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AFGEVAARDIGDEN TER 

SYNODE. 

CLASSIS GRAND RAPIDS-OOST. 

PRIl\H. 

J. B. Hoekstra .. Leeraar 
J. Groen .•••....•••• L 
T. Van der Ark ...... L 
S. S. Postma ..••.. Oud. 
B. Sevensma ......... 0 
J. B. Hulst. ••....... 0 

SECUNDI. 

E. Broene .••••. Leeraar 
J. Bolt .•.••••••••.•• L 
L. J. Hulst. •.......• L 
K. Van Wijk, Ouderling 
C. Jonker ..••••..•••• 0 
S. Postma .•••••••••. 0 

CLASSIS GRAND RAPIDS-WES1: 

J. Keizer ...•... Leeraar 
J. Noordewier .......• L 
H. Beets .•••.••••.••. L 
C. Smitter •••. Ouderling 
E. Hekman .......... 0 
H. Van der Ark ...... O 

P. Ekster ...•••. Leeraar 
M. J. Bosma ......... L 
G. Broene ........... L 
H. J. Grit •••• Ouderling 
A. Van Bree .•••••••• O 
W. Hoek ••••.••••.•. O 

CLASSIS HACKENSACK. 

J:F.VanHouten, Leeraar 
K. Poppen ........... L 
J. A. Westervelt ...... L 
J as. Christie .. Onderling 
J. C. Van Sann ....... O 
L. Beeuwkes ......... O 

S. 1. v. d. Beek, Leeraar 
J. N. Trompen .•••••• L 
J. C. Voorhis ......... L 
E. v. d. Vliet, Ouderling 
H. P. Demarest ...... 0 
H. N. Van Duyne .••• O 
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CLASSIS HOLLAND. 

PRIM!. 

J. Manni .•••... Leeraar 
M. Van Vessem •••••. L 
D. R. Drukker ..•••.• L 
G. W. Mokma, Ouderling 
J. Molhoek .••••...••• 0 
J. Heeringa •••••••••• O 

SECUNDI. 

J. Post ...•••... Leeraar 
W. De Groot ..••••••• L 
G. J. Haan .••••••••• L 
A. Lanning ... Onderling 
M. Timmerman •• , ••• 0 
C. Braamse ..•••.•••. 0 

CLASSIS HUDSON. 

F. Doezema .... Leeraar 
K. Van Goor .•••••••• L 
D. Van der Ploeg .••.. L 
B. Botbijl. .•. Ouderling 
P. Pontier .•••.•••••. 0 
A. Struik Cz. . .•••••. 0 

P. Kosten ..•••• Leeraar 
H. Van Hoogen .••••. L 
P. Van Vlaanderen ... L 
A. Gideon .••. Ouderling 
L. Van Vessem ...... 0 
A. Struik, J z. • ...... 0 

CLASSIS ILLINOIS. 

H. v. d. Werp .. Leeraar 
P. Van Vliet ......... L 
E. Breen ............ L 
S. Dekker .... Ouderling 
C. L. Clousing ....... 0 
J. Meeter ............ O 

B. H. Einink ... Leeraar 
K. Kuiper ........... L 
H. M. Van der Ploeg .. L 
L. Bere .•••.. Ouderling 
G. Dijkhuizen ••••.••• 0 
P. G. De Boer •••••••• 0 

CLASSIS IOWA. 

1. Van Dellen ... Leeraar 
J. Van der Meij ...... L 

W. P. v. Wijk .. Leeraar 
J. Timmermann ...... L 

A. v.d. V. vanden BokL J. A. Gerritsen ....... L 
H. Jager ..... Ouderling 
W. Vos .............. O 
J. Visser •••••••••••. 0 

S. v. Otterloo .. Ouderling 
A. Cupido ........... O 
P. Rus ........•.•••. O 
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CLASSIS MUSKEGON. 

PRIMI. 

M. J. Marcusse .. Leeraar 
R. L. Haan .•...•.•.. L 
G. Westenberg ....... L 
G. Vlasman ... Ouderling 
K. Kniphuizen ...•... 0 
T. Agema ............ 0 

SECUNDI. 

S. S. v. d. Heide, Leemar 
J. I. Fles ••••.••••••• L 
J. R. Brink .•.....•• L 
P. Heeres .••.. Ouderling 
A. Nieboer .......... 0 
E. Oldenburg ........ 0 

CLASSIS OSTFRIESLAND. 

H. Ahuis ....... Leeraar W. Bode ....... Leeraar 
C. Bode ............. L J. E. De Groot ....... L 
H. C. Bode .......... L G. L. Hofker ..•..••.. L 
H. O. Peters .. Ouderlini( H. Bakker .... Ouderling 
C. H. Frerichs ....... O L. Groeneveld ........ 0 
M. Bakker ........... O E. Ammerman ..••... 0 
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VOORARBEID. 

Op Dinsdagavond, 14 Juni, 1904 om hall acht zoo 
de Heere wil, Ure des gebeds voor de Synode in het 
kerkgebouw der 14de straat gemeente te Holland, 
Mich. Voorganger, de president der vorige Syno
dale Vergadering, Ds. G. D. De Jong. Deze opent 
ook de E<lrw. Synode op Woensdag 15 Juni, des 
voormiddags om 10 ure in het kerkgebouw der Chr. 
Ger. gem. 9de straat. Na gebed en toespraak roept 
hij de deputaten op en leidt de verkiezing van den 
president, vice-president en adjunct scriba der Sy
node; De verkozen president aanv.mdt zijn taak. 
Hij leest de Openlijke Verklaring voor, door de Syno
de met "ja" te beamen. Bepaling van wijze van 
arbeiden en uren van zitting. De president benoemt 
eene commissie tot verdeeling der voorstellen en ru
brieken van 't Agendum onder verschillende com
missies, desgewenscht met voordracht van de leden 
er van, en commiJ.ilsies tot ontvangst van deputaten 
van correspondentie-kerken, voor 't nazieri van vroe
gere Synodale artikelen waarop men terug behoort 
te komen, voor benoemingen, voor resoluties van 
rouwbeklag, etc. 
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I. THEOLOGISCHE SCHOOL. 

De Classis spreekt de noodzakelijkheid nit, dat 
het Literarisch Departement zoo spoedig mogeUjk uit
gebreid worde tot een (Junior) College. Enwaar 
de Acta van 1902 zich niet zeer dnidelijk uitspreken 
over het oprichten, de positie, den naam, de finan~ 

tien enz. van een College, acht de Classis het wen
schelijk, dat dit 01' de a. s. Synode duidelijk ge-
Behiede. Cl. Iowa. 

De Classis vraagt aan de Synode welke de reehts
verhouding is van het Curatorium tot de Kerk? 

Cl. G. R. West. 

De Synode geve nadere bepalingen om tren t de 
bevoegdheid van het Curatorium. Cl. Iowa. 

De Classis vraagt wijziging van Art. 17 Reglem. 
Theo!. School, Pag. 143, Acta 1902, in dezen zin n.1. 
dat ook aan de Synode het recht van wijziging worde 
toegekend. Cl. G. R. We't. 

De Classis geeft haaf bezwaar te kennen aan de 
Synode, dat zij in 1902 de College-zaak dadelijk in 
de macht van de Curatoren heeft gesteld. 

Cl. G. R. We8~ 

De Synode Bpreke hare afkeuring uit over het ge
ven van" leave of absence" door het Curatorium altn 
prof. ·B. Kuiper, ~Qnder vooraf de Synode daarover 



[blank page] 



-10-

te raadplegen; alsook over het ontijdig aanvragen 
door den Professor. Cl. MU8kegon. 

Inzake de vacantie van Prof. Kuiper, en de be
Doeming van Cando Broene in diens plaats, meent 
Classis Iowa de Synode er op te moeten wijzen, dat 
het Curatorium buiten zijne bevoegdheid is gegaan, 
of schoon ze op ziehzelf blijde is met het zieh verder 
bekwamen van Prof. Kuiper. Cl. Iowa. 

De Classis Hudson vraagt de aandacht der Sy
node voor de handelwijze van het Curatorium in za
ke Prof. Kuiper waar deze een driejarig verlof heeft 
ontvangen 6m zich varder te bekwamen voor zijn 
werk, want, hoezeer op" zichzelf waardeerend het 
streven van Prof. Kuiper, waar hij nag jong is, om 
door diepere ontwikkeling van meerdere beteekenis 
voor de kerk te kunnen zijn, indien hij althans zijne 
betrekking aan de Theol. School blijft waarnemen, 
zoo meent de Classe toeh: 

1. Dat de bevoegdheid van het Curatorinm niet 
zoo ver strekt om zulke ingrijpende maatregelen te 
nemen buiten de Synode om. 

2. Dat zulk een driejarigeafwezigheid zeer seha
delijk moet werken voor de School. 

3. Dat ook voor de Kerk deze zaak schadelijk 
werkt, waar-hoezeer waardeerend een wo gewensch
te kraeht als God ons in Prof. Broene gegeven heeft
die broeder hierdoor voor zulk een tijdperk aan den 
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dienst des Woords wordt onttrokken, terwijl de be
hoeften op dat gebied groot zijn. 

4. Dat door het verlof geven een min gunstige 
indruk gegeven wordt door het Curatorium ovml de 
benoeming yan Prof. Kuiper, waar zoo spoedig een 
driejarige stndie noodzakelijk geaeht wordt. 

OZ. H"d8on. 

Herziening van 't besluitin betrekking tot preek
beurten van Professoren en Studenten en terugkeer 
tot haar vorig besluit. OZ. Holland. 

De Synode helpe eene opleidingssehool voor Duit
sehe predikanten in het Westen op te riehten. 

OZ. OstJ'f'iesZand. 

IT. INW. ZENDING. 
De Classis Grand Rapids West verzoekt de Sync

de, dat het Binnenlandseh Zendingswerk niet lan
ger geregeld warde door een Board van wege heel de 
Kerk, maar dat iedere Classis dat werk op zieh neme 
of zich in verbintenis stelle met eene naburige Clas-
sis. OZ. G. R. We8t. 

De Classis zou, indien eenigszins mogelijk, gaarne 
zien dat de Inwendige Zen ding classikaal werd. 

OZ. G. R. 008t. 

De Synode make de Inw. Zending c1assikaal, be
pale het getal zendelingen voor elke Classis en bezol
dige de zendelingen uit een algerneene kas. 

OZ. Iowa. 
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De Classis adviseert del' Synode het salaris voor 
de Binnenl. Zendelingen te brengen op $1000. 

Cl. Iowa. 

De Synode spreke uit dat de Board del' In wendige 
Zending geen beroepingen van Zendelingen beneden 
$800 bij de bizondere gevallen rangschikke,zooals 
het Reglement daartoe heden aanleiding geeft. 

Cl. IUraois. 

De Synode benoeme eene Commissie voor Chnrch 
Comity, bestaande uit drie leden,een in Mich. woon-
achtig en twee in het Westen. OZ. Iowa. 

III. HEIDEN-ZENDING. 
De Synode bepale dat, tot meerdere en vastere 

handhaving van onzen Zendingsarbeid onder de In
dianen er vier leden benoemd worden door de Syno
de als Execntive Board, staande steeds onder snper
visie van de Synode, bijgestaan door een deputaat nit 
elke Classis. Cl. Illinois. 

De Synode overwege de mogelijkheid om in het 
Buitenland een zendingsstation op te richten. 

Cl. Osifrie81and. 

IV. KERKENORDE. 
The Classis of Hackensack asks: What shall be 

done with persops applying for full membership of 
the church who have no intention of partaking of the 
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Lord's Supper? Also: What shall he done with 
those members who constantly neglect this ordinance? 

(Classis Hackensack vraagt: Hoe moet er gehan
deld worden met personen, die lid der kerk willen 
worden, maar niet voornemens zijl1 van het II. 
Avondmaal gebruik te maken. Oak: Hoe moet er 
gehandeld met zulke leden die geregeld nalaten van 
het Avondmaal gebruik te maken.) 

De Synode o\Oerwege of de tijd niet rijp is, om 
stappen te nemeD, in over:eg met zusterkerken, tot 
verkrijging eener grondige herziening van aDze Ker
kenordening. En zoo er eene revisie kome, dat we 
dan oak een Engelsche vertaling verkrijgen. 

Kerkemad Lagrave St., G. R. 

De Synode herzie Art. 4, Sub. 3, No.2, D. K., 
en formuleere het aId us: Dat het tweemaal achter
eenvoIgens beroepen van denzelfden leeraar, niet 
mag geschieden in dezelfde vacature, ten minste niet 
binnen een jaar. Cl. Illinois. 

De Synode herzie 't besluit ten opzichte van de 
ontbinding van den echt genomen in 1896 (Byn. acta 
art. 62) en keere terug tot ' t besluit genomen in 
1894. Als grond voor de ontbinding van den echt 
wocde erkend: moedwillige verlating van een onge-
loovige, 1 Cor. 7:15. Cl. Holland. 

O! het laten optreden van predikers, behoorende 
tot een kerkgenootschap dat niet met ons correspon-
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deert, tot den dienst des Woords in onze kerken, 
niet strijdt met onze kerkelijke bepalingen. 

OZ. G. R. 008t. 

De Synode traehte in aIle gemeonton tot gelijk
heid te komen in zake het aannemen en overdragen 
van lidmaten van en aan met ons correspondeerende 
kerkengroepen. OZ. Iowa. 

De Synode make eene duidelijke regeling, waar
door het kerkelijk toezieht over den gemeentelijken 
arbeid van kandidaten en deznlken, die vroeger als 
leeraar der kerk hebben gediend, behoorlijk gewaar-
borgd worde. OZ. G. R. 008t. 

De Classis meent, de tijd is rijp voor hot houden 
van Part. Synoden, en verzoekt der Synode de Clas· 
ses in Part. Synoden in to deolen. OZ. Iowa. 

De Classis, van oordeel dat meerdere helderheid 
over, en ontwikkeling van den Diakonalen Dienst in 
onskerkelijk loven gewenseht is, stelt der Synode 
voor eene commissie te benoemen, die eene memorie 
van toeliehting over deze materie opstelle en op de 
e. v. Synode indiene. OZ. Iowa. 

De Synode bepale uitdrukkelijk dat goene niet
goedgekeurde "hymns" in onze Sabbathseholen of 
kerkedienst mogen gebruikt en dringe aan opde 
handhaving er van., OZ. G. R. WeBt. 
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De Synode kenre het zangkoor hij den openbaren 
godsdienst .f. C/. Illinois. 

V. DOOP-KWESTIE. 
De Classis verzoekt de aandacht der Synode inzake 

. de Doop-kwestie. (Zie Acta 1904, Art. 128.) 
CZ. Muskegon. 

Classis Grand Rapids West vraagt aan de Synode 
of zij den tijd nog niet rijp acht een tijdstip aan te 
wijzen, ,vaarna Art. 56 D. K. 0; door aUe gemeenten 
stipt moet worden gehandhaafd? 

CZ. G. R. We8t. 

De Synode spreke uit of de zoogenaamde doop 
toegediend door J. Van den Broek als wettig moet 
worden beschonwd. Cl. Illinois. 

P"otest van den kerkeraad der Derde Chr. Geref. 
Kerk van Muskegon, Mich. inzake de Doopkwestie. 

Kennisgeving van den kerkeraad der Eerste Chr. 
Geref. kerk van Mnskegon, Mich., inzake de Doop
kwestie. 

VI. UNIONS. 
De Synode kome tot besJiBsing inzake de Unions 

en bepale dat leden der thans bestaande Unionsgeen 
leden der kerk kunnen zijn en geve daarvoor de 
gronden aan. Tevens wijze de Synode een uitweg 
aan voor den werkman. Cl. Illinois. 
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De Synode wijze den weg ann, waardoor het moge
Jijk wordt voor onze arbeiders om een standpunt te 
kunnen innemen tegen Unions op revolutionairen 
grondslag. OZ. IOlDa. 

VII. PUBLICATIE ZAKEN. 

De ClasBis dringt bij de Synode aan op vergrooting 
van De Wachtef, zonder prijsverhooging. 

OZ. Iowa. 

De Synode stelle, in het belang der jeugd onzer 
kerk, wekelijks twee kolommen van De Wachter alB 
rubriek voor de jeugd vast, benoeme daarvoor een 
schrijver en vergroote tevens De Wachter. 

OZ. lllimoi8. 

De Synede stelle De Wachter niet langer open voor 
het adverteeren van medicijnen. OZ. Iowa. 

De Synode zorge, dat aile bekendmakingen 266 
vroeg in De Wachter komen, dat ze ook vroeg genoeg 
zijn voor de verst verwijderde gemeenten. 

01. Irnoa. 

De wenschelijkheid van 't nitgeven van twee Sab
bathschool bladen, een voor grooten en een voor 
klein en, daarbij een Quarterly voor onderwijzers en 
't aanwijzen van de Redacteurs voor die uitgaven. 

. 01. Holland. 
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De Synode besluite tot de uitgave van twee Sab
bathschoolblaadjes, een voor de meer gevordercle, en 
een voor de kleinere scholieren, en zij wijze ook de 
r.dacteurs voor deze uitga ven aan. Ot. Iowa. 

De Synode bepale dat voortaan de Sabbathschool
lessen volgens een eigen op te stellen rooster worden 
nitgegeven en benoeme daartoe op iedere Synode een 
Commissie om genoemden rooster vast te stellen. 

Ol. Illinois. 

Grandville Ave. verzoekt door te zen den naar de 
Synode:-

De Classis wijst de Synode op het wenschelijke 
van het oprichten van een Board of Publication. 

De Synode verleene aan den drnkker der Synodale 
Acta het recht om ieder kerkeraadslicl van een exem-
plaar der Acta te voorzien. Ol. lllinois. 

Op de Synode worden geen voorstellen van gewich
tigen aard gebracht, die niet vooraf op het agendum 
geplnatst zijn, opdat de kerkeraden en classes er 
vooraf over kunnen delibereeren. 

Ol. G. R. 008t. 

VIII. VARIA. 

De Classis Grand Rapids, West, verzoekt aan de 
Synode zich uit te spreken of te bepalen wat eigen
!ijk de officieele naam onzer Kerk is: Christe!ijke 
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Gereformeerde !Cerk, zonder meer; Of Christelijke 
Gereformeerde !Cerk in Noord Amerika; Of Christe
lijke Gereformeerde !Cerk in Amerika, daar de ver
schillende oorkonden en stukken zulks niet beslist 
schijnen aan te geven. 

That the Synod give a clear statement as to the 
basis of the nnion of the Classis of Hackensack with 
the Christian Ref. Church, becanse of the difference 
between the reports of Synod and that of the Classis. 

Cl. Hacken8ack. 

(De Synode geve eene duidelijke uitspraak aan
gaande den grondslag der vereeniging van de Classis 
Hackensack met de Chr. Geref. !Cerk, doordat er 
verschil is tusschen het verslag del' Synode aangaan
de die v.reeniging, en dat der Classis.) 

De Synode hechte hare goedkeuring aan de vol
gende deeling van Classis Iowa in tweeen: 

u. Cla8m. Iowa, te omvatten de gemeenten Pella I, 
Rotterdam, Luctor, Firth, Leighton, Maxwell, Peo
ria, Sully, Galesburg, Princeton, Pella II, Neder
land, Otley, Ft. Defiance, Harvey, Oskaloosa, Ala
mosa, Prairie City. 

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

Cl. Iowa. 

D~ Classis brengt hare correspondentie met de 
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Holl. Chr. Geref. Kerk in Argentina ter Synodale 
tafel, met aandrang dat een onzer leeraren derwaarts 
gezonden warde voor den tijd van ongeveer een jaar, 
en verzuekt dat de Synode aanwijze onder welke 
Classis dat arbeidsveld ressorteeren zal. Zie Acta 
1902, pag. 51. Cl. Iowa. 

De Synode geve opdracht aan de Synodale Com
missie om in gevallen van aIgemeene roepende ZOll

den, vooral in zake Sabbathsontheiliging. echtschei
ding en drankmisbruik, daartegen met verzoekschrif
ten in naam der geheele kerk op te treden. 

Ol. Iowa. 

De Classis vraagt aan de Synods een weg aan te 
wijzen hoe ouderlingen, die finantiesle vergoeding 
van noode zijn voor den tijd, dat ze ter Synode zijn, 
deze vergoeding bekomen kunnen. 

Cl. G. R. West. 

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

De Synode spreke btue afkeuring uit over de on
doordachte handeling van DB. L. Berkhof en van 
den kerkeraad der gemeente Allendale en van de 
Classis Grand Rapids Vi' est in zake de ontbinding 
van Ds. L. Berkhof van de gem. Allendale, en 
spreke den wensch uit, dat zoo iets in het vervolg 
niet meer geschiede. Cl. Muskegon. 
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De Classis gal voorloopig aan Revs. Greve en 
Schut een eervol emeritaat, en zij verzoekt de Syno-
de zulks definitief te doen. OZ. Iowa. 

De Synode herzie Art. 94 der Acta vau de Synode 
van 1898, voor zoo ver dit J. K. geldt. 

01. Hudson. 

IX. PROTESTEN. 

Twee Appellatios van Ds. W. R. Smidt. 
Protest van Ds. J. B. J onkman tegen Cl. Holland. 
Protest van den kerkeraad der Chr. Gere!. kcrk 

North St., Zeeland, :Mich., tegen Cl. Holland. 
Appellatie van :Mr. C. Wierd" van Grandville Ave. 

Gem., Grand Rapids, Mich. 
Protest van :Mr. M. K. Van den Bosch der eerste 

Gem., Grand Haven, :Mich. 
Protest van den kel'keraad der Gem. Fisher Station, 

:Mich., tegen Cl. Grand Rapids Oost. 
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