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OLASSIS HOLLAND. 

A. Keizer ....... Leeraar W. De Groot .... Leeraar 
G.D. DeJong ........ L W. Borgman ......... L 
J. Post ............. L J. B. Jonkman ....... L 
.J. Nijhof.. ... Onderling T. Top ....... Ouderling 
I. Marsilje ........... 0 D. VanLoo .......... 0 
H. Alo!s ............. 0 H. Bosch ............ 0 

OLASSIS HUDSON. 

H. Van Hoog~n,Leeraar k. Van Goor .... Leeraar 
G. Westenoerg ....... 'L P. Ekster ............ L 
D. v. d. Ploeg ........ L A. J. v. d. Heuve!. ... L 
D .. Koek ...... Ouderling S. v. d. KooiSr.,Ouderl. 
S. Tammen~a ........ 0 C. Witte ........... O 
H. Soodsma .......... 0 ill. Klapmuts ......... 0 

OLASSIS ILLINOIS. 

E. Breen ....... Leeraar K. I~uiper ...... Leeraar 
H. M. v. d. Ploeg ..... L B. H. Einink ........ L 
L. Van Dellen ........ L E. J. Krohne ........ L 
C. L. Clousing,Ouderling H. Toren. ' .... Ouderling 
T. Den Dekker ........ O G: W. Nijenhuis .••... 0 
S. Dekker ........... 0 M. Zwemer .......... O 

OLASSIS IOWA. 

P . Jonker ....... Leeraar 
. W. Stuart ............ L 

R Dolt ............... L 
D. A. v. Zante,Ouderling 
J. Dekker ............ 0 
D. Sjaardem~. ,P, • I • , I 0 

T. v. d. Ark .... Leeraar 
R v. d. Kieft ........ L 
J. A. Gerritsen ........ L 
.... Bliek .... Ouderling . 
Van Schoonevelt ••••.. 0 
H, Van ;?;ante." •. " .. O 
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CLASSlS MUSKEGON. 

J. W. Brink .... Leeraar 
L. Veltkanlp ......... L· 
J. Smitter ........... L 
W. Winter .... Ouderling 
J. Kleinhesselink. .... 0 
P. Boelema .......... 0 

J. L. Van Tielen,Leeraar 
S. S Van der Heide .. L 
J. Wijngaarden ....... L 
H. A. Rietdijk, Ouder!. 
B. Van der Ploeg ...... O 
A. Poe!. ............. O 

CLASSlS ORANGE OITY.' 

W. P. VanWijk,Leer\ar J. Gulker ....... Leeraar 
F. Fortuin .... , ...... L .J. E. De Groot ....... L 
H .• J. Heynen ... , .... L M. Van der Heide .... L 
J. Wiersma ... Ouderling , y, Mulder .. "Onderling 
T, B. v, d, Hook ..... ,0 W. Vellinga" ....... 0 
A, Van Duyne, .. ,., ° J,DeLange.: ........ O 

CLASSIS OSTFRIESLAND. 

W, Bode ....... ,Leeraar 
H. Frijling ..... :\ .... L 
G, L, Hoefker, ... , .. , L 
H, B~ninga, .. Onderling 
G. J. Peters, . , , .. , ... ° 
L. Groeneveld, .... , .. ° 

H. Niehaus-.. ~ .. Leeraar 
J, Plesscher".,., .... L 
J,H. Schultz ........ L 
A, Bonma, .. , Ouderling 
H. H. Geerdes"", .. ,0 
T. Deters. ~ .......... 0 
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VOORARBEID. 

Op Dinsdagavond, 19 Juni, 1906 om kwart voor 
acht zoo de Freere wil, Ure des gebeds voor de Syno. 
de in het kerkgebou w der 9de slmot gemeente te 
,Hollano, Mich. Voorganger, de president der vori
ge Synod ale Vergarlering,Ds. E. Breen. Deze opent 
ook de Eerw. Synone op Woensdag 20 Juni, des 
voormiddags om 10 nre in het kerkgeboll w der Chr. 
Ger. gem., 14de stmat. Na g£bed en toespraak roept 
hij de depntaten op en leidt de verkiezing van den 
president, vice-president en scribae del' Synode. De 
verkozen president aanvaardt zijn taak. Hij leest de 
OpenlHlce Verklw'ing VOOl', door de Synode met "ja" 
te beam en. Bepaling van wijze van arbeiden en uren 
van zitting. De president benoemt eene commissie 
tot verdeeling der voorstellen ep rubrieken van' t 
Agendum onder verElchillende cbmmissies, desge
wenscht met voordracht van de leden e1' van ell com
missies tot ontvangst van rleputaten van correspon
dentie-kerken. 

I. THEOLOGISCHE SCHOOL EN 
COLLEGE ZAKEN. 

De Synode overwege het wenschelijke van vermin
dering van Curatorm;, in plaats van twee Curatoren 
van iecere classis, ern nm iedere c1assis, met het 
DOg op de groote onkosten hieraan verbonden. 

01. GrantZ RalJids Oo~t, 
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De Synode wordt verzoeht het ledental van het 
Cllratorium dermate te vermin deren, dat voortaan 
elke classis slechts door een deputaat wordt vertegen- . 

woordigd en weI: 
a. Dewijl een dozijn leden zekerlijk genoeg zal 

zijn om de zaken ODZer School te behecren . 
. /,. Opdat er gelijkheid zij met het ledental der 

Boards der Inwendige en Heiden Zending. 
c. Om onDoodige reiskostep en tijd te besparen. 

OZ. Grand Rapids West. 

De S)rnode vermindere bet aantal Curatoren en 
weI z60, dat van elke classis slechts een curator 
warde gezonden. CZ. Holland. 

De Syn. beslaile het getal Curatoren te verminde
ren, door in plaats van tw~e van ~edere classi~, 
sleehts een te benoem6n. OZ. Iowa. 

De Synode bepale dat er voorta~n door iedere elas· 
sis een curator afgevaardigd -,,,orde en de twee bui
tengewone door de Synode te ben oem en curatoren 
sleehts adviseerende stem hebben, opdat de maeht 
in bet Curatorium over alle classes gelijkelijk vel'· 
deeld zij. OZ. Orange Oity. 

De Synode besluite, dat voortaan op de Curatoren
vergaderingen elke classis' slechts door een deputaat 
vertegen woordigd worde. De redenen hiervoor zijn: 

a. Dat naar oordeel der(classis twa,ali curatoren 
bet werk best kunnen doen; 

b. Om de reiskosten te verroinderen; en 
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c. Dat de andere leeraren in hunne gemeenten 
kunnen blijven werken. 01. Osifriesland. 

Wijl de Prolessoren F. M. Ten Hoor en K. School
land op de Syn. 1900 voor dentijd van zes jaren he- . 
noemd en herbenoemd zijn, besluite de Syn. dezen 
nu weer te herbenoemen. Ol. Iowa. 

De Synode herbenoeme Pro!' Ten Hoor. 
01. Illinow. 

De Classis adviseert tot finale;lJenoeming van Prof. 
F. M. Ten Hoor. 01. Hudson. 

De Classis geelt de Synode in overweging 01 de tijd 
niet gekomen is om het salaris der Theologische 
Prolessoren te verhoogen. 01. Illinois. 

De Classis verzoekt de Synode tot den vorigen 
Rooster der Thea!. School, d .. w. z. tot den vorigen 
aanslag terug te keeren. 01. Grand. Rapids West. 

De Kerk houde het oog op be~wame studenten 
om hen aan- te moedigen, na volbrachte stu die aan 
opze S'chool, hunne studie verder voort te zettim aan 
andere Gerel. Inrichtingen. 01. Muskegon. 

De Synode lette op wat reeds gedaan is voor eigen 
College, en neme de gewenscbte stappen tot een goe
de voortzetting van dit werk. Indien mogelijk dan 
warde nag dit jaar de Junior College volledig. 

01. Muskegon. 
De Synode drage aan elke Classis op am een 01 

meer, al n~ar de Synode goedvindt, correspondenten 
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te ben oem en om jal1rlij.kscbe bijdragen voor de Col
lege, alsook giften in eens, legaten enz. te ve~krijgen. 
- Dit alles worde gestort in hel Endowment Fund 
voor de College, tot tenmins!e een capitaal van$100.-
000 verkregen is. Cl. lUinois. 

De Synode stelle 'eene C<?:mmi?,~~~ __ aan te:~"y'erJ{_rh~. 
ging van gmnd voor John Cal \7in J unior~College. 

Cl. Muskegon. 

De Classis ad viseert, dat de op te richten College 
uilga van de Kerk en aan de![Cerk verbonden blij-
ve. De Synode spreke dit thans bes!ist uit . 

. Cl. H"dson. 

De Classis verzo,kt de Synode om Art. 89, punt c. 
van de Acta 1901 te herzien. Aldaar lezen we: "Dat 
het oI:ulerwijs van de Geref. beginselen zal uitgaan.' , 
Dit worde aldus gewijzigd: .,Het on~erwijs zal nit
gaan van de Geref. beginselen liitgedrukt in de drie 
Formulieren van Eenigheid." I 

Cl. Grand Rapids West. 

II. INW. ZENDING ZAKEN. 
De clossis stelt der Synode voor de lnw. Zending 

te reorganiseeren naar de lij nen in het volgend ant
werp getrokken: 

1. De Synode late Jen arbeid, die dnsver ge
schiedde onder cantrale en supervisie vanden Board, 

. geheel over aan de respectieve kerken en· classen, 
met dien versta:p.de: 
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n. dat de beroeping van dienaren des Woords tot 

dezen arbeid zal geschieden door een plaatselijke 
kerk met goedvinden der claesis en contrac'tueel ver

- band tusschen de roepende 'kerk en de classis; 

b. dat uit eene algemeene kas vaor dien arbeid 
gemeenschappelijke steun zaI worden geboden aan 
hulpbehoevende classen. 

2. Met het oog op deze algemeene kas bepale de 
Synod,,: / 

a. dat iedere kerk minstens tweeriwal per janr 
voor dezen arbeid zal collecteeren, en dut de 88If:te 
collecte in,de daarvDDr besiemcle classicale ka8, en de 
tweede in de algemeene kas zal worden gestort, ter
wijl bet batig saldo der classicale kq.ssen aan de a1ge
meene kas ten goede zal komen; 

b. dat de naam dezer algemeene kas znJ zijn: , De 
Algemeene Kas voor Hul pbehoeyende Kerken;" 

c, dut de Synode zal beschikken over de aanvra
gen om steun, en het beheer cler kas en de uitvoerillg 
harer besluiten zai opdragen aan eene daartoe op 
iedere Synode te henoemen Commissie. 

3. Met het oog op den te maken overgang beslui
. te de Synode: 

A. Aangaande den Board: 
a. dat hij op deze Synode zal worden verkqzen 

op de gewone wijze, om te fungeeren tot zijne gewo
ne Juni.vergadering in 1907, en dan ontbonden te 
worden; 



I 
r 
r 
i 
I 

I 



-16-

b. dat hij bij zijne ontbinding zijne bescheiden 
en finantien zal heoben over te dragen aan de Corhm. 
voor de Algemeene Kas. 

B. Aangaande de ZendeVingen: 

• a. hoevelen boven het tegenwoordig getal door 
den Board mogen worden beroep~n en wat hun a1'
beidsveld en traktementzal zijn; 

b. aan welke classen de zendelingen bij de ont
binding des Boards zullen wprden overgedragen; 

c. dat ze na de ontbinding ,van den Board zullen 
staan onder supervisie van de classen, aan welke ze 
zijn overgedragen, en dat deze dassen verantwoorde
lijk zullen zijn va or hun traktemrut en zullen wrgen 
dat ze zoo spoedig mogelijk n~ar 2,a worden beroe
pen, op niet lager traktemt'tlt dan hun door den, 
Board is beloofdj en dat zoo eCl1e classis onverhoopt 
niet nan hare verplichtingen, jt:l:gens den zendeling 
mocht voldoen, de Comm. voor de Algem. Kas hem 
zijn traktement zal uitbetalen en dit als verl.enden 
steun aan de classis zal aanrekenen, terwijl zoolang 
aan deze classis geen andere steun zal ,vorden ver~ 
strekt. 

C. Aangaande de Classen: 

a. dat ze ~ich v60r de ontbinding des Boards 
hebben in te rich ten naar de nieuwe regeling;, 

Q. dat ze hunDe verzoeken om steun hebben in te 
9,ienen op de- eerste vergadering der Comm. voor de 
Algemeene Ka8; 





-18-

c. dat ze gerechtigd zullen zijn in den loop des 
jaars wegens buitengewone omstandigheden buiten
gewone aanvragen om steun in te dienen bij den 
scriba der Comm. voor de Algem. Kas; 

d. dat ze verplicht zullen wezen aan de Comm. 
voor de Algem. Kas de noodige inlichtingen te ver
schaffen j 

e. dat ze in overleg met het college van professo
ren de studenten zullen empl~yeeren voor den arbeid 
in de zomervacantiesj , 

f. dat ze hunne aanvragen om steun voor 1908-
'10 moeten indienen op de verga"dering van de 
Comm. der Algem. Kasin Juni 1908; 

g. dat iedere classis door een lid vertegenwoor
digd zal ziin in de Comm. der Algem. Kas, gelijk 
thans in den Board der lnw. Zen ding, en voor de 
respectieve leden seoundi zal stell/en, en de vacatures 
zal aanvullen, die door vertrek uit de classis of an
derszins mochten ontstaan. De Stated Clerk der 
classis zal den scriba der Comm. m~dedeeling moe
ten doen van gemaakte veranderingen. 

D. Aangaande de Comm. voor de Algemeene Kas: 

a. dat ze zal bestaan uit degewezen leden van den 
ontbonden Bo.trd der lnw. Zending, of hunne 'door 
de respectieve claEsen benoemde secundi en plaats
vervangers; 

b. dat ze zieh terstond na de ontbinding des 
Boards in J uni 1 g07 zal constitueeren door eenmode-
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ramen te verkiezen, bestaande uit een prE"sident, se
cretaris en penningmeester, en aan te wijzen hoe dit 
moderamen zal worden aangevuld, zoo er in den loop 
des jaars v'acatures mochten ontstaan; 

c. dot ze op hare eerste vergadering in J uni, 1907 
zal beBlissen weI ken steun de hulpbehoevende classen 
znllen ontvangen tot de Synode van 1908; 

d. dat ze den toegezegden steun in den loop des 
jaars mag vermindereu,zoo door het vertrek van een of 
meer der zendelingen de uitgav~n der betrokken clas· 
sis aanmerkelijk dalen, en in den loop des jaars te
vens buitengewone verzoeken om steun mag inwil
ligen. 

e. dat het moderamen, indien ncodig, epeciale 
vergaderingen zal houden, doartoe bijeengeroepen 
door den scriba, doch niets mag beslniten zonder dot 
hierover de geheele Comm. per brief heeft gestemd. 
Een voorstel van bet moderarnen' zal. aangenomen 
zijn zoo van de overige zeven leden minstens vier er 
voor stemmen; 

f. dat het modenimen, de kerken door De Wach
ter in kennis zal stellen met den gang van zaken en 
een speciale collecte in De Wachter mag nitschrijven 
zoo' de geheele Comm. dit goedkenrt; 

g. dat de pen;'ingmeester in geval van tekort per· 
'centsgewijze zal uitkeeren, en de tekorten zal aanzui
veren zoodm de Kas dit toeloat; 

h. dat de Cam Ill. in Juni 1908 zol vergaderen, 
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daartoe tijdig door den scriba bijeengeroepen door 
middel der WCtchtirt, am de ingekomen aanvragen te 
beoordeelen, de Synode dienaangaande van advies Ie 
dienen, en het rapport voor de Synode vasUe slel-
len. . Cl. Orange City. 

De Synode brenge het Iraklement van al de Inw. 
Zend. leeraars op 1000 dollar, opdat er gelijkheid 
zij. Cl. Orange City. 

III. BEIDENZENDtlNG ZAKEN. 
De Synode neme maatregelen, am de zending on

der de Indianen wat meer in Ger. bedding Ie leiden. 
a. Omdat, zooals het nu gaat, het veel den schijn 

heeft, alsof Zondagsscholen en Vereenigingen zen ding 
drijven, wat natuurlijk ongereformeerd is. 

b. Omdat zending drijven onder kinderen, am 
door hen tot de ouders te kamen, niet een Bijbelsche 
en even min een Ger. idee is; en deiKerk, zoo zij up 
dat voetspoor voortgaat, straks in allerlei " business" 
zal gewikkeld worden. 

c. Omdat in verscheidene anzer gemeenten de on .. 
tevredenheid over de tegenwoordige wijze van zen .. 
ding drijven nij groat is. Cl. Grand Rapids OOBt. 

De Classis Iowa, overwegende, dat het werk onzer 
Heidenzending tweeerlei is: 

a. De prediking des Evangelies onder de vol was
sen Heidenen door daartoe door de Kerk geroepen en 
gezonden 'en onderhouden Zendelingen. 
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b. Het werk der barmhartigheid onder de Hei
den-kinderen in Christelijke kostscholen; adviseert 
der Synode, voorlaan onze Heiden-zending te drij
ven als voIgt: 

a. Het roe pen en zen den der zendelingen te doen 
nitgaan van de plaatselijke gemeente, en het onder
houden der zendelingen van een plaatselijke gemeen
te, groep van gemeenten 01 van geheel de kerk; 

b. Het werk der barmhartigheid onder de Hei
den-kinderen op de kostschoYen te laten uitvoeren 
door de gemeente, die het der Diakonie opdrage, om 
overeenkom~tig hare roeping, daarvoor "vele goede 
middelen te vinden." Cl. Iowa. 

De Classis verzoekt aan de Synode, dat onze Hei
den-zending in meer Gerelormeerde bedding worde 
'geleid:-

a. V ooreerst met het oog op "Rehoboth," opdat 
het niet schijne alsol 8abbatsschool en Vereeniging 
onze.zending drijven. 

b. A.ngezien bij aUe organi"ch leven elk or~aan 
in rechtstreeksch en niet in' indirect verband staat 
IDet bet organisme, en, dit oak dusvan toepassingis 
op het leven der Kerk, zoo houde de Kerk op met 
het onnatuurlijke bestuursleven 01, de commissiCn 
als zellstandige tusschenschakels, en doe de beroe
ping en de instelling in het am bt enz. uitgaan van 
een kerkeraad, classis 01 synode. Cl. Hudson. 
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De classis stelt der Synode voor in betrekking tot 
de Heiden·zending: 

1. Een Comm. te benoemen aan welke opgedra. 
gen wordt: 

a. Een zendingsorde te ontwerpen die zich bind t 
aan Gods Woord en de daarin neergelegde beginse· 
len, en zich aansluit bij de eigenaardigheden van ons 
kerkelijk leven en het karakterigtieke vall ~ns zen· 
dingsveld. 

,b. Overgangsbepalingen t') ontwerpen, opdat de· 
ze zendingsorde geleidelijk kan worden ingevoerd 
zander verwarring in de kerken te brengen en schade 
aan de zending te berokkenen. 

c. Zoo mogelijk een jaar voor de e. k. Synode te 
rapporteeren; opdat de voorstellen . rijpelijk kunnen 
worden ove~wogen. . 

2. Geen ingrijpende veranderingen te maken v60r 
we langs dezen weg tot eene vaste, welbewnste me· 
thode zijn gekomen. 'Cl. Orange Oity. 

De Synode geve aan de Boards onzer Zending de 
opdracht een program op te stellen geschikt voor 
maandelijksche zendingsdiensten in onlZe kerken en l 

'bevele de uitvoering der gemeenten zeer aan, opdat 
er meer zendings-ijver kome in onze kerk. 

01. lYI'''kegon. 

IV.. JODENZENDING ZAKEN. 
De Synode overwege: 
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. a. nat de Comm. voor de Joden Zending ge· 
vormd worde door deputaten door de verschillende 
Classes onzer Kerk aangewezen, een deputaat van 
elke Classis, zooals met de andere Zendings Boards. 

h. D.at zij voorziell worden van een gepast RegIe
ment. 

c. Dat de zen ding die zij bevordert meer in ker· 
kelijke bedding worde geleid. C~. Gr. Rapid, We,t. 

V. KERKHUI,.P ZAKEN. 
De Synoue besluite, dat zoo eellige gemeente door 

brand, storm of dergelijke schade Iijdt, die door de 
gemeente zelf niet kan gedragen worden, 'eerst de 
hulp der Classis waaronder zij ressorteert worde inge. 
raepeD, en zoo dez'e niet voldoende bijdragen kan, 
dan ga er ua de toestemming van de daarvoor ge· 
machtigde Commissie een verzoek uit tot de geheele 
kerk. Wordt er meer dan de geledene schade bijeen 
gebracht, dan worde het overige gestort in dekas 
voor Kerkhulp. ct. Illinoi,. 

De Synode spreke zich uit of het niet gewenscht 
is dat Kerkhulp voortaan geen interest. meer vrage. 

ct. Grand Rapid8 008t. 

De 5ynode wijzige het Reglement voor Kerkhulp, 
zoodat voortaan geen interest meer gevraagd worde. 

ct. Orange City. 
De Synode besluite den interest van geld uit Kerk. 

hnlp op 2 procent. te stellen. Ct •. Mu,kegon. 



I 
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. De Synode wij zige art. 3, Regl. Kerkhulp, alinea 1 
. ~2 aldus: 

"Zulks geschiedt door die gemeenten" geld te lee
nen tegenbehoorlijken i.nterest,doc1:! op jaarlijksche 
afbetaling van minstens 10 procent; ook wanneer 
zonder interest. CI. Iowa. 

Een bezwaarschrift tegen Art. 3 van het reglement 
voor Kerkhulp. (Uit de Cl. Holland.) 

VI. 
( 

EMERITUS BOARD ZAKEN_ 

De Kerkeraad te Vesper verzocht de 9lassis· om Ds. 
De Lange Emeritaat te verleenen. De Classis be
sloot, lettende op de geheel eigenaardige positie 
waarin Ds. De Lange verkeert tot gemeente en Clas
sis en Synode, durfde de verantwoordelijk
heid niet op zich nemen, om ~ierover teo beslissen, 
maar zendt het verzoek door naar de Synode. 

CI. Illilaoi8. 

Emeritaats Verklaring·van Rev: G. A. Haring. 
CI. Hacken8ack. 

VII. PU13LICATIE ZAKEN. 

De Synode dringe aan op verbetering der "Wach-
ter." CI. Grand Rapid8, 008t. 

De Synode Iresluite:. a. tot vergrooting van De 
Wachter. b. De prijs der advertenties aanmerke-
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~ijk te verhoogen., c. Een meer handig formaat te 
leveren. Ct. Grand Rapids, West. 

De Classis stelt de Synode voor te besluiten tot 
vergrooting van De ,Wachter. Ct. Illinois. 

De Synode besluite: a. De Wachter te vergroo_ 
ten zonder leesgeld verhooging. b. Den Red. drie 
vaste medewerkers te zijde ter stellen. c. Den prijs 
der business advertenties te verhoogen. d. G~boor

teo, huwelijks- en doodberichten op 10 ct. te stellen, 
zoo ze niet meer dan l duifn innemen, anders ala 
andere advertenties. e. Het blad een geschikter 
formaat te geven. Ct. Iowa. 

Omtrent "De Wachter" adviseert de cIassis: a. 
"De Wachter" worde vergroot en de prijs blijve ge
lljk. b. Men late de advertenties, die licht aanstoot ' 
geven weg, als b. v. die van landagenten, en hotel
bonders voor bedienden enz. - T?t voorkoming van 
linancieele schade warde de prijs der geoorloofde 
advertenties verhoogd. - Deze worden tot de laatste 
bladzijden beperkt. c. De drukker zelte den datnm 
van het uitgeloopen jaar van ieders inteekening ach
ter ieners adres. d. De Synode geve toestemming, 
dat alle inrichtingen van christelijke liefdadigheid 
op de vrije inteekeningslijst worden geplaatst 
op aanbeveling van een tweetal onzer predikanten. 

, Cl. Hudson. 

De Synode zorge voor bezoldigde medewerkers 
en_ vaste ruhrieken, o. a. een voor de lnw. Zen ding 
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ter verbetering van den inhoud der Wachter; beslui
te 'tevens tot vergrooting van het blad en treffe maat
regelen d<~t onbetrouwbare advertentics geweerd wor-
den. Cl. Ornnge 'Cily. 

De Synode besluite De vVachter Vc: vergrooten zan· 
der prijsverhooging. 

De Synode besluite, geen advertenties van beden
kelijken aard in De Wachter op te nemen. 

De Synode bepale dat ten winste cen kolom in De 
Wachter gewijd worde aan onze Zending, kan het, 
dan twee kolommen, en belaste de \Vachter Commis
sie, dat ze er voor zorge dat de ruimte elke week ge-
vuld zii. Cl. M~u8kegon. 

De Synode besluite tot vergrooting van De Wach
ter zonder verhooging van abonnementsprijs. 

Cl. Holland. 

De Synode stelle een eigen Zondagsscboolrooster 
op, naar de volgorde der ::lchri!t. Cl. Holland. 

V gl. Rubrielc X, Verslagen van. C07}1.missics. 
The Classis o! Hackensack asks the Synod: 

1. To order all Treasurers and Secretaries of de .. 
nominational Boards and Fuods to regularly send 
their official reports also to "'Phe Bwnner oj 'Truth, 'J for 
the benefit o! our English speaking congregations as 
well as to awaken or sustain their interest in denom-

'inational affairs; OZ. Hackensack. 

2. To direct the Synodical Stated Clerk to pub-
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!ish all official notices and Synodical minntes in 
'''The Banner of TTuth, " OZ. Hackensack. 

VertaZing. De Classis Hackensack verzoekt de 
Synode: 

1. Om aIle penningmees~ers en secretarissen der 
Kerke!ijke B }ards en Fondsen te gelasten om gere
geld hunne officieele rapporten ook aan The Banner 
of Tmth op te zenden, ten bate der Engelschspreken
de gell1eenten, zoowel om belangstelling in de zaken 
v~n onze :KerkEmgroe:p op te wekken of te onder
houden; 

2. om den Synodalen Stated Clerk te gelasten om 
aile officieele bekendrnakingen en Synodale notulen 
in The Banner of Tmth te publiceeren. 

De Sy'node zorge -voor een betere nakoming van' 
Art. 126, Acta 1904.' CZ. Grand Rapids, 008t. 

De Synode bevele 
of Publication" aan. 

de oprichting van een "Board 
CZ. Muskegon. 

VIII. KERKENORDE EN KERK
REGEERING ZAKEN. 

De Synode besluite tot, en make de noodige rege
lingen voor het instellen van Parliculiere Synodes 
overeenkomstig Art. 47 .onzer Kerkenorde. 

CZ, Orange City. 
De Synode schaffe de gereglementeerde "Synodale 

Commissie" en de vaste "Crassicale CommissH!u" 
af en bepale; overeenkomstig Kerkenordening,dat 
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v(Jortaari de-uitvoering van verschillende zaken op .. 
gedragen worde aan de deputaten, die van de eene 
tot, de andere samenkomst daarvoor met welomschre
ven lastgeving aangewezen worden. 

CZ. Orange City. 

De Synode herzie Art 5, § 9 (van de nienwe uitga
vevan ons kerkel. handboekje) en stelle daarvoor 
in de plaats: "De gemeenten ruogen geen predikan
ten nit eene gemeente w-~groepen voor zij er Ii jaar 
gestaan hebben zonder toestemming der classls waar
onder de te ber~epeD: leeraar ressorteert. J J 

CZ. Holland. 

De Synode spreke uit de wenschelijkheid, dat En
gelsch sprekende gemeenten op den namiddag van 
den dag des Heeren godsdienstoelening houdeu: 

a. Ter hand having van het 4de gebod. 
b. Om den geestelijken welstaLd te bevorderen. 
c. Om de eenvormigheid in de Kerk te bewareu. 

CZ. Holland. 

De Synode spreke zich uit 01 zij de Formulieren tot 
bevestiging van missionaire,dienaren des vVoords en 
van Prolessoren in de H. Godgeleerdheid, opgeno
men in de nieuwe uitgave ODzer KerkenordeJof goed. 
01 alkeurt. OZ. G. R. West. 

V gl.. Rubriek X- Verslagen van Commis,ies. 

De Synode wijzige den aanhei van het onderteeke
ningslormulier z60, dat het ook geschikt is om, naar 
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eisch van Art. IV, §, 12, door Candidaten tot den· 
dienEt des Woords te worden onderteekend. 

CZ. Grand Rapids Oost: 

De Synode herzie hare uitspraak over den doop 
van J. Van den Broek,ar!. 137 van de Acta der vo
-rige Synode, omdat deze niet in overeenstemming is 
met Ger. Kerkrecht, en berust op te zwakke gron-
den. CZ: Grand Rapids Oost. 

De Synode herziehet besIuitvan de vorige Synode 
in zake den doop bediend door Ds. J. Van den 
Broek, zie Acta Synode 1904, arl. 137. 

CZ. w'and Rapids West. 

De Synode ko~e teru'g opJ;l,et besluit der vorige 
Synode inzake den door zeke!e"; Ds. Van den Broek 
toegedienden doop, en toetse de geldigheid van dien 
doop aan de objectieve, door de Christelijke Kerk' 
vastgestelde gegevens. CZ. Orange Oity. 

De Classis Holland, bez)vaar hebbende tegen Art. 
137, Acta 1904 (dit betre!t den doop door Van den 
Broek bediend), verzoekt herziening daarvan. 

CZ. Holland. 

De Synode bepaIe het mil'limum tractement der 
leeraren. CZ. Holland. 

De Synode zie toe, dat zoowel in onze Engelsch
als Hollandsch sprekende kerken inzake het gezang 
in hare open bare diensten, Art. 69 onzer Kerkenorde 
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. nage.leefd worde en vestige bij vernieuwing de aal1 . . 

dacht der kerken bp Acta 1898, Art. 8S. 
CZ. Orange City. 

De Synode adviseere dat- bij eventueele uitgave 
der psalmen uaar de nieuwe berijming, de 52 hymns 
door C1. Hackellsack gebruikt, weggelaten worden. 

CZ. Orange City. 
De Synode spreke uit of Art. 125, sub. 3, Acta 

1904 weI de juiste formuleering is van haar genornell 
besluit. ; CZ. Orange City. 

The Classis of Hackensack asks to have an official 
English translation of our doctrinal standards, litur
gical forms and constitution prepared and pUblished. 

OZ. Hackensack. 

De Synode wortH verzocbt te zorgen, da.t e1' eene 
~fficieele Engelsche vertaling en publicatie kame van 
aDze Belijdenisschriften, Liturgie en Kerkenorde, 
ten bate onzel' Amerikaansche gemeenten. 

CZ. Grand Rapids West. 

De Synode zorge voor eene officieele Duitsche ver
taling en publicatie van ODze Belijdenisschriften, Li
turgie en Kerkenordfl voor onze Duitschsprekende 
gemeellten. CZ. OsifriesZand. 

Vgl. Rubriek IX: On~fgedanezaken. 
De Synode geve Bijbelsche gronden aan voor het 

goed recht der kerkeraden voor de nominatie van de 
ambtsdragers der gemeente. CZ. G. R. West. 
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Aangezien er verschil van practijk bestaat in het 
doen van belijdenis van jonge m~nschen" die in vIee
schelijke gemeenschap' met elkander' geleefd heb
ben voar de voltrekldng des huwelijks, e!1 later ko
men tot belij.denis, zoo slelle de Synode een vasten 
regel voor al de kerken lot het doen van belijdenis 
in zoodanige gevallen. O. Holland. 

De Synode spreke uit dat het gebruik maken van 
. open bare vervoermiddelen op Zondag, zander bepaal
de noodzakelijkheid niet' geoorloofd is, vooral niet 
d.oor bedienaren des Woords of kerkeraadsleden. 

Ct. Illinois. 
Doorgezonden de instructie van Roseland II: Is 

de kerkeraad geroepen am de IUcht te blijven hand
haven, die toegepast is op een tweetal zllsters der ge
meente, wien de toegang tot het Avondmaal ontzegd 
is, amdat Zlj gescheiden lev-efl van hUTIl!.e echtgenoo .. 
ten? Beide znsters beweren aat zjj met genoemde 
echtgenoolen onmogelijk kunnen leven van wege de 
verregaande goddeloosheid die :te openbaarden en de 
slechte behandeling die zijhebben moeten onder
gaan toen ze vereenigd leefden. 

Cl. Illinois. 
De Synode sanctioneere het besluit der Classis in 

zake de "Grange" Orde. 01. Muskegon. 

De Classis vraagt de Synode op welke granden zij 
haar oordeelvelling baseert. Zie Acta 1890, Art. 55 
n 56. OZ. Gmnd Rapids West. 
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IX. ONAFGEDANE ZAKEN. 

Acta 1898, Art. 50, § 3, Er ga een verzoek van 
ons uit tot.aUe Kerken in Amerika', om ze te verzoe· 
ken met ons te" willen medewerken dat er een lolalio-

. nale Bededag warde uitgeschreven door de Regeering. , 

Acta 1902, Art, 136, De Synode verzoekt Pro!. 
F. ~L Ten Hoor op .zich te willen nemen om de be- . 
teekenis en het goed recht va;n Art. XIII derllard-

" . sche Kerkenorde historisch en exegetisch toe te lieh-
ten in De Wachter. 

Acta 1902, A"t, 124, De Synode bes!uit am het 
voorste! betreffende een Dagblad tel' tale 1 te leggen 
tot de volgende Synode, 

Acta 1.904-, Art. 53. Het verzoek om een deplltaat 
naar de Synode del' Geref. "Kerk in Zuid Afrika t~ 
zenden tegen nie'uwjaar 1907 'wordt tel' tafel gel('gd 
tot de volgende Synode, 

Acta 1902, Art. '142., III. VersIag del' Commissie 
vaor de'overzetting van Formulieren V[l,n Eenigheid, 
Liturgie en Kerk~norde in de Duitsche taal. Zie 
Rubriek VIII, 

X. VERSLAGEN V ANCOMMIS
SIES, DEPUTATEN, ENZ. 

Vgl, A"t, 159, Act" 1904. 
Synodale Commissie. 
Curatorium. 
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Boa"ds del' Inwendige-, Heiden- en Joden Zen-
ding_ 

Emeritus Board_ 
Kerkhulp .. 
~salm Revision Camm. 
Vertegen woordiger bij N alional Christian Ass' n. 
Commissie voor S. S. Rooster en plannen. 
TVachter Oommissie. 
Sabbathschool publicaties redacleurs. 
Comm. Uitgave 2de citu);: del' Kerkeporde. 
Camm. VQor Correspondent~e over Herziening der 

D. K. O. 
Camm. "Diaconaat:') 
Echtscheidings Comm. 
Camm. J onkman et al. 
Camm. 'yoor J\1:uskegon. 

XL CORRESPONDENTIE MET 
ZUSTERKERKEN _ 

Verslagen der deputaten naar de Ned .. Gere!. Ker
ken; United Presb.; Synode en Generale Synode 
del' Ref. Presb. Kerken; Dutch Reformed Gen. Syno
de; Associate Presb. Kerk; Schrijven van de voorge-_ 
stelde " Council of Reformed Chtlrches holding the 
Presbyterian System.') 

Schrijven der 'Vomau's Christian Temperance 
Union om den 4den Sabbat in Noveinber aan te be
velen ala nWorld"s Temperance Day.'" 
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XII. PROTESTEN. 
Protest van H. Houtman tegen de Classis Illinois. 
Protest van Ds. L. J. Hnlst tegen een besluit van 

het Curatorium. 
Verzoek van den kerkeraad en gemeente Fisher 

. Station tot herziening van het besluit der vorige Sy
node, Art. 139, 5, in zake het Protest dier gemeente 
en eindbesluit er over. 

Protest van W.H. Korlk~r en J. Zimmer der derde 
gemeente, Muskegon. 

Appeal oithe Classis of Hudson from the decision 01 
the classis of Hackensack, Apr. 17, in the matter of 
receiving the Rev. Chas. N. Van Houten into the 
ministry of our Church. 

This appeal is based upon tbe/ollowing facts: 
1. Art. 25 of tbe minutes of our own CJ. session 

of Apr. 4 and 5, reading: "Paterson IV wi!, dat de 
Classes er bij de Classis Hackensack op aanilringe, 
dat men geen predikant uit de (Southern) Presb . 

. qhurch aanneme (met name Ds. V. Houten te 
Schraalenburg), die een vrijmetselaar is geweest, en 
deze orde niet uit gewetensovertuiging heeft verlaten. 
Die bijgevolg ook niet met overtuiging tegen vrijmet
selarij kan getuigen. 

De classis stemt eenpariglijk in met deze instructie 
en dmagt haren S. C. op, dat hij dil op officiee!e 
mjze aan de Classis Hackensack schrijve. Ook, aan 
onze deputaten Dss. BQuma en V. d. Heuvel (sec. 
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Ekster), dat zij hiel'op wijzen. En aan onzen De
putaat ad Examina, Ds. D. v.d. Ploeg, dat, indien 
genoemde leeraar in dit stuk geene voldoening ge
ve, ZEw. in naam onzer' Classis tegeP de bevest,iging 
protesteere: en zich in naam der Class~s beroepe op 
de Synode. Ook voege Ds. v. d. Ploeg hieraan toe, 
dnt onze Classis er tegen protesteert, wanneer gen. 
predikant aldus in een o.nzer gemeenten zau predi~ 
ken." 

2. A form of protest was duly filed at the session 
of Cl. Hackensack by our Rev. D. v. d. Ploeg by 
order of his Classis, as above stated. . 

3. Hev. v. Houten appears to have not the least 
conception of the wrong in the order of Freemasonry. 
Notice tue discourse at his examination J thus: 

a. Can a christian be a member of the Freemason 
order? 

, ,Nine tenths of ' the ministers and elders of the 
Southern Presb. Church belong to that order and they 
are the most pure men.-Also I have been a Free
mason and a member of the Church at the same 
time. But I had no more tim~ to devote to it, there
fore I severed my connection with the order." 

b. What do.yon thick of our position as a Church 
over agairist Freemasonry? 

"That is a matter for you to decide·and to know" 

4. Rev. V. Houten is very indifferent in regard to 

i 
) 
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the membership for himself 01 our Church or of any 
other Church. 

5. According to the report of our Iraternal dele: 
gate, Rev. S. Bouma, the Classis of Hackensack has 
not acknowledged the form olprotest of our Rev. 
D. v. d. Ploeg by order 01 his Classis. 

Done this, 19th day ql April, A. D. 1906, at Pater
son, N. J., by order 01 the Classis of Hudson of the 
Chr. Ref. Church, at the hand of her OlciSsie,,1 OOln
mittee, 

G. WESTENBERG, Sec. and S. C. 01 Classis. 

XIII. VARIA. 

De classis stelt aan _de Synode voor gm als a16e~ 
meenen regel voor het tell en onzer huisgezinnen va or 
de 9fficieele statistieken aan te nemen, dat als lmis
gezin worde opgesohreven: 

a, '\Vaal' man en vrouw beide lidmaten zijn. 
b. 'Vaal' de man of de vrouw aUeen lidmaat 

zij en het huisgezin meegaat. Met het oog op 
een vijandig man oordeele de kerkeraad. 

c. 'Vaal' de vrouw, weduwe zijnde, als hoafd des 
'gezinE optreedt en Hdmate iSi 

d. 'Vaal' man en vrou w betden doopleden zij n en 
zich, volgens onze Synod ale regels, goed williglijk 
laten bearbeiden, en tevens andere kerkelijke plichtell 
ten volle behartigen. 01. Hudson. 

De Classis vraagt de Synode: Welke is de priuci-
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pieele verhouding van de Kerk naar de opvatting 
van onze Belijdenis tot de Sabbatsschool en _tot de 
godsdienstige vcereenigingen. 

Cl. (hand Rapids, West. 

De Synode binde den dienaren des Woords op het 
hart met ernst te waarschu wen tegen de zonde van 
het N eo-Malthnsianisme. Cl. Grand Rapids West. 

De Classis wijze de Synode op het wenschelijke om 
gepaste maatregelen te nemen tot het_ vieren van het 
vij!tig-jarig bestaan onzer Kerkengroep, (voor zoo. 
veel die door de aclie van 1857 ontstond.) 

01. Gmnd Rapids, West. 

De Synode zorge dat wij in een goeden kerkrech
terlijken weg Art. 36 der _ Ned. Gel. Bel. gewijl.igd 
krijgen. 01. Grand Rapids, Oost. 

De Synode vestige hare aandacht op, en spreke 
haar oordeel uit over wat door de Synode te Utrecht 
in 1905 is gedaan-in zake Art. 36 der Geloofsbelijde-
nis der Gere!. Kerken. 01. Illinois. 

De Synode overwege heL wenschelijke en noodige 
eener herziening van Art: 36 onzer Belijdenis, zooals 

- door de NederI. Gere!. Kerken aangenomen. 
Kerl,eraad Lagmve St. Gmnd Rapids. 

De Synode neme kennis vaneen ingekomen grava~ 
men bij Classis Grand Rapids West tegen Art. 36 
onzer Belijdenis. Cl. GrOJlld Rapids West. 

;De ~Yllode Ilewe llotl! vall de co~cJusies in zake 
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leergesehillen genomen door de Synode der Ned. 
Ger. Kerken te Utreeht,1905. 

OZ. (hand Rapids West. 

De classis stelt aalf de Synode VQor, de conclusies 
in zake deleergesehillen, door de Synode del' Ned. 
Geref. Kerken aangenomen, te overwegen met he~ 
oog op eigene behoe!ten. OZ. Hudson. 

De Synode betuige hare instemming met de vier 
conclusien, door de Utrechts<?he Synode genomen, in 
zake deleergeschillen. (Jl. Grand Rapids Oost. 

De Syn. neme aan de korte verklaring del' daarin 
vervalte leerpuuten, uitgesproken door de Utrecht· 
sehe Synode der Gere!. Kerken in Ned. van 1905. 

a. 
gee!t. 

b. 
ken. 

Omdat. deze verklaring algemeene bevrediging 

Om de eenheid del' Kerk daardaar te verster· 
OZ. Iowa. 

XIV. RESOLUTIES VAN ROUW. 
BEKLAG. 

Dss. W. H. Frieling; W. Greve. 

XV. BENOEMINGEN. 
Synodale Camm. 
Synodaal Stated Clerk. 
Synodaal penningmeester. 
I.'enningmeester des Boards<ler Heidenzending. 
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Approbatie van Zending Boards- en Curatorium-

leden. 
J oden Z~nding Board. 
Emeritus Board. 
Commissie Kerkhu/p. 
"Psalql Revision" Comm. 
Deputaten naar Correspondentie kerken. 
Vertegenwoordiger bij N. C. A. 
TVachter Comm., enz. 

XVI. PLAATS DER VOLGENDE 
SYNODE. 

De Synode vergadere in 1908 in Muskegon. 
Cl. Muskegon. 

Getrouwafschrift. HENRY BEETS, S. C. 
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