor de volgende twee jaren zal zijn, 60 cents 
der Theol. per huisgezin. Elke c1assis zal ieder jaar den aanslag der 
School. gemeenten onder haar ressort, naar huisgezinnen-getal 

Nomina· 
tie lit. 
prof. 

Sabbath 
School 
litera· 
tuur. 

Union 
Rapport. 

regelen. 

ARTIKEL 117. 

De Comm. ad hoc stelde de volgende nominatie voor als 
ad vies om er een uit te kiezen als vijfden litterarischen pro
fessor. (Art. gO): Princ. E S. Sevensma, A. B.; Mr. Boyd 
Bode, Ph. D.; Mr. Frank Van Vliet, A. B.; Mr. Wm. 
Rinck, A. M. Voor kennisgeving aangenomen, om later in 
comite te behandelen. (Zie Art. 149.) 

ARTIKEL 118. 

De zaak Sabbatschooiliteratttttr ter tafel komend wordt be
sloten het voorstel aan te nemen van br. J. Tanis, van Pater
son, N. J. om uit te geven: 

a. Eene "quarterly" voor S. S. onderwijzers; 
b. Een "Iesson leal" voor de grootere scholieren; (we_ 

kelijksche uitgave.) 
c. Een ander "lesson leaf" voor de kleinere kinderen; 

(wekelijksche uitgave.) 
De Synode wijst redacteurs aan voor deze uitgaven, met 

de noodige secundi, wier honorarium door br. Tanis wordt 
betaald. De voordracht der redactie Ieden overgegeven aan 
de Comill. voor benoemingen. (Zie Art. 159.) Mr. Tanis 
beloofde voor eene nette uitgave te zullen zorgen en ook Iees
stof voor de jeugd en stukken over de S. S. op te nemen. 

ARTIKEL 119. 

Ds. Van der Ark ra"pporteerde namens de Comm. voor 
"Unions." Het werd aangenomen en punt voor punt be .. 
sproken. Ten slotte werd het vastgesteld en goedgekeurd 
als voIgt: 

In zake de Unions spreekt het Agendurn: 
1. "De Synode kame tot beslissing in zake Unions en 
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bepale dat leden del' thans bestaande Unions geen leden del' 
Kerk kunnen zijn, en geve daarvoor de gronden aan. Te
vens wijze de Synode een uitweg aan voor den werkman." 

Classis Illinois. 
2. "De Synode wijze den weg aan, waardoor het moge

lijk wordt voor onze arbeiders am een standpnnt te kunnen' 
innemen tegen Unions op revolutionairen grondslag." 

ClaBsis Iowa. 
Hieromtrent biedt uwe Cornm. del' Synode het volgende tel' 

overweging aan: 
1. Ten eersten oordeelde zij het noodig den leden on,e.r 

Kcrk Vaal' te houden: 
1. Men mag van een Christen niet eischen, dat hij zich 

geheel alzondere van de gemeenschap del' wereld op natttttr
lijk gebied. Dan tach zou hij uit de wereld rnoeten gaan. 
Aileen, hij zij van een andel' beginsel, en, van uit dat begin
sel, andel's sprekend en handel end dan de wereld. 

2. De Christen werkman mag geen ledig toeschouwer 
zijn van al het kwade en onrechtvaardige op het terrein van 
den arbeid gevonden. Noch ook zich onttrekken, opdat 
hij het niet zie. Hij zegge niet: "Ben ik mijns broeders 
hoeder?" . Krachtens zijn Christendom is hij geroepen 
werkdadig op te treden tot stuiting van de zonde en, zoo 
mogelijk, tot wegneming van misstanden. 

3. Hij kan aileen meestal nie!s uitvoeren. Hij veree
nige zich dus met anderen, am met vereende krachten het 
doel te bereiken. Daartoe roept hem zijn Christendom. De 
drang del' omstandigheden, waara vel' de werkman geen con
trole heeft, kan hem soms ook nag den nood opleggen, 01'

ganische verbinding met anderen te zoeken en aan te gaan. 
Zoo kan het gebeuren, dat een Christen werkman geen werk 
of geen evenredig loon kan bekomen, dewijl hij buiten de 
Werklieden Vel', staat. Men beschouwt hem als mindel' 
bekwaam tot het verlangde werk of andel's onbetrouwbaar 
of maakt er misbruik van, dat hij niet onder Union bescher
'ming staat. 

4. Organisatie is onder de tegenwoordige omstandighe
den in de wereld van den arbeid del' Christenen roeping van 

I 
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wege hun ambt. Nu is het echter de vraag: Zal de Chlis
ten zich aansluiten bij de Union, zooals die thans is en 
streeft? Of zal hij pogingen aanwenden, eene positief Chris
tel. Ver. van werklieden in het leven te roepen? Wij ant
woorden: De Christen wende pogingen aan, am met ande
ren een Ver. in het leven te roepen, die op positief Christe
lijk standpunt staat. Kan eene niet-Christel. Ver. reeds 
zooveel doen, wat zan dan eene positief Christelijke niet 
kunnen? Naar het best mogelijke moet een Christen staan. 
En dat is: plaatselijke organisaties met. positief Christel. 
beginsel van alle werklieden, die onder zulk een standaard 
strijden willen. Ontzaglijk zijn de bezwaren daaraan ver
bonden en veelvoudig van aard, als geld, leiders, enz. Som
mige bezwaren zijn moeilijk uit den weg te mimen. Alleen 
de gedachte aan Gods zegen en de kracht van het Chliste!. 
beginsel geven moed. Geen zout tach zoo zout, geen licht 
zoo licht, geen beginsel zoo machtig als het Gereformeerde. 
Maar oak geen beginsel, zoo moeilijk am consequent in al
les en op alles toe te passen. 

5. Macht iemand van ons vel'schillen en meenen, dat 
een positief Christelijk organisme noch gewenscht noch go
baden is, terwijl hij tach bij eene organisatie van werklie
den zich wil aansluiten; of, was het schijnbaar noodig, te:r
Btond lid te wQrden en dat hij niet kon wachten, tot eene . 
nienwe organisatie opgericht werd, hij toetse dan de plaat
selijke organisatie weI aan Gods Woord. Hij honde er ook 
rekening mee, of ze eene vrije, zelfstandige Ver. is, of met 
anderen tot eene breedere organisatie verbonden is. Is dit 
laatste het geval, hij toetse oak deze hoogere Ver. En hid 
bliive uit de Union, indien hij bevindt, dat de Union: 

a. Een eed of belofte vordert van onvoorwaardelijke ge
hoorzaamheid aan de meerderheid of het bestunr, met nit
sluiting van zijn plicht betreffende God, den Staat, de Kerk, 
het gezin, of het recht uitslnitend aan zich behondt, iemand 
van zijn lidmaatschap te ontslaan of niet: wat alles zonde 
is tegen het beginsel, uitgedmkt in het 1e en 5e wetwoord, 
alsmede onbestaanbaar met 1 Cor. 7:23 en Gal. 5:1; 

b. officieel den Zondag ontheiligt door het houden van 

""""-----
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"business meetings," 01 het sanctioneeren, dat haar bestuur 
of hare Comm. het doen; door het doen rijden van excursie· 
treinen, of op eenige andere manier in strijd met het begin. 
sel van het 4e gebod en voor een deel ook tegen de wet van 
den Staat; 

c. recht geeft in hare reglementen of besluiten, of in het 
aanstellen van "pickets" tot het gebruik van geweld, of in 
hare werkstakingen en "boycotten" zelf dien weg opgaat en 
rechtstreeks aanleiding geeft, dat allerlei daden van geweld 
worden bedreven, n.L zonde tegen het beginsel van het 5e 
en 6e wetwoord; 

d. den Christen verbiedt of onmogolijk maakt als lid te 
doen, wat hem als Christen geboden is, of gebiedt en nood. 
zaakt, als lid te doen, wat hij als Christen niet mag doen. 
Dit is een smaad Christus aangedaan in de onderdrukking 
van zijn amb! in den Christen; 

e. geld bijeenbrengt op een wijze en voor een doel door 
Gods Woord veroordeeld, b.v.: daRspartijen, kaartgezel. 
schappen, spel, Zondagsexcnrsien enz. ; 

f. een rituaal (voorschrift, waarnaar de godsd. plechtig· 
heden der Ver. geregeld wordt) heeft, dat ze geheim houdt 
voor ieder, die geen lid is; 

g. in haar wezen een geheini of met eede verbonden ge· 
nootschap is.~Vindt hij, dat de Union, waartoe hij wil 
toetreden, een, of aIle deze dingen doet,~hij blijve er uit, tot 
ze zich verbetert. Vindt hij deze ingrijpellde kwaden in de 
plaatselijke Union niet, maar weI gebreken, het zoU hem 
kunnen toegestaan worden, zich aan te sluHen, mits hij ge· 
legenheid zal ontvangen, hervormend, naal" zijne roeping 
als lid op te treden. Dit is toelatend gesproken. Ideaal 
blijft: eene werklieden ver. in positief Christelijken geest. 
(Wat vanzelf niet wi! zeggen: eene Union met eene positief 
ChristeIijke belijdenis.) 

II. Wat betreft het kerkrechterlijke, adviseert uwe 
Comm., dat de Synode den Kerkeraden het volgende op' 
drage en dit als regel aangeve, om naar te handelen: 

1. dat de Kerkeraden zich door onderzoek bekend ma· 
ken met den stand van zaken op industrieel terrein en met 

I 
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de beginselen enz. der Unions. Dan zal weI blijken, dat 
niet alle Unions gelijk zijn. Ze zijn in twee klassen te ver
deelen. Sommige Unions zijn ontaard en gaan dagelijks 
verder den verkeerden weg op. Andere weer blijven meer 
bij het oorspronkelijk doel en streven der arbeidsbeweging, 
staan niet zoo door en door onder den verkeerden geest en 
doen aan veel, dat te veroordeelen is, niet mee. Hoewel 
geen enkele Union, zoaver wij ze toetsten, geheel vrij is van 
abnormaliteiten. Naar dat hij kennis heeft, waarschuwe 
de Kerkeraad getrouw tegen de zonden en gevaren, bier ge
vonden. Ook mogen de Kerkeraden de geloovigen weI op
wekken, meer ernstige attentie aan deze zaak te geven; 

2. dat de Kerkeraden niemand dulden in de gemeen
schap der Kerk, die lid is en er op staat zulks te blijven, 
vaIi eene organisatie, waartegen beschuldigingen van de zoo 
pas genoemde ongerechtigheden knnnen ingebracht worden. 
De Kerkeraad handele langzaam, onderwijzend, maar zeker, 
tot censure toe, als het moet. (Zie D. K. O. pag. 42 on
deraan;) 

3. dat de Kerkeraden strafl'en die leden van de Union, 
die zich zonder of met opdracht van de Union aan geweld 
of andere ongeregeldheden schuldig maken; 

4. dat de Kerkeraad overigens drage degonen, die door 
den drang der ornstandigheden tot eene neutrale, dragelijke 
Union beho~ren, maar rade allen aan, zoo lang mogelijk 
buiten alle z. g. nentrale Unions te blijven en vermane allen, 
die er toe behooren, er mee te breken, of beter nog: rade 
"lien aan, zich op te maken tot de oprichting eener positief 
Christel. Ver., opdat de machtige werkliedenbeweging in be
tere bedding geleid worde en het blijke, dat het Christen
dom juist behoudende kracht heeft. 

III. Daar dit alles is, wat uwe Comm. meent bij voor
baat te kllnnen doen, stelt ze der Synode voor, eene Comm. 
te benoemen, die: 

1. gedurende de twee volgende jaren speciale studie ma
ke van de zaak der Union; 

2. de beginselen en werkzaamheden van Christel. werk
liedenvereenigingen aangeve; 
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3. werke aan de hand van het rapport, door de vorige 
Synode geleverd en de stnkken, vervaardigd door de Classes 
Iowa en Grand Rapids; 

4. omtrent een en ander op de volgend'e Synodale Ver
gadering rapport uitbrenge; 

5. (indien de Synode aan onS als Comm. de vrijheid 
geve, geschikte personen da.rvoor voor te stellen), best.an 
zoJ uit de heeren Prof. Schooll.nd en Dss. Groen en Brink 
van Grand Rapids en Ouderlingen Dekker van Chicago en 
P. Starn van Paterson. 

Met eerbied onderworpen, 
Namens de Comm., 

T. VAN DER ARK, Rapporteur, 
Aan het bovenstaande werden nag toegevoegd de volgen

de A rnendem.enten: 
1. DeSynode geeft de Commissie in punt IIIgenoemd 

opdracht, zooveel mogelijk met Kerken en vereenigingen 
die met ons sympathiseeren in overleg te treden, om daar
door tot gemeenschappelijke actie te geraken, 

2. Bedoelde Comm. zij te gelijker tijd Comm. voor 
Propaganda om zooveel mogelijk actie te wekken ten goede 
der arbeidersbeweging. 

3. De benoemde Comm. heeft het recht andere broeders 
aan hnn getal toe te voegen. 

ARTIKEL 121. 

DB. Van Goor rapporteerde nu namens de Comm. voor 
Ker!.enordening. (Rubriek IV.) Het rapport werd aange
nomen om pnnt voor punt beh.ndeld te worden. 

ARTIKEL 122. 

Onder de bespreking brak de tijd tot verdaging aan, en 
Ds. R. L. Haan sloot met dankzegging aan den Heere. 

Voorll)iddag, 23 Juni. 

ARTIKEL 123. 

Gezongen Ps. 84:3. Gebed door Ds. Van der Werp. 
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ARTIKEL 124. 

Notulen van 22 Juni gelezen, aangenomen en goedge. 
keurd. Ds. P. Ekster nam zitting als sec. voor Ds. J. Kei· 
zero Hij stemde in met de "Openlijke Verklaring." 

ARTIKEL 125. 

De Oomm. voor Kerkellorde rapporteerde verder bij monde 
van Ds. Van Goor. Na bespreking, en het aannemen van 
enkele wijzigingen, werd het Rapport ten slotte vastgeBteld 
en goedgekeurd alo voIgt: 

Rapport, Oomm. voor Kerken01·de. 
Uwe Comm. vour Kerkenorde rapporteert dat zij aller· 

eerst op het Agendum vond: 

1. "The Classis of Hackensack asks: What shall be 
BelijdeRis done with persons applying for full membership of the 
eR H. Church who have no intention of partaking of the Lord's 
Avondml. Supper? Also: What shall be done with those members 

Herzie~ 

Ring 

who constantly neglect this ordinance?" 
(Classis Hackensack vraagt: Hoe moet er gehandeld 

worden met personen, die lid der kerk willen worden, maar 
niet voornemens zijn van het H. Avondmaal gebruik te mao 
ken. Ook: Hoe moet er gehandeld met zulke leden die ge· 
regeld nalaten van het Avondmaal gebruik te maken.) . 

Het oordeel UWEr Comm. is: 
a. dat, overmits de Gereformeerde opvatting juist is, 

om door belijdenis des geloofs toegelaten te worden tot het 
H. Avondmaal en deze personen dat voornemen niet heb· 
ben, zij natnurlijk niet toegelaten kunnen worden; 

b. dat het onverbrekelijke verband tusschen Doop, be· 
lijdenis doen, laten doopen en Avondmaal houden, steeds 
moet voorgesteld door prediking en onderwijs, aangedron. 
gen door persoonlijk vermaan en zoo noodig kerkelijke 
tncht, om bij geesteloos volharden in den verkeerden weg 
op den duur te komen tot uitsluiting van de Kerk des Hee· 
ren, om haar standpunt heilig te houden. 

2. " De Synode overwege of de tijd niet rijp is, om stap· 
pen te nemen, in overleg met zusterkerken, tot verkrijging 
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der Ker· eener grondige herziening van onze Kerkenordening. En 
kenorde. zoo er eene revisie kome, dat we dan oak een Engelsche ver .. 

Wing verkrijgen." 
Kerkeraad Lagrave St., G. R. 

Overwegende, dat voor een herziening alleszins reden is, 
doch wii als jongere en kleinere kerkengroep dit niet aileen 
kunnen doen, zoo beveelt de Comm. aan, om hierover in 
correspondentie te treden met de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, met aanbeveling, om tot zulk een herziening te 
komen. (Voor Comm. leden zie Art. 159.) 

3. "De Synode herzie Art. 4, Snb. 3, No.2, D. K., en 
Tweemaal formnleere het aldns: Dat het tweemaal achtereenvolgens 
beroepen. beroepen van denzelfden leeraar, niet mag geschieden in de

zelfde vacature, ten minste niet binnen een jaar." 
01. lllirwis. 

De Comm. heeft geen bezwaar, dat dit warde toegestaan. 
4. "De Synode herzie 't besluit ten opzichte van de ont

Grond binding van den echt genomen in 1898 (Syn. Acta, art. 62) 
voorEcht· en keere terug tot 't besluit genomen in 1894. Als grond 
scheiding. voor de ontbinding van den echt worde erkend: moedwilli-

ge verlating van een ongeloQvige, 1 Cyr. 7 :15." 
01. Holland. 

Aangfzien hier geen reeel geval is en er verschil bestaat 
over het punt in quaestie in genoemden tekst, ad viseert uwe 
Camm. dat er eene Camm. warde benoemd om deze zaak 
vooral exegetisch te onderzoeken. (Voor de leden dezer 
Comm. zie Art. 159.) 

5. "Of het laten optreden van predikers, behoorende tot 
Predikers een Kerkgenootschap dat niet met ons correspondeert, tot 
van ande· den dienst des \Voords in onze Kerken, niet strijdt met onze 
re kerken. Kerkelijke bepalingen" 01. G. R. 008t. 

Hoewel het ~ns niet bekend is, dat er znlk een Kerkelijke 
bepaling bestaat en ook het overige del' instructie aangaande 
het karakter del' correspondentie niet weI omschreven is, zoo 
oordeelt de Comm. toch dat een kerkera&d geen predikanten 
buiten onze Kerkgemeenschap late optreden, dan nadat hij 
zich weI overtuigd heeft, dat de zoodanige zuiver staat in 
zijn Gereformeerd belijden. 
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6. "De Synode trachte in alle gemeenten tot gelijkheid 
Opname te komeu in zake het aannemen en overdragen van lidma~ 
van teden. ten van en aan met ons correspondeerende Kerkengroepen." 

01. Iowa. 

a. Aangezien er verschil is over de opvatting van twee 
artikelen in de Kerkenorde (pag. 46, 47) over "Leden nit 
andere Kerken," zoo adviseert de Camm. om deze te 8chrap
pen. 

b. Overmits het noodig is om het Avondmaal zuiver te 
houden, zoo voIgt daaruit, dat allen die tot ons overkomen 
moeten onderzocht worden 01 ze zuiver zijn in de belijoenis 
en in staat om Avor.dmaal te houden. 

c. De vorm van opneming warde overgelaten aan de ker
keraden. AIleen geve men aan de gemeente gelegenheid om 
mogelijke bezwaren in te brengen. 

Toeziehl 7. .,De Synode make eene duidelijke regeling, waardoor 
over Cando het Kerkelijk toezicht over den gemeentelijken arbeid van 
en pred. kandidaten en dezulken, die vroeger als leeraar deT Kerk 
sine eura. hebben gediend, behoorlijk gewaarborgd worde." 

01. G. R. 008t. 

a. De Comm. oordeelt, dat indien onze kandidaten na 
drie jaren geene roeping hebben en toch begeeren, dat hun 
kandidatuur in effect blijve, zij zich tot hunne Classis heb· 
ben te wenden, opdat deze naar behoelte met hen handele. 
Dit zou goed zijn als waarborg voor de Kerk en ter vernieu· 
wing van de aandacht op die broeders (Zie het Amende
ment hieronder.) 

b. Aangaande pnnt b is de gedachte uwer Comm, dat, 
aangezien het ambt niet kleelt in den persoon, maar in het 
organisme der Kerk, er voor gewaakt worde dat zulke broe· 
ders, 01 emeriti verklaard worden, Of door de Classis voor 
hare rekening genomen worden. Zoo alleen wordt het Ker· 
kelijk toezichl gewaarborgd. 

8. "De CI.ssis meent, de tijd is rijp voor het houden 
Part. van Part. Synoden, en verzoekt der Synode de Classes in 
Synoden. Part. Synoden in te deelen." Cl. Iowa. 

--_. __ .. __ . 
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De Camm. oordeelt, dat hiervaor geen overwegende rede-
nen zijn en kan het dns niet aanbevelen. ' 

9. "De Classis, van oordeel dat meerdere helderheid 
Diaconaa1 over, en ontwikkeling van den Diakonalen Dienst in ous 
memorie. Kerkelijk leven gewenscht is, stelt der Synode voor eene 

Commissie te henoemen, die eene memorie van toelichting 
over deze materie opstelle en op de e. v. Synode indiene." 

CZ. Ioua. 
De Comm. geeft haar adhesie aan dit oordeel. (Voor 

Comm.leden, zie Art. 159.) 

10. "De Synode bepale uitdrukkelijk dat geene niet
Hymns. goedgekeurde "hymus" in onze Sabbathscholen 01 Kerke

dienst mogen gebruikt en dringe aan op de handhaving 81' 

van," Ol. G. R. West. 
Aangezien de liederen die de Classis Hackensack heeft 

zijn toegelaten bij de vereeniging, doch er geen Kerkelijk 
goedgekeurde "hymns" zijn, adviseert uwe Camm., dat de 
Synode uitspreke am voor den Kerkedienst beslist te hand
haven, Art. 69 onzer D. K. 

langkoor/11. "De Synode kenre het zangkoor bij den openbaren 
'-godsdienst af." CZ. Illinois. 

( De Comm. adviseert am zoo te doen. (Zie opm. hieron-
~er.) . 

Tweede 
druk K. O. 

12. Voorts is ter tafel gebl'acht een schrijven van Mr. J. 
B. Hulst over eene nieuwe uitgav8 ouzel' Kerkenorde en 
yerdere bepalingen. 

AlB antwoord beveelt uwe Comm. aan: 
a. Aangezien deze eerste uitgave is uitverkocht, zoo is 

natuurlijk eene nieuwe editie noodig. 
b. Van deze gelegenheid am eene nieuwe uitgave onzer 

Kerkenorde en algemeene bepalingen (e bezorgen, warde go· 
bruik gemaakt voor de noodige bijvoeging en correctie; eil 
daartoe benoeme de Synode eene Comm. 

c. En wat betreft 'de vraag, wie uitgever zal zijn en op 
welke voorwaarden, dit warde gelijk bij de eerste uitgave, 
gelegd in de handen der te .benoemen Comm. (Voor 
Comm. leden zie Art. 159.) 
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Ten slotte kwam voor ons een schrijven over medewer
Joint king met de "Joint Conference of Reformed Churches hold
confer. ing the Presbyterian System," aandringende op medewer
Presb. en king. Uwe Comm. adviseert hierop niet in te gaan. Met 
Ref. heilwensch ook voor dezen tak van den Synodalen arbeid, 
Churches. N amens de Comm., 

K. VAN GOOR, Rapp. 
Aan punt 7 a van het Rapport werd als Amendement toege

Amdmt. voegd:" Dat een candidaat als lidmaat weI staat onder toe
op punt 7. zicht van den kerkeraad der gemeente waartoe hij behoort, 

maar wat zijn arbeid als candidaat betreft, deze staat onder 
toezicht van de Classis waaronder hij re880rteert." 

Uit de discussie over punt 11 bleek dat men het zaugkoor 
alkeurde niet voor zoover bet lei ding gee!t aan het gezang 
der gemeente, maar zoo het bij den dienst des Woords aileen 
zing!, zonder de gemeente. 

ARTIKEL 126. 

Comm. Als Regel werd aangenomen dat alle Commissies die zaken 
rapp. zes hebben te brengen op eene volgende Synode, zoo mogelijk 
mnd. voor minstens 6 maanden v60r de samenkomst er van de kerken 
Synode. in kennis moeten stellen met hunne zaken. 

ARTIKEL 127. 

Werd voorgelezen een schrijven van Dr. R. Janssen, de 
Synode mededeelend dat hij met vrijmoedigheid zijne be
noeming tot Lector in de Exegetische Theologie, (zie Art. 95) 
aannam. De Synode nam hier met blijdschap kennis van. 

ARTIKEL 128. 

Em. Board DB. Van Vessem las het Rapport voor van den Emeritus 
Rapport. Board. Het werd aangenomen en zal onder de Bijlagen 

gepIaa!st. (BijIage VI.) 

ARTIKEL 129. 

Ook las Ds. Van Vessem voor het Rapport der Comm. voor 
de Rubriek Varia. ' Ret werd aangenomen om punt voor 
punt behandeld te worden. 
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ARTIKEL 130. 

Nadat er was bepaald dat er een Avondzitting zou worden 
gehouden, verdaagde de Synode na gebed door Oud. Jager. 

Avondzitting, 23 Juni. 

ARTIKEL 131. 

Na 't zingen van Ps. 90:9 ging Oud. Knipbuizen voor in 
't gebed. 

ARTIKEL 132. 

Het Rapp010t der Camm. Vaal" Vajoia werd nu punt voor 
punt behandeld en ten slotte goedgekeurd als voIgt: 

Rapport dcr Comm. voor Pread'tiies voor Varia. 

1. Uwe Comm. heeft zoowel de wetsbepaling als de acte 
van Incorporatie nagezien en vindt daarin niets dat strijdt 
met Gods Woord noch de goede orde der Kerk, weshalve zij 
ad viseert de incorporatie goed te keuren. . 

De toelage gelijk door den Board opgesteld blijkt zeer 
nauwkenrig te zijn; voldoet aande rechtmatige eischen op 
de Kas gedaan; de Synode neme ze onveranderd aan. 

De iSynode accepteere 't advies van den Board om, in 't 
Rooster maken van den Rooster voor de Emeritus Kas, te taxeeren 
Em. kas naar 19 cent per hnisgezin. De toelage telt de som van 
aanslag. $2200.00;'t getal huisgezinnen der Kerk is 11,826; deze 

berekening is naar ons oordeel tamelijk juist. Elke Classis 
regele ieder jaar den aanslag der gemeenten, als in Art. 116. 

Volgens de Incorporatie Acte kieze de Synode den Board. 
Er moeten ziin 5 leden; in Michigan woonachtig; tijd van 
dienst 3 jaren. (Voor de benoemde leden zie Art. 159.) 

Wat betre!t het punt op het Agendum: "De Cla8sis 
Naam der Grand Rapids West verzoekt aan de Synode zich uit te 
Kerk. spreken of te bepalen wat eigenlijk de officieele naam onzer 

Kerk is: Christelijke Gere!ormeerde Kerk, zonder meer; 0f 
Christelijke Gere!ormeerde Kerk in Noord Amerika; of 
Christelijke Gere!ormeerde Kerk in Amerika, daar de ver
schillende oO'rkonden en stukken zulks niet beslist schij-
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nen aan te geveu,:' vond de COl)1missie 't volgeride in de 
praktijk der Kerk: Agenda en Wachter hebben-"Noord 
Amerika." De Theol. School en Zendings Boards-"Ame_ 
rika." 

Blijkens Art. 48 Synode van 1880 werd de officieele naam 
der Kerk" Hollandsche Christelij"e Gereformeerde Kerk." 

In '92, zie Art. 87, werd een voorstel gedaan om Holland
sche weg te lat~n; gevolgd door een besluit der Synode van 
'94, Art. 26, waaruit blijkt dat door weglating van Holland
sche de kerkelijke naam eigenlijk is: Christelijke Gerefor
rneerde Ker Ie. 

De Comm. ad viseert in 't kerkelijk leven, wat betre!t de· 
zen naam, ·meerdere nauwkeurigheid; en adviseert bij aIle 
toekomende Incorporaties, waar dat immer mogelijk is, de
zen naam te gebruiken. 

3. Vervolgens komt het punt: "That the Synod give a 
clear statement as to the basis o! the union of the Classis of 
Hackensack with the Christian Re!. Church, because of the 
difference between the reports of Synod and that of the 
Classis." Cl. Hackensack. 

(De Synode geve eene duidelijke uitspraak aangaande 
den grondslag der vereeniging van de Classis Hackensack 
met de Chr. Gere!' Kerk, doordat er verschil is tusschen het 
verslag der Synode aangaande die vereeniging, en dat der 
Classis.) 

De zaak waarover het verschil gaat bestaat in de uitdruk
king, zie Bijlage VII a, Acta van '90, waar wij lezen: 
"huishoudelijke regeling van het kerkbestuur" (internal 
government); Bijlage VIII de woorden: "zij vonden geen 
moeielijkheid in het inwendig bestuur dier Kerk." 

De Classis Hackensack heeft een " Church Manual" geda
teerd 1878, en bew6ert, dat op bovengenoemde Synode, dit 
boekske der Comm. ter hand werd gesteld als haar "inter
nal government." 

Waar dit niet ontkend kan worden, adviseert uwe Comm. 
datin de toekomst in kerkelijke handelingen, de Kerk teo 
genover Classis Hackensack zoo weI als de Classis Hacken-
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sack in eigen kring, zich aan deze verklaring van "internal 
government" als bedoelende "the Church Manual of 1878" 
houden. (Doch verge!. Amendement hieronder.) 

4. Punt 4 luidt aldus: "De Synode hechte hare goed
keuring aan de volgende deeling van Classis Iowa in tweeen: 

a. Olasms Iowa, te onlYatten de gemeenten Pella I, Rot
terdam, Luctor, Firth, Leighton, Maxwell, Peoria, Sully, 
Galesburg, Princeton, Pella II, Nederland, Otley, Ft. De
fiance, Harvey, Oskaloosa, Alamosa, Prairie City. 

b. Een nieuwe Olassis (Orange City), te omvatlen de 
overige 27 gemeenten der tegenwoordige Classis. 

01. Iowa. 

Aangezien Classis Iowa groat en vooral uitgebreid is ge
worden en de Classis zelve 't best over znlk eene verdeeling 
kan oordeelen, adviseert uwe Comm. de deeling goed te 
keuren en de wijze van verdeeling aan de Classis over te 
laten. 

5. Het volgend punt is: "De Synode geve opdracht 
aan de Synodale Commissie am in gevallen van algemeene, 
roepende zonden, vooral in zake Sabbathsontheiliging, echt
scheiding en drankmisbruik, daartegen met verzoekschriften 
in naam der geheele Kerk op te treden." 

01. Iowa. 

De Comm. beveelt de aanname van dit stuk in zijn ge-
heel: 

a. ter bevordering van de eere Gods; 
b. de roeping der Kerk is tegen aIle zonde te strijden; en 
c. alsmede ter vervulliug ouzer roeping tegenover de 

groote wereld buiten den kring der Kerk. 
6. Wat betreft punt 6: "De Classis vraagt aan de 

Vergoe. Synode een weg aan te wijzen hoe ouderlingen,die finantiGele 
ding voor vergoeding van noode zijn voor den tijd dat ze ter Synode 
Ouderlin- zijJ?, deze vergoeding bekcmen kunnen," 
gen. 01. G. R. West. 

oordeelt uwe Comm., dat indien kerkeraad of Classis 
iemand afvaardigt, die verklaart dat hij van wege 't gemis 
van zijn dagloon niet kan dienen, dat als dan de zendende 
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vergadering, zoo die hem niet nijlaat, gehonden is, zelf de 
noodige 8chikkingen te maken. Zij adviseert dns de Syn. 
deze gedachte te aanval1rden. 

7. Pnnt 71nidt aldus: "Classis Grand Rapids West 
verzoekt aan de Synode, dat zij schrappe deze woorden, 
Acta 1902, pag. 75: "en trede als eerste Scriba der Synode 
op." 

Uwe Comm. adviseert 't schrappen der woorden, gelijk 
gevraagd: 

a. OIlldat zij gelooft, dat de eene Synode geen zegging
scha p heeft over wie 't Moderamen zal nitmaken van eene 
volgende; 

b. Art. 3, Regel, van Orde, maakt eene verkiezing nood
zakelijk. Daar dit beslnit niet herzien is, waartoe twee der
de meerderheid van stemmen geeischt wordt (zie Art. 31, 
RegelJJ van orde,) moet nocdzakelijk volgen, dat 't besluit 
der vorige Synode hieromtrent niet conform was aan hare 
eigene Regels. 

S. Vervolgens komt punt S der Rubriek Varia: "De Sy· 
node spreke hare afkeuring uit over de ondoordachte hande· 
ling van Ds. L. Berkhof en van den kerkeraad der gemeen· 
te Allendale en van de Classis Grand Rapids West in zake 
de ontbinding van Ds. L. Berkhof van de gemeente Allen
dale, en spreke den wensch uit, dat zoo iets in het vervoIg 
niet meer geschiede." Cl. M,.,kegon. 

U we Comm. is van opinie, dat de eerste fout begaan eeu 
van varIn was; zij meent dat de aanvraag om vrijlating niet 
in de eerste instantie alleen aan den kerkeraad, maar door 
den kerkeraad aan de gemeente diende gedaan te zijn; ten 
tweede werd de kerkeraad van Allendale niet genoegzaam er 
op voorbereid, waardoor 't besluit en van den kerkeraad en 
van de Classis overhaast is geweest. 

De Synode ad viseere de gemeenten tegen alle overhaas
ting in 800rtgelijke gevallen en bevele aan, dat men tot ver
dere stu die weI vacantie geve, maar tot geen ontbinding be
sluite. 

9. Wat aangaat punt 9 in onze Rubriek: "De Classis 
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Emeritaat gaf voorloopig aan Revs. Greve en Schut een eervol emeri
Dss. Greve taat, en zij verzoekt de Synode zulks definitiel te doen, " 
en Schut. ct. iowa. 

ad viseert de Comm. 't verzoek in te willigen en een eervol 
Emeritaat te schenken, wijl beide broeders om zwakheid des 
lichaams niet meer kunnen dienen. 

M. VAN VESSEM, Rapp. 
Aan punt 4 werd het volgende Amendement toegevoegd: 

"Eene Comm. worde benoemd om het "Manual" te onder ... 
zoeken en te vergelijken met de Dordsche Kerkenorde, om 
zooveel mogelijk tot unilormiteit te komen. Deze Comm. 
zij dezellde als aangewezen voor correspondentie over de 
herziening onzer Kerkenorde. (Art. 159.) Zij trede in over
leg met de Classis Hackensack, en diene op de volgende 
Synode haar advies in. Redenen tot benoeming van zulk 
eene commissie: 

a. omdat het gaat over eene teedere en ernstige zaak; 
b. omdat de inhoud van het "Manual" bij het grootste 

deel der Synode onbekend is, waarom het ongeraden is 
deze zaak nu te beslissen. 

ARTIKEL 133. 

Oud. Bakker sloot met dankzegging. 

Voormiddag.24 JUl)i. 

ARTIKEL 134. 

Ds. Van Vliet opende met gebed nadat Ps. 84:6 was 
gezongen. 

ARTIKEL 135. 

N otulen van 23 J uni gelezen, aangenomen en goedge
keurd. 

ARTIKEL 136. 

Omtrent eene door Classis Hudson aangevraagde herzie
Doop van ning van Art. 94, Acta Syn. 1898, voor zooverre dat J. K. 
J. K. _""- gold, werd besloten: Aangezien er geene gronden werden 

! 
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aangegeven voor het Synodaal besluit bovengenoemd; aan
gezien de deputaten van Classis Hudson geene voldoende 
gronden voor revisie kunnen opgeven; daarom wordt de 
zaak tef'ug verwezen naar die Classis, met volmacht dienaan
gaande te handelen naar zij rechtmatig oordeelt. 

ARTIKEL 137. 

De Gomm. over de Doopskwestie (Rubriek V) levert nu het 
volgende Rapport, bij monde van Ds. Van Vliet. 

1. Op het Agendum kwam voor eene in8truetie van Clas
sis Illinois: "De Syn. spreke uit of de zoogenoemde doop 
toegediend door J. van den Broek als wettig moet worden 
besehouwd. " 

Na het inwinnen van aile mogelijke inlichting aangaande 
deze zaak kan uwe Comm. betuigen: 

Eenerzijds bleek het klaar dat v. d. B. in Nederland wet
tig ambtsdrager is geweest, en zieh het ambt door grove 
goddeloosbeid heeft onwaardig gemaakt. 

Anderzijds is niet bewezen dat hij in ons land ooit weer 
door eenig ambtsdrager in het ambt is gezet, maar weI dat 
hij bier eene vergadering van geestverwanten heeft verza
meld en in die vergadering op zijne wijze het ambt bedien
de en nog bedient. 

Aangezien nu v. d. B. door die vergadering, gelijk die, 
aileen kraehtens de burgerlijke wet, als geeonstitueerde ge' 
meente bestaat, nu erkend wordt als hun herder en leeraar 
met ambtelijke opdracht dier vergadering; zoo yond uwe 
Comm. nog geene Confessioneele uitspraken waarop zij zij-

. ne ambtsbediening kon verwerpen. 
Nocbtans is uwe Comm., na ingewonnen informatie over 

zijnen levenswandel, eenparig van oordeel, dat dit geval 
niet onder een der ons bekende artikelen van vroegere be
sluiten onzer Geref. Kerken kan 01 mag gerangsehikt wor
den; maar wij de Synode hier reehtstreeksnaar Gods Woord 
IDoeten verwijzen. 

Dan komt nwe Comm. met het volgende ad vies: 
De Synode verklare, dat J. v. d. Broek zieh volgens de 

H. Sehrift het ambt, ja zells het lidmaatsehap der gemeente 
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Christi heeft onwaardig gemaakt, en dat mitsdien ook zijn 
doop onwettig moet beschouwd worden. en niet anders dan 
eene ontheiliging van de Sacramenten is. Dit alles om de 
volgende redenen: 

1. Omdat het niet bewezen kan worden, dat hij wettelijk 
in het ambt staat. 

2. Omdat hij zich in al zijne z.g. "bediening" als een 
muiterij-aanrichter en scheurmaker van de Kerke Christi 
openbaart, en de Christelijke Kerk hem zelfs niet als lid mag 
erkennen. 

3. Omdat Gods Woord dnidelijk spreekt van de heilig: 
houding van het ambt door den ambtsdrager, als de noodza
kelijke voorwaarde van de wettigheid zijner bediening. 
Paulus mjst hlerop in Hand. 20:28 sprekende tot de ouder
lingen te Efeze: "Zoo hebt dan aeht op uzelven en op de 
geheele kudde." 

Dus zij zelven moeten kraehtens hun ambt ten voorbeeld 
kunnen verstrekken. 

Nogdnidelijker wijst Panlus er op in 1 Tim. 3:1-4 en 
in Titus 1:7-9 waar duidelijk bevolen wordt, dat een op
ziener, zal hij door de Kerk in het ambt erkend worden, 
noodzakelijk ORberispelijk moet zijn als een hnisverzorger 
Gods, eener vrouwe man, geen yuil' gewin zoeker, matig, 
rechtvaardig, heilig en kuisch. 

WeI erkent uwe Comm. dat hier meer direct gesproken 
wordt van regeerende ouderlingen, maar zij erkent tevens, 
dat het ambt een is en niet gescheiden m"y worden. 

Dat daarom datgene, wat voor een regeerend ouderling 
tot waardig ambtsdrager noodzakelijk is, minstens ook voor 
een Ieerend ouderling noodza'celijlc moet zijn. 

Met eerhied onderworpen, 
Uwe COlThln. 

De Synole accepteerle dit alyles. (V"Jr verlere stuk
ken over de Doop.,'cwestie zie Art. 139, 9, met het Amende
ment daarop.) 

ARTIKEL 138. 

De Wachte; OJmm. leverdehet volgendc in aIs Reylement 
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van de Camm. van Toezicht voor De TVachter, yolgens op
draeht in Art. 113. Het werd goedgekeurd en vastgesteld 
alsvolgt: 

Reglem(nt vao'/' de OO'l'nmt. van Toezicht voor "De lVachter." 
Art. 1. In overeenstemming met Art. 71 Syn. Acta van 

Wachter 1894 heeft De Wachter een Comm. van Toezicht, bestaande 
uit drie leden die door de Synode worden benoemd of her
henoemd, en minstens tweemaol per iaar met den redacteur 
en den administrateur, deze twee zonder keurstem, vergade-

Comm. 
Itegle· 
ment. 

reno 
Art. 2. Hare werkzaamheden zijn de zaken betreffende 

De Wachter te regelen. In verband hiermee bestaat de ar
beid dezer Comm. in: 

a. Den redacteur van advies te dienen zoo menigmaal 
deze in eenige zaak, betreffende de opname en den inhoud 
van eenig art. ter plaatsing, daaraan behoefte gevoelt. 

b. Den administrateur mad te geven in zake adverten
ties, niet betalende abonne's en voorts in alles wat de ad
ministrateur meent de verspreiding van ons Blad van dienst 
te zijn en aan het oordeel van de Comm. wenseht te onder
werpen. 

c. Den red. en den medewerkers, adm. en drukker wen
ken te geven, zoo vaak en in al die opzichten als de Comm. 
oordeelt noodig te zijn, zoowel de finantieele als de intellec
tueele loelangen betreffende. 

d. Bij onverhoopt uittreden, door overlijden of anders
zins, van den adm., of vande medewerkel's der hoofdredac
tie toegevoegd, zoowel als van den drukker, zal de Comm. 
handelend optreden en plaatsvervangers aanstellen tot d@ 
daaropvolgende Synode. 

Art. 3. De Comm. ziet telken jare de boeken van den 
adm. na, rapporteert elk Synodejaar aan de Synode den 
staat der kas, doet de Synode voorstellen De Wachter en 
haar personeel betreffende, en dient haar van advies. 

ARTIKEL 139. 

DB. Manni rapporteerde namens de Comm. voor Protesten. 
'rotesten Het Rapport werd vastgesteld en goedgekeurd als voIgt: 



ACTA SYNOD! 1904 51 

Rapport der Com",. voor Protesten. 

Waarde Broeder8! 
1. Het eer.8te waarover wij moeten rapporteeren is eene 

Ds. W. R. Appellatie van D8. Tv. R. Smidt. Deze broeder beroept zich 
Smidt. op de Synode van wege een uitspraak der Classis Grand 

Rapids West omtrent een ouderling die den kerkeraad open
lijk in een gemeentevergadering beschuldigde, "dat hij ten 
onrechte geld uit de armenkas genomen had ten bate der 
kerkekas." De Classis veroordeelde wei dien ouderling. 
Doch DB. Smidt eischt dat uitgesproken wordt, "dat die 
gewezen ouderling geen reden van beschuldiging had op 
eenige plaats, en zulks openlijk worde bekend gemaakt." 
Op grond "dat ook de rechtvaardiging van genoemden on
derling is bekend gemaakt." 

De zaak is dat de gemeentelijke kas gedurig leonde uit de 
armenkas en er dan verandering in het collecteeren plaats 
had tot dat dit weer aangezuiverd was, van hetwelk, zoo het 
voorkomt geen volkomen verslag kan gegeven worden, of
schoon het geld wei in de eene of andere kas terecht 
kwam. 

Uwe Comm. is van oordee! dat Ds. Smidt te veel eischt, 
en adviseert de Synode om te berusten in het besluit der 
Classis, aangezien er geen gronden door haar gevonden kun
nen worden, waarom het openlijk zou bekcnd gemaakt wor
den, en dat ook Ds. W. R. Smidt geen gronden voor zijn 
vraag op gee/to 

2. Een tweede Appellatie van DB. TV. R. Sn,idt tegen de 
Idem. Classis Grand Rapids West. 

In deze appeUatie heeft Ds. Smidt eveneens een verzoek 
aan de Synode tegenover Classis Grand Rapids West. De 
zaak is dat een gecensnreerd lid, die reeds een gernimen 
tijd had omgezworven, op de gemeentevergodering kwam en 
stem de. De stemmen staakten, waardoo~ Ds. Smidt ala 
preases:dier vergadering zich gedrongen gevoelde om de cen
sure openbaar te maken en den betrokken persoon het stem
men te beletten. De zaak kwam voor de Classis. De Clas
sis veroordeelde het doen van den leeraar. Nu is ZEw.'s 
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vraag: "De Synode verpliehte de Classis am dit vonnis te
rug te nemen." Ale grond voert hij aan dat men iemand 
oak van de tafel des Heeren zou weren als hij zieh, geeen
sureerd, aan de talel dringt. 

Uwe Comm. adviseert dat het besluit der Classi" dient 
gehandhaafd te worden. Wei zegt een kerkelijk besluit dat 
een gecensureerd lid geen recht van stemmen heeft, inaar 
dan dient zulk een lid dit oak in tijds aangezegd te worden. 
Het was daarom niet in ord. am hem het reeht van stem
men te ontzeggen, nadat hij zijn stem had uitgebraeht. 
Waarom het besluitder Classis luidt: "De Classis oordeelt 
dat Ds. Smidt formeel in zijn reeht was, maar dat de wijze 
waarop het in de vergadering bekend gemaakt werd niet in 
orde was, of schoon begrijpelijk in de bizondere omstandig
heden, dewijl de censure daardoor tot de 2de trap kwam, 
wat zander advies van de Classis niet mag." 

3. Appellatie van Mr. C. Wierda van Grandville ave. 
gem., Grand Rapids, Mich. 

De geheele Appellatie komt er op neer, dat Mr. Wierda 
Mr. C. des Zondags eenige uren de waeht moet waarnemen in Cam
Wierda. pau Park te Grand Rapids, am de orde te bewaren, terwijl 

hem eehter allen arbeid am het Park te onderhouden des 
Zondags is verboden. De kerkeraad heeft hem daarom het 
Avondmaal ontzegd en de Classis heeft dit goedgekeurd. In 
de overtuiging zijnde dat beide hierin te ver gegaan zijn, ja 
dat het zelfs veel opspraak binnen en buiten de gemeente 
heeft veroorzaakt na"r zijn getuigenis, vraagt hij van de Sy
node, dat zij uitspreke: dat de kerkeraad der Chr. Ger. 
Gem. te Grandville Ave. openlijk verklare hem te hebben 
verongelijkt niet alleen in de wijze van behandeling, maaT 
tevens in de behandeling zelve. 

15we Comm. is van oordeel dat Mr. Wierda te veel eischt. 
Zijkan niet zien dat zulk een eiseh eenigszins gewettigd 
kan zijn. Tach is nwe Comm. van oordeel dat de kerke
raad de censure behoort op te heffen en hem in zijn volle 
!echten als lid herstelle. Op grand dat Mr. Wierda's ar
beid onder de werken van noodzakelijkheid valt. (K. O. 
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bladz. 43 over Sabbath8vi,ring, werk,n van noodzaielijkheid.) 
(Zie protest hieronder van oud. Hekman der Grandville Ave. 
gem. 

4. Protest van Mr. M. J(, Van den BOBCh van de lste gem. 
Grand Haven, Mich. Dit protest is tegen de Classis Muske
gon. De zaak is deze: Bij verkiezing van kerkeraadsleden 

Mr. ~1. K. waren er 36 leden tegenwoordig. Van de ingekomen briefjes 
y,d, Bosch.waren er5 "blanks", dUB slechts 31 ingekomen stemmen. 

Van die 31 stemmen had Van den Bosch er 17. Hij oor
deelde wettig gekozen te zijn. Doch een nieuwe stemming 
werd gehouden, omdat men de " blanks" bij de ingekomen 
stemmen wilde tellen. Zich op de classis beroepende werd 
hij in het ongelijk gesteld, waarom hij protesteerde tegen 
deze handelwijze. 

De Comm. is van oordeel dat v. d. Bosch in zijn recht is. 
De blanco briefjes kunnen niet als stemmen gerekend wor
den. Men kan aIleen de wettig ingebrachte stemmen reke
nen. Indien de "blanks" zouden moeten garekend worden 
dan zouden ze eerder bij de meerderheid dan bij de minder
heid moeten gerekend worden. 

5. Een protest van de gen>. Fisher Station tegen Glassis Gr. 
fisher Rapids O. De zaakisdeze: Het huwelijk van een man en 
Station. vrouw werd door den kerkeraad dier gem. voor onwettig 

verklaard, terwijl de Classis besloot am deze leden niet te 
bemoeilijken. De vrouw was reeds eerder getrouwd ge
weest en was van baar vorigen man gescbeiden: Eer het 
tot scheiden kwam werd zij door haar man,. die een scheid
brief vroeg, beschnldigd voor den rechter, dat ze niet ge
schikt was voor de echtgemeenschap terwijl er ook nog vele 
andere dingetjes van oneenigheid tusschen beide waren. De 
man vroeg de echtscheiding, doch de vrouw diende een 
"cross-bill" in, waardoor de grond waarop de man echtschei~ 
'ding aanvroeg vernietigd werd, en de vronw echtscheiding 
vroeg en ontving op grond van uitermate hMde behandeling. 

De man kwam buiten de Kerk en hnwde. Later huwde 
de vrouw die toen lidmate was van de gemeente Commerce 
St., G. R. Dit huwelijk werd niet gesloten voor aleer zij 
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onderzoek gedaan had bij tlVee leeraars on.zer Kerk, die 
haar zeiden, da', zij recht had om in het hUlVelijk te treden, 
lVaarop dit hUlVelijk ook door een dezer leeraars is voltrok
ken. 

De kerkeraad van Fisher Station nu oordeelt dat dit een 
onwettig hUlVelijk is. Hij bracht de zaak naar de Classis 
en de Classis sprak uit, dat men deze lieden niet mocht be
moeilijken, waarvoor de Classis de volgende punten gaf: 

a. De mishandeling haar aangedaan; 
b. De aanleiding die de man gegeven heeft Om hem van 

onzedelijkheid te verdenken; 
c. De raad door den kerkeraad haar gegeven, dien zij in 

hare ,eenvoudigheid opvolgde; 
d. Dat hij wederom het eerst in het huwelijk is getre

den, zonder pogingen aan te wenden met zijn wettige vrouw 
te leven. 

Uwe Comm. is van oordeel dat in de gronden die de Clas
sis gegeven heeft niets is, wat naar het Waard vaR God een 
grond. aangeeft voor het wettig aanvragen van eene echt
scheiding, of dat zij recht had om weer te mogen huwen. 

De mishandeling haar aangedaan is geen bijbelsche grond. 
Wat de onzedelijkheid vandien man betreft is er wei ster

ke verdenking, maar geen bewijs. 

De kerkeraad heelt haar nooit geraden om te scheiden, 
maar wei toegestaan dat een lid der gemeente haar in be
scherming nam, taen haar man een echtscheidil1g op val
schen grand aanvroeg. De vrouw is door haar aanvraag 
om echtscheiding oorzaak, dat de man weer in het hUlVelijk 
kon treden. . 

Uw Comm. bevindt dat de kerkeraad van Alpine Ave. te 
ver ging om een lid der gem. recht te geven haar te helpen 
VOOr den rechter, zonder dat die kerkeraad wist hoe ver de
ze persoon ZOU gaan. Vervolgens kan uwe Comm. ook niet 
vatten, hoe de kerkeraad die vrouw als lid kon laten voort
leven, nadat zij echtscheiding door het indienen van een 
"cross-bill" had gezocht en verkregen. Ook verstaat zij niet 
hoe leeraars haar konden zeggen, dat zij huwen mocht en 
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een het huwelijk ken voltrekken, waar de scheiding op geen 
anderen grand berust dan op "uitermate harde behande
ling. " 

Aangezien naar het oordeel del' Comm. de oorzaak van 
dit verkeerde huwelijk veel.er bij den kerkeraad van Alpine 
Ave. moet gezocht worden, die, (al is het niet rechtstreeks 
door raadgeving), tach een lid als haar beschermer heelt la
ten optreden, zonder te weten waarin dut beschermen he
staan zau; aangezien de kerkeraad berustte in wat gedaan 
was; vel'volgens ook aangezien de kerkeraad haar een schoon 
attest gaf naar een andere ger:..~e.ente, en leeraars haar zeiden, 
dat ze weI in het huwelijk mocht treden, zoo is het advies 
uwer Camm. dat die vrOllW met haren tegenwoordigen man 
als leden del' gemeente,moeten gedragen worden, en dat vall 
die vrcuw niet meer kan geei"cht worden dan dat ze bclijde 
te hebben gedwaald door verkeerde hiding en raadgeving. 

6. Een 8chrijven van Mr. S. Van der Meyde van Pella, Ia. 
S. v. d. inhoudende klachten tegen zijn kel'keraad. 
Meyde. Aangezien dit schrij ven hier komt zonder weten des 

kerkeraads 01 del' Classis, kan het hier niet ontvangen wor
den Em dient Van del' Meyde oak o1zoo geantwoord. 

7. Een schrijven van D8. J. De Vries, wonende te Grand 
Ds. J. de Rapids, Mich. Hij verzocht de Synode am op zijn zaak te 
Vries. letten, aangezien de Cl. Hudson zich niet verder me' zijn 

persoon inlaat, olschoon de Synode hem naar Hudson heelt 
teruggewezen. 

Uwe Comm. adviseert dat wij niet verder kunnen gaan 
dan wat vroeger besloten is. De classis had toen geen werk 
voor hem, er was niet een enkele vacante gemeente. De 
weg am zich ook thans DOg tot Classis H ndson te wenden 
staat nag Vaal' Ds. De V riea open. Oak heeft hij geen 1'e
den aangegeven, waaronl zij zich aan hem heeft onttrokken. 

8. Een appellat·;e van Rev. J. N. Trompen van Ramsey, 
N. J., waarin gevraagd wodt, dat de CI. Hackensack tot 

Rev. J. N. haa1' plicht gebracht worle in de uitvoel'ing van het besluit 
TrompeD. Art. 38a, Acw.1900, "De Synode berispt DB. J. N. Trom

pen en zijn kerkeraad, omdat zij niet verschenen zijn op de 
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speciale classis en op de volgende classis, waarop zij geeiteerd 
werden, en besluit dat zij daarvan belijdenis moeten doen 
voor de Classis Hackensack; terwijl deze classis van hare zijde 
de alzetting moet herroepen en helijdenis doen van die afzet
ting voor Ds. J. N. Trompen en zijn kerkeraad."-

Uwe Comm. is van oordeel dat de CJ. tot hare verplieh
ting gebracht moe~ worden jegens Rev. J. N. 1:rompeu, 
te meer, omdat Rev. Trompen aan zijn verplichting heeft 
voldaan jegens de classis, naar Synodaal beslnit. 

9. Een protest van de Derde Gemeente van Muskegon tegen 
de Eerste gem. van Muskegon en tegen de CJ. in zake de 
doopskwestie. De inhoud van het protest is van zulken 
aard, dat uwe Comm. oordeelde dat het geheele protest zoo 
voor de Synode moest gebracht worden. Oak dat zij over 
deze zaak geen voorstel voor de vergadering kan brengen, 
van wege de moeilijkheid der zaak en tevens omdat uIVe 
Comm. gezegd werd, dat zij het protest in zoover het pro
test is had te behandelen en de Comm. voor de Doopskwes
tie voor zoover het de Doopskwestie geldt de zaak zou be
handelen. Onze verwachting is dat of van de Comm. voor 
de Doopskwestie of uit de vergadering bij de bespreking een 
geschikt voorstel zal komen en aangenomen worden, waar
door de bestaande moeielijkheid aldaar zal worden opgelost. 
(Zie hilJronder.) 

Met eerbied onderworpen, Uw Comm. van Praeadvies, 
J. B. HOEKSTRA, Pres. 
J. MANNI, Rapp. 

Betreffende de zaak lVierda (punt 3) gaf oud. Hekman 
te kennen, dat hij tegen de uitspraak der Synode protest 
wenseht aan te teekenen. 

Wat .anging 't punt in 't laatste deel van het Rapport 
(Doopskwestie) werd het volgende Voor8tel a.ngenomen en 
goedgekeurd: 

De Synode bllSluit: 
1. Dat het niet noodig is am, zooals Classis Grand 

Rapids West begeert, eenige meerdere bepaling te geven 
aangaande de houding der Kerk in zake het doopen van 
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de met Noot. (Ditg. 1897, p. 33.) 
2. Eene Commissie te benoemen met de opdracht: 

Doop. a. In naam der Synode Classis Muskegon tot beharti
kwestie ging te brengen van het stand punt der Kerk in zake het 
Muskegon. z.g.n. "Doopledenstelsel." 

b. De derde gemeente te Muskegon in deze zaak met 
raad te dienen. 

c. Den kerkeraad der eerste gemeente aldaar zijne roe
ping in dezen te doen verstaan, en des noods, in naam der 
Synode, dien kerkeraad, zoo hij in den ingeslagen weg blijft 
voortgaan, bij de Classis Mnskegon aan te klagen. (Voor 
leden dezer Gomm. zie Art. 159.) 

ARTIKEL 140. 

Betreffende de protesten van Ds. J. B. J onkman en van 
Ds. Jonk- den kerkeraad der gem. North str., Zeeland, Mich., tegen 
man Classis Holland, werd na lange bespreking, waarbij ook Ds. 
efaJ: Jonkman het woord was gegnnd, besloten, eene Comm. te 

benoemen om deze zaken in loco te onderzoeken,' te trachten 
ze tot een bevredigend einde te brengen, en op de a.s. Sy
node te rapporteeren. (Voor Comm. leden, zie Art. 159.) 

ARTIKEL 141. 

Ds. Kosten sloot de sessie met dankzegging aan den 
Heere. 

Namiddag. 24 Juni. 

ARTIKEL 142. 

Oud. Pontier ging voor in 't gebed. Ps. 19:6 was gezon. 
gen. 

ARTIKEL 143. 

Besloten eene avondzitting te hebben en door te werkm 
tot beeindiging der Synode in deze week. 

ARTIKEL 144. 

Ds. G. D. De Jong gaf verslag namens de Comm. voo1' 
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de Theo!. School, waaruit bleek dat den nieuw te benoemen 
lit. prof. "mathematics" en "science" zan worden opge
dragen. 

De Syn. werd verzocht daarmede bij de verkiezing te re
kenen. Geaccepteerd, evenals de mededeeling dat noch 
prof. Broene, noch den nieu w te benoemen prof., zal be
schouwd als plaatsvervanger van Prof. Kuiper. 

ARTIKEL 145. 

Resol. van Ds Hoekstra las de Resoluti,s van Rouwbeklag. Goedge
Rouwbekl. keurd. (Biilage X.) 

ARTIKEL 146. 

Nadat besloten was in de avondzitting eerst in comitE\ te 
vergaderen, sloot oud. Molhoek met dankzegging. 

Avondzitting, 24 Juni. 

ARTIKEL 147. 

Gezongen, Morgenzang, vs. 4. DB. Van Goor opende 
met gebed. 

ARTIKEL 148. 

De Synode beoordeelde in comite de op 22 Juni (Art. 
Mr. Se· 117) voorgestelde vier broeders, genomineerd voor 't vijfde 
vensma, literarisch professoraat, (Art. 90), aan welk viertel Dr. J. 
prof. lit. van der Vries werd toegevoegd. Tot stemming overgegaan 

zijnde, bleek dat Dr. Boyd Bode 6 stemmen had, Mr. Se
vensma en Mr. Rinck elk 20, en Dr. Van der Vries 1 stem. 
Bij herstemming verkreeg Mr. Sevensma 24 stemmen en 
werd verkozen verklaard. Mr. Rinck, die 22 stemmen op 
zich vereenigde, werd bij acclamatie als secundus aange
steld. Het jaarlijksch salaris werd bep.ald op $750.00. 

ARTIKEL 149. 

Salaris Besloten het salaris van Prof. J. G. Van den Bosch op 
Prof.v.d.B. $850.00 te brengen. 

-----, 
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ARTIKEL 150. 

Met blijdscbap vernam de Synode dat Prof. A. E. Broene 
zijne benoeming als lit. prof. (Art. 96), aannam. 

ARTIKEL 151. 

Ds. J . Van der Mey las voor 't Rappo,·t dcr Comm. voor 
Kerkhulp.· Het werd goedgekeurd, met besluit bet onder 
de Bijlagen te plaatsen. (Bijlage VII.) 

ARTIKEL 152. 

De Clnnm. voor 't nazien der Notulen der vorige Synode 
duidde enkele Artikelen aan, waarop men beboorde terug te 
komen. Het bleek dat de meeste dezer zaken reeds door 
voorgaande besluiten waren afgebandeld. 

ARTIKEL 153. 

Terugkomend op Artt. 80, III, en 96, Acta 1902, werd 
besloten te voldoen aan 't verzoek der gem. Vesper, Wis., 
om Ds. Tb. De Lange daar tot op de volgende Synode te 
laten voort arbeiden op de onde voorwaarden. 

ARTIKEL 154. 

Ds. H. Beets leverde zijn rapport als lid der Comm. VOor 
de Herziening der Eng. Rijm Psalm en, als vertegenwoordi

Psalm Re· ger onzer Kerk. Aangenomen. Hij werd gecontinueerd, 
yision. met Ds. H. Van der Werp als secundus. Daar de Comm. 

bovengenoemd, in 1905 baren arbeid voorloopig aan de 
verscbillende deelnemende kerkengroepen boopt voor te 
leggen tot inspectie, verzocbt zij onze Kerk om, evenals de 
anderen, eeneComm. te benoemen om dit onderzoek in te 
stell en, er. bare opmerkingen aan de Herzienings Comm. te 
doen toekomen. De Brs. Beets en Van der Werp werden 
aangesteld tot Comm. bovenbedoeld, met volmacbt om 
andere Brs. aan bun getal toe te voegen. Hun rapport 
worde de volgende Synode ingediend. 

ARTIKEL 155. 

Wat betreft Art. 128, 4c (Attesten van Doopleden) werd 
bericht dat deze reeds in den bandel zijn. 
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. ARTIKEL 156. 

Besloten de Sabbathschoolles in De Wachter te honden, 
n. J. de les voor de grootere scholieren. 

ARTIKEL 157. 

Gerapporteerd door of namens gedepnteerden naar de 
Rapp. dep. breedste vergaderingen van Correspondentie Kerken, n.1. 
Corr. door Dss. Noordewier en Beets (Ned. Geref. Kerken); Ds. 
Kerken. J. Timmermann (Synod Ref. Presb. Chnrch); Ds. J. 

Westervelt (General Synod Ref. Presb. Chnrch); Ds. J. 
Smitter (Associate Presb. Church), en Ds. J. W. Brink, 
die de Gen. Syn. der Reformed Church bezocht. De rap
porten werden vaor kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 158. 

Werd aangenomen eene motie van sympathie met het 
N. Ref. streven der National Reform Association. (Zie Art. N.) En 
Ass'n. voor kennisgeving aangenomen een schrijven van Rev. S. 

B. Houston, door de Ass. Presb. Church naar onze Synode 
gedeputeerd, maar door omstandigheden verhinderd te ko
men. 

ARTIKEL 159. 

Ds. Van der Werp las voor het Rapport der Comm. voor 
BeJnoemingen. Het werd vastgesteld en goedgekeurd alB 
voigt: 

"U we Comm. voor Benoemingen neemt de vrijheid u de 
Benoe. volgende broederen voor te stellen als leden voor de volgen-
mingen. de CommiBBie: 

1. Penningmee8ter Board der Heidenzend-ing: Hon. J. W. 
Garvelink. 

2. Comm. der Jodenzending: Prof. W. Heyns, Dss. E. 
Breen en J. 1. Fles. Oudd. S. S. Postma en S. Dekker. 

3. Emerit1<s Board: Ds. J. B. Hoekstra, Oudd. S. S. 
Postma en G. W. Mokma, elk voor 4 jaar. DB. 1I. Van 
Vessem en.J. Heeringa, elk voor 2 jaar. 

4. Synodale Comm.: Dss. J. Groen, G. D. De J ong en 

-----------
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K. Kuiper. De Stated Clerk is lid ex-officio en Secretaris 
dezer Comm. (Syn. 1902, Art. 142, 1, A.) 

5 .. Oomm. "Kerkhulp": DBs. 1. Van Dellen, J. Van der 
Mey, J. Manni. 

6. Deputaat naar de Gen. Syn. ReJ. Ohurch, (in 1906): 
Ds. M. J. Bosma; Sec., Ds. J. A. Westervelt. 

7. Oomm. "Psalm Revision" en voor 't nazien dier Revi-
8ie: Ds. H; Beets, Prim.; Ds. H. Van der Werp, Sec. 

8. Vertegenwoordiger onzer Kerk bii de N. O. A.: Ds. J. 
Groen. 

9. Het benoemen van een deputaat naar de Ref. Presb. 
Kerken, de U. P. en Ass. Presb. Kerken in 1905 of 1906, 
overgelaten aan de Syn. Comm., opdat die broeders aan
stelle naar de beste tijd- en reisgelegenheden. 

10. Oomr". voor S. S. Roosterenplannen, (Art. 110): Dss. 
Van Vessem, Poppen en De Jong. 

11. "Wachter" Commissie: Dss. Manni, J. W. Brink, en 
-Prof. Schoolland. 

12. SchriJver, Rubriek " Voor de Jeugd": Ds. H. Van der 
Werp. Vergoeding' t zelfde als Sec. Red. 

13. Naar ce Gen. Syn. Ned. GereJ. Kerken-ditmaal geen, 
daar er voor zoover wij weten op de Syn. van 1905 geene 
bijzonder gewichtige zaken van algemeen belang zullen voor
komen. 

14. Redacteurs voor de Sabbathschool publicaties, (Art. 118): 
"Quarterly" voor onderwijzers: Prim. Ds. J. Van der 

Mey; Sec. Ds. 1. Van Dellen. 
"Senior" lessen: Prim. Ds. K. Kuiper; Sec. DB. J. Manni. 
"Junior" lessen: Prim. Ds. J. B. Hoekstra; Sec. Oud. B. 

Sevensma. 

15. Oomm. Uitgave, 2de druk der Kerkenorde, (Art. 
125, 12): DB. Beets, Proff. Heyns en Hemkes. 

16. Comm.voor Oorrespondentie over Herziening der D. K. 
(Art. 125, 2): Prof. Ten Hoor, Dss. J. W. Brink en Beets. 

17. Oomm. "Diaconaat," (Art. 125, 9): Dss. I. Van 
Dellen, Ekster, en Prof. Heyns. 
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18. Echtscheidings COWIn., (Art. 125, 4): Profl'. Heyns 
en Janssen, Ds. Manni, Van del' Mey en Groen. 

19. Oomm. zaak Jonkman et aI, (Art. 140): Profl'. Ten 
Hoor, Heyns, Dss. Hoekstra, Ekster en Bosma en Oud. 
Hekman. 

20. Comm. voor Muskegon,(Art.139): Dss. Breen, Groen, 
Beets en Van Vessem. 

ARTIKEL 160. 

Moties van dankbetuiging werden aangenomen: 

1. Aan de Graham & Morton Transp. Co. voor de aange
Dankbe. name stoomhootvaal't der Synode op Donderdag gratis ver
tuiging. schalt. Copie hiervan zal in de nieuwshladen worden 

gepuhliceerd en aan gemelde Co. gezonden. 

Yo!gende 
Synode. 

2. Aan de kerkeraden en gemeenten onzer Kerk in HoI
land voor hunne gulle gastvrijheid gedurende geheel de 
Synode, en voor hunne ververschingen op de boot aange
boden. 

3. Aan Ds. Vos voor zijne veeljarige diensten als lid van 
den Emeritus Board en anderzins. Ook werd besloten den 
koster del' 9de Str. kerk $10.00 te geven voor zijne diensten 
der Synode bewezen. 

ARTIKEL 161. 

Besloten de volgende Synodale Vergaderinl?; wederom in 
Holland, Mich. te honden. N ogmaals wordt den drie ker
keraden opgedragen voor de oproeping en regeling te willen 
zorgen. 

ARTIKEL 162. 

Het maken del' regeling voor' t laten drukken del' Acta 
Acta. werd opgedragen aan de brs. Breen, Groen, Van Vessem en 

den Stated Clerk. 

ARTIKEL 163. 

De notulen del' vergaderingen van 24 J uni werden gelezen 
en goedgekeurd. 
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Sluiting 
der 
Synode. 

ARTIKEL 164. 

Aan het einde der werkzaamheden gekomen' zijnde sprak 
de Pres. DB. Breen een gepaBt 8latwaard. Hij wees er op 
hoe er gewichtige zaken waren behandeld en beslist. Hoe 
het was gebleken, dat Zending en School steeds dieper wor
telen schoten in het hart der Kirk. Hoe de uitbreiding van 
beide als dure roeping werd beschouwd. Met voldoening 
des harten mocht hij den gedanen arbeid overschouwen. 
Het broederhart werd steeds gevoeld. Ook onze eenheid. 
Er werd ook wederom openbaar: wij worste1en nog weI in 
het gereformeerde leven, maar toch, het zit reeds in hart en 
bloed. Het bleek dat wij gereformeerde voelhorens hadden 
zoodat wij niet telkens de Kerkenorde behoefden open te 
slaan. Bekrone de Heere alles wat naar zijn wil verricht 
werd met z~nen onmisbaren zegen. Hij reinige genadig. 
lijk door Christi bloed, wat er verkeerd werd gedaan! Vrr. 
volgens bedank.te de pres. den onder-voorzitter, de beide 
scribae en de praeadviseurs. Op zijn beurt werd hij bedankt 
door den vice-pres. Na een ernstig gebed bij monde van 
Ds. Breen en 't gemeenschappelijk zingen van Ps. 133:1, 
ging de Synode ten slotte uiteen na het uitspreken van den 
zegen door den voorzitter. 

E. BREEN, Pres. 
J. GROEN, Vice-Pres. 
HENRY BEETS, 1ste Scriba. 
M. VAN VESSEM, 2de Scriba. 

-------- ._--------------.,"-----------

\ 
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BIJLAGEN. 

BIJLAGE 1. 

Rapport der Synodale Commissie. 

Eerw. Vaders en Broede:rs! 
De Synodale Commis.ie had oak gedureude dit synodale jaar 

weer hetrekkelijk weinig arbeid te verrichten. Het eerste wat in· 
kwam was een verzoek van Ds. H. Roether van de Evangelische V rije 
Kerk van BreRlau in Duitschland, aanbevolen door de Gen. Syn. der 
Ned. Geref. Kerken, am hulp tot het bouwen eener kerk. Daar in 
eigen land zoovele behoeften zijn, meenden wij dit werk aan de goede 
zorge der broederen. aan de overzijde te moeten overlaten. 

Daarna kwamen verschillende brieven.om informatie omtrent 
onze Kerk, onze volgende Synode enz., diealle door den Stated Clerk, 
die thans volgens besluit der vorige Synode als ex· officio lid en secre
taris fnngeert, werden beantwoord. 

Boekhandelaar J.B. Hulst zond ons eene communicatieovereene 
nieuwe uitgave onzer Kerkenorde die uwe aandacht gewis waardig is 'I 
en die wij n hier ter overwegfng aanbieden. 

Een verzoek am aanbeveling eener Collecte voor de gem. Oak
dale Park, Grand Rapids, die haar kerkgebonw door een orkaan ver
loor,' meenden wij in De Wachter te durven aanbevelen. 

Op verzoek der Comm. der Emeritus Kas benoemden wij twee 
nieuwe leden dier Comm., daar de wet der incorporatie vij! leden 
vorderde, behalve de pres. en sec., die niet als trustees mochten op
treden. Wij wezen Ds. A. Keizer aan en Hon. J. W. Garvelink, en 
hopen dat zulks uwe goedkeuring mag wegdragen . 

. Van Prof. B. Kuiper kwam een schl1jven in, dat gij zeker met 
belangstelling zult lezen. 
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Ten slotte hebben wij nog aan uwe Eerw. vergadering voor te 
leggen een brief van de Conferenti. tot nauwere samenwerking van 
Geref. Kerken die het Presbyterisch systeem van kerkregeering hul
digen. 

Daar de gewone leden uwer Synodale Comm. slechts dienen van 
Syn. tot Syn., (Art. 98, Not. 1898,) leggen zij bij dezen hun man
daat wederom in uwe handen, u dankend voor het in hen gesteld 
vertrou wen. 

De Syn. Comm. voornoemd, 

NASCHRIFT. 

L. J. HULST. 
K. KUIPER. 
H. VAN HOOGEN. 

Nadat het bovenstaande reeds was geschreven en onderteekend 
kwamen nog brieven in van gewichtigen inhoud, en weI de volgen
den: 

1. Officieel schrijven van de Deputaten der Gerel. Kerken in 
Ned. voor corr. met Buitenl. Kerken, ons verzoekende om steun te 
bieden aan de Hollandsche broederen te Tres Arroyos in Argentiniii. 
Daar de belangen der andere stamgenooten in dat land toch ter spra
ke komen kan dit schrijven zeker aan de Comm. ad hoc worden toe
vertrouwd? 

2. Officieel schrijven der Geref. Kerk in Zuid Afrika, verzoe
kend om tegen nieuwjaar 1907 een depntaat tot haar te zen den tot 
bijwoning harer Algero. Vergaderingen en Synode. Met belangstel
ling zult gij er zeker nota van nemen. -

HENRY BEETS, S. C. 

BIJLAGE II. 

Rapport van het Curatorium der Theol. School. 
1902- 1 90 4. 

Eerwaarde en Hooggeachte Broeder8! 
Het Curatorium onzer Theol. School heeft de eer het volgende 

rapport aan de Synode aan te bieden. 
Gelijk de vorige keeren mag oak nu ons rapport beginnen met 

een woord van dank aan den Heere voor de vele bewijzen zijner on 
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,verdionde trouw jegens ons. De Heere heeft de School kennelijk ge
zegend, waarvoor zijn Naam zij geprezen. Met vlijt en toewijding is 
door proff. en studenten gearbeid. Onze School breidt steeds meer 
uit. Van het onderwijs wordt niet aileen gebruik gemaakt door jon
gelingen en jongedochters ouzel' kerkgemeenschap, maar ook worden 
onder de . studenten aangetroffen, die tot andere Kerken behooren. 
De Faculteit zag zich genoodzaakt een paar maal een woord van 
vermaan tot sommige studenten te richten, maar niemand werd we· 
gens wangedrag of slordige studie van de School verwijderd; slechts 

. een student van de Tweede Klas Litt. Dep. werd wegens ongeregeld 
bezoek der lessen toegang tot het examen ontzegd. 

a. De Faculteit. Het Curatorium heeft uitvoerillg gegeven aan 
de opdmcht dervorige Synode. (Acta 1902, CXXII, a.) Van Dr. R. 
Janssen, beroepen tot prof. voor Exegetische Theologie ontvingen wij 
bericht, dat hij onze School wenschte te dienen. De stipulatien van 
dit beroep zijn van dien aard, dat het Cur. eene gewone bevestiging 
niet gepast achtte, en heeft Dr. Janssen met een passend woord van 
installatie aan de School geintroduceerd. Blijkens mededeeling is 
Prof. Janssen doctor in de wijsbegeerte. Tel' yoorbereiding van het 
candidaats-examen in de Theologie is Dr. R. Janssen verlof gegeven 
voor het einde van den cursus 1902-'03 naar het Buitelliand terug 
te keeren. 

Van Dr. B. Wielenga ontvingen wij bericht, dat hij geene vrij
moedigheid vond de roeping del' Synode op te volgen, zoodat Rev. 
W. Heyns van Chicago, zijn secundus, beroepen werd als prof. voor 
de Practische Theologie, die deze beroeping heeft opgevolgd, en bij .. 
den aanvang van den cursus 1902-'03 in Sept. op gewone wijze is be
vestigd. 

De Faculteit aan onze School bestaat thans uit DD. G. K. Hem
kes, F. M. Ten Hoor, W. Heyns en Dr. R. Janssen, proff. in de 
Theologie; A. J. Rooks, A. M., K. Schoolland, J. G. Van den Bosch, 
A. M., en B. Kuiper, A. B., proff. in de Letteren. Prof. Kuiper 
heeft in den zorner van 1902 met goed gevolg candidaats-examen in 
de Letteren afgelegd aan de Universiteit van Chicago, Ill. Wei een 
bewijs, dat het den jeugdigen prof. niet ontbreekt aan studie-Iust en 
studie kracht. Toen hij dan ook op de JuDi-verg. 1903 het Cur. ver
zocht om eene vacantie' van minstens twe!3 of hoogstens drie jaar, ten 
einde zich in laet Buitenland tot het verkrijgen ·van den doctorstitel 
voor te bereiden, vond het Cur. geen bezwaar dit verzoek in te willi
gen, maar was blijde en dankbaar oak langs dezen weg het welzijn 
en den bloei van Kerk en School te kunnen bevorderen. In zijn 
plaats is voor "en jaar benoemd Cando A. E. Broene, A. B. 

Uit het ::lynodaal Agendum is ons gebleken, dat direct en indi
rect hierop aanmerking wordt gemaakt. Het Cur. is volgaarne be
reid zich hierover te verantwoorden, indietl,de Synode mocht oordee-



ACTA SYNOD! 1904 67 

len zulks noodig te ziju. Het Curatorium veroorluolt zich er op te 
wijzeu, dat letter 4 Instr. Cl. Hudson, blijkbaar op misverstand rust. 
De zoogenoemde post-graduate course van Prof. Kuiper is niet nood
zakelijk, zooals CI. Hudson het schijnt te bedoelen. 

Onze gewaardeerde Em. Prof. Rev. G. E. Boer is in het laatst 
van Maart 1904 door den Heere van zijn aardsche loopbaan opgeroe
pen om de voor Gods volk overblijvende ruste in te gaan. Zijne nage
dachtenis zal in zegening blijven. De Heere schonk Kerk en School 
in den ontslapen broeder eeu medestrijder en medewerker, wiens ar-
beid bleek niet ijdel te ziin. . 

b. De Leemurrsu8. De leercursus is in de beide departementen 
aanmerkelijk verbeterd, doordat de proff. Heyns en Janssen aan de 
Faculteit zijn toegevoegd; eerstgenoemde geeft in het Litt. Dep. on
derwijs in Bijbelstudie, Nederl. Geschiedenis en Nederlandsche taaI. 
De college-prep.-course in dit Dep. is thans in vier onderdeelen ge
splitst: een Latin-Greek-, een Latin-German-, een Latin-Scientific
en een German-Scientific course. Voor de uitbreiding van het La
boratorium is $300 beschikbaar gesteld. De voor de Bibliotheek 
ontvangen gelden worden met voorzichtigheid besteed. 

c. De Examm8. In Sept. 1902 ontvingen 20 novitii toegang tot 
de lessen, waarvan 12 voor den Theol.-prep_ course en 8 voor den 
teachers of college course. In Juni 1903 werden 6 studenten tot de 
Theologie toegelaten en 6 beroepbaar gesteld. In Sept. 1903 steeg 
het aantal novitii tot 44 (gedurende Sept. geklommen tot 53, waar
van echter gedurende het jaar 12 de School weer vel'lieten), 18 hier
van hebben zich aangeboden voor den Theol.-prep course, de ande
ren voor den teachers' of college course. In J uni 1004 ontvingen 2 
studenten toegang tot de Theologie en 10 werden bel'Oepbaar gesteld. 

d. Uitbreiding van het Lit!. Dep. De vorige Synode (Acta 1902, 
34, IV, e) droeg het Curatorium op "om stappen te nemen ter verza
meling van een endowment fonds tot uitbreiding van het Litt. On
derwijs, en, indien noodig, een persoon te benoemen vaor dat doel.) , 
Het Curatorium heeft hieraan voldaan. De DD J. W. Brink, M. 
Van Vessem en H. Beets zijn achtereenvolgellls benoemd tot Alg. 
Finantieel of Educational Agent. Geen hunner had vrijmoedigheid 
om de benoeming op te volgen, zoodat wij ook om gcldelijke redenen 
van het plan afzagen om een zoodauig agent aan te stellen. lIierop 
heeft het Curatorium eene Comm. benoemd om dezn zaak te beharti
gen, bestaande uit DB. J. Groen, Prof. A. J. Rooks, en de heeren S. 
S. Postma en J. B. Hulst. Deze Comm. is thans werkzaam omeen 
endowment fonds te verkrijgen van $25,000, welk hedrag toereikend 
zal zijn om tot de oprichting van een Junior College over te gaan. 
Door middel van de Pers en door spreke,'s te laten optreden heeft zij 
de college zaak bepleit; ,ij heeft met de kerkeraden en classes gecor-
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respondeerd en op de verschillende lijsten voor inschrijving een som 
van bijna 9500 dolls. bijeen gebracht. 

e. Dormitory. Met het oog op de moeilijkheid om bij het toe· 
nemen van het getal studenten geschikte kosthnizen te krijgen, be· 
sloot het Cnratorium tot de oprichting van een Dormitory of Stnden· 
ten-tehuis. Twee geschikte woningen op een terrein, werden tot dit 
doel gehuurd. De eerste noodzakelijke uitgaven voor het in gereed· 
heid brengen zijn nit de Kas der Theo!. School voorgeschoten. Het 
batig saldo van de intreegelden der studenten kan dit voorscbot in 
een paar jaar dekken. 

f De Finantien. Blijkens de in orde bevonden boeken van den 
penningmeester is de staat der verschillende kassen als voIgt: 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 

Batig Saldo 31 Mei 1902 .................. , ........... $ 5497 05 
Ontvangen............................ .............. 9706 55 

_ $15203 60 
Uitgaven .............................. ~ .. .. ... . ... 10202 75 

Batig Saldo 31 Mei 1903 .............................. $ 5000 85 
Ontvangen .......................................... 11425 91 

$16425 76 
Uitgaven ........................................... 11440 03 

Batig Saldo 31 Mei 1904 .............................. $ 4985 73 

ALGEMEENE STUDENTEN-:KAS. 

Batig Saldo 31 Mei 1902 .......................... , ... $ 4 49 
145 47 Ontvangen ........................................ .. 

$ 149 96 
Uitgekeerd aan de Classes en Theo!. School. • • • • . . . . . . . . 14 7 00 

Batig Saldo 31 Mei 1903 ............................. $ 
Ontvangen ........................................ .. 

2 96 
194 47 

Uitgekeerd aan Classes en Theol. School ....• 
$ 197 43 

197 16 

Batig Saldo 31 Mei 1904 ............................ $ 27 
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BIBLIOTHEEK. 
In kas 31 Mei 190.2 •• ................................ $ 5961 40. 
Ontvangen.. .. .. .. . . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• 160. 96 

$ 6122 36 
Uitgaven.. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. 253 DO. 

In kas 31 Mei 190.3 .. ................................ $ 5869 36 
Ontvangen........................................... 274 75 

$ 6144 11 
Uitgaven........................ .................... 244 65 

$ 5899 46 
Rentegevend kapitaal.. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . . . .. .. .. 580.0. DO. 

Aan hand 31 Mei 190.4 ............................... $ 
DOLLAR-FONDS. 

Aan hand 31 Mei 190.2 ............................... $ 
Aan interest ontvangen 190.2-190.4 ..................•.. 

$ 
Uitgekeerd aan AIg. Stnd. Kas ....................... . 

99 46 

263 DO. 
68 DO. 

331 GO. 
68 DO. 

Aan hand 31 Mei 190.4 ............ .................. $ 263 GO. 
DORMITORY. 

Voorschot ........................................... $ 431 89 

Intreegelden der stndenten ........................... . 
Rent en loopende nitgaven. .. . .. . . .. . • .. .. .. . . ... .. .. 

480. 30. 
374 94 

---
Restitntie voor de Kas. Theol. School .................. $ 10.5 36 

g. Medededingen. Bij het voorgaande voegt het Cnratorium 
nog de volgende mededeelingen: 

1. In Sept. 190.2 is na onderzoek beroepbaar gesteld Cando Wm. 
Stuart B. D. van Princeton Seminarie. 

2. Op de Juni-verg. 190.3 was CI. Hackensack niet vertegen
woordigd; het Cnr. oordeelde het noodig de Synode hiermede in 
kennis te stellen. 

3. In den zomer van 190.3 is aan veti- en reparatie-werkaan de 
School besteed de som van $440..0.0.. 

4. In de plaats van wijlen Prof. G. E. Boer is Pro!. G. K. 
Hemkes benoemd tot bibliothecaris en archivarius der School. 

h. Vragen. Belee!deIijk wordt de Synode verzocht de volgende 
zaken in overweging te nemen. ' 
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1. De benoeming van. Dr. R. Janssen als Lector in de Exeg. 
Theol. voor den tijd van twee jaar, tegen een tractement van $1200 
's jaars. 

2. De benoeming van Prof. A. E. Broene als Prof. in het Litt. 
Dep. voor den tijd van twee jaar, tegen een tractement van $800 
's jaars. 

8. Het onderwijzers-personeel in het Litt. Dep. met een profes
sor te vermeerdel'en. 

4. Prof. F. M. Ten Hoar tot de volgende Synode jaarlijks eene 
gratificatie van $150 te geven. 

5. Prof. A. J. Rooks gednrende den cursus1905-'06 vacantie 
toe te staan, ten einde een post-graduate course te nemen. 

6. Het pensioen van Mrs. G. E. Boer vast te stellen op $300 
jaars. 

7. In zake de op te richten college: 
a. Approbatie van den gedanen arbeid. 
b. Vaststelling vaIl den naam John Calvin Junior-College. 
c. Verzoek am den weg aan te wijzen ter verkrijging van de 

noodige fondsen, voor de op te rich ten college. 
d. De Synode spreke uit: 
dat verdere uitbreiding van het Litt. Afdeeling alleen bekostigd 

wordt nit alzonderlijke londsen, zoodat daardoor de omslag voor de 
Theol. Schoolniet verhoogd wordt; 

dat deze afzonderlijke fondsen in de toekomst oak alleen ten be
hoeve van de college zullen gebruikt worden; 

dat al is het, dat de college op den duur meer zellstaudig wordt, 
tach de Kerk het hoogste zeggenscbap moet hebben aangaande de 
confessioneele riehting van het onderwijs. 

8. Het Curatorium machtigen een doelmatig, ;dormitory" op 
te riehten. 

9. Opheffing van Art. 12 Reglement voor de Thea!. School, 
met deze bepaling, dat de regeling der spreekbeurten bij den rector 
verblijve, en dat, wordt door een student in de gemeente een stichte
Jijk woord gesproken zander toelating van de facnlteit en zander ken
nis van den rector, hij geen toegang heeft tot het examen. 

Namens het Curatorium, 
G. D. DE JONG, Seriba. 
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BIJLAGE III. 

Verslag van den Board der Inwendige Zending. 

Eerw. Vaders en B"oeders! 
De Board komt tot de Synode met de verzekering dat haar werk 

onder de verstrooiden geregeld voortgezet werd- en met zegen be
kroond door den Heere. 

Sedert de laatste Synode werkten de broeders Haan en Gulker 
geregeld door in hnnne respectieve velden, terwijl Ds. Schut door on
gesteldheid en verzwakking genoodzaakt werd zijn werk neer ts leg-
gen. . 

Niet lang na uwe laatste vergadering werd Cando "V. Stuart'be
roepen, die dat werk aanvaardde en van wiens werk de bloeiende ge
meente te 1tianhattan, l\iontana, getuige is. 

Ds. A. J. Brink vond vrijmoedigheid om uwe roepstem naftT't 
groote westersche veld op te volgen, als oak broeder J. Dolfin, welke 
beiden met zegen en voorspoed arbeiden. 

Met br. Dolfin werd een tweede beroepen op 't dringend verzoek 
van 't Westen en, of schoon de kas 't niet toeliet, meende de Board 
dat tweetal te mogen beroepen, maar dan op een salaris van $600.00. 
Hiertegen kwam van meer dan eene zljde bezwaar .. De Board echter 
meent zich voal' uwe vergadering hierover te kunnen verantwoorden. 

'Verden er pogingen aangewend om een _zendeling voor 't Duit
sche veld te winnen, allen werden verijdeld. 

Met 't vertrek van den geeerden Penningmeester Ds. G. D. De 
J ong van Clas. Muskegon naar Clas. Holland, besloot de Board 
ZEw, als Penningm. aan te houden tot de a. s. Synode, wijl hij over
tuigd was, dat ZEw.'s bekwa.amheid en jaren lange ervaring onmis
ba.ar waren, en een ander moeilijk in zoo korten tijd zich er in kon 
werken. 

Het verslag van den Penningm. is als voIgt: 
Juni '02-Juni '·03: In kas ........................... $406788 

Ontvangst ........................ 5186 92 

$9254 80 
Uitgaven ......................... 6676 50 

$2578 30 
Lubbers Fonds................... 1320 15 

Geld aan hand.... . .............. $1258 15 
Restitutie v. d. Syn. Penningm. .. .. 100 00 

$1358 15 
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.Juni '03-Juni '04: In ka" ........................... $1358 15 
Ontvangst. . .. .. . . .. . . .. ... • .. .... 7281 65 

$8639 80 
Uitgaven ......................... 6883 65 

Saldo ............................ $1756 15 
Lnbbers Fonds .................... $1350 00 

De Board besloot, indien de Synode geen verandering maakt van 
haar vroegeren regel, haar dan te adviseeren Ds.De Jong als Penning. 
meester te bestendigen en ZEw. tevens lid van den Board te maken; 
ook adviseert hij de gratificatie voor den P.nningmeester te verhoo· 
gen. 

Subsidie voor '03-'04 vastgesteld als voIgt: 

Palmer .................. $100 
Platte ................... 100 
Leota .................... 125 
Hosper .................. 75 
Friesland .... . . .. .. .. . ... 100 
Hull, N. D............... 50 
Otley .................... 200 
Firth .................... 150 
Maxwell .. .. .. .. .. .. . .... 200 
Grand View............. 125 
Parkersburg.. .. .. .... .. .. 50 
Renville .. . . . . . . . . . .. ... 100 
Kanawha .. ; ............. 200 
O. Friesland.. .. .. . .. .. ... 150 
Pease .................... 125 
Baldwin ................. 75 

Sheboygan ..••••••..•••.. $100 
CI. Illinois............... 25 
Rusk ................... 100 
Hudsonville.. .. .. .. .. . ... 150 
Fisher Station.. .. .. .. .... 50 
Cleveland O. Z ........... 200 
E. Paris................. 100 
Grand Rapids 0 .......... · 30 
Eastmanville .. . . . . . . • . . .. 200 
Caldwell ................. 150 
Reeman .................. 75 

~{J:~~~~n } .. . . . . . . . . . • .• 150 
Prosper.. ... ............ 100 
Sayville.. .. .. .. .. .. .. .... 100 
Rochester .. .. .. .. .. .. .... 100 

Voor '04-'05. 

Lodi ................... $100 Leota .................... $150 
Rochester ................ 100 Friesland .............. " 100 
Sayville .................. 100 Hosper .................. 100 
E. Paris............ .... 150 Harvey............ . .. ... 200 
Cleveland 0 .............. 150 Doon .................... 150 
Fisher Station...... .. .. .. 50 Ebenezer... . .. .. .. .. .. ... 125 
Rusk.. .. .. .. .. • .. .. .. ... 200 Firth.... .. .. .. .. .. . .. ... 200 
Hudsonville .............. 150 Palmer .................. 100 
Eastmanville ........... " 200 Kanawha ................ 200 
Caldwell ............... " 150 Embden .............. ". 100 
Prosper.. .. .. .. .. .. .. . . . . 50 O. Friesland.. . • .. .. .. .... 125 
Reeman ... ••••.. .. . . .. . . 50 Parkersburg.. .. .. .. .. .. .. 50" 
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Ellsworth.. .. .. .. .. .. .... 2M 
Muskegon IV.. .. .. .. . . ... 150 
Englewood II .......... '" 200 
Sheboygan ............. '. 100 
Otley .................... 200 

George ....••••... : . . • • . •. 150 
Pease ...........•...••••• 125 
CI. Grand Rapids 0....... 25 
CI. Iowa en O. Friesland .•. 200 

De boeken van Penningm. ert Secr. werden nagezien en in goede 
orde bevonden. 

't Werk dient met kracht voortgezet te worden, wijl het gezegen
de vruchten afwerpt. 

Gaame zag de Board, dat de gaven voor deze zending vermeer~ 
derden, opdat hij in staat gesteld warde naar behoefte te kunnen 
roepen. 
, Stelle de Heere oak deze Synode ten rijken zegen voor de Zen-
ding; Hij leide oak daartoe door zijnen Heiligen Geest. 

Namens den Board, 
M. VAN VESSEM, Sec. 

BIJLAGE IV. 

Rapport van den Board der Heidenzending aan de 
Synode van 1904. 

Eerwaarde Vaders en Broeders! 
Volgens Reglement dient uw Board oak thans wederom zijn 

Rapport bij U in, oak heden gedeeld in vij! rubrieken n.1. die van het . 
Zendingsveld, de Zendelingen, het. Zendingswerk, het Werk des 
Boards, en ten slotte Voorstellen des Boards. 

I. HET ZENDINGSVELD. Het Zendingsveld is sinds de Synode van 
1902 uitgebreid. WeI niet door "Mission Spring" zooals het scheen 
te zullen worden na het beslnit der Synode. De mensch wikt maar 
God beschikt. Het bleek alras dat de bran aldaar in het drooge 
getijde opdroogde, weshalve het niet geraden was daar te bonwen. 
Het winkeltje daar begonnen moest worden verplaatst en een ander 
punt gezocht als hal voor onzen voet. De broeders Breen en Groen 
werden uitgezonden en na veel omzien werd er een plaats gevonden 
6 mijlen oost van Gallup nabij Znni Siding, de z.g. Smith's rancb, 
een stnk land van 160 akkers, waarop Mr. Smith "squatter's rigbts" 
had. Daarbij lag een "bornestead" van dezelfde grootte waarop bij 
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dezelfde rechten had. Op het eerst genoemde land dat "schoolland" 
was, had Smith een wQonhuis, een flinke weI, een pomp met 
"engine" en enkele andere gebouwtjes met wat omheiningen. Dit 
alles wilde hii ons verkoopen voor $1650.00. Dit aanbod werd aan
genomen, het winkeltje werd direct er in geplaatst, en tot hiertoe 
honden wii winkel, sinds een paar jaar met Mr. D. Van del' Wagen 
als winkelier. Het huis werd heel wat opgeknapt, wat trouwens heel 
noodig was, en ons .150.00 kostte. Ds. Frijling nam de "home
stead" op ten behoeve van den Board, en de Santa Fe R. R. Co. 
beloofde ons nog 80 akkers vlak aan het onze, onder voorwaarde dat 
onze Kerk e1' eene kostschool en industrie op zou beginnen. Daar 
onze Synode van 1902 daartoe verlo/gaf, (zie p. 95 del' Acta), en 
vertrouwend op de zendingsliefde del' Kerk, begon de Board stappen 
te nemen in deze directie. :Miss Nellie Noordhoff, vroeger van Zee~ 
land, Mich. werd in dienst genomen als 1 ,matron" en arriveerde in 
Feb. 1903 tel' plaatse, die men inmiddels den veelzeggenden naam 
"Rehoboth," - de Heere heeft ons ruimte gemaakt, had gegeven. 
Van eene industrie kon niets komen, dat bleek al spoedig, daar onze 
bekeerlingen met welke men die hoopte te beginnen, Of naar andere 
8cholen waren vertrokken, of ongewillig waren te, ,Rehoboth" te 
wonen. Een dagschooltje openen ging ook al niet doordat de India
nen er niet dicht genoeg bij won en, en trouwens ook te verwilderd 
ziin. De Board besloot teen een kostschool te beginnen. En dat 
gelukte. In Dec. 1903 kregen wij 6 kinderen van Navaho, Indianen, 
voor den tijd van 6 jaren aan ons afgestaan. Daar zij geene goede 
namen hadden noemden wij ze als voIgt: Albert Gardiner, naar 
schatting 11 jaar, James Evans 10 jaar, Gertrude Alger 6 jaar, Clar
rissa Pierson c ok 6, John Elliot G, en Henry Whipple 5 jaar oud. 
Ten behoeve van "Rehoboth" was reeds te voren heel wat huisraad 
nit Michigan gezonden, D:et goederen voor den winkel, een geheelen 
spoorwagen voJ, mim $1,000.00 kostend, behalve de vracht. Daar
enboven werd er $730.00 besteed voar een "a.dobe" gebouw, yoor 
winkel bestemd, maar ook voor andere doeleinden geschikt. 
Ook werd er wat vee voor de plaats aangekocht. zoodat wij nu te 
"Rehoboth" de zaken mooi op gang hebben, hoewel nog niet vol
maakt. 

Behalve "Rehoboth" hebben wij nog steeds de andere zendings
posten, Fort Defiance, Ariz. en Tohatchi en Zuni in N. M. Aan ver
betering van Tohatchi werd $433.00 besteed; hoogstnoodigeuitgaven. 

II. DE ZENDELINGEN. De broeders Frijling en Brink arbeiden 
nog steeds op hunne oude standplaatsen n.1. Fort Defiance en 
Tohatchi, en arbeiden onvermoeid voort, ho.wel de eerste vooral 
niet onverhinderd werkt, zooalshieronder zal blijken. Verleden 
najaar leden beide Ds. Brink en Mrs. Frijling aan zware krankheid, 
maar de Heere heeft ze weer genadig willen oprichten, w"arvoor wij 
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'oak hier den Naam zijner goedheid erkennen. Onze Br. A. Van der 
Wagen werd door Gods barmhartigheid weer volkomen genezen en is 
zoo vlng en krachtig als ooit te voren. Maar met ingang van 
1 Jan. 1904 is hij nit den dienst des Boards getreden. Onze Broeder 
meende dat het voor het welslagen van zendingswerk noodig was am 
den invloed van Gode vijandige en, voor het heil van den Indiaan 
onverschillige winkeliers, met hun Sabbathschenden, alzetten, drank
verkoopen enz., tekeer te gaan door winkels op Christelijke manier 
gedreven, en voorts am den Indiaan maatschappelijk zGowel als geeste
lijk vooruit te helpen. En w~ar er kans was eene "license" te ver
krijgen als winkelier te Zuni, en hij geen ander geschikt persoon in 
het oog kon krijgen, daar meende hij zelf winkel te moeten beginnen 
in de hope dat er mettertijd een geschikt christen uit ons volk mach t 
opdagen am de zaak over te nemen. Oak kocht Van der Wagen 
eene "ranch" en winkel, 10 mijlen noord van Zuni, de z.g. !,Z. I." 
ranch. Hij deed dit omdat hij vernam dat de Roomschen het plan 
hadden opgevat em deze plaats, die bijzonder geschikt is voor een 
zendingspost, te koopen, en dan hadden zij ons te Zuni komen be
nauwen gelijk zij ons te Fort Defiance doen. Na veel overwegen 
moet de Board toestemmen dat er heel wat waarheid en hacht is in 
de overtuiging onzes broeders, dat de Indianen oak maatschappelijk 
moeten voortgeholpen, en dat een winkel zooals door hem bedoeld, 
een middel kan zijn am de Indianen voor het Evangelie te winnen. 
Oak waardeert de Board het dat onze broeder, hoewel geen salaris 
meer trekkend" tach nag lOa veelszins het werk van een Evangelist 
ten bate onzer 1Hssie bleel verrichten. En voor zijn tijdig aanschaf
len der "Z. 1." ranch mag heel de kerk hem o. i. wel danken. Wij 
betreu:rden het echter ten zeersten, dat Br. Van der Wagen zonder 
genoeg overleg met den Board zjjne diensten opzegde, en zich niet 
tot zijnen arbeid als zendeling en tot zijne studie bepaalde, want wij 
gelooven dat zijn arbeid te Zuni waarde heelt en te zijner tijd door 
den Heere zal worden bekroond. 

En tot vreugde kunnen wij hier mededeelen dat br. Van der 
Wagen op de laatste Boardvergadering belijdeniB van het boven.laan
de heen gedaan~ Daar hij inmiddels regeling heelt trachten te ma
ken am zijne zaken over te doen, ja daar reeds gedeeltelijk in slaag
de, bood hij zich weder aan am ons weer te Zuni te dienen zooals te 
voren, mits tegen een salaris van $1000.00 per jaar evenals de overi
ge zendelingen, omdat de br ... erklaarde dat hij met zijn aangroeiend 
huisgezin niet van $800.00 kon leven. Onder uwe nadere approbatie 
meende de Board niet andel's te kunnen en te moeten handelen dan 
hem wederom te employeeren tot op de volgende Synode, maareisch
te dat hij niet slech!s beleed wat wij boven noemden, maar evenzeer 
dat hij belooide am zich voortaan strikt te bepalen tot geestelijken ar
beid en zich van zijne "business" te ontdoen, alsook dat hij zich op 
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de studie zal toeleggen om zich voor het ambt te bekwamen, iets wat 
br. Van der Wagen ook heelt beloold. Eindelijk worde gemold, ge
lijk trouwens reeds uit het bovenstaande bleek, dat Miss Nellie 
Noordhoff te Rehoboth arbeidt, en dat Mr. D. Van der Wagen daar 
nog steeds is als winkelier en bestuurder der kleine boerderij, maar 
met 1 Aug. ontslag vroeg en kreeg. 

III. RET ZENDINGSWERK. 1. Ptediking. Ds. Brink houdt 
ala regel iederen Zondaga vond eene korte predikatie in het Engelsch 
in een der schoolkamers te Tohatchi, waar zijne hoarders bestaan uit 
een aantal der gouvernementsbedienden, een enkelen volwassenen 
Indiaan en een vijftig der grootere kinderen, die echter niet a!len 
goed tehuis zijn in het Engelsch ell er zoo wij vreezen niet veel van 
vatten wat onze hr. predikt, oak uit gemis aan genoegzaam cateche· 
tisch onderwijs. Ds. Frijling verkondigt het W oord aan eene derge
lijke schare, in een dergelijk lokaal, maar kon dit helaas gednrende 
bijna geheel de laatste twee schooljaren aileen om den anderen Zon
dagavond doen, doordat de R. K. paters van het 10 mijlen van Fort 
Defiance verwijderd St. Michaels, (waar eene kostschool is die $60,-
000 kostte), er op stonden om gelijke arbeidsgelegenheid te hebJen 
met onzen zendeling en dit ook verkregen. Br. Van der Wagen 
houdt iederen Zondagavond eene toespraak ineen regeeringsschool
lokaal nabij het Zuni dorp, voor van 25 tot 80 hoorders, bestaande 
uit het onderwijzerspersoneel aldaar, een aantal kinderen, en gewoon
!ijk een bemoedigend getal oudere Zunies. Deze toespraken worden 
geheel 01 gedeeltelijk in het Indiaansch vertaald, iets dat men den 
broeders op de andere zendingsposten niet wil toestaan. 

2. Oatechisatie. ·Als regel catechiseeren de drie zendelingen de 
schoolkinderen eenmaal per week. Ze gebruiken te Fort Defiance 
en Tohatchi" Borstius," zaoals uitgegeven door de brs. Beets en Bos
ma, terwijl br. Van der Wagen de "Children's Catechism" der 
Presb. Kerk bezigt. Dit laatst genoemde boekske wordt ook geregeld 
gebruikt door Miss Noordhoff, die met ijver hare zes kweekelingenin 
de eerste beginselen der waarheid onderwijst, iets wat op goede 
vrucht doet hopen. Daar haar klas zoo klein is kan zij veel meer 
effectief werken dan in de regeeringsscholel1 waar de klassen noodza
kelijker wijze veel te groot zijH voor zoo iets en daarenboven de tijd 
veel te beperkt. 

3. Sabbath8choohverl,. Iederen Zondagmorgen onderwijzen al 
onze zendelingen eene Sabbathschool klas en Brink en Van der Wa
gen treden op als superintendent van de geheele school. De regee
ringsbeambten die hen hielin helpen voorziet de Board geregeld van 
"Quarterlies" om de beste boeken te krijgen, terwijl ook de kinde
ren door ons van" cards" worden voorzien. 'Vaarbij wij nog ter
loops aanmerken dat de Board ook door het verschaffen van een paar 
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dozijn "Banners", die helpers en onze bekeerlingen ten goede tracht 
te influenceeren. 

4. Taalbestudeering. Naar wij mogen aannemen maakten 
de brs. Brink en Frijling .goede vordering in het aanleeren der zoo 
moeilijke Navaho taal. Ds. Frijling vertaalde daarin " Borstius' 
Primer" zoo straks genoemd, en hoapt dit eerlang, na- nog eene de~ 
gelijke revisie, ter perse te leggen, wat zeker eene groote en zeer be~· 
geerlijke stap zal wezen, om niet a!leen de jonge maar ook de oudere 
Inruanen met Gods onmisbaren zegen effectie! te bearbeiden. Ook zette 
onze br. het Gebed des Heeren over en de XII Artikelen ben evens de 
Tien Geboden, eene heele taak. Ds. Brink was druk bezig aan het 
samenstellen van een Navaho 'Voordenboek, een noodig, nuttig,maar 
zeer moeilijk werk dat nog veel tijd zal eischen. Ook vertaalde hij 
een 5tal geschiedenissen der aartsvaders, zeer aantrekkelijke onder
werpen voor een zwervend herdersvolk als de Navaho's. De gelijke
nis van den Verloren Zoon werd oak overgezet, en een Huwelijks
formulier samengesteld. Ook Miss Noordhofl' trachtte zich in het 
Navaho te bekwamen voor zoover hare drukte toeliet. Br.A. Van der 
Wagen vertaalde een gedeelte van het Evangelie van lIfarkus en het 
Gebed des Heeren en een lied. Hij schijnt de Zuni taal . tamelijk 
vloeiend te spreken. 

5. Huisbezaek werd ook min of meer geregeld waargenomen, 
hoewel een moeilijk werk onder de Navaho's door hun rondzwerven 
en ook door hun onvatbaarheid voor Christelijke ideeen, terwijl de 
brs. nog steeds te veel moeten worstelen om zich omtrent godsdiel}
stige zaken gepast uit te drukken. Het blijkt meer en meer een naad' 
zaak om hen gedurende de eerste jaren geregeld van een, tolk te voorzien, 
niet aileen voar taalstudie, maar oak wei degeUj" vaar hulp bij huisbezoek. 

6. De Vcrslagen werden naar goede orde ingezonden. Zij toon
den dat geregeld werd voort gearbeid, hoewel helaas tot hi .. toe met 
weinig uitwendig zichtbare vrucht. Dit leidt tot punt 

7. Resultaten. Mochten wij in ons vorig Synodaal rapport met 
blijdschap wijzen op de eerstelingen op ons zendingsveld, ditmaal 
kunnen wij niet roemen over zQoiets, behalve dat er te Zuni een meisje 
werd gedoopt met name Nina, thans getrouwd. 

Gedeeltelijk kunnen wij de geringheid dezer vrucht hieraan toe
schrijven dat onze broeders niet doopen aleer zijwerkelijk iets van 
des Heeren werk in de Doopscandidaten meenen te beSpeUrGll, wat 
zekerlijk te prijzen is. lIfet opgevijzelde lijsten van bekeerlingen te 
pronken zooals er naar we vreezen weI eens gedaan wordt, is Gade 
niet aangenaam en verblindt de Kerk. Toch mag de geringe vrucht 
onze gemeenten weI tot ernstiger, aanhoudender gebed tot den Heere 
des Oogstes uitdrijven. Bij den Board heeft dit daarenboven de 
vaste oyertuiging doen rijpen dat wij zeer wijs zullen doen om thans, 
nu onze zendelingen de eerste en moeilijkste periode van het taa!lee-
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ren voorbij zijn, het voorbeeld van andere Kerken op het Indianen
.veld te Yolgen, en MEER ONS TOE TE LEGGEN OP SCHOOLARBEID OP EI
GENE INRICHTINGEN. 

IV. HET WERK DES BOARDS. De Board vergaderde geregeld 
eens per jaar. De Uitvoerende Commissie vele malen. Vooral aan
gaande Rehoboth namen de werkzaamheden zeer toe. Het werk 
werd eehter verlieht door de harmonie die de samenkomsten ken
merkte, door het besef dat des HEEREN werk werd verrieht, en ook 
doordat de gaven voor de zendingzooveelliefde der Kerk voor de 
missie openbaarden. Uit het boek des penningmeesters blijkt het 
volgende over de finantien: 
In handen, 31 Mei 1902 .... '" ...•...•...•••.......... $ 6315.07 
Ontv., J'mi '02 tot 31 Mei, '03........................ 5115.59 
Ontv. voor Nijverh. Inr. . ..•...••......•........... , 1949.81 

Totaal $13380.47 
Uitgaven, 1 Jnni '02 tot 31 Mei '03.... . ............. $10796.43 

Nog in kas, 31 Mei 1903 ......•..•..•.........•...... $ 258404 

In handen 31 Mei 1903 ............................... $ 2584.04 
Ontv. 1 Juni 1903 tot 31 Mei 1904.. .. .. .. .. ... .. .. .... 8441.00 

Totaal $11025.94 
Uitgaven, 1 Juni 1903 tot 31 Mei 1904 ................. $ 7329.26 

Nogin kas, 31 Mei 1904 .•••. : ......................... $2971.68 
Daarenboven 2 "notes" van $50 en een van $725 van 't huis te 

Graafschap. 
De hooge uitgaven der laatste twee jaren werden veroorzaakt 

door het aanschaffen van winkelvoorraad voor Rehoboth, het koopen 
van Smith's ranch en het inrichten der kostschool te Rehoboth. Wat 
nn dien winkel aangaat moet tot onze smart erkend dat het verre van 
-een sueces was door verschillende oorzaken, voornamelijk door ver· 
keerde locatie. Daardoor moesten wij besluiten tot het beeindigen 
der affaire. G<llukkig dat wij den nog overigen Yoorraad, volgens 
"invoice" van Mei 1904 $506.43 bedragend, zoo goed als geheel iR 
de kostschool zullen kunnen gebruiken. 

De boerderij van Smith zal naar onze meening mettertijd, na 
{)ntginning, wat irrigatie en schapen houden, finantieel voordeel kun
nen afwerpen en ook voor de jongens der kostschool eene goede leer
plaats. 

De kostschool .elve eischt onder het zuinig beheer van Miss 
Noordhoff niet zooveel als wij eerst meenden. Sinds de opening tot 
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einde April 1904 (5 maand), waren de onkosten voor kruidenierswa
ren: 
Voor de kinderen aileen ••••.•••.••.••••••••..••.•.••••• $134 20. 
Voor kleederen...... ••••••.••••.••••..•• ••••.••.•••••• 74 22 

Totaal uitgaven .. $208 41 
I.der kind kostte dus tot hiertoe nog slechts ongeveer $35.00. 

Per maand ongeveer $6.00 per kind. De lVeinige uitgaven voor klee
ding echter zijn grootendeels te danken aan de Meisies Vel'. der gem. 
North West str. Kalamazoo, die heel lVat kleedij zond. Vinde dit 
goede voorbeeld navolging! Daarenboven kunnen wij de Eerw.Synode 
tot onze blijdschap wijzen op het bemoedigend feit dat verschillende 
Vereenigingen en Sabbathscholen op zich hebben genomen om voor 
de eerste jaren de onkosten del' opvoeding van de kostschoolkinderen 
te bestrijden. Dezen werden voorloopig op $125.00 per jaar be
raamd. Aan de Meisjes Ver. van Chicago, 14de str., komt de eere 
toe het eerst een bepaald kind, (Clarissa), voor hare rekening te heb
ben genomen. Daarna koos de Sabbathschool del' gem. 9de str. te 
Holland, James als haar beschermeling; de "Young Ladies' Mis
sion Class" del' gem. Alpine Ave. te Grand Rapids beloofde voor 
Albert te zorgen, en de Cent Vel'. van de Misses Rosbach en Remers 
del' Lagrave str. gem. in diezelfde stad zal de onkosten der opvoeding 
van Gertrude voor hare rekening nemen. Ook collecteerden de Sab
bathscholen del' gemeenten Crosby str. en Cold brook in Grand Rapids 
geregeld voor dit doel en tot hiertoe met bemoedigend gevolg, zander 
nag speciaal een kind te hebben uitgekozen. Van andere Zondag
scholen en Vereenigingen hebben wij min of meer bepaalde beloften. 
En blijkt het straks op den duur dat onze beraming van $125.00 per 
jaar te hoog was, dan zullen zeker weI anderen volgen, Vaal' wie de 
te beloyen som thans te hoog is. De Heere geve dit, en doe vele ge
beden paren aan de gaven del' liefde, opdat het goede werk van eige
ne scholen met vrijmoedigheid Iran worden uitgebreid. 

Wij voegen hier nag bij dat DB. Frijling meende am wille van 
zwakte en huiselijke omstandigheden, niet langer als Principaal te 
Irunnen optreden, waarom de Board Ds. Brink als zoodanig benoem
depra tem. 

De Secretaris bezocht volgens opdracht den )' Commissioner of 
Indian Affairs" te Washington, D. C., bij welke gelegenheid onze 
Kerk en ons yolk de eel' werd aangedaan dat er een verzoek kwam 
om eene zitting van het "House of Representatives" te openen met 
gebed, wat oak gedaan werd. De hooge Regeering was zeer voorko~ 
mend en beloofde om bij yoorkeur van de onzen te employeeren op 
de scholen nabij onze zendingsposten, iRdien wij slechts geschikte 
personen hadden om na doorstaan "Civil Service" examen het 
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schoolwezen te dienen. Helaas! verschillende tot hiertoe aangewen
de pogingen zijn niet geslaagd! 

Ditmaal gingen de brs. Walkotten en Beets naar het zendings
veld ter inspectie, en wij gelooven, niet geheel te vergeefs. 

Nag zij gemeld dat de Incorporatie des Boards in 1902 plaats 
greep, zooals door de Syn. toegest.an, Het eigendom te Graafschap 
werd ten Iaatsten voor een goede sam verkocht. 

V. VOORSTELLEN EN VERZOEKEN DES BOARDS. 1. De Board 
verzoekt de Syn. am de Wachter Camm. te gelasten am voortaan aan 
den door den Board aangewezen sChrijver van de Zendings,rubriek 
jaarlijksch $50.00 te betalen, zooals vroeger bepaald (Syn. 1900, Art. 
94,2 en 3). En ook am den Board te vergoeden hetinmiddels door 
hem voorgeschoten honorarium. (S100.00.) 

2. Verlof tot wijziging van Art .. 25 van het thans vigeerend 
Reglement, alzoo dat men een viermaandelijksch, in stede van een 
maandelijksch rapport eische, daar alstanden een maandrapport on

. doenlijk maken. 
3. Toestemming am br. A. Van der Wagen te mag en beroepen 

op een salaris van $1000.00. 
4. Volmacht een kerkje te bouwen op het erf te Zuni. Kosten 

gescbat op $500.00. 
5. Goedkeuring van het besluit des Boards am voor Rehoboth 

een echtpaar te huren tot arbeid binnen en buiten de kostschool. 
6. Volmacht om de kostschool te Rehoboth te mogen uitbrei

den zoo de geldmiddelen, uit speciale bronnen te verzamelen, zulks 
toelaten, tot op twee dozijn, lielst weeskinderen der Navaho's. 
. 7. Verlof de winkelz.ak aldaar te be~indigen. 

8. Permissie am 't huis en den stal te Fort Defiance te verkoo
pen zoo daar eene goede gelegenheid voor is, wat thans naar het 
schijnt het geval is. 

9. In zulk geval volmacht am de "Z. I." ranch te mogen koo
pen, voor $2000.00, en om daar een "adobe" gebouw op te zetten 
voor den zendeling en een klein getal kostschoolkinderen, als het 
eenigszins kan weesjes van de Zuni's. Bedoeld is Ds. Frijling daar 
te plaatsen. 

10. Volmacht am Tohatchi van de hand te doen zoo er ge
schikte gelegenheid is tot zulks. 

11. In zulk geval verlof am te Gallup, (zoo dit het beste 
schijnt) een zendingspost te openen, liefst eerst in eene gehuurde wo, 
ning. Bedoeld is am daar dan Ds. Brink te plaatsen. 

12. Approbatie begeerd van de benoemingen der volgende, door 
hnnne Classes benoemde of herbenoemde broederen als Ieden des 
Boards: 
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Ds. J. A. Westervelt voor Classis Hackensack. 
Ds. F. Doezema voor Classis Hudson. 
D,. J. B. Hoekstra voor Classi. Gr. Rapids Oost. 
Ds. H. Beets voor Classis Gr. Rapids West. 
Ds. H. Walkotten voor Classis Muskegon. 
Ds. J. Post voor Classis Holland. 
Ds. H. Van del' Werp voor Classis Illinois. 
Ds. I. Van Dellen voor Classis Iowa. 
Ds. C. Bode voor Classis Ost Friesland. 

Met eerbied del' Synode onderworpen, 
Namens den Board, 

HENRY BEETS, Secr. 

BIJLAGE V. 

Rapport der Commissie voor de Zending onder de 
Joden. 

Waarde Brooders! 
"Loof den Heere, mijne ziel, en vergeet geene van zijne welda· 

den." niet deze zoo veel beteekenende woorden van David mag uwe 
Commissie thans weI optreden om haar Verslag over haren arbeid uit 
te brengen. De Heere, onze God, heeft ons gezegend boven ver
wachting. Het zij ons vergund een ietwat breedvoeriger verslag te 
leveren dan wij gewoon zijn. U we Commissie heeft de haar opge
drageu taak zoo nauwkeurig mogelijk vervuld. Haar was gelast: 

1. De J odenzending te Chicago in kerkelijke bedding te leiden. 
2. Een der onzen in de Uitvoerende Commissie te krijgen. 
Deze twee opdrachten stonden in verband met den wensch der 

Classis Grand Rapids Oost, dat de Leeraars in dat werk een kerkelij
ke zen ding zullen hebben. 

Uwe Commissie heeft in ~Iei 1903 the Hebrew Mission te Chicago 
bezocht. Het was haar een waar genot aldaar te zijn, schoon het ons 
tot droefheid stemde, dat Prof. Heyns door bezigheden en broeder 
Dekker door krankheid verhinderd waren met ons derwaarts Ie gaan. 
Vriendelijk werden wij ontvangen en inzage in alles wat de missie 
betreft werd ons verleend. Wij kunnen niet andel'S oordeelen, dan 
dat de broeders en zusters, dieaan het werk verbonden zijn, hunne 
moeielijke taak met warmte en naarstigheid uitvoeren. Nog trilt 
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ons hart van vreugde, als wij er aan denken, hoe zij de jeugdigen en 
kinderen onderwijzen in het Woord des levens en hnn den Christus, 
den Gezalfde aanwijzen. Hoe die kleine Joden en Jodinnetjes zin
gen van den Heiland, den Hoogepriester, onzen, oak hunnell Zalig
maker. Voorts gelooven wij, dat de financien voorzichtig en met 
wijsheid naar behooren beheerd worden. Kerkelijke personen zijn
zoover wij weten-allen. Professor Scott, D. D. is President der Mis· 
sie, en Rev. Lewek, de prediker behoort .bij de Congregational Kerk. 
Rev. Marcnsson is een veteraan der Presbyterische Kerk, en Ortho
dox; hij is Snperintendent der Zen ding. Mrs. Howland, Secreta
resse, behoort bij de Reformed Church. Mrs. Ronnds, de Pen
ningmeesteres is lid der Congo Kerk, en Mr. Blackstone, reizend pre
diker, op eigen kosten, is Methodist. Wij gelooven, dat zij allen 
ernstige, godvrnchtige menschen zijn. Wij hebben reeds tamelijk 
vasten voet in deze Mission. Het is zeker, dat wij-aldns voort· 
gaande-meer invloed verkrijgen. Ja, ons dunkt, dat wij reeds het 
morgenrood zien van den schoonen morgen, waarop deze zending on
der ons beheer komt. De Synode moet oak thans haren invloed 
doen gelden. Er behoort te Chicago nag een tweede lid te zijn in 
den Board am met broeder Dekker mede te arbeiden en elkander te 
~teunen. Onze penningmeester is oak lid van den Board, maar hij 
kan de vergaderingen niet bijwonen. Er moet noodzakelijk in zijne 
plaats een ander wezen. Broeder Dekker is lid van de Uitvoerende 
Commissie; dit is naar den wensch der Synode van 1902. Uwe 
Commissie gelooft ,niet anders te mogen doen dan deze " Hebrew 
Mission" te Chicago met alle bescheidenheid, maar tach oak met al· 
len ernst aan de gunst der Synode aan te bevelen en haar een jaar· 
lijksche sam van twee duizend dollars toe te kennen, altij d met dien 
verstand-als er zooveel inkomt, doch daarvoor zal weI geen bezwaar 
wezen, aangezien het volk in het algemeen dnidelijk toont dezen tak 
van arbeid in het rijk Gods genege" te zijn. 

De inkonlJ3ten en uitgaven zijn' als voigt: 
31 Mei 1902 in kas ................................... $ 481 93 
{)"tvangen 1 J uni 1902 tot 31 Mei 1903. . . . . . . . . . . . . . . .. 2159 80 

Te zamen $2641 73 
Uitgegeven werd als voIgt: 

~hicago Hebrew Mission .............................. $140000 
Zending der Ger. Kerken onder de Joden in Nederland.. .. 100 00 
Schotsche Zendingskerk te Amsterdam .....•..••..... , .. 100 00 
Hebrew Mission en Tract Association, New York City. • • • . 50 00 
Christian Hebrew Mission, te Brooklyn, N.y....... .. .. .. 50 00 
Hebrew Mission te Cleveland, Ohio.. .. .. .• •• •• •• .. .• •. . 50 00 
Hebrew Mission te St. Lonis, Mo ........ " .. .. .. .. .. .. • • 50 00 
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Reiskosten, stamps, postalcards, Verzendingen enz. . . . . . . . . 41 62 

Te zamen $1841 62 

Saldo in kas, 31 Mei 1903 ... " ......••....... , ........ $ 800 11 

Batig Saldo, 31 Mei 1903 ...•......................•.. $ 800 11 
Ontvangen 1 Juni 1903 tot 31 Mei 1904 ...•............. 2670 20 

Te zamen $3470 31 
Hiervan is uitgegeven: 

Hebrew Mission te Chicago ............................ $2000 00 
" "" New York ............... o.o... .... 50 00 
" "" Brooklyn .................. " . . . . . • . 50 00 
" "" st. Louis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . • . . • 50 00 
" "" Cleveland.. . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . • 50 00 

Schotsche Zendingskerk .....................•..•. , ... , 100 00 
Jodenzending del' Ger. Kerken ..... , .. .•. .......•...... 100 00 

Te zamen $2400 00 
Reiskosten, verzendingen enz. . . . . . . . • • • . . . • . . • • . • . . . . . . 25 85 

Te zamen $2425 85 
, Saldo in kas, 31 Mei 1904 ., ............•.•••..••..••• $1044 46 

De inkomsten, uitgaven, kwitantien en alles w~t hiertoe behoofl 
is door de Comillissie nagezien, met het contra-boek vergeleken en in 
goede orde bevonden, zoo in Jnni 1903 als Mei 31, 1904, evenals in 
de vroegere jaren sedert 1894. Het is dus heden tien jaren geleden, 
dat de Synode een Commissie benoemde am de zen ding onder Gods 
oude yolk Israel te behartigen. Het zeer kleine spruitje is gegroeid, 
een boompje geworden, dat vruchten draagt. Onze wensch en bede 
is, dat dit boompje een schaduwrijke Palmboom worde, onder de be
"cherming en den zegen van Jehovah, den God Isra~ls. Uwe Com
missie had dns weI reden om met een: "Looft den Heere" te begin
nen. Het yolk toont groote genegenheid voor de zen ding onder het 
volk, door Jehovah verkoren nit de volken del' aarde. En nu is het . 
weI door ongeloof afgebroken, verstooten is het nog niet. De orde
ningen des hemels staan nog op hunne plaats. En zoo lang deze als 
Gods getrouwe getuigen staan te' schitteren in onze Dogen, zoo laJjg 
roepen zij ons toe: "Jehovah heeft het zaad Jakobs nog niet verwor
pen!' Jer. 83:19-26. 

Nog een enkel woord aangaande de verdeeling del' gelden, behal
ve het aan Chicago beloofde. 

De New York City Hebrew Mission is de oudste in dezen in ons 
land, en een del'. ondste in:de wereld in dezen arbeid. Zij is begon-
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nen in de "Reformed Church" in 1866 in Rivington st., New York, 
en heeft nog steeds haar hoofdkwartier aldaar, te~wijl zij met de 
traktaatverspreiding in verband staat. Zij heeft in Rev. Bernhard 
Angel een waardig en ijverig verkondiger van het Evangelie onder 
de Joden. Ook Brooklyn is een waardig veld, 't welk door den 
jengdigen, ijverigen Spievague bearbeid wordt en met veel zegen. Te 
St. Louis wordt het Evangelie verkondigd door Rev. Mark Lev, een 
welbekende, die de riddersporen in den strijd voor zijnen Heiland en 
Koning wei heeft verdi end. Te Cleveland is het werk op goeden 
voet begonnen, doch door het vertrek van Rev. Lev is het kreupel 
geworden. De Commissie, die bestond uit drie leeraars en twee an
dere heeren is door verhuizing bijna verdwenen. De Evangelist, Mr. 
H. Denning, arbeidt er en Ds. Hospers hondt getrouw het oog er op. 
Wij hopen dat ook onze beide predikanten aldaar, Dss. Bolt en Na
gel er zieh mee inlaten. Dan de gelden naar Nederland. Somtijds 
ontvangt de penningmeester gaven met het verzoek: Dit is voor de 
zending onder de Joden in Nederland. Dan eens een wissel met het 
verzoek: dit geld te zenden voor het tehuis van onderzoekende Joden 
te Amsterdam. Eerst werden die gaven afzonderlijk weggezonden; 
dat werd echter te lastig en te ,kostbaar. Daarom besloot de Com
missie Om hun ieder honderd dollar te geven. En zij zijn er dan 
ook zeer blijde mee en dankbaar voor. En zoo zijn ook wij. God, 
de Heere zegene al de gemeenten, ook al de jongelieden-, vrouwen- en 
mannen vereenigingen, ja allen, die ons zoo getrouw hebben ge
steund en hunne gaven en heilbeden hebben gezonden zoo in als bui
ten onze kerk. En wij blijven deze zaak als de zaak des Heeren in 
aller gunst aanbevelen. Niemand vergete het dat wij aan het oude 
yolk een groote schuld hebben, en dat wij door dezen arbeid iets a/
betalen van de groote rekening. J a, wij gelooven vast en zeker, dat, 
zoo de ehristelijke kerken waarlijk willen groeien niet alleen, maar 
ook bloeien, zij dat niet zullen bereiken als zij het oude volk-uit 
hetwelk de zaligheid is~vergeten. Laat ons bidden en werken ook 
in dezen met ijver, totdat de Verlosser uit Zion zal komen en de god
delooshedenzal afwenden van Jakob. Want dit is hun een verbond 
van Mij, spreekt de Heere, als Ik hunne zonden zal genadig zijn. 

S. S. POSTMA, Preases. 
W. HEYNS, Secr. 
J. 1. FLES, Penn. 
S. DEKKER. 
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BIJLAGE VI. 
Verslag van den Emeritus Board. 

Eerwaarde Vaders en Broeders! 
De Board komt ditmaal tot de Synode met gevoel van blijdschap 

en dankbaarheid. Hij werd in staat gesteld, zells oak dan wanneer 
door overlijden van geliefde broeders de nitgaven vermeerderden, ie
der kwartaal gednrende de twee jaren volnit te betalen, wat in vroe
gere jaren niet kon geschieden. Dan kon hij, volgens Synodale op
dracht, de achterstallige schuld ten volle uitbetalen. De goedwillig
heid der kerken in 't geveR en de trouwe verzorging daardoor moge
lijk, stemme dan ook de Kerk tot blijdschap en dank in den Heere. 
Werd ons in last gegeven de Emeritns kas te laten incorporeeren, 
zulks is geschied en de Incorporatie wacht op de goedkeuring der Sy
node. Geschiedt dit laatste, dan herinnert de Board er aan, dat op 
deze Synode de leden moeten benoemd worden, die den Board zullen 
uitmaken, conform met de bepaling daarvan in de Acte aangegeven. 
De boeken van Penningmeester en Secretaris zijn getroulV nagezien en 
in goede orde bevonden. 

Het verslag van den Penningmeester is als voIgt: 
1902-1903. Inkomsten ...............•...• $2590. 54 

Uitgaven .••.................. , 2261.55 

Saldo $328.99 
De Lubbers nalatenschap .•..••...•...........•... , .... $1378.86 
1903-1904. Inkomsten ...........•...•.•.. $2250.34 

Uitgaven ...•.................. 2173.90 

Saldo $76.->4 
De Lubbers nalatenschap ....... , .. " ., ..... , .....• " .• $1381.42 

Uw Board verzoekt vriendelijk de volgende lijst van toelagen 
goed te keuren: 

Ds. W. H. Frieling ...••.................. $ 200.00 
Jurv. H. Temple .......••.. , .. " ... .. .. .. 300.00 

" S. Broekstra....................... 250.00 
" O. Stnit ....... , .. ..•. . .. .•.. ...... 250.00 
" E. R. Haan................. ...... 200.00 
" J. Stadt........ .. ... ............. 150.00 
" C. Vorst............... ............ 150.00 
" W. Veenstra........................ 200.00 
" J. Remeyn. .... .. .. .. .... .. .. ...... 200.00 
" D. Langereis.. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . 200.00 

Bijzondere uitgaven ............. , ....... " 100,00 

Samen $2200,00 
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De Board adviseert met 't maken van den Rooster te taxeeren 
naar 19 cent per huisgezin, aangezien de toelage verhoogd moest wor
den en terugbetaling van oude schuld niet meer verwacht kan wor
den, daar de Classes zoo goed als aangezuiverd hebben. 

Met dank aan de Kerk voor 't vertrouwen in den Board gesteld, 
hoopt en vertrouwt hij dat zij volharden zal in de lielde en getrouw
heid zoo duidelijk sedert de laatste Synode getoond. 

De Heere zij met zijnen Geest bij aile beraadslagingen der Sy
node tegenwoordig en stelle haar werk tot de verheerlijking zijns 
Naams. 

Namens den Board, 
M. VAN VESSEM, Seer. 

BIJLAGE VII. 

Rapport der Comm_ voor Kerkhulp. 

Waarde Braeder.,! 
Uwe Comm. heeft het genoegen u 't volgende ter kennis te bren

gen. 
Kerkhulp mocht weer twee jaren haar ta"k voortzetten en som

mige gemeenten tot werkelijke hulp zijn. De stand der kas is aldus: 
Aan afbetaling van "notes" werd in deze twee jaar ontvangen de 80m 
van $290. Aan interest kwam in $84.60, terwij! de collecten opliepen 
tot $1559.69. Dit P'laakt samen $1934.29. 

Toen ter vorige Synode verslag werd uitgebracht was er een batig 
saldo van $257.45. Dus met dit geld er bijgerekend kregen we te be
schikken over $2191. 74. 

Toch met een kleine uitzondering. Van de $257.45, die op de 
vorige Synode nog in kas waren, was de som van $181.49 gedepo
neerd in de Hospers Bank te Orange City. Deze bank echter ging 
!ailliet en er werd gevreesd dat van ons geld niets terug zou keeren. 
Eerst eehter is t van deze som uitbetaald en later weer t, te zamen 
$90.74. 01 er hope is op de overige $90.75, wij weten het niet. 

Aan de volgende gemeenten mochten wij hulp verleenen: 
Edgerton ............. __ .. $250 Ru.k .. _ ... ___ .... ___ •. , .$100 
Oak Harbor _ .. _ ...... _ ... 275 Oak Harbor.............. 100 
Byron Center ...... " ..... 200 Hudsonville ... _ .......... 300 
Kenosha _ ........ _ " ..... 200 Lebanon ............ _ .... 200 
Harvey ........... _ .... •. 100 Ellsworth .. _ .. _ " ... ...... 200 

Samen $1925 
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Met eenige onkosten van administratie er bij gerekend waren al 
de uitgaveu $1931. Dat laat dus een batig saldo van $260.74. 

De volgeude gerneenten betaalden op hunne "notes": 

Sun •..•••••••••.•.•.••.. $ 50 Middelburg .............. $ 75 
Maxwell City............. 25 Sun. .. • .. .. . . .. .. .. . • .. . 50 
Sullivan ... ............. 15 Sayville........... .... ... 50 
Sully.... .... .... ... . .••• 25 

Wij hebben thans in ons bezit de volgende uitstaande "notes": 
Noordeluos ............... $ 30 Platte ................... $200 
Platte.. . . . . .. . . . . .. .. . . .. 92 Atwood.... .. .. .. .. .. .... 200 
Rock Valley .............. 75 Caldwell ................. 200 
Caldwell ................. 100 Kanawha ................ 200 
Rock Valley .............. 50 Rudyard ................. 100 
Hull, Ia................. 50 Maxwell City.. .. .. . . . . ... 100 
Sully. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. 25 Rudyard.. .. • .. .. .. .. .. .. 50 
Pease .................... 100 Ellsworth ................ 100 
Hosper .. . . .. . . .. .. .. .... 200 LYNden.. .. .. .. .. .. • . .... 300 
Pella II. .. • .. .. . . .. .. .. .. 90 Harvey. . .. .. .. .. . • .. .... 250 
Sully. . ... • .. . • .. ... . .... 50 Edgerton ................ 250 
Leota .................... 130 Oak Harbor .............. 275 
Hull, Ia ................. 100· Byron Center ............. 200 
George ................... 125 Kenosha.... ...... .. ... . 200 
Vesper.. .. .. .. .. .. .. .. ... 100 Harvey ... ; ....... , .. , ... 100 
Middelbnrg .... ,......... 125 Rusk ...... , ... , .. , ...... 100 
Sullivan .............. '" 50 Oak Harbor ........ , ..... 100 
Palmer .................. 150 Hudsonville .............. 300 
Sayville .................. 100 Lebanon ................. 200 
Leot", ................... 125 Ellsworth, ............... 200 
Hull, Ia ............ ' .... 100 

Sarnen $5592 

Aan deze dorre en toch veelzeggende cijfers kunnen we toevoe~ 
gen dat Kerkhulp geincorporeerd werd en derhalve thans voor de 
wet rechtspersoonlijkheid heeit. 

ZooaIs men zien kan waren de inkomsten dit synodale jaar on~ 
geveer zooveel als het vorige. Vele gemeenten waren zeer getrouw in 
het bijdragen, maar helaas, andere, zelfs finantieel sterke gemeenten, 
zonden geen enkele gave. Op vorige Synoden werd hier ook reeds 
over geklaagd en blijkbaar met gunstig resnltaat. Meer en meer wint 
de gedachte veld, dat Kerkhulp een onmisbare plaats beslaat in ons 
kerkelijk leven en voora! der Inw. Zending krachtige hulpe biedt. 

Laten we echter samenwerken om nalatige gemeenten op hare 
verplichtingen te wijzen, opdat voortaan geene klachten over nalatig
heid meer behoeven geboord te worden. Kerkhulp behoort""n onze 
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kerken, doet het werk der kerken, en diende door niet eene kerk te 
worden vergeten. 

Met dank voor het verlrouwen in ons gesteld, 
De Comm. voor Kerkhulp, 

E. BREEN, Pres. 
J. TIMMERMANN, Scriba. 
J. VANDER MEY, Penn. 

BIJLAGE VIII. 

Rapport van de Comm. van Toezicht op 
De Wachter. 

Eerwaarde Vaders en Braeder8! 
Vit de goedgekeurde boeken van den Adm .. blijkt, dat de staat 

der kas is als voIgt: 
1902-1903 

In kas 1 Juni 1902 .................•................ $1131 30 
Ontvangen. . . . • • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . .. 4942 94 

Totaal $6074 24 
Uitgaven.. . . . . .. .. • .. . . . . .. . . • • . . . • • • . . . . .. . . . . . . • • •• 5179 71 

In kas 1 J uni 1903...... . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. $894 53 
1903-1904 

Outvangen ........................................... $5360 95 
Met bovenstaand saldo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 894 53 

Totaal $6255 48 
Uitgaven.. .......................................... 5303 46 

In kas 1 Juni 1904 .................................. $ 9[;2 02 
Van 1 Juni 1902 tot 1 Juni 1904 uitgekeerd aan de Theol. 

School kas ...................................... $2950 00 
Benevens bovenstaand finantieel rapport verzoekt de Comm. aan 

de Synode, dat zij inga op de voorstellen in de Agenda, die Wachter
vergrooting vragen, en adviseert er toe over te gaan. 

Ook zijn wij verzocht door een deputatie der voorstanders van 
Sabbathschool belangen, om bij de Synode aan te bevelen de uitgaaf 

L __ . ----------, 
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van Zondagschoollessen. Een voor grootere en een voor kleinere 
leerlingen; alsook een driemaandelijksche nitga.f ter handleiding voor 
onderwijzers. (Op het Agendnm komt dit oak voor.) 

Wat het personeel aan De Wachter verbonden aangaat, adviseert 
uwe Comm. am aan te honden: 

Ds. A. Keizer als Hoofdredacteur; 
Ds. G. D. De Jong als Secundus-Redacteur; 
Mr. H. R. Brink als Administrateur; en 
Mr. H. Holkeboer als Drukker. 
Uwe Comm. kon het met allen zeer goed vinden, en had nooit 

eenige botsing. Wat voorts de Comm. zelf aangaat, hectankt zii de 
Synode voor het vertrouwen in haar gesteld, dat wij kosteloos de 
Kerk mochten dienen in dit werk. 

Een uwer leden, Ds. H. Van Hoogen) kon ons, wegens vertrek 
naar Paterson, in den laatsten tijd niet meer helpen, en er dus thans 
maar twee oude broeders zijn die dat zaakje zoewat loopende hielden. 
We deden alles zoogoed wij d.t konden. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Comm., 

J. NooRnEwIER. Pres. 
H. VAN HOOGEN, Secr. 
S. S. POSTMA. 

BIJLAGE IX. 

Verslag der Commissie tot Correspondentie met de 
"Reformed Church in America." 

Eerw. Vaders en Broeders! 
Uwe Commissie benoemd door de vorige Synode om de Generale 

Synode der Ref. Church voorloopig te antwoorden op hare missive 
aan de Synodegericht (Art. CXXXVII Not. 1902), heeft die taak 
vol voerd in een schrijven, waarvan wij u copie overleggen. Daarop 
is een brief ontvangen van den Stated Clerk gedateerd Ang. 1, 1903, 
dien wij u evenzeer aanbieden en waarvan wij u het een en ander 
hieronder citeeren. Ook heeft uwe Commissie volgens opdracht een 
"antwoord" opgesteld, dat wii thans laten volgen. 

1. Allereerst moesten wii een antwoord formuleeren op het ant
woord der Generale Synode op de vraag door onzen depntaat (Acta 
1900, Art. 85) gedaan aan de Generale Synode van 1901: "Dat on-

! 
I 
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ze Chr. Geref. Kerk zeer gaarne nader bescheid kreeg aangaande d. 
houding der Ref. Church tegenove,. geheime met eede verbondene genoot
schappen, of men den strijd tegen hen beslist wenscht aan te binden 
en door te strijden,al dan niet." Blijkens de Acta onzer Synod. 
van 1902, Art. 137 p. 73, heeft de Ref. Church daarop geantwoord 
"dat de Synode der Ref. Church op dit punt nog hetzelfde standpunt 
inneemt als te voren, n.l. dat de meerdere vergaderingen inzake ker
kelijke discipline slechts "appellant bodies" zijn, en dat daarom de 
beantwoording van zulk een vraag weI van een kerkeraad, maar niet 
vah een Synode kan uitgaan." 

Uit dit antwoord blijkt dus, dat onze Kerk naar het oordeel der 
Ref. Cburch buiten orde was door deze vraag aan haar te richten, 
daar zij zich op grond van het Gere!. kerkrecht onbevoegd verklaart 
om op ODZe vraag te antwoorden.-Daar dit den schijn op ons laadt 
alsof onze Synode op dat pnnt niet op de hoogte is met het Gerel. 
kerkrecbt, is het noodig dnidelijk te maken dat onze Synode niet 
bniten orde was, en dat de Synode der Ref. Church kerkrechterlijk 
verplicht is ons te antwoorden. 

De bewering dat de Classis en Synode inzake kerkelijke disci
pline "appellant bodies" zijn is zoover dat gaat formeel jnist. Doch 
op hare Synode van 1880 was het jnist de vraag 01 de geheime met 
eede verbondene genootschappen alof niet een zaak van discipline zijn. 
Zoo lang de Synode dit niet uitmaakt, is het voor een kerkeraad onmoge
lijk om een concreet geval te behandelen, wijl hij geen objectieven en voo'r 
de Kerk algemeen geldenden regel heeft welken hij kan toepassen. 

Wat dan? Men moet eenvondig in het oog vatten dat Classes en 
Synoden MEER zijn dan "appellant bodies" in zake tucht. Ook de 
Constitntie der Ref. Church erkent dat. Volgens Art. 5 Sect. 2 heeft 
de Synode ook het recht zaken te behandelen, die betrekking hebben 
op gemeenten of vergaderingen in het algemeen. In Art. 9 Sect. 4 
wordt gezegd: "Der Gen. Synode behoort het recht ...... een alge
meen toezicht te honden over de geestelijke belangen en aangelegen
heden der geheele Kerk." Ditzelfde recht wordt in Art. 7 Sect. 2 
aan de Classis, en in Art. 8 Sect. 2 aan de Part. Synode toegekend. 
Bovendien wordt in Art. 5 Sect. 6 gezegd: "Eene Classis heeft het
zelfde gezag over een kerkeraad, hetwelk eene Part. Synode heelt 
over eene Classis en eene Generale Synode over eene Part. Synode.' J 

Bovendien, de Kerk bezit niet alleen de "potestas gubernandi" 
of regeermacht, maar ook de "potestas docendi" of leermacht, d.i. 
het recht om belijdenis op te stellen, nit te leggen, en de opkomende 
dwalingen daaraan te toetsen. En deze macht kan niet de plaatselij
ke kerkeraad of gemeente uitoefenen, maar moeten aIle gemeenten in 
kerkverband vereenigd, nitoelenen door de Synode die haar als ge
heel vertegenwoordigt. 
. De geheime met eede verbondene genootschappen waren in de 
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oude Geref. kerken der 16e en 17e eeuw onbekend, en in hare Belij
denis en Kerkenorde hebben zij zich daarover dus ook niet uitgespro
ken. 

Wijl deze genootschappen dus een voor de Kerk nieuw opko
mend verschijnsel zijn, wijl zij in verband sman met het confessio
neele, godsdienstige en ethische leven der Kerk; en eindelijk wijl zij 
niet alleen bestaanbuiten de Kerk, maar velen van hare beste en 
meest orthodoxe leeraars en gemeenteleden vrijmetselaars zijn (zie het 
officieel schrijven van Dr. Paul D. Van Cleel, afgv. Synode v. Ne
derland, Acta 1882, Art. 82, b1. 63), en het dus een algemeen ver
schijnsel is in de Kerk en niet een zaak in een enkele gemeente, is 
he. de plicht der Synode am zich officieel en a:«idelijk uit te .pre! en, of zij 
dU ve'l'8ehijnsel a1 of niet in 8trijd acht met Gods Woord en de Geref. Be-
lijdenis. . 

De bewering, dat een kerkeraad alleen de vraag van onze Synode 
zou kunnen beantwoorden, kan op het eigen standpunt van de Ref. 
Church niet ernstig gemeend zijn, daar dit toch me! haar eigen Con
stitutie in s!rijd is. De zaken, die de Kerk in 't algemeen betreffen, 
dus ook het in hare Kerk algemeen verschijnsel van de geheime ge
noot.chappen, mogen nie! door een enkelen kerkeraad uitgemaakt 
worden. Dit is Independentisme, doch niet in overeenstemming 
met het Geref. kerkrecht, dat eischt dot een plaatselijke kerkeraad 
zich niet zal aanmatigen hetgeen alle kerken aangaat. 

Daarenboven de bewering, dat de Synode slechts een "appellant 
body" is in zaken van lucht, op grond waarvan de Synode beweert 
dat zij geen recht heeft om uitspraak te doen in zake de geheime ge
nootschappen, wordt door diezelfde Synode in toepassing "p hetzelf
de geval, feitelijk zelf niet gehandhaafd, daar de Synode feitelijk wet 
heeft uitgesproken dat zij het lidmaatschap der geheime genootschap
pen niet in strijd acht met het lidmaatschfip der Kerk, en dus ook 
niet in strijd met de Belijdenis en Gods Waord. Dit blijkt reeds uit 
de uitdrukking (Act. and proceeding8 of the General Synod 1880, page 
535 and 536): "That this Synod also advises consistories and Classes 
of the Church to be very kind and forbearing and strictly constitution
al in their dealings with individuals on this subject, and that they be 
and are hereby affectionately cautioned against setting up any new or 
unauthorized tests of communion in the Christian Church." 

Dat de bedoeling der Synode met deze woorden is, om uit te 
spreken dat de geheime genootschappen niet in strijd zijn met het lid
maatschap en de belijdenis der Kerk, blijkt ten overvloede nog dui
delijk uit het officieele schrijven van Dr. Van Cleef, afgevaardigde 
van de Ref. Church naar de Synode in Nederland in 1882. (Zie Acta 
dier Synode, 1882.) Hij zegt: "Onze Synode kon niet overgaan tot 
handelingen die er toe leiden zouden om broeders uit onze gemeen
schap te bannen, die in hun ambt nuttig en van God geeerd blijken 
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te zijn. ,Wat God gereinigd hee!tzultgij nietgemeenmaken.' Wan
neer vrijmetselaren hunne belijdenis met een Godzalig leven versie
ren, evenals andere Christenen, kunnen wij hen als Synode den toe
gang tot onze Kerk niet ontzeggen." 

Hiermede is dus ook dnidelijk aangewezen. wat een kerkeraad 
ons zou antwQorden, indien wij met anze vraag tot hem kwamen. 
Hij zon zich onbekwaam o! onbevoegd verklaren, o! moeten verkla
ren, wegens gebrek aan een algemeenen regel om dergelijke zaken te 
behandelen. En mocht een kerkeraad o! lid der gemeente in deze 
zaak appelleeren op Classis, Particuliere of Generale Synode, dan 
weet hij door bovellgelloemd beslnit reeds voora! dat dit niet baat, ja 
dat de Synode het lidmaatschap van geheime met eede verbondene 
genootschappen niet in strijd acht met het lidmaatschap der Kerk. 
De Synode spreekt nit, dat zij in zake geheime genootschappen, die 
volgens haar onder de z.ken van tucht vallen, Blechts een "appellant 
body" is; maal' maakt tegelijk een besluit waardoor elk appel in dez. zaak 
totaalonmogelijk en vruchteloos is. 

II. Wat het tweede punt aangaat, n.1. onze vraag om nader be
richt waarom de " Verwerpingen der Dwalingen van de Remonstranten" 
niet in de " standards' , der Geref. Kerk in Amerika zijn opgenomen, 
geeft het "Antwoord" een uitvoerig verslag. Hoofdzaak hiervan is: 
het was niet noodzakelijk om die" Verwerping" over te nemen omdat 
de kerkelijke toestanden in Amerika in 1792 toen de Constitutie werd 
aangenomen, zoo heel anders waren dan die in Nederland in de 17de 
eenw. In Nederland had men het destijds te doen met georganiseer
de poging van anti-gere!ormeerde machten die eene plaats zochtenin 
de Gere!" kerken. Hier echter, hoewel er destijds misschien weI Re
mon.tranten wareR, klopten zij tach niet aan de deur der Gere!. Kerk 
in Amerika in georganiseerde capaciteit am erkenning te zoeken en 
propaganda te maken. "Deze geheel verschillende toestanden maak
ten het onnoodig voor de Geref. Kerk in Amerika om in negatieven 
vorm te herhalen wat alreede was uitgesproken met genoegzame vo14 

heid en nadruk in de positieve artikelen des geloo!s." Wij zouden 
hier nag kunnen bijvoegen, dat volgens Artikel IX en XXIII der 
Notulen van de Synode van 1791 (4 Mei e. v.d.) de nitlating van de
ze en andere zaken geschiedde "that it may not only not form an 
unneccessarily large volume, but also not to perr1ex the English 
reader." 

In antwoord op het bovenstaande wenscht uwe commissie er al-
1ereerst en hovenal op te wijzen dat de Gere!' Kerk baarblijkelijk een 
van de hoo!dredenen van ons bezwaar geheel en a1 over het hoo!d 
hee!t gezien. En wat is dat? De Gereformeerde belijdenisschriften 
moeten beschouwd worden als er!stukken, die gemeenschappelijk be
hooren aan de kerken uit eenen starn gesproten en ze sarnen erken~ 
nend. Krachtens deze gemeenschap en;eenlaeid in confessie bestaat 
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er per 8e verband tusschen deze Kerken en behooren zij bij acties in 
zake die gemeenschappelijke confessie, gemeensChappelijk te handelm. 
Dat spreekt van zelf. Het is tot onze smart dat wij moeten constatee
ren dat zulk een natuurlijk en algemeen erkend feit door de Geref. 
Kerk in Amerika geheel en al genegeerd wordt. 

En wat nu de redenen aangaat voor de uitlating aangegeven, 
deze dunken ons verre van overtuigend. Dat het bedcelde boek te 
groot zou worden door de bij voeging der Verwerping der Dwalingen 
is al zeer onbevredigend. Eenige bladzijden meer of minder, wat 
doet dat er tOt? Dat het den Engelschen lezer zou verwarren is even
min steekhoudend. Het was zelfs zeer noodig am hen over de fijnere 
en tach zeer oelangrijke punten der leer z60 in te lichten, dat zij het 
valsche gemakkelijk van het echte zouden kunnen onderscbeiden. Te 
meer omdat het toch een welbekend feit is, door de kerkhistorie in 
ons land ruimschoots bevestigd, dat men oak in het laatst der acht
tiende eeuw als omringd was aan alle zijden door Armillianerij. En 
al gaven wij voor 't oogenblik, argumentshalve, toe, dat er destijds 
geene Remonstranten in de Gere!' Kerk waren of als georganiseerde 
macht toelating zochlen, zelfs dan nog had het eene zeer bedenkelijke 
zijde am de Verwerping der Dwalingen weg te laten. Een Confessie 
tach is niet aUeen opgesteld met het oog op de dwalingen ;;n, maar 
evenzeer met dwalingen bu,iten de Kerk. F)n volgens den voorgewenden 
Btelregel ZOU men met hetzeljde reeht verschillmde gedeelten uit de Conje88ie 
en den Catechismus kunnen uitlaten. Dit laatste aileen is zeker genoeg 
om bet ongegrande, ja gevaarlijke der aangegevene reden aan te too
nen. Daarenboven is de weglating der Verwerping der Dwalingen 
niet zonder comessioneeIe beteekenie, omdat door de negatieve for
muleering, de dwalingen scherper belijnd en duidelijker voorgesteld 
worden als tegenstelling van de zuivere waarheid. Alles te zamen 
genomen is geheel het betoog van h.t, ,Antwoord", naar het beschei
den Gordeel van uwe commissie zeer onbevredigend en onprincipieel. 

III. Het derde punt waar~p wij meenen te moeten wijzen is 
het besluit der Geref. Generale Synode van 1903 over onzen voorslag 
van Kerkeli:jke Correspondentie. Volgens besluit onzer Synode van 
1898 (Art. 68, I) verstaan wij onder kerkelijke correspondentie de 
vo]gende vier zaken: 

1. het zenden van deputaten naar elkanders meerdere vergade
ringen met adviseerende- stem; 

2. het op elkander acht geven, dat we noch in leer, noch in 
dienst of tucht afwijken van de Gere!. beginselen; 

3. het onderling overleg hoe zich jegens derden te houden; 
4. het dienen van elkaar met voorlichting, vooral wanneer er 

sprake is van wijziging der Confessie, Kerkenordening of Liturgie. 
Onze depu\aat ter Gen. Syn. van 1901 heeft die vergadering dui

delijk voorgesteld dat het eene dergelijke correspondentie was die wij 
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begeerden, daar het bloot wisselen van beleefdheidsgroeten Ons ge
heel ontoereikend scheeu en vooral voor Kerken zoo nauw verwant 
als de onzen ten eenenmale ongenoegzaam. (Zie Bijlage IX, Not. 
Byn. 1902, p. 105.) net antwoord in 1902 onze Byn. gezonden, be
vatte hier geen woord over, weshalve wij er in ouzen brief van Juni 
1903 der Gen. Byn. nog eens met nadruk aan herinnerden. In Aug. 
j.1. kwam er bescheid op van den stated clerk, het zellde als er te le
zen is in de "Minutes" der Gen. Byn. van 1903, p. 394 fl'. Daarin 
wordt ons bericht: "Dat de Ref. Church in Am. blijde zal zijn te 
correspondeeren met de Chr. Gere!. Kerk, op (en hier cursiveeren 
wij) op dezelfde voorwaarde van vriendschap en wederzijdsch vertrouwen 
en broederlijke "kindness" welke den grondslag vormen van onze corres
pondentie met vele andere godsdienstige lichamen. net schijnt echler 
niet wijs te zijn dat een onzer eene officieele raadgevende positie zou 
innemen tegenover de andere in de kerkelijke vergaderingen, of dat 
-een onzer eenige verantwoordelijkheid op zich zOU nemen voor de 
leerstelJige zuiverheid, liturgische juistheid, of striktheid in kerkelij
ke tucht, van het andere lichaam. Elk voor zich zelf moet ook, als 
aUeen verantwoordelijk aan het groote Hoofd der Kerk, beslissen 
welke positie men behoort in te nemen betrefl'ende andere godsdien
stige lichamen. Elk moet voor zich de verantwoordelijkheid op zich 
nemen van het wijzigen of onveranderd laten van zijne Confessie, 
Kerkenorde of Liturgie." 

Uit het bovenstaande blijkt tot onze diepe smart zonneklaar: 
1. Dat de Gen. Byn. der Gere!. Kerk geheel geen besef schijnt 

te hebben van de 80Iidm'iteit, die er bestaat tusschen de Kerken der 
Reformatie. Men acht zich geheel onafhankelijk van elkander, ook 
wat het Bijbelsch acht geven op elkander (Heb. 10:24) aangaat, zells 
bij het wijzigen van de gemeenschappelijke erfstukken der Vaderen; 

2. Zij stelt on8, historisch en confession eel zoo nau'/,v aan haar 
verwant, baarblijkelijk op precie3 dezelfde lijn al8 wat zij noemt "andere 
God-sdienstige Lichamen;" en 

3. Weigert in zeer duidelijke termen om IDBt ons eenige nauwm'c 
en meer beteekenende correspondentie te voeren dan het tot hiertoe in 
Dns land in zwang zijnd overbrengen vangroeten met allerlei compli
menten, enz. Zeker eene weigering die wij met innig leedgevoel 
moeten constateeren en voor rekening der Ge'l1. Syn. laten. 

Wanneer nn nwe Comm. ten slotte de vrijheid neemt om het een 
en ander te RESUMEEREN, en bij wijze van advies te CONCLUDEEREN, 

{lan dunkt ons kunnen "ij en moeten wij het als voIgt doen: 
DAAR onze Kerk geen le,len van geheime met eede verbondene 

genootschappen, in ons land zoo overvloedig, toelaat of duldt, omdat 
zij overtuigd is dat Gods Woord haar zulb gebiedt; 
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DAAR de Geref. Kerk ze wei toelaat en draagt en oak in de toe
kornst blijkbaar datzelfde standpunt wenscht te behouden; 

DAAR de Kerkelijke Correspondentie, die wij begeeren naar Ge
reformeerde opvatting te voeren, oak erkenning van elkanders tucht 
insluit, wat in deze ornstandigheden onrnogelijk is; . 

DAAR oak de aangegevene reden waarom de " Verwerping van de 
Dwalingen- der Remonstranten" nit _ de "standards" zijn uitgelaten, 
ons verre van bevredigen, en nag steeds als een bedenkelijk teeken 
voorkomenj 

DAAR eindelijk de Gen. Syn. zelf duidelijk ons aanbod van Cor
respondentie in Gereformeerden zin, van de hand wijst, daar knnnen 
\Vij naar ons beseheiden oordeel niet ander. CONCLUDEEREN, dan dat 
het ons, zoolang de Geref. Kerk in Amerika in dezen weg volhardt, ON
GEOORLOOFD is, en door die Kerk zelve, door uitspraak harer breedste 
Vergadering ONMOGELIJK is gemaakt, in nadere en door Gods Woord 
gebodene relatie te treden. 

Geve de HEERE, de God onzer Vaderen, zel ve spoedig eene ken
tering ten goede. 

lIfet eerbied nwe Vergadering onderworpen, 
U dankzeggend vaor genoten vertrouwen, 

. Uwe Commissie voornoemd, 
F. lIf. TEN HOaR, Pres. 
J. W. BRINK. 
HENRY BEETS, Seer. 

P. S. Daar de zaak van "Church Comity" tach langs Classica
len weg ter uwer Synode komt, meenden wij er mede te kunnen vol
staan rnet er nwe Verg. op te wijzen, dat de Gen. Syn. meende dnt er 
geene behoefte was am de haren op dnt pnnt eene opwekking te doen 
toekomen, zooals onze Synode had verzoeht. (Zie Not. onzer Syn. 
van 1902, Art. CXXXVII, p. 73, en "lIfinntes," Gen. Syn. pp.395, 
396, van het jaar 1903.) 

BIJLAGE X. 

Rapport der Commissie voor Resoluties van 
Rouwbeklag. 

Waarde Vader8 en BroederB! 
lIfet leedwezen en smartgevoel gedenken wij aan een zestal brae

deren, die door den dood aan ons en hunne betrekkingen ontnelen 
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sinds de vorige Synode, en, naar we hopen en vertrollwen, door den 
Heere verplaatst werden uit de strijdende in de triumfeerende Kerk. 

Ds. J. Schepers was van dit zestal de eerste, daar hij in Aug. 
1902 werd weggenomen, in den ouderdom van 65 jaren, van welke 
hij 34 jaren in Gods Koninkrijk arbeiden macht, achtereenvolgens in 
de gemeenten Chicago, Lafayette, Ackley en Vogel Center; in de 
laatste gemeente een 20tal jaren. 

Ds. G. Hoeksema volgde reeds in Sept. van hetzelfde jaar. in 
den onderdom van 60 jaren, waarvan hij juist 25 jaren den Heere in 
zijn Koninkrijk mocht dienen, en wei in de gemeenten Zeeland, Hol
land, Muskegon en Oakland. In de laatste gemeente was het hem 
gegnnd 15 jaren te arbeiden. 

Ds. Theodorus Smits stier! in Maart van 1903, nag maar ruim 33 
jaren oud. Slechts vier jaren mocht hij naar zijns harten lust in het 
Evangelie werkzaam zijn in de gemeenten Luctor en Grand View, 
thans Ebenezer, is. D. 

Ds. H. H. D. Langereis werd evenzeer uit zijn werkkring ge
roepen in J uni 1903, den leeftijd van 73 jaren bereikt hebbende, van 
welke hij 23 als Dienaar des Woords mocht werkzaam ziin, gedeeIte
lijk in Nederland, en gedeeltelijk hier in de gemeenten te Paterson, 
Beaverdam en Kalamazoo. 

Ds. J. M. Remein werd spoedig daarop, reeds in Juli 1903, weg
genomen, zijnde 63 jaren and, van welke hij 22 als Dienaar des 
Woords mochtarbeiden, in Nederland en in Amerika; sinds 1891 in 
de gemeente te Rochester, N. Y. 

En eindelijk moet aan deze ]jjst toegevoegd worden ouze onver
getelijke Prof. Ds. G. E. Boer, die in Maart van 1904 zoo onver
wachts aanons ontviel in den leeftijd van 72 jaren. Sinds 1865 werd 
hij als Dienaar des Woords te Sappemeer, Ned., bevestigd, vertrok 
in 1868 naar Niezijl, en kwam. door Gods hand geleid, in 1873 als 
predikant te Grand Rapids. In 1876 werd hij tot Docent benoemd, 
en was daarin met toewijding en zegen werkzaam tot 1902, toen hij 
zijn eerv01 emeritaat ontving. 

Zoo moesten oak de namen dezer zes broederen aan eene reeds 
vrij lange necrologie onzer Kerk toegevoegd worden. Ze zijn onder 
ODS niet meer; maar we vertrouwen, dat ze heengingen daar, waar ze 
het loon der getrouwen ontvangen. Hun heengaan roept ons, die 
nag aI'beiden en strijden, toe: "Waakt, weest wakker, de lendenen 
omgord, de kaarsen brandende, en zoo den :Meester verwacht!" 

De God der vertroosting zij den bedroelden tot sterkte en steun, 
en verleene hun zijn genade. 

De Commissie, 
J. B. HOEKSTRA, Rapp. 
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BIJLAGE XI. 
Aan de Christ. Geref. Kerk van Noord Amerika. 
Hooggeachte Broeders in onzen Heere OhristtU3! 

De Synode der Gerel. Kerk in ZuidAfrika, zitting houdende te 
l\1iddelburg, Kaapkolonie op 11 April, 1904 en volgende dagen, heeft 
rijpelijk de vraag overwogen 01 het niet wenschelijk en profijtelijk 
voor auze Kerk ware om een afgevaardigde te zen den naar de eerst~ 
volgende Synode van de Ohrist. Geref. Kerk ten uwent. 

Doch hoezeer ook aile leden onzer Vergadering doordrongen ble
ken van het hoog belang dezer zaak, kon thans aan dien hartewenseh 
geen uitvoering worden gegeven ter oorzake van anze geldelijke onge~ 
redheid. 

Om die reden werd in onze Synode de gedachte nitgesproken, 01 
misschien lliet Uwe Kerken bereid zouden gevonden worden, om een 
Broeder uit Uw midden af te vaardigen naar onze eerstkomende Sy
node, die gehouden staat te worden in April 1907, waarbij dan nog 
de wenschelijkheid uitgesproken werd, dat zulk een algevaardigde 
tijdig genoeg uit Amerika mocht vertrekken, om ook onze drie AIge
meene Vergaderingen n.l. van -Kaapkolonie1 Orangia en Transvaal, 
die aehtereenvolgens en kort v60r de Synode gehouden worden, te 
kunnen bijwonen, hetwelk zeer bevorderlijk zou zijn aan een deugde
lijke kennisneming van de Kerkelijke toestanden ten ouzent. 

Deze gedachte vond eenstemmigen en warmen bijval bij onze 
gansche Vergadering. En dientengevolge is ons de aangename taak 
opgedragen om van deze beslissing aan u meedeeling te doen en dit 
verzoek met broederlijken drang voor u te brengen. 

Zulk een afgevaardigde zou de beste gelegenheid vinden tot bij
woning der bovengenoemde Vergaderingen, indien hij tegen Nieuw
jaar 1907 in Kaapstad kon arriveeren. 

Wij richten deze onze uitnoodiging te gereeder tot n in aanmer
king nemende de vele blijken van belangstelling eli oprechte broe
dertrouw door de Oht. Gerel. Kerk van NoordAmerika aan ons be
toond, inzonderheid tijdens de moeilijke worsteling, die ons Volk en 
onze Kerk moesten doormaken. 

'Het is kennelijk, dat wederzijds de behoefte gevoeld wordt tot 
versterking van den lieldeband, die uwe en onze Kerk aan elkander 
verbindt, en wij aehten dat nadere wederzijdsehe kennismaking het 
beste middel blijken zal, om dien band nauwer toe te halen. 

Hieraan nog de meedeeling toevoegende, dat een zellde verzoek 
door ons gerieht werd tot de Gerel. Kerken van Nederland, hebben 
wij de eer te zijn, . 

l\1et hoogaehtende en hartelijke Broedergroeten, 
P. POSTMA, Praeses Syn. 
J. D. DuTOIT, Seriba Syn. 
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Synodale Kas (Rapport van Penningmeester) ..... , .. .• . . . 60 
Synode, Dank der. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . 160 
S ynode, Penningmeester berbenoemd................... 60 
Synode, Tijd der zittingen....... . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . 7 
Synode, Volgende-te Holland. .. .. .... .. .. .. .. .. . . .. .. 161 
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