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ACTA DER SYNODE 
VAN DE. 

Christelijke GerefOrnleerde Kerk 

Gehouden van 17 tot 26 Juni, 1908, 
. te Muskegon, Mich., V. S. A. 

Morgenzitting, 17 Juni. 

ARTIKEL 1. 

Woensdagmorgen, 10 ure, in ere Eerste ehr. Geref. 
Kerk, Terrace St., Muskegon, Mich., werd deze Synode 
te zamen geroepen door Prof. L. Berkhof, vice-president· 
der Synode ·van 1906., die ook den vorigen avond het bid
uur voor de Synode had geleid in de TerraceSt. kerk, 
sprekende over 1 Petri 5: 2-4. 

Prof. Berkhof Iiet zingen Ps. 123: 1 en las Ps. 121 
en .122, sprakhet votum uit en hield daarna de volgende 

TOESPRAAK TOT DE SYNODE: 

Eerwaarde Broeders in Christus; predikanten en ouder
"lingen, afgevaa,·digd naar onzebreedste vergade
";ng; professoren aan onze Theol. School, prae

" adviseurs der Synode: 
".Genade, vrede en barmhartigheid worde u geschon

ken van God den Vader en van den Heere J ezus Christus, 
door de werking des Heiligen Geestes, Amen." . 

Geliefde Broeders: Dit oogenblik herinnert er ons op
nieuw aan, dat het leven des rnenschen een bestendige 
kringloOp vor1l1t. Daar zijn bepaalde oorzaken, die aI, 



zijn. ?c,o"";; verschijns"lelh . 
. gevolg ons i<E:rk,elij,k 
steeds voorCen maakt het,altijdweer n()ocizakelijk, 
als kerken 'in Syl)ode samenko111en. Tevens ons 
oogeIlblik zien, cia! er·bij deg-elijkvormigheid vanhet le
ven tach-' Qat(' steeds atwisseling is. Sl,echts een 'paar van 

I. d'e broeders; die twee jaren geleden de Synode uitmaak
ten, zijl1 th~ns ,veer met 011S saamgekoI1Jen. 

Ret is '0118 een aangeirarhe ta'ak, miJne' broeders;' om 
u in clit morgenuur het welkom toe, te roepen. Het daet 
ons.harte go~d, qat \¥ij weer zoovele broeders van Oost 
en West mogen' Ontll1,oeten, ze in welstand magen aan
schouwen, ze vaardig _ mogen zien tot den arbeid, waartoe 
de I-feere hen roept. Doch we willen het vaor u niet ver
helen, oat er bij de blijdschap, die we thans. genieten, ook 
e~n droeve snaar trilt in ons ha~t. Daar is onder OJ:?S een 
scheure gescheurd, die zich 'nog altiJd smartelijk doet ge-. 
voelenc . De Synode van 1906 koos Ds. H. Van Hoogen 

--tot haren pre~ident en. wij hadden het voorrecht aan' zijne, 
'zijde te arbeiden. Wij leefden natuurlijk in de verwach
ting, clat hij de Synode van 1908 zau openen,- want, al wa's 
Ollze braeder reeds ver op zijn jaren .gekomen, Jlij open
baarde nog sJeecls jeugclige kracht. Het mocht evenwel 
zoo niet ziji!; de Heere had hetanders bepaald. Hij.riep 
onzet1 braeder op_ uit het -strijdperk, en doet. hem' nu de 
rust cler kinderen Gods genieten. En- <:11 zijn onz~ harten 
tot droefheid gestemd, wij misgulll1en hem die "ruste niet, 
'maar danken den Heere'voor het goede, da.t hij ons \rele 
j an~n "in hem' heeft eloen genieten. 

N og een paar ailderen ontvielen 011S in de laatste twe~ 
j arcn. Ds. J. E. De Groot, die reeds ongeste1d was, taen 
de vorige Synode ~e Holland samenkwam, ontsliep -sinds ' 
in den Heere; en oak v00rganger J. Molhoek, van, Noord"e
laos, werd opgeroepen uit den strijd. Zij rusten van -hun
nen arbeid en hunne werken volgen met hen. Ons roept 
de Heere nog tot den ii-beid. Laat 01)5 werken terwijl 
het c1ag is, eer de nachtkomt, waarin niemand ·werken kan. 



, ruime om 'deri N aam Heere~ 'te 
Wij hobben in het vorige jaarfeestelijk mogenherdenken, 

. dat de Heere ons alsKerk reeds vifitig jaren droeg. De 
geschiedenis heeft bewezen,dat de Kerk, die ons dierbaar 
i~, levensvatbaarheid had. Dat er levenskracht in haar 
schuilde heeft hare bestendige, eerst wei lang~ame, maar la
ter zelfs snelle en krachtige ontwikkeling getoond. En nu 
past het on5 niet, dat wij ons daarop zouden verheff~n, 
maar wei, dat wij altijd met den dichter zouden uitroe-

, pen : "Heere, wij gedenken uwer weldadigheid in het mid
,. den UW!3 tempels." 

Al ontwikkelende kwamen we oak als Kerk steeds meer 
tofCzelfbewustzijn. Wij beginnen langzamerhand meer en 
beter te gevoelen, 'cIat wij 'een' eigen taak "hebben in dit .groo
teo land; wij vragen meer naar de zuivere beginselen, "die 
.ons bij al ons werk l~iden moeten; wij zoeken meer naar 
de 'rechte toepassing van die beginselen in verband met 
de toestanden, die wij vinden in dit land: Daarmede heb
ben we, .d~nkt me, de questie aangeduid, die zich nu ',~n 
-verschillende vermen aan de -Synode. voar-doet, en die nog
jaren lang onze kerken in dit land .zal bezig houden. De 
kennis van,onze beginselen-'en hunne zuiver~ toepassing. in 
verband met den geest vandit land is het groote centrale 

. punt; waaiop onze geest zich richte!l meet. En daaroin is 
deze Synode en zullen oak toekomstige Synoden voor ons 
20'0 gewichtig zijn. WiJ loopen ook in 'dezen £,tan twee 
zijden gevaar. Aan de eene zijde bestaat er gevaar, dat 
wi j _ in de toekomst in vele opzichten eenvoudig gaan volgen 
in het spoor, waarin andere ,kerken wandelen. Dat is na~ 
tutlrlijk zeer gemakkelijk; met allerlei utiliteitsredellen kan 
men zic~ vaak zeer goed diets maken, dat dat' het beste i5; 
en de andere kerken zouden ons natuurlijk prij2ien, zoo ':Vij 
dat deden. Aande andere zijde bestaat er gevaar; dat wij 
Nederland een'voudig in anes- gaan nabootsen; dat wi j, waar 
'wi j dezelfde beginse1en ,aanvaarden als oTIze broeders aan 
de overzijde -"van den oceaan, ze nu' oak op dezelfde. wijze 

,zoeken toe te passen; Wij kunnen. noch -het, eene noch het 



andere J!oedlietlren; 
beter bestudeeren. en. wi j .. moeten' de .to,estari,dell 
hoe l~nger hoe:-beter .leeren verst~.lanj om. ,toepas

. sing vande eerste rekening te houden met de laatste. Mage 
de Koning derKerk ook dezeSynode wijsheid geven, om in 
a11es de,'beginselen, die"ons dierba<l:r- zijn,. te handhaven~ en 
om 'praktisch. die wegen aan teo wijzen, ,die het meest de 
eer van Zijnen Naam en de komst van Zijn Rijk kunnen be
vorderen. Komt, zoeken wij daartoe den Heer~ om een 
zegen. Ik heb gezegd. 

ARTIKEL 2. 

N a gebed. door Prof. Berkhof werden de lastbrieven· 
ingediend. Pe volgende broederen bleken ter Synode te 
zijn gedeputeerd: 

Ct. Grand Rapids Oosl. 
Dss. J. J. Hiemenga, Y. P. De Jong, F. J. Drost. 
Oudd. L Drukker, J.Oosterhuis, J. Hendriksma. 

Ct. Grand Rapids Wesl. 
D~s. H. Beets, J. Keizer, F. Doezema. 
Oudd. E. Hekman, W. Hoek, A. Bosch. 

Ct. Hackensack. 
Dss. J. A. Westervelt, J. L Van Tielen. 
Ond. J. Boer. 

Ct. Holland. 
Dss. M. Van Vessem, J. Manni, R. L Haan. 
Oudd. H. Bosch,. G. W. Mokma, A. Peters. 

Ct. Hudson .. 
Dss. P. Ekster; L Bouma, H. Tuls. 
Oudd. C. Van der Kooi, F. Zeeuw, M. Beinema . 

. Cl. Illinois. 
Dss. C. De Leeuw, K. Kuiper, W. Borgman. 
Ondd .. P. G. De Boer, G .. ·W. Nyenhuis,S. Hoekstra. 

Ct. Iowa, 
Dss. E. Bos, T. Van· der Ark, L Van Delleno 
Ondd. G. Van der Hart, N. D .. Van der Kieft, W. Van. 

Steenbergen .. 



Dss. J.Wijngaarden,S.S. Heicle, J.Wa1kotten~ 
Oudd .. G, Trap, .E. Dekker, J..Schreur. 

Cl. Orange City. 
Dss. J.Gulker, J.Van 'derMey, L. Van Dellenc 
budd. A. Cupido, S. Van OtterloD, H. De Vries. 

Cl. Ost. Friesland.-
Dss: G. L. Hoefker, J. Plesscher, H. C. Bode. 
Oudd. H. Vande Riet, G. Sinke, A. Tjepke. 

ARTIKEL 3. 

De lastbrieven werden geaccepteerd. Oak werd be
slaten zitting te verleenen .aan de tbeologische professoren 
als __ prae-adviseurs, en aan Ds: A. Keizer als verslaggever. 

ARTIKEL 4. 

Als moderamen der Synode werd verkozen: 
President-Ds. J. Manni. 
Vice-President-Ds. 1. Van Dellen. 
Eerste Scriba-Ds. H. Beets. -
Tweede Scriba-Ds. M .. Van Vessem. 

ARTIKEL 5. 

Het moderamen nam zijneplaats in op 't platform: De 
president, Ds. J. Manni, sprak enkele g~paste w()orden van 
dank en verwelkoming, en ging in den.gebede VQor, waar
na de Synode verdaagde tot·2 ure ll. m. 

W~ensdag Namiddagzitting. 
ARTIKEL6. 

De vice-president, Ds.· 1. Van' Dellen, liet zingen Ps . 
. 119: 1, en ging voor in den gebede. Daarna las de presi-. 
dent de "Openlijke Verklaring" voor,door deSynode 

-staatiqe aangehoord e1J met "ja" beantwoord. 

ARTIKEL 7. 

BeslQten werd dezittingen tehQuden: voormiddags 



ARTIKEL 8. 
,', '''-

N adat .deSynodebesloten had am naar gewoonte door 
commissies van prae-:advies te ,·arheide'n, penoemde' de
praeses de- volgende broed~rs als ~ominissie om de commis
sies van prae-advies VQar te dragen: Dss. K. Kuiper, E. 

Bas, P. Ekster, J. J. Hiemenga, J. A. Westervelt, J. Wijn
gaarden, H .. C. Bode. OUdd. G. W. Mokma, E. Hekman, 
S. Van Ott~rloo. Deze. broeders verwijderden zich om te 
consulteeren. 

ARTIKEL 9 . 

. De praeses benoemd als C ammo vaar Rauwbeklag, 
Dss. R. L. Haan, F. J. Drost en S. Bouma;-- C ammo vaar 
ont'1!angst 'van deputaten van F corresponde;ntie ke.rken, 
Dss. J Walkotten, W. BorgIT)an, C. De Leeuw; Comm. 
vaoi Benaemingen, Dss. H. Beets, C. De Leeuw, J L. Van 
Tielen, T. Van der Ark, en Oud. A. Peters. 

ARTIKEL 10. 

De Synode luisterde naar toespraken van Dr. J. W.· 
Brooks van de Chicago Tract Society, en Rev. A. M. Mal: 
com .van de Associate Presb. Church. Op verzoek van deh . 

, president wet,:den deze broederen toegesproken door -den 
eer-steu scdba. Dr. Brooks' verzoek oin gemeentelijke 
colleden voar de Tract Society," werd verwezen naar de 
Comm.' voar "Varia" d,ie hi~rover en" over, dergelijke ver
zoeken zou rapporteeren. (Zie Art. 58, X.) 

ARTIKEL 11. 

De volgeride rapPQrten werden gelezen en vo.or ken-
o nisgev:ing aangenomell om aan de verschillende -,cornmis;

sies ad hoc te worden overhandigd : Rapport Synodale Com- . 
missie, (Bijlage I) ; Rapport Curatoril1m en Theo!. School, 
(Bijlage II); Emeritus Board; (Bijlage YI, Vg!. Art. 67, 
4) ; Kerkhulp Conimissie (Bijlage VII; Vg!. Art. 49), 



. De'Stated Clerk las voor de ing~l{Qmen brieveri van 
wege: 

1) de Geref. Kerken in Nederland, 
2) de Gen. SynodeRefd.Presb. Church, 
3) de Geref. Kerk in Zuid Afrika, 
4,). de Algem. Classis .. der .. Qud-Geref. Kerk 5h 

Duitschland. 
Met erkentelijkheid als kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 13. 

Gelezen en aangenomen het volgende Rappart der 
C omm. ter aanwijzing der C ommissies van Prae-advies:, 

Hooggeachte Broeders: .. 
U we Camm. stelt voar de' yolgeride C ommissi,es -van 

.Prae-advies.' I , ' 

1. Voor Theol. School en College. Dss. 'Kuiper, Man
ni, Keizer, Ekster, Van del' Ark; Ouderlingen Mokma, 

· Cupido, Drukker en Trap. Prae-adviseurs': Profs. Berk
. hof en Rooks. Dondenjagnamiddag te rapporteeren. 

II. Voor Inwendige en laden Zending. Dss. Van,fi~
len, Hiemenga, H. C. Bode, 1. Van Dellen; Ouderlingen Vari 
der ,'Kboi" De Boer, Van Otterloo en Schreur. Adviseut: 
Prof. Ten Hoar. 

ItI. VoorHeidenzending-._ Dss. Bos;-De Lee'uw, Beets; 
· Van cler -Mey; Ouderlingen H. Bosch, Oosterhuis, Boer en 
Beinema. 

IV. Publicatie, Kerkgezang en Belijdenisschrifteti. 
Dss. Haan, Borgman, Gulker, Westervelt;. Ouderlingen 
Z~euwJ Van Steenbergen,' Tjepkes en Dekker. Adyiseur; 

· Prof. Hemkes. . 
,V. I(erkenor.rje en Kerhregee1'ing. Dss. Plesscher, ' 

Wijngaardep, Drost, TuIs; 'Ouderlingen ' Peters, Hoek, Van· 
del' Hart en Hendriksma. AcJviseur, ProL Heyns .. 

VI, Varia. Dss. Doezema, De Jong, Bouma, L. ·Van 
.. Dellen; Oudetlingen Sinke, De V rie~s, Vall der Kieft en 
-A Bosch.. . 

VII. Voor Protest en Appel en Emeritus Board. Dss; 
VanVessem, Hoefker, Van der Heide, Walkotten; Ouder
li~gen Nijenhtlis" ,Van 'der Riet, Hoekstr~ en H~kman. . 



. Besloten te verdagen. tot Donderdagnamiddag 2'ure, 
ten eirlde' de comrnissies veor. prae-advi~es gelegenheid te 
geven tot'delibereeren. 

Ds. Beets sloat de namiddag ziftingmet dankzeggin.g. 

Donderdag Namiddagzitting, 18 J.uni. 
ARTIKEL 15. 

Ds. M: Van Vessem opende deze zifting nadat .Ps. 86 : 6 
was gezongen. De notulen der vergadering van W oens

. dag werden gelezen en geapprobeerd. Eene uitnoodiging 
0111 de "Hackley Th1anual Training School" des avonds te 
bezoekeu, werd -aangenomen vaor die leden der Synode die 
-tegenwQordig konden zijn. 

ARTIKEL 16. 
Ds. J.' Noordewier, de Synodale Penningmeestet·, h~ver

de het onderstaand V erslag~ dat aangenomen werd en over
gegeven aan eene commissie tot nazien der boe,ken, Ds. 1. 
Van Dellen en Oud. G. W. Mokma, die later rapporteerden 
dat de boeken in orde wareri. 

Oak werd besloten den aanslag voor deze. Synode te 
stellen op de,.tie" ,Celj·t per huisgezin.. De Synod.e vergoedt 
alleen de reiskosten def deputaten van ,huis naar 'Muskegon, 
en terug. 

Vers!ag van den Synodalen Penningmeester 
1906-1908. 

Ontvangen ;an vijI Classes ............ $ 1068.58 
Uitgaven: restitutie aan vijf Classes, 

Orange City, Hudson, Iowa, Ost Fries-
land, Hackensack ......... .' ....... . 

Te kart van vorig Synode iaar. __ ........ . 
Uitgaven van drukken van Agenda, Acta, 

336.91 
23.88 

reiskosten~ enz.,_ "enz................. 40"1.55 

Totaal u.tgaven ................... $ 768.34 
Batig saIdo, Juni 1, 1908 ............ , .. $ 300.24 

J.NOORD.EWIER, .' 
. ~ ;Syn. Perinil1g1:neester. 



Ds. Ekst.erJapp~rteerde 'nall1ells de .C;ritm: :Vqor -frae':" 
arlvies voor TheoL School en College zaken. . Het rapport 

. zoover als finaal aangenomen en goedgekeurd, luidde aldus : . ' 

. Rapport van deCommissie inzakede Theo1ogische 
School en College . 

. 1) "De Synode geve het Curatorium -instructie "aan
gaande de re-incorporatie der Thea!. School; de wet. in' 
Michigan geeft aan eene corporatie 30 j aren bestaans'recht. 

Hierop advi3eert -uwe COl11l11. te incorporeeren under the 
Act, Part 21, Chapter 218, Section 8140 etc., of the Compiled 
Lazos .of 1897. Aangenomen. __ ' 

Daarenboven gaf de Synode het Curatorium vrijheid om 
te incorporeeren 'onder twee "Acts," de eene voor het theo
logisch seminarie, de andere yoor de college. Deze.vrijheid 
werd gegeven opdat de Trustees zoowel als curatoren vaar. 
de College als voor het Seminarie, dus in tweeeriei kwali
teit in rechteil zu11en kunnen optreden. 

2) ·"De. Synodedringe er bij de .Classis op aanom 
Class£kale Penn£ngmeesters te benaemen.~' 

Hierop biedt uwe Conuu. 11 de volgende regeling aan: 
1) Het kerkelijk jaar loope van 1 Juni tot 31 Mei des 

volgendenjaars. . 
2) In iedere Classis zal benoemd worden voor den 

tijd yan een jaar een Classikalen Penningmeester" alsmede 
een secundu~. Deze zijn herkiesbaar. Ret werk van den 
Classikalen Penningmeester bestaat uit 't navolgende: 

0) Hij ontvangtde collecten en particuliere bijdragen 
voor alre kerkelijke fondsen. 

b) N a ontvangst moet hi j zoo spoedig mogeli jk kwitan
tie zenden p'er briefkaart, met aangifte in welk nummer 
van De Wachter de verantwoording geplaatst zal worden. 

c) Wekelijks moet hij in De Wachter'en in The Banner 
de ontvangsten verantwoorden. 

d) Op de eerste Classik. Verg. volgende op 31 Mei 
moet hij een jaarlijksch- rapport indienen, waarin wordt 
meegedeeld wat door iedere gem. voor de verschi11ende 
fondsen is bijgedragen. Dit rapport door de Classis goed
gekeurd zijnde, wordt door hem in De' Wachter en The 
Banl1er geplaatst. 

3) De Penningmeesters clerAIgem. Kerkel. Fondsen 
en hunne $ecundi word~n benoe~4 door· de- daarvoar be-



. staande 'C9mnlis:sie:s',.Het 
'·staat _11it 

a) Zi j ontvangen de Classikale penningmeesters 
d~ c911~cten en hijdrageri. Zij verantwoorden niet meer, 
gelijktot dusver de coll. en bijdragen afzonderlijk en weke
-Ii jks, m~ar. eens per maan~:l. en' c1ass,ikaal. 

b)' Na ontvangst moet hij zoo spoedig mogelijk kwi
tantte zen den per .briefkaart· met aangifte in, welk numm~r ' 
van De Wachter de veral1twoording geplaatst zat worden, 
. c) Op de jaarvergaderil1g moet hij een jaarlijkschrapc 
port indienen, waarin wordt meegedeeld 'War door iedere 
Classis is bijgedragel1·,. alsmede "en specifieke opgave van 
de uitgaven. _Dit rapport -door de verschillende commissies 
goedgekem-d zijnde, wordt door hen in De Wachter en 
Banner geplaatst. Oak moetel1 deze rapporten door de ver
schilleride secretarissen worden opgenomen in de synodale 
verslagen. . 

Redenen: 
"a) Eenheid van administratie. 
b) Vereenvoudiging van administratie. 
c) Besparing van onkosten. 
d) N auwkeurige controleering. Aangenomen. 

3) De Synode besluite wijziging te maken in het 
Reglement voor -het Cllratorium,_ Art. 5. Uwe commissie ' 
adviseert tot de ,wijziging en te lezen zooaIs hoet in het 

. Agendum gedrukt is: 
"rIet Ct1ratorium zal in de maand Juni zijne jaarlijksche 

vergad-ering' houden tijdens de examina. D~ examens wor
. den afgenomen door de Faculteit onder medewerking, van 
het Curatorium. Ret Curatorium beslist of een student 
tot hoogere studie bevorderd kan worden of op een diploma 

, aa,nspraak heeft. In Sept., bij 't openen def c-lessen, of op 
eenigen auderen tijd, kan een speciale yergadering belegd 
worden, _zoo net lVXoderamen -dit noodig oordeelt." 

Aangenomen. 

4) Prof. G.K . Hemkes: . Ten. opzichte van zijn 
I-Iooggel. adviseert uwe commissie. als vOIgt: ' 

a) Op, zijn verz9~~ eervol Emeritaat te' verleenen aan 
Prof. Hemk,es"met deze provisie, dat hij lid blijve vande 
Faculteit met adviseerende stem. 

b) _ D~t hij als Bibliothecaris der School fungeere. 
c) bat hij eenpensioen O1llvange van $5'00 per annum. 

Aangen~men. 

, . 



Aangenomen. ' 
6) Synqde herbenoeme' 

Penrlingmeester, Aangenomen, 

. ARTIKEL.18, 

.Daar het aftreden van Prof. 'Hemkes het verkiezen van 
6~n pre)fesspr in d'e·historische': the'ologie noodig rnaakte, be- c 

sloot .de -Synode een', gros te vQrmen van de meest geschikt 
geachte persone~ voor dezen leersto'e1. BesIoten te stem;-, 
menuit het volgende vi j ftal dat de'meeste stemmen had: 
Ds, G, D, De J ong, 41 stemmen; Prof. B. K Kuiper, 28; 
Prof. A. E. 13roene, 16; Dr. R.' Jansen, 12'; Ds. H. Be~tsi 10 .. 
Laatstgenoemde onttrok zich aan het vijftal, zoodat men 

~ overging tot het in comite bespreken der eerste vier~ N a 
bespreking werd besloten: "Aangezien Art, 79" Acta- 1906, 
(p. 48), niet door het Curatorium is uitgevoerd, vaor dit , , 

maal § 12, p. 37 der Kerkenorde, in functie te herstellen." 
Ds. E. Bas ging in den gebede voor. Daarna werd ge

stemd,met het eindresultaat dat Ds. G. D. De Jong gekozen 
werd -met 36 stemmen, tegen 21 op Prof. Broene vereenigd . 

. Hem werd tijd ter beslissing gegeven tot .; s. Woensdag-
morgen. (Zie Art. 45.) , 

ARTIKEL 19., 

De Synode verdaagde na dankzegging b'ij monde van 
Prof. Hemkes, die vooraf enkeYe gepaste woorden tot. de 
vergad'eril)ghad 'gericht, uitsprekende ;,ijne erkentelijkheid 
Y'oor het vertrOl1wen gedurenae. zijri jarenlangen profes-
sor.len arbeid door onze Kerk in hem gesteld.· . 

Vrijdag ,lVlorgenzitting, 19 Juni. 

ARTIKEL 20. 

Ds. R. L. Haan opende met gebed, na 't zingen van Ps. ' 
25: 2.· 



De Notulen der vergadering van, den vorigendagge, 
le~en 'e~ goedge'keurd: Aan ,Ds. W. "Bode, sec,undus :voar 
Ds. Doezema, werd ~nstemr:ning- afgevra.agd met, qe _ HOpen_ 
lijke Verklaring." . ' 

ARTIKEL 22. 

_ Prof. W. Heyns werd "aCl vitam'; gekozen _als profes-=
sor in de practische theologie met 50 van de 55 uitgebrach
te stemmen. (Vgl. Art. 62). Evenzoo werd Prof. J. G. 
Van den Bosch voor het loVen gekozen, met 53 uit de 54 
stemrilen. 

ARTIKEL 23., 

De professore!, W. Rinck, A. E. Broene (Vgl. Art. 52), 
B. K. Kuiper (Vgl. Art. 36), en E. L. Van DelIen (Vgl. 
Art. 36), V;rerden "herbenoemd voar een termijn van 6 ja-;· 
reno N amens de ?ynode wierp de eerste Scriba het Hballot" 

, voar deze verldezing. 

ARTIKEL 24. 

De C0111111. voor de Theol. School zaken, stelde het vol
gel1de voar naar aanleiding v~n. 't voorstel" van Cl. Illinois 
op 't Agendum:' . 

"De Synode neme in overweging wat er gedaan kan 
. en behoort gedaan te worden om anze College volledig te 

maken." . 
a) 'Dat de. Synode een opwekkend woord richte aan al 

de Classes, am de gemeenten onder haar ,ressorteerende, 
die nog niets of zeer weinig gedaan hebben; op te ,vyekken 
hare- roeping in dezen te betrachten; . 

b) Dat 't Cllratorillm worde opgedragen_ om te trach-.. 
ten met~ twee jaren tot -de organisatie van eene voUedige 
College over te gaan. Aangenomen. 

Verder werd het volgende voorstel aanvaard: 
"In betrekking to( de voorgestelde verplaatsing of ver

grooting der Theol. School; besloten aan het Curatotiu111 op 
te dragen om rond te zien naar geschikte gronde:q. en ver
krijgbare fondsen, en de volgende Synode met rapport te 
dienen. Ter voorziening in het gebrek aan plaatsruimte 
wordt aan het Curatorium volmacht ver:-Ieend tot het huren 



'~,~4~~~j~. Ctiraforitiin" voege _ --de Imbli-' 
catie:van deie-zaak het'verzoek om- de eventueele ,aanbie
dingen in te zenden: v66r 1 September.' Ip,dien het, nadat 
allen onderzocht zijn, mocht bliiken, dat er een aanbod 
bij is, dat bijzonder yo.ordeelig en geschiktJs VOQr ons do.el, 
dan heeft- -het Curatonum _het recht om d~t te aanvaarden, 
in het geval dat andersdeze gelegenheid zou ontgaan. 

ARTIKEL 25. 

Oud. L. Drukker sloat deze sessie. 

Vrijdag Namiddagzitting. 
ARTIKEL 26. 

Frof. W. Heyns opende de samenk0111st door Fs. 119: 3 
- te la~en zingen en in den gebede God,s zegen if te -smeeken. 

ARTIKEL 27. 

Werd voortgezet de discussie over het rapport van 
prae-advies in zake de Theol. School, luidende als voIgt: 

Vercler heeft uwe commissie inzage genomen in het 
laatste gedeelte van het rapport van -het _Curatorium, zie 
Acta 1906, pag. 35, V, en adviseer! der Synode: 

1) am het eerste gedeelte van het rapport van het Cura
toriU111 goed te keuren, dat aldtls luidt: De Synode' beant
\vDarde ere vragen van Prof. Ten Hoor bevestigend. .Deze 
vragen zijn: 

a) "Mag ik in het onderwijs uitgaan van het beginsel, 
dat God is het object der Theologie." . . 

"b) "Mag i~ daarin oak uitgaan van het beginsel, dat 
de . Kerk het hoogste gezag heeft over de Theologische 
wetenschap en over onze Theologische School?" 

2) Om,ingevolge de opdracht der vorige Synode 
om gronden aan te geven voor het tot dusver ingenomen 
kerkelijk standpnl1t, het volgende nit te spreken:. 

"Deze opdracht van de Synode gaat uit van de ge
rlachte, dat onze Kerk tot dusver in deze zaak een bepaald 
standpunt innam, 't standpunt n.1., dat God is .het object 
der Theologie,' en dat de Kerk het hoogste gezag heeft over 
ck TheoL wetenschap en de TheoL SchooL . N u bedoelde 



zou 
'geleid" zDllder 

~ opsomde, die ,'later weI' tot ver-
dediging van die positie zijn aangevoerd. En dan meent 
nwe comm., dat de Kerk dit standpunt heeft ingenomen: 

I. ,Waf heteerstepunt aangaat op de volgende gronden: 

1). Omdat God ons in de Heilige Schrift wordt voor
gesteld als het voor~erp onzer kennis. Zie ~mder '- meer 
1 Joh.5:20,J6h. 17:3; , ' 

2) Omdat onze Belijdenis in Art. II zegt, dat wij God 
kennen door twee middelen, die _ d~J:Jla genoemd worden. 
Hierin en in hetgeen:daar,t'la volgt·ga~uit vap.~e ge
dachte, dat God het object onzer kennis is; , " '( . 

3) Omdat Geref.. Theologen in den loop des, Hj ds het • 
steeds' uitspraken, de een mind,er en de ander meer duide
lijk, dat in de godgeleerdheid God het object is. Zoozegt 
Calvijn:' Inst. Bk. I, Cap. 2, 31, "Door de kennis nu van 

, God versta ik die waardoor wij niet slechts begrijpen, dat 
er een God bestaqt, maar waardoor wij oak kennen 'hetgeen 

. wij aangaande Hem--wete"n moeten," 'enz. 
Mastricht spreekt, Deel I, p. 35, par. 45, (ed. 1749): 

"De Chr. godgeleerdheid is van ,God zonderling voort-, ' 
gekoinen, aangaande God en gCiddelijke zaken handelende, 
tot God strekkende en den mensch leidende en brengende." 

Bij Pictet heet het, (Chr. Godgeleerdheid, Deel I, pag. 
1): "Het Woord Theblogie, Godgeleerdheidbeteekent de 
wetenschap, die den mensch tot God en het Goddelijke' op- , 
leidf." Deze uitspraken zouden met vele andere kunnen 
vermeerderd. , 

II. Wat het tweede punt aangaat, op' de volgende 
gronden: 

1) Omdat volgens de Heilige Schrift der Kerke Gods 
de woordel1 Gods zijn toevertrouwd, Rom. 3: 2; zij de 
pilaar en vastigheid der waarheid is, 1 Tim. 3: 15, en zij 
zorgen maet vaor ,de oestendige vertrouwbare verkondigit;1g 
der waarheid-; ~ 

2) Omdat God aan Zijne Kerk- de belofteheeft gege
yen, dat Hij door zijn Geest haar leiden zou in al de waar
heid, en daarin dus waarborggaf, dat zij de waarheid Gods 
zuiver zou bewaren; 



3) Omdat de wordt met 
hetoog op depractijk, oogop debediening 
des Woords en de Kerk groot"belangi1eeft bij 
de v9r~ing v~n, har"e -toekomstige _ , 

'~Na eenige discussie kwam er een substituut voorstel: 
,"De Synode keure het besluit· van het Curatorium goed en 
aanvaarde daf met dien verstande, clat de Synode een com
missie benoeme, om zich in te denken op de verhouding van 
de Theol. School tot de Kerk, om daarna op de voIgende 
Synode.,e rapporteeren. Dit werd verworpen. Nu werd 
een ander substituut voorstel gemaakt van den volgenden 
inhol1d: HWat het tweede punt aangaat, voar zoover het 
betreft de verhouding van de Kerk tot de Theol. School, 
de Synode uitgaande van den· feiteIijken toestand, dat de 
Kerk de Theol. School gesticht heeft en haar onderhoudt, 
spreekt uit, dat zi j deze bestaande verhouding opvat in de
zen principieeJen zin, dat de Theol. School als inrichting tot 
de opleiding voor den dienst des Woords uitgaat van de 
Kerk, en dat zij dus het eigendom der Kerk is en onder 
haar gezag staat." 

N a breedvoerige discussie, oak over dit substituut, 
kwam er een voorstel om genoemd' substitUl1t' naar de ker
keraden te ze!1den, opdat .eerst deze en daarna, de classen 
het overwegen, en opdat daarna de volgende Synode in deze 
zaak besIisse. Verder ging de Synode, overeenkQmstig het 
besluit v~n het Curatorium, op' de. zaken niet in. 

ARTIKEL 28. 

De Synode verdaagde tot Ma.andag 2 p. m. Oud. Hek
man sloot" de sessie. 

Maandag N.amiddagzitting, 22 Juni. 
AXTIKEL 29. 

Na 't zingen van Ps. 119: 3 door de vergadering, open
de Prof. Berkhof met gebed . 

. ARTIKEL 30. 
Appel gehouden. Geene veranderingen, behalve dat· 

Oud. Ruster in de plaats was van Oud. A. Bosch .. Hij be-· 
aamde de "Openlijke Verklaring." Ds. H. FrijIing ont, 
ving zitting met adviseetenae' stem ,in de zaken der. Hei
deri Zending. 



Een~uitnoodigingder, G~odrich Transportation Co. om 
Dinsdag een tocht te nemen met e'en, harer, booten, met 
dank aanvaard. Besloten Dinsdagavondzitting, te hebben 
te beginnen orp 7 Ufe. 

ARTIKEL 32. 

N a het voar lezen 'en voar kennisgeving aannemen van 
het Rapport van den Board deT Heidenzending, (Bijlage 
IV), kwam in behandeling het r~pport der Comm. voor 
"prae~advies .in zake de H eidenzending. Rapporteur, Ds. 
C. De Leeuw. Het rapport, zooals ten slotte vastgesteld en " 
goedgekeurd, ,luidde als voIgt: 

Rapport der Commissie van prae-advies voor, de 
Heiden-Zending. 

Eerwaarde Vaders en Broeders: 
,Uwe c0111l11issi,~ heeft de eer -het v'olgende te kunnen 

. rapportee~en. 

1. De cOlTImissie .is 'Yap oOl-deeI, dat de concltJsies in het 
rapport over de vraag "of ,de roeping vaQr de Zending oak 
mag uitgaan van Classis of Synode," (Art, 108, 23,. Acta 
1906), aannemelijk zijn zoodat zij er zich mee vereenigtals
oak met de uitspraak van den kerkeraad clef Vierde gemeen
te, yan Paterson, aldus luidende: r~Aangezien de meer
dere vergaderirigen anzer kerken in Classes en.. Synoden 
,wettige vertegenwoordiging vormen van die k~rken, zoo 
volge dat nietalleen iedere kerkeraad in afzonderlijke zit-~ 
ting een Bedien,a~H dt;s V\T oords mag roepen, en hi het, ambt 
stellen, maar tevens, dat ook iedere Classis en Synode in 
gecombineerde zitting zulks mogen doen _waar een Bedie
naar des 'i\Tsmrds vopr gel11eensch~ppe1ijken arbeid noodig 
zij." Goedgekeurd: ' 

II. De Commissie meent zelfs, dat in~n verder behoort 
te gaan dan het rapport, overtuigd zijndc, dat waar en 
zoolang de_ Zending gemeenschappelijk gedreven wordt, 
de daarin betrokken kerken of Classis of Classes of Synode, 
naar 'het, geval moge zijn gezamenlijk behooren te roepen 
en- uit- te' 'ieilden. 

Hiermede ,zijn behandeld de instructies van de Classes 
Grand Rapids West, JllinQis ,en Orange City.. Tevens is 
.' · 



hi,err"e,!e venvorpen het voorstel 
rapport. Goedgekeurd.·· 

. . Tegen de aa;'neming van .P"nt II "werd hetvolgende 
Protest ingediend: 

PROTEST. 

. Ondergeteekenden prote.steeren tegen het besluit der 
Synode, vermeld onder nunimer 2 van het Rapport der 
'Commissie van prae-advies' vaor de ,Heidenzending.: 

Ten eerste, omclat er geen grondenl voor worden ,aall
gevoen), wat had inoeten geschiedel) bij de aanvaarding 
van zoo diep ingrijpend beginsel, 'te meer claar kerkeraden', 
en Class,es niet konden verwachten, dat een dergelijk voar"
stel ter Synode ZOU \~,rorden gebracht, en deze quaestie dus 
vooraf niet op beho,orlijke wijze. kon worden overwogen en 
-besproken ; .> 

Ten tweede, a). omdat dit besluit ~Ieidt tot het instellen 
van algemeene ambten, welke deSchrift niet kent na het' 
wegvallen van Apostelen en Evangelisten; b), omdat in 
het roepen tot die ambten de ambtsdragers zich hebben los 
te maken van de geme~nte bij welke pr:im-ordiaal het recht 
herust om te roepen zooals o. a. blijkt uit Hand. 1 :23; 
6.: 2-6; Hand. 13: 1-3; 2 Cor. 8: 19, alsmede uit Art. 31, 
Ned. Gel.; Art. 4 en 5D: K., en nit de formulier;'n tot be
vestiging van ambtsdr"agers; -c), omdat- de -kerkenorde, -yva.ar 
ze zulke algemeene ambten niet kent, geen provisie maakt 
voor de kerkelijke positie van de dns verkozen ambtsdra
gers, zoo,dat deze, schoon pienaren des Woord~, ambrs
halve geen leden kuimen zijn van eenigen kerkeraad; 
d), omdat dit beslnit ons onverbiddelijk voert in de "armen 
van het Collegialisme, dar ons van allezijden bedreigt. 

1. V AN DELLEN 
E. HEKMAN 
H. DE VRIES. 

III. In geval de Synode' het beginsel aanvaardt, dat 
voor gemeenschappelijk Zendingdrijven onder de heidenen 
de-roeping en,zending behoo'rt uit te gaan van de Classis of 
Classes of Synode, die het werk gezamenlijk ondenlemen~ 
adviseert l1we ~-commissie, dat de Synode een commissie 
van.drit~ Ieden benoeme om aan de-volgendt Synode te rap
porteeren en voar te stellen de noodige 'wijzigingeil ,in -het 
thans fl1ngeerellde reglement, mitsgaders in het forml1lier 
ter bevestiging van Mi9-sionaire Bedienaren ,des -W oords 
_onder de heidenen, opdat het een en- ander conform zij" aan 



, het a~ngehOmen1:>egitisel. 
Comm., zie Art. 80. 

IV.' Inbetrekking tot de insJructie. van Classis Iowa be
veelt de commissie aan het" voorsteL -dier Classis, dat de 
Board der Heidenzending voortaan drie-vierde der' reis
kosten voor den deputaat ter Classis betale, en weI:' a), om
dit Classis Iowa reeds zoovele reiskosten heeft; en b);. om
dat het vertoef van dien deputaat onder de broederenfinan
tieel der Zending ten goede komt door ziin optreden op 
Zendingsfeesten, enz. Goedgekeurd. 

V. De Board der Heidenzending gaf ons de volgende 
Voorstellen tel'" overweging, die uwe cotnmissie- ter goed~ 
keuring a?-nbeveelt. 

.' i. . Formeele approbatje der benoeming van Ds. G: D. 
De Jong als Penningmeester. Goedgekeurd. . 

2. Uitspreken van den dank der Kerk aan aen vorigen 
.Penningmeester, Hon. J. W. Garvelink. Goedgekeurd. 

3. Het definitief ontslaan van broeder A. Van der Wa
gen. (Vg!. Rapportder Heidenzending, Biilage IV, sub. 
II,) Goedgekeurd. .' 

4. Het zelfstandig maken van de Zuni Zending in be-._ 
trekking tot het principaalschap van de Navaho Zending, 
.zoodat de tegenwoordige dienaar des Woords te Zuni of . 
zijn eventueel opvolger principaal zij in eigen kring. Per
miss/ie- in verband hiermede om de noodige wijzigingen aan· 

, . te brengei1 in enkele termen in het reglement; met name 
Art. 25. In plaats van "De Board benoemt een der Zende
lingen als principaal Zendeling," aldus: "De Board be
noemt voar elk veld een del' Zendelingen als ,principaaY' enz. 
Goedgekeurd, met dieu_ verstande dat het elimineeren' van 
geheel. ciat principaalschap verwezen wordt naar de Comm. 
onder nun1111er III genoemd hierboven. V g!. Art. 80. 

5. Verlof tot het pla'atsen'van een onderwijzeres te Zuni 
tegen $300 per iaar met kost .en inwoning. Bedoeld is dat 
zulk eene zuster: a), De kinderen des Zendelings aldaar 
onderwijze; b), "field ,matron" ,werk verrichte; c)" begin ... 
ne met een christelijk schooltje te Zuni. Kamers voar het' 
een en ander kunnen gemakkelijk ingericht in het Zendings-

'huis. Goedgekeurd. ' 
G. Verlof tot het .oprichten van een hospitaal gebouw 

te·Rehoboth. Vooreerst een gebouw van ongeveer $2,500. 
Voor aanbouw~ geschikt. Goedgekeurd. 

7. -Verlof tothet benoemen van een christen dokter 

~: .. : 



voor, :die:, inrichti11g en. voor._ __'work,'-' voar. een 
beperkttermijn van/jaren, en een salaris van $1200 
per jaar, -evenals de dienaren des _ Wo6rds, Iitet huhne' ge
wane emolumenten, yolgens Art. 32, Reglt. Goedgekeurd. 

8.' Verlof tot het bouwen van een huis voor dendokter 
en zijn gezin; voor ongeveer $1200. Goedgekeurd. 

9. _Verlof tot eene speciale collecte voor het doe! in 6 en 
8 genoemd. Toegestaan. 

10. Verlof om zoodra et behoefte aan is, eene "nurse" te 
mogen benoemen-voor'het Rehoboth hospitaal. Toege~taari._ 

11. Omtrent het- volgende punt onthield de commissie 
zich van advies, en stuurt het zonder meer door 'na'ar de 
Synode. _ . 

De Synode wordt er mede in kennis gesteld, dat ome Zen
delingen in verband met--andere, Protestantsche Zendelingen 
in die streken zijn vergaderd-geweest in conferenti~, en zijn 
overeengekomen riiet aIleen om ,gewenschte eenheid_ in . rle 
taal en spelling en terminologie, der Navaho puhlicatie3 aan 
te brengen, i11aar ook om het Zendingsveld onder de Nava
hoes te verdeelen onder _ de v:erschillende gezindhecteri <lie 
er thans arbeiden. De "Navahoe Exploration Committee" 
dezer "Southwest Indian 'Conference" nu, heeft l1a rijp 

- beraad, aanbevolen dat het veld random Tohatchi, n. L 25 
mijlen noord daarvan, 60 mijlen zuid, 15 mijIen west en 
160 mi jlen oost, met ongeveer 5000 of 6000 Indianen, voar 
.rekening onzer Kerk zal zijn, De Board vraagt hiermede 
aan de Synode of zij hieraan hare' adhaesie kan'ver1e:enel,1. 
De inspecteur die e.en der conferenties bezocht in 1907 
bracht een gunstig rapport uit over den arbeid der con fe
rentie die hij bijwoonde. Voor kennisgeving aangenomell. 

"12. Verder adviseert uwe commissie verlof te geven 
tot het beroepen van een tweeden- Zendeling onder de Nava' 
hoes. Het doel is hem te vestigen Of te Covered Springs, 
in 't Indiaansch Tho~i-isjee, 25 mijlen ten noordoosten van 
,Rehoboth .en 40 ten oost-zuid-oost van Tohatchi; of te 
Waa-in-tanh, niet ver van Seven Lakes, 20 mijlen l100rd 

van Mount Taylor, 60 mijlen van het spoor en ongeveer 
60 mijlen van Tohatchi en 35 mijIen van Covererl Springs, 
Of te Pueblo Alto. De Board is nog niet ten dode met het 
confereeren met de Zendingsforce welke van die genoemde 
plaatsen de voorkeur verdient, indien wi j sIec:hts een Zen~ 
deling erlangen. Noodig moest er een derde "'avaho Zen
delin'g zijn, maar de Board heeft geene vrijmoedigheid om 
dit, 'aan deze Synode voar- te ~ stellen._ Goedgekeurd. 



VerIo'!, 'tot: van:' 'een :tweet.icn . Zende-
ling: voor Zuni, zoo ,de ,weg da:artoe. open. is, vour 'de v~lgen : 
de.Synode. Goedgekeurd.; 

14. " Ook 'adviseert uwe commissie om ~te vr.rg6eding 
van den Secretaris en van den Penningmd-ste!" d~r Heiden
zending van $50 te verhoogeil tot $100, wijl hun werk 
al meerder wordt en hun verantwoonlclrikheid steeds toe-
,,,'emt. Goedgekeurd. .. ......, 

15. Ten slotte wordt er kennis van geg-even. dat 'le vo1-
gende broederen werden gekozeri of 'herkozen~ ~om h!lnne 

'Classis te vertegenwoordigen 'als leden des Boards, waar:" 
yoor de approbatie der Synode v~rzocht wonlt: 

Grand Rapids Oos!. .. ~ ....... Ds. J. B. Hoekstra 
Grand Rapids West. ............... Ds. H. Beets 
Hackensack ...................... Ds. J. Dolfin 
Holland ..................... Ds. W. Do Groot 
Hudson ................ . t • • Ds. (;~ vVestenberg 
Illinois ........................ Ds. E. Breen 
Iowa ................ : .... Ds. T. Van der Ark 

. Muskegon ........ _ ................ DB. R. Bolt 
Orange City .............. Ds. W. P. Van Wijk 
Ost Fries1a"d .......• : ........... DR. H. Ahuis 

Goedgeken rd. , 
ARTIKEL 33. 

Oud. G. W. Mokma sloot de verg;tdering met dankzeg-. , 
gmg. 

Dinsdag Morgenzitting, 23 Juni. 

ARTIKEL 34. 

De Synode zongPs. 86: G. Ds. Vvestervelt opendemet· 
gebed. 

ARTIKEL 35. 

Besloten d<3:t het 1110deramen _de literarische profess'Oren 
(Ait.23), officiee1 hunne herbenoemingmededee1e.· 

Aan de theologische professoren . (Artt. 18, 22,) zond 
het moderamcn alreeds be-roepingsbrieven. 

\ "-



Op zijn verzoek werd Prof. E. L Van Dellen (zie 
Art. 23), 'twee jaren "leave of absence" toegestaan' tot 
voortzetting zijner studien. (Zie Art. 37, 6), Oak gaf 
de Synode verlof aan Prof. B. K. Kuiper· om de herbenoe
ming als literarisch professor (Art. 23), aan te nemen; on
der voorwaarde dat hij het recht heef! om zich te eeniger 
t(jdberoepbaar te laten verklaren en desverkiezende eene 
roeping aan te nemen. 

ARTIKEL. 37. 

Voortzetting van het Rapport voor prae-advies voor de 
,Theol. School zaken. Rapporteur, Ds. P. Ekster. ' 

1) Wat betreft Art. 79, Acta 1906. Uwe Comm.is van 
oordeel dat dit art. naar het Curatorium terug moe\. Zij 

- voegt er aan toe, dat het art. ook gelde voor de Litt.Pro
fessoren, zoowel als voor de Theologisch'e. Aangenomen. , 

2) De Syno£ie spreke de wenschelijkheid uit, dat op 
onderscheidene plaatsen in ons land, "Academies" worden 
opgericht, waar het onderWijs gegeven wordt in Gerefor
meerden geest.c-Classis Illinois 

Uwe comm. is van oordeel, dat dit zeer,wenschelijk is. 
Aangenomen. 

3) Het derde punt op de zevende bladzijde van het 
Agendum van Classis Hackensack: De Synode herzie .haar 
besluit aangaande het getal Curatoren uit elke Classis, 
pag. 30, Art. 62, Acta Synodi 1906, en hebbe een Curator· 
uit ell~e Classis. Gronden voar herziening: 

1) Verandering in de methode van examina. 
2) Vermeerdering van Classes. 

Uwe comm. oordeelt op dit punt niet te moeten ingaan 
vanwege de verandering, die de Synode in het reglement 
van het Curatorium reeds '-aangenomen heeft., Aangenomen. 

4) De Synode bepale, dat studenten, die in het verre 
Oosten -of die west van de Mississippi WOllen, van het be...; 
talen van leergeld aan onze School te Grand Rapids geheel 
vrijgesteld worden, als een billijke tegemoetkoming van 
de hooge reiskosten, die zulke studenten elk jaar hebben uit 
te keeren,-Classis Orange City. 

Uwe comm. is van oordeel, dat studenten, die in Mon
tana, Wyoming~ Colorado'en New Mexico ~n 'west van deze' 



AangenotiJ.en . 

. 5) In verband- met de instructie. van Cl. Hudson, Acta 
- 1906, Art. 62, 6: "De Oassis adviseert, dat de op te richten 

Collegettitga van de Kerk en aan de Kerk verbonden blij
ve," heeft uwe comm. het navolgende te' rapporteeren : 

Uwe comm. vat de- vraag naar de verhouding' waarin- de 
College in de toekomst tot de .Kerk zal s!aan, ntet opals 
een vraag, die>' zij in principieelen

j 
zin behoeft te beant

woorden,. en dat om de volgende redenen ': 
1) omdat, gesteld zelfs dat men als beginsel aanvaard

-de, 'dat de Kerk zorgen moet zoowel voo-r de litterarische als 
. de theologische opleiding' van hare aanstaande Dienaars, 

zulks I1ier den doorslag n~et _kan geven, dewijl ook in de 
toekomst .'de College niet aileen een opleidingsschool zal 
~ijn, maar ook een algemeene inrichting voor h{joger~ 011-

derwiis ; 
. 2) omdat, schoon het in principieelen zin zuiverder 
is, dat een College opkome uit particulier initiatief, het toch 
niet kan worden ontkend, dat de Kerk, zoo zij -dit om de 
eene of. andere redenen. wenschelijk· acht, het recht heeft, 
om een College' te, on-derhouden en te besturen; 

3) omdat het "uitgaat~ van de Kerk" in betrekking 
tot de College aileen. kan bedoelen, dat de.Kerk haar on
derhoude, verzorge en daarom het hoogste zeggenschap 
hebbe; niet dat de Kerk ambtelijk door hare organen het 
onderwijs geve_ Drt laatste geschiedde tot dnsver ook niet. 
Om al deze red'enen_' schijnt het uwe comtTI.. tOe-, dat prac
tische ovetwegingen in dezen moeten beslissen. En dan _ 
(ldviseert uwe. comm" dat ?e College aan de Kerk verbonden 
blijve in dezen zin, dat de Kerk haar onderhoude en verzor
ge en het hoogste zeggenschapover haar hebbe: 

1) omdat de Kerk dan meer zdcerheid heeft, dat 
men oak in de College zal rekenen met -de speciale eischen, 
die er in dit land· gesteld moeten worden voor hen, die tot 
leeraar worden opgeleid; -

2) omQat naar het ons toeschijnt de College finan
tiee! beter gewaarborgd is, als zij aan de Kerk verbonden 
blijft, dan ,wanneer iij 'da-arYan wordt losgemaakt; 

- 3) omdat het 'am practische redenen niet weI uitvoer
baar is am op andere, wijie' een College te onderhouden ·en 
te besturen. . 

6) Daar Prof. E. L. Van Dellen voor den· tijd van 
t\vee, jareil, "leave' of absence' heen, aan.gevraagd, stelt uwe 



voor: 
1) .• Mr. Johannes Broene,!\.. M., en Bachelor of 

Pedagogics',van -de,',Clark -University, -Worcester, Mass. 
. 2) -Cand. D. Mnyskens, A. M., van r:ynden, Wash; 

3) Mr. R. B. Kuiper, A. M., van Roseland; IlL 
Mr. Broene werd gekozen met 50 van de 57 uitge

. brachte stemmen. (VgL Art. 17, 5 en Artt. 36 en 62.) 
7) Verder stelt uwe comm. de Synodeer mede in 

kenp.is, dat de volgende broederen classikale- benoeini:ngen 
he1;lben, voor ':1= jaren voor, .het Curatorium, en _ b~veelt ze 
daarom ,ter benoeming aan: 

Classis Grand Rapids, Oost. 
Ds. J J. Hiemenga; Sec., Ds. Y. P. De Jong. 

Classis Grand Rapids, West. 
Ds. J. Keizer; Sec., Ds. H. Beets. 
Ds. F.Doezema, 2 jaren; Sec., Ds. L. Veltkamp. 

'Classis Hackensack; 
Ds. J. A. Westervelt, 4 jaren; Ds. J. Dolfin, 2 jaren . 

. Clossis H oUand. 
Ds. J. Manni.' 

Classis Hudson.' 
Ds. G. Westenberg. 

Classis Illinois." 
- Ds. K. Kuiper; Sec., Ds. B. H. Einink. 

. Classis Iowa. . 
Ds. T. Van der Ark; Sec., Ds. 1. Van Dellen. 

Classis Muskegon .. 
Ds.J. 1. Fles; Sec.;Ds. H. Keegstra. 

Classis Orange City'. 
Ds. W. P. Van Wijk; Sec., Ds. H. J. Heynen. 

Cl.assis Ost Friesland. 
Ds. J.:H. Schultz, 4 'jaren; Sec., D •.. H. Ahuis. 

Ds. G. L. Hoefker, 2 jaren . . 
. ' . . Geapprobe·erd . 

. De .aanslagvoor de Theol. Sl;hool werd ·wedenim be
paald 'op 60 cents per huisgezin, 



, Werd gelezen het Rapport van de Commissie voor de 
Algemeene J(os der Inwendige Zending. '(Bijlage III.) 

. Daarna kwam -ter sprake het rapport der (amm.- voor 
prae-advies voor de zaken del' I nwen4ige Z ending, Ds. l l ' 
Hiemenga, rapporteur. 

Het, aangenomene luidt als voIgt: 

Eer'waarde Vaders en Broeders: 
Uwe Cornmissie van prae-advies voar--de zaken, voor

kamende onder de rubriek: Inwendige Zending, heeft de eer 
het, volgende del' Synode te adviseeren: 

1. a) Betreffende de instructie van Classis Grand Ra
pids, ViTest, welke er bij de Synode op aandringt om in 
zike de Inwendige Zending tot de vroegere methode terug 
te keeren (tot v66r J uni; 1907, gevolgd) adviseert uwe 
Commissie daar niet QP in teo gaan, claar ieder Classis het 
best in eigen kring de eigenaardige behoeften van haar ter
rein kan b~oordeelen en behartigen. Aangenomen. 

b) Met het oogop de principieeIe bezwaren tegen de 
nieuwe methode ingebracht door Classis Grand Rapids, 
vVe'st, en den kerkeraad van de gemeente Paterson IV, ag.
,viseert uwe commissie dat de nadere regeling van dien af
beid door de Classis, in verband met de rqeping del' Zende
lingen, in overeenstemming maet zijil met het beginsel dat 
de Synode in dezen (Art, 32, .2), heeft aanvaard. Aange
nomen, (Zie nader, Art, 53,) 

2. Aangaande de instructies van Classis Muskegon en 
Classis Illinois om de samenwerking tusschen deze Classes 
en Cl~ssis Holland op te heffen, adviseert uwe commissie 
da<trop niet in te gaan, dewijl de Synode van 1906 geen be
paling van algemeene sa,nenwerking heef! gemaakt, In 
het speciale geval vanZendeling G. G. Haan oordeelt uwe 
commissie, dat deze Classes behooren te blijven bij 't be
sluit del' Synode, 1906 Acta, Art 67, letter C, a en b. Aan
genomen. 

3, Inzake de instructie van CIassis Muskegon 'om de on
derscheidene Ztmdings-comrnissies op te- wekken oin dt;! 
Zendelingen te voorzien V<in geschikte lectuur, ter versprei
,ding op de ,Zendings-velden, adviseert uwe comrnissie: 

a. De $ynode geve hare adhaesie aan, deze instructie. 
b, Vestige vooralde aandacht op De Wachter, The, 

Bann.erJ _ en Der Bote, als geschikte lectmir veer dit doeL 



c.Nd.viseere Zendings'commissie . in otlderhande-
ling te treden:met uitgevers dezer bladenoni. deze zoo. 
goedkoop mogelijk 'Voor dit doel tekrijgen. Aangenomen . 
. 4. 'Voorgesteld en' aangenomen Drn de 'aanvragen -om 

steun, door de verschillende Classes gedaan, (Zie Bijlage 
III) te approbeeren. . . 

5. In· zake de godsdienstige nooden der Hollanders in 
Zuid Amerjka_ werd een uitVoerig schrijven gelezen van Dr . . 
Van Lonkhuizen, thansaldaar. (Zie Bijlage XI.) In ver
b,and met eene in~tructie hieromtrent van de: Classis Grand 
Rapids Oost, besloten: 

a) De Synode besluitom voor den tijd van tweejaren 
$400 bij te dragen, uit de Algemeene Kas der Inwendige 
Zending; voor 't salaris van een Gereformeerd- leeraar in 
Zuid Amerika. 

b) Eene collecte aanbevolen voor het oprichten van ge' 
bouwen aldaar, (veronderstellendedat de Geier Kerken in 
Nederland hetzelfde doen.) 

c) Eene commissie zal benoemd om met eene camm. nit 
Nederland deze zaak te behactigen. (Voor comm. leden, 
zie Art 80; 16) . 

. d) De Generale Synode der N ederlandsche Geref. Ker
ken zal worden verzocht insgelijks eene comm. ie benoe
men en eene collecte opnemen: 

(Zie Art. 53 voor voortzetting van dit Rapport.) 

ARTIKEL 39. 

Ond. Van der Kooi sInH de samenkomst met dankzeg
ging. 

Dinsdag Avondzitting. 
ARTIKEL 40. 

Ds. J. Van der Mey opende de zitting met gebed, 
Ps. 68: 17 was 'gezongen. Br. Heeringa, secundus voor 
br. H. Bosch, beaamde 'de "Openlijke Verklaring." 

ARTIKEL 41. 

N a het lezen en vaor kennisgeying aannemen van het 
rapport .der Wachter comm. (Bijlage VIII) begon de be
handeliftg van het Rapport van prae-adviis over Publicat,e 



z.akeli,. .- e·~z. r",mortel1r:, De ,aangec 
i10mene artikelert ;d'jri.-: 

, ' 

l.~'De SY)1ode besluite, 'dat De' Wachter in boekformaat', 
uitgeg~ven worde."~Cl. Iowa. . 

. Uwe Commissie adviseert dat de Synode hierop niet 
inga om de volgende redenen ,: 

a J De meerdere kosten, Slechts' weinig van het geld, 
nu i gestort, zou dan 'uit het Wachter-fonds in de kas cler 
Theol. School vloeien, 

b) De mind ere inkomsten, N aar het rapport der 
Wac~ter Comm .. ~aren deze thans minder dan in het vorig 
ten'nijn. . 

c) Het aantrekkelijk formaat, De Wachter blijve ker
kelijk blad in onderscheiding van de andere geschriften on
der ons volk uitgegeven. Aangenomen. 

2, "De Synode besluite dat in De Wachter geen adver
-Jentien meer- -worden opgenomen vail land agenten en van 
patept medicijnen, als niet behoorende in een kerkelijk 
blad,~CL IlL" en "De Synode drage De Wachter Comm. 
_ op om niet langer de onbetrouwbare medicijnen-adve-rtenties 
in onS kerkelijk blad toe te laten,-CL Orange City," alsook 
van dezelfde Classis: "De Synode late niet Joe dat land-ad
vertenties in De Wachter opge.nomen worden, tenzij er vol
doende w,aarborg. is dat zij betrouwbaar zijn." 

Het advies der Comm, is, dat de Synode de Wachter
Comm. opwekke zeer voorzichtig te zijn in de opneming 
\;an dergelijke advertenties, daar menig abonne ?:ich hieraan . 
stoot. Aangenomen. - , 

3. De Classis verzoekt de Synode am uitgave van een 
offici eel Jaarboekje,.-CL G, R West," en "Een Jaarboekje 
warde officteel uitgegeven, en de voordeelen, na aftrek der 
onkoslen, ten bate der Theol. School.-Cl. Holland,'.' 

Uwe Comm, vindt datde Synoden van 1900 en 1902 
zich" dnidelijk over deze materi'e uitgesproken hebben, en 
adviseert daarbij ·te blijven. Gronden zijn: 

a) Mocht de Synode toen geen uitgeefster van J aar
boekjes .zijn, omdat zij geene roeping had, dan oak nu niet. 

b) Het boekje z9u in nauwkeurigheid er niet bij win
nen. OnvoHedige en onv61komene opzending" der statis
tiek zal bli jven bestaa)1, 

c) N a betoldiging van den daarvoor te benoemen Re
da-cteuf, het geene voordeelen V-oOf de Theol: School zou 
afwerpen, ,Adyies goedgekeurd. 



{. "Pie ~ynocJelierbe;'oemdeden Iioof(ireda'oteur, 
brieksclirijvers enden.administrateur va;" De Wachter. " 
Daar Ds. De Jong professor w~rd, zal De Wachter-Comm. " 
een ander-br . .lIs secundus redacteur benoemen. 't Jaar
lijkscli Iionorariulll van d~n Iioofdredacteur werd met $100 
per jaar verhoogd. Dat der medewerkers met $25, per 
annum vermeerderd. 

5 A. De Comm. voot prae-advies over het Rapport der 
Camm. in zake de principieele verhouding van d~ Kerk tot 
de S.S. en de godsdienstige Vereenigingell, (Acta 1906, 
Art. 108, 15), was naar 't oordeel der Synode niet geslaagd 
om deze principieeIe verhouding in_het rapport op te spo
ren, waarom de Synode op advies harer Camm. voor prae
advies, het stuk niet veor hare rekening nam; 
. a) omdat die Camm. bi j vernieuwing niet yond, wat 
door de Synode begeerd werd; 

b) omdat ook de opstellers zelve niet vermocliterr deze 
principieele verho.uding aan te geven. 

B. Wat het "Ontwerp van een nieuwen Sabbatschool 
Rooster" aangaat, besloten: __ De Synode benoeme opnie1}w 
eene Camm. 0111 de ~ -principieele verhoudingen naar._ onze 
Belijdenis, tussclien" de Kerk en de Sabbatscliool, aan te 
wijzen, en legge tQtzoolang de ingediende S. S.rooster 
ter tafel. (Zie Art. 80 voor leden dier Comm.) 

6. "Besloten, dat de sam groat $100 voor Iiet publiceeren 
van het Minderheids-Rapport over een Zendingsorde, en 
verschenen in een "Supplement .of De Wachter, Sept. 11," 
1907, nit de kas der Synodeworde genomen. 

7. Een verzoek van CI. G. R. West, dat eene extract" 
van aile rapporten aall en van de Synode, die in De Wach
ter gepubliceerd worden, gelijktijdig naar, The Banner" en 
Reformierte Bote ,worden gezonden, zoo mogeIijk in de ta
len, waarin deze bladen 'verschijnen, werd op aclvies ger 
Comm., a~nge~omen. 

ARTIKEL 42. 

"Onderling S. Hoekstra" sloat de avondzitting. 



ARTIKEL 46. 

Rev. R. J. G. McKnight sprak de Synode toe als depu
taat. der Synode der Ref. Presb. Church, Rev. Louis Meyer 
als "'field secretary" der Hebrew Missions, -en Mr'~ J. .M. _ 
Hitchcock vanwege de National Chr. Association. 

Zij werden beantwoord door den eersten scripa: 

ARTJKEL 47. 

Gelezen het Synodaal Rapport der Comm. voor de 
J oden Zellding .. 

- VOO~- ke1111isgeving aangeI?-0men. 
Ds. J. J.. Hiemenga rapp6fteel:de 

voor prae-advies: 

(Bijlage y.) 
namens de C ammo 

"Tei1 opzicp.te der J qden Zending heeft uwe Commissie 
het volgende te adviseeren. Inslructie Orange City: "De 
Synode Ieide de J oderrzendingin Gereformeerde Kerke
Iijke bedding." ." 

Uwe Commissie aeht het wenschelijk dat zulksge
schiedde, doch o01:deeIt datde tijd daarvoor nog niet rijp is. 

a) Omdat zulk een Zen ding te veel geld elscht; 
b) Omdat we voor zulkeen· 2'ending 'geen arbeiders 

hebben; , 
. c) Omdat de tegenwoordig", wijze vim werking .daar-. 



den:_ weK' kan "batien,' wijl de:, 'invf6ed, ',van: 0l1ze, Kerl<.!n' 
Zending -toeneelnt. . 

Daarom' adviseert'uwe Commissie,: 
a) Voorloopig op' dezelfde wijze voort te gaan; 
b) Orize deputaten aan te sporen hun invloed zooveeI 

""'5''''J'' te laten gelden 0111 deze Zending in Geref. bedding 
en 

deze, depntaten de volgende Synode dienen met 
. ten opzichre van'deze zaak" Aangenoinen. (V oor 

L0>l1111), leden, zie Art. 80.) , , 

ARTIKEL 48. 

Ds. Wi jngaarden las het volgende uit bet Rapport der· 
inzake Kerkenorde e1~ Kerkregeering: 0-

Classis Grand Rapids Oost vraagt approbatie van de 
waarop zij met den kerkeraad van Cutlerville .denkt 

t~r~::~~e;I~~I;r;i~~nl~dl!i,e~:n hij blijft weigeren zich aan de uit's vergaderingen te onderwerpen. In te
echter vraagt Classis Hudson om her

Synodaal besluit in deze zaak, en weI in 
dat aan den kerkeraad vrijheid van handelen ge

worde, wijl hem niet aangewezen werd op onbijbeI
sche gronden te handel en. (Acta 1904, Art. 139, 1, en 1906, 
Art. 43, 2.) ..' 

'De, Commissie adviseert allereerst uit te- spreken. dat de 
Classis, voorzooverre zij zich gesteld heeft ,_op het stand
punt door de Synode aangewezen, en gepoogd heeft dat 
hesluit ten uitvoer te brengen, kerkrechtelijk correct ge
handeld heeft. . 

Wat eehter het geven van de gevraagde approbatie be
treft, --de 'Commissie acht het wenschelijk, dat 'de Synode 
vooraf nag eens goed overwege of de vorige Synoden weI 
voI1edig ingelicht waren omtrent het concreet geval waar

,over het gaat. Het besluit der vorige SYnoden rust op de 
infonnatie dat de vrouw in kwestie geheel onschuldig in de 
zaak was. Doch na ontvangen inlichting komt het der 
Commissie voor dat. er bij het begin van de kerkelijke actie 
niet een volledig onderzoek ingesteld is, noch door den ker
keraad van' Alpine Ave" noch door de Classis, en dat beide . 
de zaak meet van de zijde der vrouw dan weI van de zij-de 
des mans onderzocht hebben, en. dat daardoor -het gedrag 
der vrOl1W in de scheidingsgeschiedenis in, al-te gunstig dag
licht kwam te staan. De kerkeraacl van Cutlerville dit in
ziende, heeft t(root hezwaar am haar als lidmate te blijven 
~ragen; niet alleen omdat hij zulks in strijd acht met Gods 



Waord" maar :bok 
. op advies deF Classis anders behandeld heeft,en ge-

meente er op staat datdir gevalook evenzoo behandeld 
warde .. 

De· gronden voor het oordeel des kerkeraads, dat de 
schuld van de onbijbelsche scheiding vooraIbij de vrouw 
ligt, zijn deze: a), hare weigering van het echtelijke leven; 
b'), haar driemaal wegloopen van den man, wat· destijds 
veel opspraak-verwekte; ,c)-, haar' indienen van een, cross
bilI, zi j het ook op advies van kerkeraadswege; d), hare 
weigering om al het mogelijke te doen om weer met haren 
man te verzoenen, en _ e), het getuigenis van har~ cuders, 
die v66r aIle kerkelijke actie in de zaak gearbeidhebben 
q;l'n de twee weer met elkaar te verzoenen. Zij" getuigen 
dat niet de man, maar de vrouw de oorzaak is waarom zij 
niet met elkaar konden leven, en dat hij wel, maar zii niet 
genegen was om weer te ,verzoenen. \ 

Zonder TIU uit te spreken wie van. beiden, de man of de 
vronw, de meeste schuld heeft, meent de Commissie tach 

. dat de kerkel'aad· voldoend bewijs geleverd heeft, dat ook 
de vrouw zeer schtildig staat aan die onbi jbelscbe scheidiiig, 
en dat het daarom zeer noodig is het Synodaal besluit te 
herzien. 

Het advies cler Commissie' is dus het besluit. als rus
tende op -onvoUedige informatie, te herroepeh, en dan" uit 
te s,preken dat deze vrouw na zoodanige a-ctieve scheiding 
niet weer h"ad mogen huwen met een ander. Gronden: 
Matth. 5: 32; 19: 9 en I Cor. 7: 11. Aangenomen. 

Zie_ verder Voortzetting van 't verslag over Kerken
orde, enz., Art. 54. 

ARTIKEL49. 
Besloten den penningmeester Van "KerkhuIp" $25.00 

-, als -gratificatie- te geven, uit het fonds, voor tot hiertoe ver
richten arbeid. Besloten hem voortaan $25 per jaar als 
honorarium te verleenen. 

ARTIKEL 50. 
Oud. Van del' Kieft sloat met dankzegging . 

. Woensdag Namiddagzitting. 
ARTIKEL 51: 

, Geopend met _'t zingen van Ps. 6,8: 10 en gebed door 



Ds. 
Beets;,i1am 'zitting' na "zijne ins'tenimillg te 
met de Openl1jke Verklaring . 

.. ARTIKEL 52. 

voo ... Ds. H. 
hebben~etuigd 

Voor de vergadering kwam een brief van Pro£.. A. E. 
. Broene (Art. 23), waa;in hij verklaarde de roeping die hij 
ontv'ing te aanvaarden; hiJ verzocht echter dat hem vergund 

'. werd -twee jal,"en "leave of absence" voor Hpost Graduate" 
studie; besloten dit laatste in te willigen. 

ARTIKEL 53. 

-- i Voortzetting van ,het Rapport der Comm. van Prae
advies voor de Inwendige Zen ding, rapp. Ds. J. J. Hie
menga. (V gl. Art. 38 hierboven.) 

Uwe ComIll. uitgaande van het aangenornen beginsel, 
inzake de Zen ding, (Art. 32, 2), heef! de eer het volgende 
der Synode voor te leggen'-

1. Uwe Comill. is van oordeel, dat de 'reg-eHng 'der 
. Inw. Zending behoort te berusten bij de Classes: . 

a. Omdat deze Zending geheel verschilt van de Heiden-
zending, wat aapgaat: 

1. De terreinen die bearbeid worden; 
2. De personen waarmee vye te doen hebben, 
3. De arbeid, die bij de In0. Zending verricht wonit in 

zwakke gemeenten. 
b. Omdat e1ke Classis het best \>ekend .is, met de eigen

aardige behoeften van. de locale Zendingsvelden. 
Aangenomen. 

2. De contractueele verplichting inzake de betrokken 
leeraars, gemeenten, Class-es -en Alg. Kas blijve gedurende ' 
den overgangsti j d gehandhaafd. Dit betreft: / 

a. Ambteli jke positie, 
b. Finantiee:le relatie, of van welken aard die mogen 

zijn. Aangenomen. 

ALGEMEENE BEP ALINGEN: 
Gedurende den Overgangstijd zu11en de volgende be

palingen gelden: 
1. Aangaande de finantien: 

a. Iedere Classis zal- voor dezen arbeid een eigen kas 
hebben; 



een .at,~e>ne<'1'le 
zal ziju, :s"teul1,_zaI worden- geboden 
vende Classes. _, 

c. D"at de naam "van deze algemeene ·kas zal zijn: De 
Algemeene Kas dey Inwendige Zending. . 

d. Dat iedere g'e111~ minstens driemaal per jaar voor 
dezen arbeid zal colle"cteeren, en dat de eerste collecte in 
de daarvoor bestemde (]assicale Kas, en de beide ,!ndere 

. in de Algemeene .Kas zal worden gestort. . 
e. Dat de Synode zal beschikken over de aanvragen 

_om steun, en het beheer der kas en de uitvoering harer be
sluiten zal opdtagen aan -eene daartoe' op iedere Synode te 
benoeI11en Commissle. Aan~enomen. 

2. Aangaande de C ammissie vaar de Algemeene Kas: 
a. nat ze den toegezegden steun in den loop des jaars 

mag verminderen, zoo door het vertrek van een of meer del' 
Zendelingen de uitgaven der betrokken Classis aanmerke-
lijk dalen. . 

b. Dat het moderamen, indien l1oodig, speciale verga-" 
derilJ-gen tal hauden. Een voorstel van het moderamen zal 

. aangeilomen zijn, zoo van de -overige zes leden, mi'9stens 
drie per brief er voor stemm en. 

c. Dat de penningme'ester, ingeval va~n tekort, procenis
gewijie zal uitkeeren, en de tekorten zal aal1.zuiveren, zoo
dra de kas dit toelaat. 

d. Dat de Commissie jaarlijksch in JUlli zal vergade
ren, . daartoe, tijdig door den. scriba bijeengeroepen,' am de 
ingekomen aanvragen te beoordeelen, de Synode dienaan
gaande van advies te dienen, ~n het rapport voor de SYr" 
node vast te stellen. Aangenomen. 

3. Aangaande de Classes: 
a. _ Dat ze verplicht zullen wezen aan de Commissie voor 

. de Algemeene Kas -de noodige inlichtingen te verschaffen. 
b.. Dat ze hunne aanvragen' am steun elk jaar moeten 

indienen op de vergadering van de Comm. der Algemeene 
Kas. / . 

c. nat iedere Classis door een lid vertegenw';ordigd 
zal zijn in de C0111m~ssie der Algemeene Kas~ en voor de 
respectieve leden secundi zal stellen ell de vacatures zal 
aanvullen, die door vertrek uit de Classis of anderszins 
mochten ontstaan. De Classis zal de Comm. mededeeling 

.,/ moeten elDen van gemaakte veranderingen. 
d. nat iedere -Classis elk kwartaal verslag geve van den 

arbeid in haren kring in De Wachter. 



e.DeSY110cfevragevandenpenn. der Coh;1nl .. 
Algern .• .JZas eene borgstelling van. $1500, en 
pe_l1'ningmeester een -,salaris toe yan $60, -en den 
van$40jaarlijks. Aangenomen. 

Verder adviseer! uwe Comm. der Synode: 
A. Een Comm. te benoemen van 5 personen 'pm een 

plan te ontwerpen. voor deze Zen ding overeenkomstig het 
aangenomen beginsel. 

B. Deze Comm. op te dragen, in dat te ontwerpen plan, 
vooral te zorgen dat de ambtelijke positie der Zendelingen 
in alle opzichten, gelijk blijve met die van aIle bedienaren 
~des '.iV aords, en 

C. Deze Comm. rapporteere op de volgende Synode. 
Aangenomen. (Voor leden der Comm. zie Art; SO, 17.) 

De Synode approbeerde formeel de benoeming der 
volgende 

DEPUTATEN DER COMM. DER ALGEM. KAS. 
Hackensack .................... Ds. J. Dolfin 

-Hudson ................ Ds. D. Van d~r Ploeg 
Muskegon ............ ' ........ Ds. ]: W. Brink 
Grand Rapids Oost. ........... Ds. F. J. Drost 
Grand Rapids West. ........... Ds. M. J. Bosma -
Holland ................ _ .. Ds. M. Van Vessem 
Illinois .............. Ds. H. M. Van der Ploeg 
Iowa ................ : .Ds. J. B. Van den Hoek 
Orange City ................. Ds. H. J. Heynen 
Ost Friesland .................... Ds. H. Ahuis 

ARTIKEL 54. 

De Camm. van Prae-advies voor Kerke11,orde en Kerk
'regeering rapporteert verder door Ds. ]. Wijngaarden. 
(Vgl. Art. 4S). ,'j 

Ret volgende werd aangen01~1en: 
1.' Verzoek om revisie- van Art. 34, 4, Acta Synodi 

1906, betreffendeden namiddagdienst op den dag des Hee
ren in de Engelsch sprekende gemeenten. Die Synode 
sprak uit dat de regeling der diensten bij den kerkeraad 
behoort. 

Op advies der Comm. verklaarde de vergadering dat 
de Synodevan 1906 het juiste standpunt hac! ingenomen. 

I' '. 



36 

II. . CL Grand R;'pids W estvraagt of Art. }8; K; 0., 
oak van kracht- is' bij de orgaliisatie' eener -(nieuwe) -ge
niee:pte binnen- den kring'eenet bestaal1'de, -plaatselijke kerk: 
zoo niet, dan spreke de Synode uit, welke 'rechten de pla:at-, 
seli jke kerk heeft il1geval van aanvrage om organiseering 
eener niellwe gemeel1te binnen de grenzell clef _,plaaJselijke 
ke1'k. 

Natuur1ijk geldt Art. 38 evenzeer van' gemeentestich
"ting binneil de grenzen eener bestaande plaatselijke ke'rk, 
also van elke andere gemeentestichting. Wat de vraag be
treft naar de reehten der plaatselijkekerk in geval vande 
sticl;lting eener gemeente binnen haal' -grenzen, _schijnt het 
antwoord voldoellde te wezen, dat tot zulk eene g~meente
stichting allen~~erst de toestemming van den kerkeraad moet 
,vorden gevraagd, en daarna oak die cler Classis. Zooals van 
zelf spreekt, heeft dan de kerk:eraad reeht om toestemming 
te weigeren. Maar dan blijft toch aan de belanghebbenden 
het reeht zich op' de Classis,· desnoods op de Synode, te be
roepeu, en dan is aan de Classis of Synode de beslissing, en 
moet tot die beslissing gevallen is, al1e~ in statu quo blij
ven. 2ie ook Acta 18~8, Art. 89. Aangenomen. , 

III. Classis Orange City wenscht dat de Synode de
pl1taten- ad examina benoeme volgens Art. 4, K. 0., opda! 
sIe kerken de toetating" tot de Bediening des W oords in haar 
midden k11nnen controleeren naar Art. 36, K. O. 

Ons aanslpitende aan de illstrllctie van Classis Orange 
City, achten wij het noodig dat Art. IV, K. 0., § 10, ge
schrapt, en daarvoor' het voIgende in de pIaats gesteld _-
\Vorde: . 

1. Naardien deze examina vol gens Art. IV, K. 0., 
geschieden l110eten ten overstaan van gec1eputeerden del' 
Synode, benoemt de Synode Deputaten ad examina, uit 
elke Classis een. Elke Classis zal daartoe een primus en' 
een secundus aan de Synoc1e voorclragen. 

2. Elk peremptoir exam en moet door minstens twee 
,van cleze Deputaten van nabijgelegen Classes worden bij
gei,:voond. 

3. ,Aan het einde van het examen, waar~ij zij gele
genheicl tot navraag zitllen hebben, brengen de Deplltaten 
een gemeenschappelijk, gemotiveerd advie$ uit. 

4. Indicn de beslissing der Classi's anders uitvalt dan 
de Depl1taten hadden geadviseerd, en het door hel'-examen 
zooveel men dat l100dig acht, of door onderhandeling met 
de .Ctassis zelve niet gelukt tot overeenstemming te komen, 
zoodat de Depl1taten zich met de b~slissing niet ktinnen 





de .Sacramenten bediena worden, .echter niet zonderpredi
king, en evenminzonder dat bij de bediening zelvede 
kerkeraad behoorlijk vertegenwoordigdzij om ,toezicht te' 
houden. ,Aangenomen'. 

.' . 
VII. Classis Ost Friesland vraagt 'continueerii\g van 

-de Comm. inzake revisie der Kerkenord_e, met eene op
dracht ais in het gedrukte Rapport omschreven is. (Acta 
1906, lOS.) 

1. De COllJ..lU. worde .. gecontinueerd, en aan haar wor
den toegevoegd de Profs. Ten Hoor en Berkhof. " (Zie 
Art. SO, 15, voor Ieden ervan.) 

2. Hare opdracht worde aldus omschreven: 
a." De beginselen der Dordsche Kerkenorde moeten 

ongekrenkt .gehandhaafd blijven; 
b. De Kerkenorde moet zoo kort)'n beknopt moge· 

. lijk zijn, en dient beperk! te worden tot de aigemeene en 
blijvende beginselen en regelen van Kerkregeering. En 
to,ch maet zij oak een z66 volledige regeeringsvonn ziju, 
ais een zelfstandige kerkgemeenschap zonder staatscontrole 

. noodig heef! voor een goede en volledige kerkregeering, 
c. In betrekking tot wat er gewijzigd, weggelaten en 

ingevoegd maet worden handele de Comm. ongeveer naar 
het gednikte Rapport in De Wachter van.1S Maar!. 

d. De Comin. publiceere haar concept in De Wachter, 
The Banner en Der Bote, v66r de volgende Synode, opdat 
deze het dan nazie en naar bevind er mede handeIe. 

Aangenorrien. 

VIII. In zake de vraag van Classis Illinois: "De 
-Synode wijze aan op welke gronden vondelingen, door ge'
loovigen aangenomen, den H. Doop kunnen ontvangen/' 
-leverde de Comm_ van prae-advies een uitvoerig reieraat_ 
Ten slotte, Besloten: 'eene Comm. te" benoemen om de vol
gende Synode vim rapport te dienen in deze zaak Ledeli 
der Comm:, zie Art. 80, 19. 

IX. N aar aanleiding van het voorstel van CI. Illinois 
in zake-van openbare belijdenis, bij ovet-treding van 't zc
vende gebod, v66r 't huwelijk, aangel10men 't arlvies-: deze 
fonnule yan openbare belijdei1is niet aan te ·nemen, rJla~r 
den vorm aan de kerkeraden over te laten; mits de beliF 
denis' minstens voar den volten kerkeraad gesch:edc, en met 
de namen ~an de gemeente bekend gemaakt worde. -

X. De CIassis ~GrandRapids West verzoekt de Synode 
dringend 0111. uiteenzetting van gronde~ vuor de ':1itspraak 



der van iS90, Art. a\dus luidende: ' Mag de . 
man van de -yrOllW zith wettig-liet _scheiden, omdat hij 

_ oversper bedreef, in geval hij bij het -leven zijllcr ecrsJe 
vrbuw weer in 't huwelijk treedt, lid der gemeente zijn? 
De Synodebean~woordde deze vraag ontkennend. Een 
concreet geval eischt deze uiteenzetting. 

Het is natuurlijk voor deze Synode onlTIogclijk on, 
aa? te geven op ·welke gronden een Synode nu biina 20 ja
ren geleden alzoo geoordeeldheeft. Wat zij doen kan is 
aIleen ,uit te'spreken, wat zij zelve voldoende grDnden V001~ 
zulk een besluit zou achten. En dan komt het ons voor. 
dat zulk een man geen lid der gemeente kan zijll, omdat 
zijn overspel wei zijn beleedigde vrouw heeft vrijgemaakt, 
maar niet hem. Hij bleef desniettemin voor· Go,l aan die 
vrouw gebonden, en zijn tweede huwelijk is I111tsdicn eell 
leven in overspel. Ware dit niet zoo, dan stand voor ieder 
de weg open, om ~door overspel zich van zijn wettige vrouw 
te bevrijden, en een andere die het voorwerp is van een 
overspelige begeerte, te huwen, en toch in vrede met de 
Kerk te blijven, door nadat alles met godde!oos opzet ge
schied was, door een openbare belijdenis zicb met de Kerk 
te verzoenen. De spits van de Goddelijke ordinantie: Wie 
zijn vrouw verlaat anders dan am hoererii, die doet over
spel; ware dan afgebroken; zij ware van haar kracht be
roofd. Er zou naar de wijze der Schriftgeleerden een weg 
gevonden zijn am Gods gecbod te ontduiken, en een besluit, 
dat zob iemand wel'lid der Gemeente zou kunnen zijn, zou 
het karakter dragen van een instelling, ,waardoor Gods 
gebod krachte!oos werd gemaakt~ Aangenomen. 

XI. De Classis' Illinois vestigt er de aandacht de.r 
Synode op, dat in sommige Gemeenten de Catechisatie 
·schijnt "leg te vallen, en verzoekt de Synode alle kerkera
~en ,te vermanen tot getrouwheid' in dezen, 

B esloten, met het oog op het gevaar om de catechisatie -
op den achte-rgrond te plaatsen of geheel te verwaarloozen, 
wekt de Synode al de Classes en kerkeraden ernstig en 
dringend op om hier tegen zoovee! mogeli jk te waken. 

, ARTIKEL 55. 

Aan Mr. G. A. Pegram, Michfgan I'State" Agent der 
National Christian Association,_ werd op zijn verzoek het· 
woord gegeven; hij werd -daarop in naam der Synode go.or 
den adj. scriba geantwoorc1. 



pleitte voor de Denv"r enwekte'op tot .. 't neme!l 
'van fentelooze aandeelen -om haar te hlilp teo kornen. 

ARTIKEL56. 

Besloten: om half acht avondzitting te honden. 
,Oud. Heering" sloot met d~nkzeggiJ;g. 

Woensdag Avondzitting. 
ARTIKEL 57. 

Na 't zingen van Ps. 84: 2, ging Ds. F. J. Drost voor. 
in '1. gebed. 

ARTIKEL 58. 

Ds. Y. P. De Jong las voor 'I Rapport der Com. 
van Prae-advies voor HVaria/' als voIgt: 

Eerw. Vaders en Broeders: 
Uwe Comm. heeft de eer 11 het volgende te rappor

teeren: 
L Het eerste punt waaropde aandacht dient gevcs

tigd is de instructievan Cl. Grand Rapids West, die de 
Synode verzoekt, dat zij het minderheids-rapport omtrent 
de Utrechtsche conelusies, door de Synode 1906, ter taiel 

.gelegd, aannem, .. Zie Acta 1906, Art. 93, 11. 
Betre,ffende deze zaak komt uwe Comm.' voor u met 

twee adviezen. Een meerderheids- en mi~derheids-rapport. 
M eerderheids-rapporl: De Synode wordt geadviseerd 

dat~ minderheids:-rappcirt aan te nemen. Granden: 
o. De vorige Synode heeft het meerderheids-rapport, 

- betreffende deze geschillen, verwOI;pen en blijkbaar het 
minderheidsrapport ter tafel gelegd, 6pdat het ,later weer 
in bespreking zou kunnen komen. Althans vele der depll
taten hebben het zoo opgevat. 

b. Dat er. oolc onder ons verschil van inzicht betref
de -deze punten bestaat.' 

c. Deze conc1usies algemeene instemniing vinden en 
'. alzoo geschi~t zijn' den vrecle en eensgezindheid te besten

digen. 
d. Wij deze vrede en eensgezindheid zoozeer ilOOcIig 

~ hebben met het oog op de vele a~dere gevaren, die ons in 
dit land on~ringen. 



. "Uwe 'Commissie "<1;;i',Pf'rt ",me,cp mil' op -het min-
derheidsrapport inzake de Utrec:hb;che conclusien' niet' 
nader in te -gaan. - Gronden': 

1, . Omdat de omstandigheden, die de Synode te 
Utrecht in 1905 tot deze coric1usien geleid hebben, onder 
ons niet bestaan. 

2, Omdat een Synode, zonder. dringende aanleiding 
hiervoor, 'niet tot een nadere verklaring van leerpunten 
harer belijdenis dient te komen._ . 

3, Omdat deze aanleiding thans onder onsontbreekt 
en de aanname vall- deze conclusien w-aarschijnlijk niet tot 
bevordering vall den geestelijken welstand -onzer kerken zOU 
verstrekken. 

Het me"'derheids-mpport werd aangenomelt. Zie Bij
, lage XII voor deze conc1usies, naar den officieeIen tekst 

der Acta der Generale Synode der Geref. Kerken in N e
derland. 

II.. Van Classis Holland komt het vOlgende: De Sy
node dringe bij aIle gemeenten onzer Kerk, doch in het 
bijzonder -bij onze Engelsch sprekende gemeenten er' op 
aan, dat men op alle mogelijke wijze het christelijk lager 
onderwijs bevordere. 

U-we Comm. adviseer,t dat de- Synode han~ instemming 
hiermede betuige. Gronden: 

a. Omdat het, bli jkbaar is, dat 'niet aIleen in somn1ige 
van onze El1gelsch-sprekende gemeenten;' maar ook nog in 
,andere gemeenten het christelijk lager onderwijs schijn
baar niet genoegzaam wordt behartigd. 

b. De behartiging van het chr. lager onderwijs meer 
en meer noodzakelijk .blijkt. Aangenomen, 

III N og was er een verzoek van Classis Holland: 
\lerzoek om Classis Hollai1cl te splitsen 'in Classis 

Holland met de gemeenten west van de town line tusschen 
de townships Holland en Zeelarid, en de townships' gelegen 
ten noorden, en ten zuiden dez€;r townships: South Olive, 

. West Olive, Noordeloos, Harderwijk, Holland (5 gemeen
ten), Niekerk, _Graafschap, E. Saugatuck; en in Classis 
Zeeland met de ge,meenten oost van de genoemde town 
line: Rusk, Borculo, "Beaverdam, Hudsonville", Zeeland 
(2 gemeenten), Overise1, Oakland, Drenthe, Zutphen, 
J ame.stown. 

Uwe Comm. adviseert dit yerzoek toe~ te staan. Gron
den: 



a. Hetgroot a.arita! afgevaardigden. . .. 
b. De moeilij!cheid van reizen, vporal in den winter. 

, ·A~ngenomen. 

IV. De Classis Grand . Rapids Oost verzoekt derSy
node de wenschelijkheid uit te spreken dat er ten opzichte 
van de terugbefaling· aan de Kas E. B. P. zoovee! mogelijk 
gelijkvormigheid kome. 

Uwe Comm. adviseert dat de Synode op deze zaakniet 
inga omdat zij op den weg der· verschillende Classes ligt 
en niet op dien van de Synode. Aangenomen. 

V. Van Classis Grand Rapids .West komt het vol
gende: 

De Classis vraagt de Synode om advies betreffende de 
volgende -zaak: De Classis adviseerde den kerkeraad 
Crosby SI. het attest van een lidmate, die haar man ver
liet en.in Wright, Iowa, wonen ging, naar de ge~eente al
daar te . verzenden. De kerkeraad der gemeente Wright 
stuurde het atte_st terug op advies van ClassisOst Friesland. 

Uwe Comm. adviseert der Synode uit te spreken: De 
Classis Ost Friesland heeft in deze zaak recht gehandeld, 
omdat in dit _geval het domicilie dezer vrotlw de W'Qon
plaats. van haar man geacht maet worden. Goedgekeurd. 

VI. Vervolgens vond uwe- Comm. op het Agendum 
een verzoek van den kerkeraad van Vogel Centre, _ Mich., 
luidende: "De Synope ~anctioneere het besluit del' Class is_ 
Muskegon il1zake de "Grange" Orde."-
. Hoewel vorige Synoden de kenmerken .der G. G. dui

delijk omschreven en het op zichzelfdus niet beslist nooo
zakelijk is aangaande deze" orde uitspraak te doef1~ ad
viseert uwe Camm. nochtans clat de Synooe hare adhaesie 
hechte aan het besluit van Classis Muskegon. Aange
nomen. 

VII. Classis Illinois verzoekt deSynode in 1910 
D. V. te vergaderen in Roseland, Chicago. In verband 
_hierrnede las llwe Camm. een verzoek, voorkomende op 
den ·Iastbrief van Classis Muskegon, luidende als voIgt: 
"De Classis "verzoekt de Synode nag minstens eenmaal in 
11uskegon te vergaderen." . 

Besloten werd om in 1910 D.V. in Muskegon te ver
gaderen. 

VIII. Vervolgens vraagt Classis Illinois: "De Synode 
-besluiteyoortaan' af te v~ardigen naar de·· Synocle naar het 



aantal 

door de Synode b~Ji:i~~~'!:;t 'Uwe Comm., hier niet op in te gaan. 
a. . Omdat het tegen de Gere~. Kerkenorde is; 
b. Wijl het zoukunnen leidentot mathtsconcentratie 

ter beheersching van de zwakkere ·Classes. Aangenomen. 

IX. Classis Gralid Rapids Oost stelt der Synode voor 
het aantal afgevaardigden te verminderen van 6 tot 4 nit 
elke Classis. Soortgelijk verzoek van Classis Hackefl
sack, h. I.: Synod decrease the number of delegates from 
each Classis. 

Uwe Camni.. 'adviseert "der Synode op deze voorstel
len niet in te gaan omdat onze Kerk zich steeds uitbreidt, 
en de werkzaamheden ·dus- steeds meerder en belangrijk.er 
worden. Aangenomen. 

X. Vervolgens werd uwe Camm. een schrijven over-
4andigd van de '''American Tract Society," alsook van de 
"American' Bible Society." Beider schrijven hevatte een 
verzoek om door eene collecte Q11Zef' Kerk geste~p.d te 
worden. Uwe Com111. adviseert der Synode dit aan- 'te·. 
bevelen wiji beide Vereenigingen een zeef nuttigen arb<::id.
verrichten. Aangenomen. 

XI. De door de Synode benoemde Commissie, ter be
studeering van de arbeidsbeweging en unions enz. (Zie Acta 
1906, pag. 66), overhandigde ons haar breed uitgewerkt 
verslag. Uwe Comm. adviseert dat de Synode dit rapport 
goedkeure en' in 't archief deponeere, en tevens het advies 
dezer Corum. aanneme, n. 1.: dat de Synode hetzelfde be
shIite aangaande deze zaak als de vorige deed. Alleen de 

-Corom. worde tot vi j f uitgebreid en telle twee professoren 
onzer school en college. Aangenomen. (Voor leden der 
Comm. zie Art. 80.) . 

ARTIKEL 59. 

De avondzitting werd gesloten met dankzegging door 
Ouderling H. De Vries. 

Donderdag Morgenzitting, 25 Juni. 
ARTIKEL 60.' 

Gezongen Ps. 133: 1, en gebed door Ds. J. L. Van 
Tielen. c, 



Notulen. van Dinsdagavond en Woensdagmorgeri en 
Ilamiddag gelezen en geapprobeerd. 

ARTIKEL 62. 

Prof. W. Heyns dee1de de Synode per brief mede dat 
hij zijne benoeming als professor, ad vitam, (Art. 22), ac

. cepteerde. Ook de beroepen professor J oh. Broene deelde 
, zijne aanneming mede. (V gl. Art. 37, 6.) 

ARTIKEL .63. 

In comite werel behandeld de zaak van 'het protest van 
br .. E. Van der Vries tegen de handeling del' Cl. Grand 
Rapids.' . De ,Synode nam inzage van al de notnlen en stuk
ken dies hetreJfende 'en van het rapport der Comni. van 
prae-advies. De pratesteerende en zijne. gade werden 
aangehoord en bepleitten hunne belangen~ Eer oe zaak was 
afgehandeld kwam de tijd ter verdaging. (Zie verder 
Art. 66.) 

Oud. Dekker sloot de zilting met dankzegging. 

Domlerdag Namiddagzitting. 
ARTIKEL 64. 

Opening metgebed door Ds. G. L. Hoefker, na't zin
gen vq,n' 'Ps. 119: 17. Werd aangenomen om 't aanbod in 
~e wiIligen der Muskegon Transit Co., voar eell traJ11tochtje 
door de stad, am 7 ure p. m. 

ARTIKEL 65. 

De Synode luisterde naar· toespraken van Ds. M. Ko
lyn, deputaat der Gen. Synode der R.c. A., en Dr. G. H. 
McDaniel, cen Ideurling, 't hoafd der UEnterprise Institute" 
van Chicago, Ill. Zij werden door den eersten scriba be
antwoord. Een verzoek van Dr.' McDaniel om aanbeve
ling eener collecte voor zijn werk, werd' van de hand ge
wezen wegens ongenoegzame informatie ·desbetreffende. 
Van~Ds. J. P., Winter, door de Ref. Church Synodevan 



1907,als dejlutaat aanecew·ez,eil. kwam een scll1~ijven inm~t' 
groetenis. 

ARTIKEL 66. 

Voortzettingder behandeling van. 'I. protest van E.. Van 
der Vries (ArL 63). Na rijp beraad werd goedgekeurd 
het advies -der Comm.: "Uwe -Comm. ,is derhalve ~an oor-

. deel dat de afzetting van Ds. E. Van der V nes d~or de . 
Classis Grahd Rapids 0051:, naar recht en waarheid is' 
geschied, en adviseert de Synode ,dat zij deze afzetiing 
goedkeure." Hij zal schriftelijk· verwittigd wor~e!1. 

ARTIKEL 67. 

Ds. S.S. Van der Heide rapporteerde namens de 
C amm. voor prae-advies voar Protesfen. Als aangenomen 
en vastgesteld Iuidt het als _voIgt: . ' 

1) Uwe" Connn. ontving een brief van een gewezen 
dooplid onzer Kerk Het geval is, dat dit dooplid behoorde 
bij een onzer gemeenten te Grand Rapids. Hij vertrok 
val1daar en ging ,vanen in de country in de kom van een 
gemeente Ol1zer Kerk. Zijn attest werd hem-tegen zijn 
wil-nagezonden. Daarom heeft hi j als dooplid bedankt. 

. Nu wenscht hij weer als dooplid hersteld te worden, en weI 
in de gemeente te Grand Rapids. 

Uwe Comm. adviseert, dat hij zich met zijn verzoek 
,,,eude tot den -plaatseli jken kerkeraad. Aangenomen. 

2) Venrolgens ontving uwe Camm.' een schrijven van 
een zekeren Ds, Tev~s, inhoudende een verzaek, dat de Sy
node pogingeli aanw~nde, dat hij kame tot eene beroeping 
in de Christ. Geref. Kerk in Amerika. 

U we Comm, adviseert dat de Synode er -niet op in ga, 
omdat deze zaak hier niet behoort. Aangenomen, 

3) In betrekking tot een ingediend appeJ van Ds. J. 
Dolfin, Ds. J. A. Vvestervelt en Ouderling Peter Starn et aI., 
omtrel1t een zekere handding der Classis Hackensack, merkt 
uwe Comm. op: 

1, Dat zevel1 gemeenten del' Classis op 20 Mei, 1908, 
besloteh hebben zich los te maken van onze Kerk; 

2. Dat op eene bijzol1dere vergaderil1g der Classis, 
gehoudel1 2 J uni 1908, het volgende besluit is genomen: 

"Aangezien~ het ilit de stem van de meerderheid der 
gemeenten dezer ,~lassis hlijkt, ,dat men ontevreden is met 



. de be.'ltaancieV"rh9.udin'g tusschen 
der Chr. Geref. Kerk, en 
worde opgeheven. 

Daaro111, . besloten: geh6orzau1ende aan de -stem dier 
gemeenten dezer Classis, de besta,ande verhouding met ge
noemde Synode te verbreken en aan_fe nenlen of te blijveu. 
bij den naam, waaronder men geincorporeerd is,_ namelijk: 
Tn,e Reformed Dut,h Chur(h,en om den. kerkelijken ar
bejd onder _dien naam voort te zetten. Ook besloten· dat 
er hi j de verschillende kerkeraden en gemeenteh dezer Clas
sis zal worden aangedrongen om oak -deze llaam aan te 
nemen en hUI1 kerkelijken arbeid onder dezen naam voort 
te zetten." ~ -

. 3. Terstond, na dit genomen besluit, hebben de bo
vengenoemde broeders zich op deze Synode beroepen. 
. 4 .. 't Blijkt,dat driegemeenfen, namelijk: Engle
wood, N" J., Paterson III, en Passaic (Prospect St.), hun
ne 'instemming hebbel1 betuigd met dit appel en de wensch 
hebben te kennen gegeven pm te blijven wat ze nu zijn: 
gemeenten vart de Chr. GereL Kerk. 

Uwe Comm." is van oorde,el dat deze zeven gemeenten 
gehandeld hebben in strijd met de H. Schrift, Geref. Belij
denis en D. K. 0, Hadden die gemeenten bezwaren tegen 
het een of ander in onze Kerk, dan hadden zi j in hooger 
beroep moeten gaan. 

Uwe Comm. ~adviseert derhalve, dat de Synode het 
appelvan de drie bewns!e broeders (Dss. Dolfin en Wes-· . 
tervelt en Oud.--Stam) goedkeure; voorts dat de Synode die 
zeven gemeenten wijze op het' verkeerde van hun doen en 
ernstiglijk vermane haar genomen besll1it te herzien .. 

Indien die gemeenten echter hieraan niet voldoen, 
dan-zoo adviseert uwe Comm.-erkenne de Synode die 
getrouw gebleven gerneenten als de Classis Hackensack der 
Christelijke Gereformeerde Kerk. Uwe Comm. advi
seert dat dan ook aan het verzoek del' getrouw geblevenen 
worde_ voldaan, dat de Synode eene Comm. van dJ;:ie per
sonen benoeme, die hun tot de· volgende Synode met raad 
en claacl diene. 

, De Comm. besta uit de volgende leeraren: Ds. J. W. 
Brink, Ds. H. Beets en Ds. w... D. Van der Werp. Goedge
keurd. 

EMERITUS BOARD. 

4) Volgens het rapport van den Emeritus, Board 



(zieBijlageVI. )heeftdie van 
jaarlijkschetoelage:,· '. 

Ds. Van den Bol<, $400; Ds: G. Broene, $300; Ds. R. 
Drukker,$200; Wed. Tempel, $200; Wed .. Broekstra, $200; 
Wed. Langereis, $200; Wed. Remein, $200;· Wed. E. R. 

. Haan, $150; Wed. Stadt, $150; Wed. Vorst, $150; Wed. 
Van Houteh, $150; Wed. J. -E. ·De .Groot, $100; Wed. 
Stuit, $100. . 

Uwe Camm. adviseert dat de Synode deze lijst van 
toelage goeclkeure. Aangenomen. . 

Oak heeft de Board een voorste1, dat de aanslag van 
22· cent per huisgezin voor deze· kas()p 20· cent ge1:iracht 
Warde. Alzoo besloten. 

ARTIKEL 68. 

, Oud. Oosterhuis sloat de vergadering met dankz~g- . 
ging. 

Vrijdag Morgenzitting, 26 Juni. 

ARTIKEL 69. 

Ds. De Leeuw opende met gebed. Gezongen Ps. 25 : 2. 
Ds. Veltkamp, secundtis voor Ds. J. Keizer, 1:ieaamde de 
"Openli jke V erklaring." 

De N otulen der vergaderingen van Wo~nsdagnamid
dag en ?-vond gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 70. 

Kwam ter sprake 't Rapport del' Comm. in zake Kerk- .. 
gezang en Belijdenisschriften. Ds. W. Borgman, rapp. 

Eerwaarae Broeders: 
Uwe C0l11111. vond bp het Agendum: 
1) "De Synode zoeke te bewerken, dat aan de onbe

sliste houding, die Ol1ze Kerk sinds.1890 jnnam tegenover 
het gebrl1ik der vrije liederen in den operibaren eeredienst, 
een einde warde gemaakt" en kome tot eene _besliste hand
having van Art. 69, D. K. 0., voo-r al onze gemee:r:tteri." 
-CI. Orange City. Hiermede komen de instructies van 
Classis Grand Rapids Oost: en Illinois bvere'en: "De Oassis 
verzoekt de Synode -het kerkgezang in al onze gemeenten 
en Classes in overeenstemming _ te brengert -- met Art. 69 der 
D. K. 0., en herzie hetgeen dienaangaande besloten werd 



opde. Synode en "De!3ynodebesltiite het 
kerkgezang in al gemeenten, in overeenstemming zij 

. met Art. 69, D.O., en herzie daartoe hetgeen besloten 
is in Art. 24, Synodale Acta, 1890." 

'Uwe 'Co111m.,. ziende dat het rapport van de Conlin. 
over "U niformiteit in kerkgezang" handelt over dezelfde 
materie~ is van 'oordeel dat dit rapport hierbij in bespre

'king moet worden gebracht, omdat het advies .daar ge
'ge:ren : 

a. Een eincle tracht,te makelJ. aan het onderscheid in ' 
het kerkgezang in al onze kerken; 
. . b. Eene poging zal zijn om het doel dat de drie Clas
'ses beoogen ter aner bevrediging, te bereiken.' "" 

Punt I wil dat de Synode officie;;1 uitspreke dat de 
D.K. 0., Art. 69, de gemeente, die deze K. O. aanvaard 
hebben, hindt aan_het zingen van Psalmen in hare openba:re 
bijeenko111sten en gemeentelijken arbeid; terwijl de aldaar 
genoemde gezangen aIleen bij wijze van concessie toege
laten worden; 

Hef advies inver Corum.- is, dit punt onveranderlijk aan 
te nemen: 

a. Omdal het alle twijfel opheft, aangaande het 
standpunt der Kerk -tegenover het gebruik der liederen; 

b. Opclat elke gemeente wete, waaraan zij,zich heeft 
te houden of zoekt te komen. Aangenomen . . 

2) Punt II wi! dat de kerken er bij worden bepaald, 
dat de Synode in 1890 het gebruik van 52 gezangen over 
den. Heidelbergshen C'Itechisml1s aan Classis Hackensack 
toegestaan heeft, doch verder aUe invoer van gezangen in 
Engelsch-, . Hollandsch- of Duitsch-sprekende gemeenten 
verbood en dat ook de Duitsch-sprekende gemeenten de 
concessie in 1884 gedaan is, d'at in de toekomst zooveel 
noodig en doenlijk is, voor Duitsch-sprekende prei::1ikanten 
gezorgd lOal worden, en dat in betrekking tot kerkgezarig 
met Dl1itschen volksgeest en traditie g~rekend zal worden. 

Ook dit punt worde door de Synode toegestemd: 
a. Omdat de eerlijkheid zulks van· ons vraagt, 
b. Om daardoor alle struike1blokken uit den, weg te 

rl1imen, waardoor de bemiddeling al dadelijk Z011 afstuiten. 
Aangenomen. 

3) Punt III vraagt eene Comm. te ben oem en, die met 
Classis Hackensack en Classis Ost Friesland onderhandelt 
of het niet mogelijk ware, dat zij van de aan hare gemeen
ten verleencle concessies afstand doen, en ook zij D. K. O.,~ 



Art. 
. ken 'eeredienst. . 

UWe" Comrn. meent dat ,dit te beter 'gaan zal, daar wij 
eerlang een nieuwe be.rijming dei" Psalmeri, althans iri het 
Engelsch, zullen verkrijgen. Aangenomen. 

Ook 't. volgende ainendement: Deze Commissie zal 
oak delibereeren. over het officieel erkennen van de enkele; 
liederen achter de Hollandsche Psalmen die niet met name 
genoemd worden in -,-Art. 69, K. 0., el} daarover rappor
teeren aan de volgende Synode, zoowel als over ~ertalin
gen ervan vaor 't gebruik in de Engelsche en Duitsche 
Psarmboeken. Voor leden def Corum-. zie Art. 80, 21, en 
vgl. punt 4 hier beneden. 

4) Punt IV wi! dat "eene Comm. aangesteld worde, 
die l:mar rniddelen omzie, am eenheid en eenstemmigheid 
met het advies der Synode van 1886, Art. 88, in het Ver
eenigings- en Zondagsschoolleven te bekomen." 

Uwe Comm. acht dat oak dit noodzakelijkis, omdat 
.. veel en velerIei, als uit het onderzoek der Comm. gebIe
ken is, in atize Vereenigingen enz. gezongen wordt. Op
gedragen aan de Comm. onder punt 3 genoemd. Aange
nomen. 

5) T~n slotte nam uwe C0111111. inzage van het "Rap
port il} zake Revisie van Art. 36 der Ned. Belijdenis," en 

,meent de Synode te l110eten adv~seeren hierop niet.in te. 
g<;tan: 

a. Omdat d~ Comni. van' Herziening, blijkens den 
inhoud niet wist wat door den term H erziening van Art. 36 
der Belijdenis; bedoe1d is; 

b. Omdat zij nit een menigte· van hypothesen eindelijk 
- van. eene veroriderstelling- is uitgegaan i 

c. Omdat na al het Iicht dat zij verspteidde dezaak 
in nevelen gehuld bleef. 

Weshalve de Comm. adviseert: 
a. Dat de Synode het Rapport terugzendt naar ge

noemde Comm. van Revisie; 
b. Dat de Synode zich dl1ideIijk uitspreekt wat zij 

van de C01TIm. begeert. . 
De Synode continueere daarom de Com1TI., Dss. S. S. 

Van der Heide, Veltkamp en Wijngaarden, en geve 
der Comm. de volgende opdracht: 

"In een noot warde .nadere verklaring gegeven van de 
gewraakte zinsnede van -Art. 36." Aangenomen. 
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Aangen'omen en goedgekeurd 't volgend 
RAPPORT 

in zake vertCfling der ,Belijdenisschriften enz. 
in 't Duitsch. 

Ee1'waarde en WelEerwam'de Broeders: 
Uwe Commissie ter hezorging eener Dtiitsche vertaling 

ouzel' B_~lijdenisschriften, Liturgie en Kerkenorde, (Acta 
1906, Art. lOS, 22), heeftslechts weinig te rapporteeren. 
Uit kerkelijke bladen vernamen we, dat de Oud-Gerefor
meerde kerken in Bentheim en Ostfriesland, Duitschland, 
precies denzelfden arbeid hadden ter hand genomen. 

Wij ontvingen dan- oak al spoedig van claar een schrij
yen, betreffende l110gelijke samenwerking van hare en onze 
deputaten voar deze' zaak. Deze corresponcientie., leidde . 
echter. niet tot een definitief resultaat en daarom toog uwe 
C0l11111issie aan den arbeid overeenkomstig haar mandaat. 

Heel wat hadden we reeds vertaald, en we hoopten 
ons werk met Gods zegen intijds --Voor' de Synode gereed 
te hebben, toert we van t1it~ Duitschland weer bericht ont
vingen,. en weI, dat men claar reeds met den arbeid gereed 
was en 11U gaarne aan ons het gewenscht getal exemplaren 
zou lever-en, om,-het op deze wijie voor de kerken daar en 
hier dragelijker te maken, wat 1e kosten van uitgaaf'betrof. 

U we Commissie overwegende: 
Dat de arbeid in Duitschland aan bevoegde handen 

was toevertrouwd; 
Dat de tiitgave nog w'el zoo goedkoop van uit Duitsch

land kan betrokken, dan ze hier kan geschieden; 
Bcsloot: 'om hierop in te gaan en voorloopig 250 exem

plaren in handig fonnaat en linnen stempelballd in Dllitsch
land te bestellen. 

Deze uitgave slnit i1atuurlijk de Kerkenorcle niet in. 
\Vij achtten het doelmatiger, de vertaling van- deze nag 
wat uit te stellen om redenen, die door den ~fgevaardigde 
van Cl. Ostfriesiand, die ook in deze Commissie zitting 
hedt, weI medeg-edeeld zu11en worden. 

Hopencle dat de Synode hieraan hare aclhaesie zal kun-
nen, geven, 

De Commissie ad hoc, 
J. TIMMERMANN 
G. L. HOEFKER 
J. H. SCHULTZ. 



·Prof. Berkhof rapporteerde over de vertalingderBe
lijdenisschriften ,enz.,in 't Engelsch, (Acta 1906, Art. 
108) . De Comm. was nog nietlnet haararbeidgereed, 
Herbenoemd en aangeyul~ naar Art. 80, 12, 

ARTIKEL 73 . 

. De Synode" werd toegesproken door' Congressman 
McLaughlin, als vertegenwoordiger der Muskegon Cham
ber of Commerce, die e~n stuk land voor onze College a~n
bood. 't Aanbod werd verwezen naar 't Curatoriurn. V gl. 
Art. 24. De eerste scriba beantwoordde Hon. McLaughlin, 

ARTIKEL 74, 

Ond. l\1okma las voor 't Rapport del' Comm. veor 't 
Halve-eeuw Feest (Zie Bijlage X.) Met dank aanvaard, 
De Comm. werd gecontinueerd ten verderen verkoop van 't 
"Gedenkboek." 't Thans aanwezig batig saldo, $337,60, zal 
g,estort in de Alg. Kas der Inwendige Zending. 

ARTIKEL 75.' 
Goedgekeurd de Resoluties van Rouwbeklag. (Bijlage 

IX.) . 
ARTIKEL 76. 

·Oud. Cupido sloot met dankzegging. 

Vrijdag Namiddagzitting. 
ARTIKEL 77. 

Openii1g met gebed, door Ds. S. Bouma. 
Ps. 84: 6. 

ARTIKEL 78. 

Gezong;~l1 

Gelezen en veor kennisgeving aangenomen de versla
gen van onze deputaten naar de N. C. A. (Acta 1906, Art. 
108, 5) en Joint Psalmody Comm., (Acta 1906, 108, 8 en 
Bijlage' XII dier Acta.) Inplaats voor Ds. Groen be
noemd: Ds. C.De Leeuw. De deputaten ter Joint Comm. 
gecontillueercl. Vgl. Art. _80 over ,Benoemingen. 



Rapporten onier deputaten naar Correspondentie 'ker-. 
ke11 in ons werelddeel (zie Bijlage. I); vaor. kennisgeving 
aangenQmen'. Evenzeer 'voor kenn-isgeving aangenomen 't 
gedrukt rapport der Comm. benoemd naar Art. 32, 2, bl. IG, 

. Ac~a Synodi 1906, over afscha£B.ng van Commissies enz. 
De Conim. werd gecontinueei"d. (Art. 80, 22.) , 

AR,TIKEL 80. 

Gelezen.het Rapport der Comm. voor Benoemingen. 
Vastgesteld en goedgekeurd als voIgt: 

f!J 1. Synodale COl11missie: Rev. J. Groen, Rev. J. ' 
Manni, Rev. K. Kuiper, en de Stated Clerk, Rev. H. Beets, 
lid ex-officio. 

~ 2. Synodale Penningmeester: Rev. J. Noordewier. 
\I J M3. CoRmmisJsie,,"KerdkhuMIP": Rev. I. Van Dellen, Rey . 

. I anm, ev. , ,an er ley, , 
". 4. Emeritus Board: Rev, J. B. Hoekstra, Mr. S. S. 
" Postma en Hon. G' W. Mokma. 

5. Deputaat voor de National Christian Association: 
. fIJ Rev. C. De Leeuw. 

6. Deplltaat "Joint Committee" Revision of the 
Psalms: Rev. H. Beets, primus, en Rev. H. Van -der' Werp, 
secllndlls . .., 

7. Commissle ter goec1keuring van de Revi~ie der 
Psalmen: Prof. L. Berkhof, Rev: H. Van der Werp, Rev. 
J. L. Van Tielen, Rev. W, Stuart en Rev. J. A. Westervelt. 

~\ 8. Commissie voor de Zending onder de Joden': Rev. 
" E. Breen, Rev. J. I. Fles, Rev. C. De Leeuw, Mr. S. Dek-

ker en Mr. S. S. Postma. . 
9. Depntaten' naa( Co-rrespondeerende Kerken. Be:" 

'\} noeming opgedragen aan de Synodale Commissie, die re
kent met afstanden en onkosten. 

J 10. Commissie van Toezicht op De ~Vachter: Rev.' 
" J. Manni, Rev. J. W. Brink, Mr. A. Peters en Prof. K. 

School1and. Besloten het T:Vacht'er Regle1JZent te wijzi
gen in der mate dat in plaats van "drie"..1eden, die de Comm. 
samenstellen, gelezen worde, "vi.er." - ~ 

11. Penningmeester voar de Heidenzending: Rev. W. 
Bode. 

12. Corumissie voor de Vertaling der Belijdenisschrif
ten .in het Engelsch, (Art. 12): Rev. J. Bolt, Rev. J. 



D;?e~~:~!n~naar deSyl.lOde· der Gereformeerde 
.1 -Kerken in~ : Rev. P. Jonker, primus, en Rev. W. 
\J P. Van Wijk,' secnndus. Vergoeding vom" reiskosten in 

Nederland, $25.00. . 
14. Commissie voor de Hetziening van het Reglement 

del' Heidenzending, bellevens van het Formulier van Be
vestiging van :lVIissionaire Bedienaren des Woords.; en 
het elimineeren van. het principaalschap (Art. 32, III, V, 
4) : Rev. J. Manni, Prof. W. Heyns en Rev. J. B. Hoekstra. 

15. Comm. ter Herziening del' Kerkenorde (Acta 
1906, Art. 108, 4) : Rev. H. Beets, Prof. W. Heyns, Rev. 
F. Fortuin, Rev. W: Bode en Rev. J. A. Westervelt. Le
den toegevoegd: Prof. F. M. Ten Hoar en Prof. L. Berkhof.· 
(Zie Art. 54, VII.) 

16. COl11missie 0111. te correspondeeren met de Com\! .mis'sie der Gerefonneerde Kerken in Nederland over Zliid 
- Amerika: Rev. J. Groen, Rev. J.Wijngaarden en Rev. Y. 

P. De Jong. (Vgl. Art. 38, 5.) _ 
17. Commissie voor een Plan van Reorganizatie van 

4 de .Inwendige Zending (Art. 53) : Prof. W. Heyns, Prof . . 'f F. M. Ten Hoar, Rev. J. J. Hiemenga, Rev. E. Breen en 
• Rev. M. Van Vessem. -. 

18. Commissie vaar de Arbeidersbeweging en Unions: 
(Art. 58, XI): Rev. J. W. Brink, Prof. K. Schoolland, 
Rev. J. Groen, Prof. G.D. De Jong en Ond. E. Hekman. 

19. Commissie voar het Aanwijzen van Gronden vopr 
het Doopen van Vondelingen (Art. 54, VIII): Rev. Wm. 
Borgman, Prof. W. Heyns en Rev. B. H' Einink. 

20. Commissie over de vraag: Verhouding van de 
. Kerk tot de S. S.: Rev. R. L Haan, Rev. 1. Van Dellen, 

en Prof. G. D. De Jong. (VgL Art. 41, 5.) 
21. Commissie die in overleg trede met de Classes 

Haeensack en Ost Friesland am van de yerleende Con
cessies afstand te doen en 0111 te komen. tOt overeenstem-

- ~ mingin betrekking tot Handhaving van Art. 69, D. K. 0 .. ; 
tevens zal d~ze COlTImissie delibereeren en rapporteeren 
over het aanhangsel achter. de Psalmen; en eindelijk zal 
zij naar Middelen omzien van Eenheid en Eenstemmigheid 
met het Advies deT Synode van 1898, Art. 88, in het Ver
eenig:ing's- en Zondagsschoolleven te bekomer;1_; _CArt. 70, 
III, IV): Rev. J. J. Hiemenga, Rev. W. Bode, Rev. H. 
Beets. Rev. G. L Hoefker, Rev. J. A. Westervelt en Rev. 
H. Tnls. - -



,22. eOmril._ naal', Art. 

.36, Acta Syn. 
Rev. L. Veltkamp, 

Rev. E.'Breen .en Rev. 1. Van jJ,elle:n 
23. Comm: voor revisie', van 

Art. 108,18: Rev. S. S,. Van der 
.Rev. J. Wijngaarden. (Zie Art. ~O, 

24. "Gedenkboek" Comm.: Revs. N,oolrd"wi.er. -Breen; 
Beets; Oudd. Mokma en yerIee. 

ARTIKEL' 81. 
De Stated' Cle~k zal per brief den dank der Synode 

betuigen aan Jle Goodrich Transportation Co., en Muskegon 
Transit,Co., voor 't genot der Synode verschaft, doo'r boot
vaart en trahltocht. De gemeenten in Muskegon worden 
bedankt voor haI;'e betoonde gastvri jheid,_ en evenzeer de 

-plaatselijke Recepti~ Comm. voor haren velen arbeid ten 
dienste en ter genoegen del' Synode. 

ARTIKEL 82. 
De Notulen van de zittingen van Donderdag en Vrij

dag werden gelezen en geapprobeerd. 

ARTIKEL 83. 
De praeses sprak in gepaste bewoordingen uit zijne 

erkenteli jkheid voor de hulp door de overige leden vall 't 
l\1oderamen hem verleend. 

Hij betuigde den dank der Kerk aan den afgetreden 
professor" G: K. Hemkes, voor zijne vele diensten in het 
vededen bewezen. Voorts bedankte hij .de prae-adviseurs 
en Synode-Iec1en voor hunne medewerking. 

Hij wees op de behoefte om de genomc;!ne besluiten uit 
te yoeren in de vreeie des Heeren, en beval ons G6de en den-

, woorde Zijner barmhartigheid. "Hij eindigde met te laten 
z,ingen Ps. 134: 3, nadat, de vice-praeses den voorzitter ~e
dankt had voor zijne krachtige en talentvolle leiding. De 
Synode werd gesloten inet dankzegging tot den Heere, en 
--'t uitspreken van den zegen, bij 1110nde va'n den. president. _ 

Getrouw Afschrift: 

J. MANNI, Praeses 
1. VAN DELLEN, Vice-Praeses 
HENRY BEETS, Scriba 
M.VAN VESSEM, Adj. SCI·iba. 

. HENRY BEETS, S. C. 



BI-.JLAGEN 

BIJLAGE I. 

Rapport der Synodale Commissie aan deSynode, 1908 

Eerwaarde Vaders en Broeders: 

Uwe Synodale Commissie heeft zeer wemlg reden gehad, 
tot optreden a:Js uwe vertegenwoordigster, zeker een bewijs dat 
de zaken onder ons zander groote stoomis haren -loop hebben 

, vervolgd. . 
Volgens opdracht der vorige Synode benoemde zij deputaten 

voor de gewone correspondentie met de breedste, vergaderingen· 
van zusterkerken hier te lande, en weI als voIgt: 

N aar de Alg. Synode, Ref. Church, Rev. J. Groen; secundus, 
Rev. R. L. Haan. 

United Presb. General Assembly, Rev. H. Beets; secundus, 
Rev. D. R. Drukkerc 

Gen. Synod, Ref. Presb. Church, Rev. K. Poppen; secun
dus, Rev·. E. Breen. 

Synod Ref. ·Presb. Cpurch;. Rev. J. L. Van Tielen; secun
dus; Rev. J. Dolfin. 

Rev. J. Dolfin ging in plaats van zijn priinUS die v~rhinderd 
was. , 

Associate Presb. Church, Rev. D. H. Kromminga. . 
De broeders primi, met pas genoemde uitzondering, heb

ben allen hun taak volvoerd en zullen U zeker weI rapport 
leveren. i 

Ook werd een schrijven gericht aan de buitenlandsche 
zusterkerken am onze Synode bij te wdneu. Al1tWQord' kwalTI 
in van aile. drie, n. 1. van de Geref. kerken van Nederland, de 
Alg. Classis der Oud-Geref. Kerk in Duitschland, en van de 
Geref. Kerk vali Zuid Afrika, welke bescheiden U hierbij wor
den.overhandigd. (Zie Art. 12.) 

Hiermede ste11en wi j arts mandaat· wederom in handen 



met voar 
. zo,od;anig temogen""dienen .. Volgens door. 
.gestelden.· regel loopt hetdiensttermijn van den 

. uit met de volgende. Synode. 
Heilbiddend uwe· mede-dienaren: 

J. GROEN, Pres .. 
K KUIPER 
G. D. DE JONG 
HENRY'BEETS,Scriba en S. C 

BIJLAGE II . 

. Rapport vah het Curatorium der Theologische School 
aan de Synode 1908. 

Eerwaarde Broeders: 
Het Curatorium onzer TheoL School biedt -hiermede der 

Synode zijn rapport aan. 
In de twee jar-en, die verloopen- zijn na de laatstgehollc1en 

Synode, heeft het ons .niet ontbroken aan de blijken van Gods 
trouwe zorg over onze School. Getl1~gd mag wordetl, dat over 
het algemeen claar proff. en studenten met' vlijt en toewijc1ing 
werd gearbeid. Prof. Ten Hoor werd in het najaar van 1906 
door eene ernstige krankheid aangetast. Groot was- de vrees, 
dat de Heer·e hem van zijn post ZOl1 oproepen, en aan hl1isge
zin, school en kerk ZOl1 ontnemen. Genadiglijk werd het ge
qed, am herstel1ing opgezonden, verhoord. Prof. Ten Hoor
werd weer opgericht, maar was genQodzaakt op dringend ad
vies van den geneesheer, vacantie aan te vragen, minstens tot 
Sept 1907, ten einde in het Westen met Gods zegen verdere 
herstelling te zoeken. Wij mochteu dit verzoek niet weige
ren, temeer niet omdat de- faculteit bereid was den ai-beid van 
Prof. -'Ten Hoar tijdens zijne -afwezigheid over te nemen. In 
Sept., 1907, kon de professor zijn werk weer hervatten . 

. Een paar maal moest de faculteit de tucht toepassen. 
-- 'Steeds met gewenscht gevoIg, zoocla't geen cler studenten finaal 

. van de School behoefde verwijderd te worden. 
In het jaar 1907 hadden wij het verlies te be-trel1ren van 

drie veelbelovende studenten: Nicholas Dijkema, tweede jaar 
theologie; Henry W. Korfker, gereed. om de studie der god
geleerdheid te beginnen, en Thomas De Wind uit de derde 
k\as prepar'atorydepartment. 



a. De F"e,!ite)iL 
Ds.· L. Berkhof, B. D., door de Synode van 1906beroe

pen als prof. in de Exegetische Thealogie; werd bp gebruikelijke 
wijze door den president der vorige Synode, Ds. H. Van .HoDc 

. gen, en den president .van- het Curatorium, Ds. J. Noordewier, 
bijden aanvang der lessen in Sept., 1906, bevestigd. De prof. 
hield ,zijne inauguree)e rede over: "De Verklanng -der R. 
Schrift." De. door de Synode henoemae professoren voor het 
college department· narrien de benoemingen aan ~ _ pfaff. K. 
·Sel).oolland, A. E. Broene, A. B., W. Rinck, A. M., E. L. Van 
Dellen, A. M. PrinCipal A. J. Rooks, A. M., keerde voor 
Sept., 1906, uit Duitschland terug en Prof. B. K. Kuiper, 
A. B., TFieol. Daets. van de Vrije -Universiteit te Amsterdam, 
voor Sept., 1907, na eene ,afwezigheid van vier jaren in 
Duitschland en Nederland. 

De Faculteit bestaat thans uit: D. D. G. K. Henlkes, F.M·. 
Ten Hoar, W. Heyns en L. Berkhof, docenten in de theologie, en 
de proff. A. J. Rooks, K. Schoolland, J.'G. Van den Bosch,B. K. 
Kuiper, A. E. Broene, W. Rinck en E. L: Van Dellen voor het 
college department. , 

.y an Docent Hemkes, die sedert 1883 trouw de School ge
diend heeft en den 6den Mei dezes jaars denleeftijd van 70 jaar ' 
mocht bereiken, heeft het Curatorium het verzoek om e111eritaat 
ontvangen. 

b. De Leercursus. 
Het Lilt. Dep. onzer Thea!. School is naar opdracht van de 

vor;ige SynC-de tot een zes-jarigen cursus uitgebreid. In de vier 
eerste- jaren wordt onderwijs gegeven, gelijk staande met dat het
welk gegeven wordt in high schools en het preparatory depart
ment van colleges. De twee laat'ste jaren vormen 'het John 
Calvin Junior College. De faculteit. van de U niversiteit van 
Michigan heef! niet aILeen ons prep. dep.- geplaatst op de lijst der 
"diploma 'schools/" maar, ook besloten, dat wie van het Jun.ior 
College gradueert zonder admissie-examen kan overgaari' in de 
Junior ,class van de Universiteit. J)it laatste besIuit .. echter is 
provisioneel ell hangt af van de benoeming van een prof.,- die 
den graad van B. A. behaalde en de uitbreiding onzer laboratoria. 

c. De Examens. 
In Sept. 1906, \;verden 39' novitii opgenomen; voor: de Iste 

klas 35-; 3 specials, en 1 voor-het Junior College, waarvan 16 voor 
de Seminary pl:ep. course; 12 voor den Col1ege-cours~ en 11 voor 
den Teachers' cour~e. In Juni, 1907, gradueerden van: helt 
prep. dep. 19 studenten; tot de stu die der theologie werden toege, 
laten 9, studenten, en 3 canc1idaten werden beroepbaar gesteld. 



"""dlen 54 tl0vitii opgen6,hen;36voor de. 1ste 
sP:~~;~;~ll:~Y theologie .. Hiervan,"gaven zich- aan 
n prep. course 16; voor den' College· prep. 

teachers' ,course 12. ·en '1 (A. B; van de 
voot de Theologie. In Juni, 1908, 

-de preparatory school 12; van de Seminary 
course 'om in de theologie over te gaan )2; een viertal 

sla,ag,ien in het ein,d-'examen van het Junior college, en. tien can-:
wued"'" werden beroepbaar gesteld. Ten einde bet ere resultaten' 

yerkrijgen besioot het Curatorium alle examens schrifteljjk"· 
de facuIt~it te doen afnemen, gevoIgd door een mondelijk 

e''''Wl.CIt na inzage genomen· te hebben van het sc1}~iftelijk werk. 
d. Finantiel1. 

, 

De boeken van den Penningmeester zijn steeds 'in de beste 
bevonden. De staat der ver,schillende kassen is ais voigt: , 

THEOL. SCHOOL FONDS. 

aan hand 31 Mei 1906 ....... : ................ $ 5942.36 
Ontvang,en 1 Juni, 1906, tot 31 Mei, 1907 ..... , ...... 12747.02 

$18»89.38 
· .. ~ ..................................... 127G8.81 

aan hand, 31 Mei, 1907 ... : ... -. ............... $ 5920.57 

van 1 Juni, 1907, tot 31 Mei, 1908 ........ 1.4927.77 

$20848.34 
· ............... ' ........ ' ............... ' 14666.26 

--~ . .., 
aan hand, 31 Mei, 1908 .......................... $ 6182.08 

BIBLIOTHEEK FONDS. 

del' Kas, 31 Md, 1906 ......... ,.: ........... $ 5873.89 
1906·'07 ............ ; .............. : . . 384.25 

$ 6258.14 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.98 

$ 5873.16 
1907·'08 .............................. ,. 314.25 

$ 6187.41 
429.82 .......... '," ....... ' ........ - ..... , ........ . 

$ 5757.5!1 



,bedraagt aan uitstaancle ,,~,eld"n 
een t'ekort Va!l- $42.41; aim t:~ zuivereil uit 

- FONDS VOOR 'UITBREIDING VAN 'HET LITT. DEP. 

Ontvangen tot 3t Mei, 1906 .. , ............. , .... $ 9910.57 
Ontvangen tot 31' Mei, 1907 ...................... 13754.32, 
Ontvangen tot 31 Mei, 1908 ...................... 6704.76 

$30369.65, 
Totaal van gemaakte onkosten voor reizen en corres-

pondentie ..............•................. ' .. ' 253.53 

, $30116.12 
Uitstaande gelden .... : ..... , ..................... $28075.00 

Geld aan hand, 31 Mei, 1908 ............... ,' ........ $ 2041.12 

DORMITORY. 

Ontvangen; cursus 1906-'07 .: .. ' .......... $910.45 
Ontvangen, cursus 1907-'08 ........ , ...... 856.37 $1766.82 

Uitgaven, cursus 1906-'07 ................ 841.72 
Uitgaven, cursus 1907-'08 ................ 891.94' 1733.66 

Batig saldo voor het Schoolfonds ... ' ................. $ 33:16 

DOLLAR-FONDS. 

Geld aan hand 31 Mei, 1906 ........................ ,$ 263,.00 
Ontvangen en uitgekeerd aan Alg. Stud. Kas, 1906-'07, $40 ' 
Ontvangen en uitgekeerd aan Alg. Stud. Kas, 1907;08, $40 
Geld aan hand 31 Mei, 1908 ........... , ............... $263.00 

ALGEMEENE- STUDENTEN:"KAS. 

Ontv\angen e~l uitgekeerd aan de Clas. Stud. Kassen, ._ 
, 1906-'07 • $213.84 

Ontvangen en uitgekeerd aan de Class. Stud. I):assen, 
1907-'08 $229.68 

e. De Synode 'lVordt verzocht de volgende ,zaken Zit over-
:zveging te nemen: . 

1. De Synode geve het Curatorium instructie aangaancie de 
re-incorporatie der Theal. School. 

, 2. De Synode dringe er .bij de Classesop aan om Classikale 
Penningmeesters te benoemen. Het Curatori~m is bereid de 
Synode een concept-regeling hieromtrent aan te bieden. 



3. wijziging lem;keniri het .regl'~ment 
vaar het- Curatol-i'ulTI, Art. 5. In. overweging,. werdt: gegeven dit 
art. aldu,5 te- wijzigen :,. "I-Iet--Curatorium zal in de maand Ji.mi 
.zijne jaarlijksche vergadering houden tijdens de examina. De 
_ examina worden aJgenomen door de faculteit onder medewer
¥ing van het Curatoriu111. Ret Curatoriurri beslist of een stu
clent tot hoogere studie. bevorderd kan worden of op een diploftla 
aanspraakheeft. In Sept. bij het openen der lessen of op eenigen 
anderen. tijd kan eene speciale vergadering belegd worden, zoo 
he.t Moderamen dit noodig oordeelt," 

4. Met het oog op de vacatures in de faculteit heeft het 
Cllratorium- de volgendeaanbeve1il1gen: . 

le. Prof. G. K. Hemkes eervol emeritaat te verleenen, -met 
deze provisie: 

dat hij lid blijve van de Faculteit mecadvisee,rende stem; 
dat hijals bibliothecaris der School fungeere; 

-dat hij een pensioen ontvange, nader clogI' de Synode te be-
palen. . 

2e. De Synode beroepe een prof. voor .de Historische The
ologie in de vacature, Hemkes. Bet Curatorium vestigt de aan
dacht op proff. B. K. Kuiper en A. E. Broene. 

3e.. Prof. W Heyns herbenoemen voor het loven voor de 
Praktische Theologie en Bijbel-studie voor het CoUege departe-. 
ment. 

4e. Prof. J. G. Van den Bosch herbenoemen voor het leven. 
5e. De Synode herbenoeme de overige professoren in het 

litterari~ch departement voor zes jaar. -
6e. Ret Curatoriu111 machtige een 'instructor provisionee1 

'te benbernen .Voor het litt. departement met het oog op de 
"scien~es", indien een geschikt pe'rs?on verkrijgbaar is. , 

7e. De Synode herbenoeme Mr. S. S. Postma ~ls Penning
meester. 

5. \Vegens het steeds toenemend aantal studenten, ook we
gens de noodzakelijkheid voor de inrichting van laboratoria, biedt 
het tegenwoordig schoolgebouw niet de' vereischte ruimte. De 
Synode wordt verzocht mic;idelen en wegen aan te wijzen hoe in 
dezen te moeten handel en. . 

G. Verder heeft het Curatori?l11 nag t~ rapporteeren' inzake 
de volgende opdrachten: 

a. Syn. Acta, 1906, Art. 62, III 6, luidt: Aan het Cura-
. torium wordt· opgedragen, de questie welke uit den aard der 

zaak hierbij ter sprake' moeten worden 'gebracht, in te denken 
en de volgende Synode met rapport te. dienen. Dit geldt de 
vraag of de CoUege van de Kerk zal uitgaan en aan haar ver-



zijn, waarvan , 
·b. Art. 62, V, 1 en 2, 

. drachtontving de Synode van 1908 met te over 
een protest van Ds. 1:. J. Hulst en een bezwaarschrift der Theo!. 
Professoren. 

c. Art. 79 luidt: Het wordt wenschelijk geacht, dat er 
eenige nadeie bepaling be$ta betreffehde de vereischten, waaraan 
de Theo!. proff. zuUen hebben te voldoen, opdat er objectieve ge
gevens mogen zljn en voor de I):erk. en voor de proff. Aan het 
Curatotium wGrdt opgedragen zulk een stuk op te _stell en. 

Aangaande de opdracht onder a 'en c is het Cur. niet gereed 
_ met rapport. De oorzaak hiervoor is deze: het eene lid der 
sub~commissie werd door den dood weggenomen. N a aanvulling " 
vertrok een ander lid uit de Classis, zoodat zijn lidmaatschap in 
het --cutatoriUlll verviel. De twee overbIijvende leden hebben 
gemeend op aanvulling hunner COffill? te moeten wachtei-I; iets 

- wat niet plaats kon hebben, omdat het Curatorium niet- verga
.derde. 

Aangaande punt b _ '\verd door de benoemde sub-commissie. 
een rapport bij het Curatorimu ingediend, waarin· de gronden 
werden aangegeven voor het ingenomen kerkeIijk standpunt: 
a) dat God is het obj ect der theologie en dat het begrip theolo
gie dus niet afgeleid moet worden uit het begrip of het object 
der wetenschap in het algemeen, en de theologie niet onderge
schikt is aan maar koningin is van de wetensch.appen; b) dat de 
Kerk het hoogste gezag heeft over de theologische wetenschap 
en over ouze Theo!. Schoo!. Prof. Ten Hoor had gevraagd of hij 
in het onderwijs van deze twee beginselen mocht uitgaan. Dit 
rapport werd door staking del' stemmen verworpen. Het Cura
torium besloot daarop het volgende cler Synode' te rapporteeren, 
terwijl de minderheid zich het recht voorbehield het ingediende 
rapport ter Synode te brengen: . 

"De Synode beantwoorde de vragen van prof. Ten Hoar be
vestigend. Of schoon de Synode aan het Curatorium opdroeg 
gronden te geven voor het ingenomen kerkelijk standpunt, waar-' 
over de Theol. proff. kerkeIijke uitspraak verz,ochten, meent het 
Curatoriurri na breede ove~weging te moeten adviseeren: 

De Synode sprgke zich in deze zaak niet uit. 

le, Omdat tegen deze b~ginselen geen bezwaren zijn inge
bracht; 

2e. Omdat de Synode van 1906 in soortgelijk ingrijpend 
geval ook geeil uitspraak deed;' . 



3e. 
qtri j d' ,zou g,even 

. . -Met ,-eerbiecl'-ond~rworpen, 
N amens het Curatorium, 

G. D. DE JONG, Scriba. 

BIJLAGE III. 
Rapport van den Board derlnwendige Zending 

voor de Synode, 1908 

. Woorde Broeders: 

Volgens Synodale opdracht greep de. re-organisatie der In
wendige Zending plaats op 7 Juni, 1907 . 

. Behalve het Lubbers Fonds van $1350.00, ontving de Pen
ningmeester -een batig'saldo van $959.19. 

De rekening van dit jaar is aldus: 
Geheel de ontvangst $5864.42 (Saldo en Lubbers Fonds) 
Geheel de uitgave 4286.85 

Saldo ............ $1577.58 
De boeken -yan den Penningmeester nagezien en goedge:

keurd. 

Toel"age voar dit jaar: 
. Classis Iowa .................. $1775.00 

Classis Muskegon -......... , . .. 625.00 
Classis Illinois·................ 700.00 
Claesis Hackensack en Hudson .. 1000.00 
Classis Ost Friesland. . . . . . . . .. 900.00 
Classis Orange City ............ 'q500.00 
Classis Grand Rapids West.. .... 500,00 

, $9000.00 

Dwe Coinm .. adviseert de SYl10de de gemeenten ?-an te be..:. 
velen vQor-deze kas tweemaal in het jaar te collecteeren. 

De Beere geve meer liefde voor deze Kas en doe de 'gaven 
er vaor vermenigvuldigen: . 

Geve Hij de Synode licht en genade oak deze zaak te behar
tigen tot Zijne eer en naar Zijn Woord 1 

Nari1ens de- Comm., 
M. VAN VESSEM, Secr,. 



-Rapport des:Soards derHeiden Zending aan cl J . C 

. Synode van 1908. 

Waarde ':Vaders en Broeders: 

Uw Board der Heiden Zending heeft de eer en het genoegen 
U .oak thans, naar Reglement, te rapporteeren over den stand der 
zaken, en weI over l;et Zendings-veld, de Zendelingen, het Zen
dingswerk, 't werk des Boards, en ten slotte _voorstellen des 
Boards aan uwe Eerw. verga~ering. ' 

L Ifel Zendingsveld. Dit bleef hetzelfde de laatste twee 
jaren, namelijk: Zuni, Tohatchi en Rehoboth, nabij Gallup, N. M. 

Op de eerstgenoemde plaatsen b1e.ef het getal arbeiders stati
onair. Op Rehoboth werd het dienstdoend personeel tamelijk 
uitgebreid. En het getal van Navaho schoolkinderen werd ver
meerderd. Rapporteerden wij aan de vorige Synode dat er 18 
Indiaantjes van den Navaho stam verple,egd ,en opgevoed werden, 
op heden zijn er 26_ Hunne namen en de namen, doer Vereeni
gingen of Sabbatscholen die hen verzorgen, zijn als voIgt: 

William Duncan, 7 jr., S. S. Central Ave., Holland, Mich .. 
Richard Duncan, 8 jr., Y. P. S., Midland Park, N. J. 
Frederick Coan, 9 jr., S. S. Harrison; S. D. 
Marcus Whitman, 9 jr., S. S. Coldbrook, Grand Rapids. 
David B. Evans, 9 jr., S. S. Lagrave St., Grand Rapids. 
Mattie Green, 8 jr., Y. P. S. en S. S. East Saugatuck, Mich. 
Lillian Carey, 10 jr., V.rouwen Vereenigingen der vier Mus-· 

kegon gemeenten. 
Esther Yazzie, 8 jr., Luctor, Kans. 
Henry Whipple, 9 jr., W. De Wit, Luctor, Kal1s. 
Marinus Williams, 10 jr., S. S. Drenthe, Mich. 
Thomas Chalmers, 10 jr., S. S. Drenthe, Mich. 
Christina Belz, 10 jr., S. S. Fremont, Mich. . 
Edward Breen, 11 jr., Y. L. S. Eerste Gem., Chicago, IB . 
. Clarissa Pierson, 12 jr., Y. L. S. Eerste Gem., Chicago,. Ill. 
Charles Livingston, 14 jr., Zendingsver., Commerce St., G.R. 
Nona Gordy, 10 jr., S. S. Dennis St., Grand Rapids . 

. Gertrude Alger, 13 jr., S. S. EersteGem., Paterson; N. J. 
.John Elliot, 12 jr., S. S. Broadway, Grand Rapids. 
Titus eoan, 11 jr., Zendingsver., Z!Jtphen, Mich. 
Albert Gardener, 16 jr., Zendingsver., Alpine Ave., G. R. 
Judson Becenti; Young People, Eerste Gem., Pella, la. 
Etta Becent'i, 11 jr., Jangei. en :11eisjesver., Eerste- Gem., 

Englewood, Chicago. 



Ill .• 
Mich. 

De volgende Sabbatscholerr-of Vereenigingen deden nog het 
aanbad om een Indiaantje te onderhouden tegen $100 per jaar, 
gelijk de anderen betalen: 

S. S. Overisel, Mich.; S. S. Eerste Gem., Roseland, Chicago; 
Zendingsver., Walnut St., Kalamazoo, Mich.; S. S., Lynden, 
Wash. 

Zeer gaarne had de Board aan deze zendingsvrienden een 
kind aangewezen, gelijk de aanbiedingen hoogst gewaardeerd. 
wardeR lVIaar door het afbranden v~m het huis van den superin
tendent en vert raging in' het vergrooten van het zendingshuis, 
konden er tot hiertoe geen andere kinderen worden opgenomen. 
Eerlang 40pcn wij echter aan al de aanvragen te voldoen. 

Vit het bovengenoemde blijkt dat er te Rehoboth heel wat 
gebouwd werd in den laatsten tijd. Eerst een 1ulisje van 
"adobes," vaar den superintendent en zijne gade bedoe1d, en toen 
dit _ helaas afbrandde toen. het bijna gereed was, en de "adobes'~ 
onbruikbaar bleken, eene "frame" waning- die ongeveer $1200 
heef! gekost. Tot onze blijdschap werd het geldelijk verlies, ver
oorzaakt door het afbranden, meer dan vergoed door extra col
lecten, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. 

Aan het >choolgebouw werden -twee vleugels geze!. Ook 
daarvoor kwamen extra gaven mildelijk in. En voorts werd er 
een achterstuk gebouwd aan het zendingshuis, een zeer noodza-
1«~1ijke vergrooting. 

Op heden zijn de broeders bezig am eene waterleiding ge
reeq te maken voor de' gebouwen te Rehoboth 'en voor het--vee 
aldaar. ~ Dat deze verbeteringen heel wat geld 'bebben gekost is 
Hcbt na te gaan. -

Helaas, -dat wi j hier aan moeten toevoegen, dat dri_e der 
Navaho kinderen te Rehoboth stierven, en we! Robert MCiffat 
Livingston, James Evans en William Alger. Laat ons hopen 
dat de arbeid der liefde aan hen besteed niet ijde1 waS in den 
Heere. Vooral in betrekking tot James Evans is onze hope Ie
vendig. Hoe jammer dat juist -deze schra'Il:dere knaap ons ont
viel. 

Ook te Tohatchi en Zuni werden verbeteringen aangebracht 
'jn de zendings-eigendommen, hoewel van minder kostbaren 
aard. 

II. De Z ell,delingen. Te Tohatchi arbeidt nog steeds onze 



zagzich helaas genoodza~ki om Br .. A. Va:n "de; 
:11'~';'I~!;;LV,an 1 Feb., 1907, "furlough'-' te verleenen, 'zon-

duidelijk was gebleken dat de br. zich niet 
hield aan de doqr" de Synode van 1904 gestelde voorwaarde -van 
zich te ontdoen en te ontholJden van "business," gelijk hij oak 
trouwens zijne. herbenoeming niet aanvaardde. -De Boarct· kon . 
niet anders doen dan. het ontslag in genoel11den varm te geven, 
dewijL definitief ontslaan van arbeiders, volgens Reglement, aan 
de Synode behoort. De Board vertrouwt dat de Synodedeze 
a~tie zal goedkeuren en' den braeder formeel afscheid yerleenen, 
gelijk .hij zieh,. naar wij vernemen, oak geliee1 aan den zendings
arbeid' onzer Kerk heeft -onttrokken en thans op zijne :'2. I. 
ranch," tien mijlen van Zuni, also "Tlidian trader" bezig is. 

Te Rehoboth zijn thans werkzaam: 11r. Mark Bouma, super
intendent. Mrs. Bouma verricht gedurig gewaardeerden arbeid 
als plaaisvervangster. Miss Anna Derks is "matron"; 11iss 
Katherine Rosbach is "laundress"; IVIiss SU'sie Dieleman ,0 "house
keeper", gea~sisteerd door Mrs. Bainbridge; IVEss Cocia Jiartog 
is onderwijzeres. Naar eene zuster wordt uitgezien 0111 als 
"seamstress" te fungeeren. Mr .. Bainbridge is Mr. Bouma be
·huIpz'Iam in den arbeid. 

III. Het Zendingswerl,. Dit gaat ger;geld zijn gang door 
Gods goedheid. De gezondheid der arbeiders was over het aIge
meen genomen zeer"gllnstig, veel stoffe gevend tot dank aan den 
Heere ,wiens' gave oak de gezondheid is. Ds. Brink maakte 
groote vorderingen in de zoo moeilijke, Navaho taal, gelijk zijne._ 
rapporten en gedrukte bescheiden be,\rijzen. Verschillende stuk
ken der Heilige Schrift, vert.aald in het Navaho, zijn persklaar 
en kart geIeden verscheen er van zijne hand een boekske met 
'twaal£ "Christia]J. Songs" door hem vervaardigd- en reeds op en
kele scholen der Navahoes in gebruik. Gerege!d sprak hij des 
-Zondagsavonds :voor de schoolkinderen en "employees" der re
g_eeringsschool, en elken Sabbatmorgen onderwees hij eene klas 
van de meestgevorderde leerlingen. 

Miss Christina Knol van Grand Rapids, assisteerde in den 
arbeid in de S. S. op gewaardeerde \vijze. Miss Gertrude -Mol
lema van Chicago, die onlangs'te Tohatchi eene po.sitie in de re
geeringsschool aanvaardde, begon alreede goede -diensten te be
wi jzen in het gQdsdienstig werk aIclaar. Hoe wenscheli jk zou 
het zijn cIat er meer van onze christelijke jongelieden \~erden ge
vanden 91TI voor het gouvernement te arbeiden te Zuni en te 
Tohatchi, daar zij onze zendelingen dan zoo, v~elz~ns zouc1en. kun
nell stemien. 



de 'i~~;it~t~~l~l~e~:~;,h.!f~ 
, :: "lang'uage . die 

'verbeterin,gen het. spelleri-' cler een-
, heldbrachi arbeiders die van ,,,ege" Protestantsehe 
kerken' onder de Nav,ahoes arbeiden, Ook Ds, Frijling werkte 
daarto~ ·mede. 0111angs heeft Ds. Brink 'eeri 'onderzoeki-ngs
tocht gehouden ov.er _heel, het:-grondgebied: :waarin ,onze zendings
posten gelegen zijn. Ook revideerde hij br. Fryling's "Borstius" 
in~het Navaho en vervaardigde_ een "text book" 'tot het- aanlee-ren 
der Navaho taaL Tot;onze'vreugcle v.ernemen wij dat de andere 
Navaho· zenpelingen onzen braeder dell'. "primns.inter,'pal:es" ach-

. t~n, wat tp.alkennis aangaat;- \.~aarom hij oak ongetwij felel tot pre
sident der. Conference werel gekozen; 

\iVat. br. Frylipg te ZUini aangaat lqmnen wij mededeelen dat 
hij, ze.er. be,moedigel1de vorder,ingen in de taal der Zuni Indiahen 
h~eft gemaakt, zoodat hij alr_eeds.in,staat is am zich,tamelijk ver'
staal1paar_ uit, te- dFukken,_ in priv:ate gesprekken met die -lieden, 
en in de godsdienstige samenkomsten des Zondagsavonds, en in 
de SapbatSQhooL Tot onzen spijt eehter is·de opk0111st zeer,ge
ring geweest tot hiE:rtoe. De .. prksters. verbieden hun volk am 
ons kerkje binnen te treden. Oak bel etten zjj het c,atechi,seeren 
zoowel te Zuni als in -de school in het _nabij gelegen "Black 
Rock." Op- een. "council" oillangs gehouden, dreigden zij am 
de, kinderen, van. laatstgenoemcle school' weg te nemel1 indien de 
regeerings agent- aan Ds. Fryling of aan een Roomsch priester 
toeliet- om ele' kleine Zunis goclsdienstig onderwijs te geven. 

Dit is, zeer bedroevend; maar wij hopen 'dat de Heere te 
-_zijner tijd' de deuren en-hq.rten ontsluiten,zaL Midde1erwi.jl- be--

- hoeft on?e zendeling· niet ledig te zijn, maar kan 'zich veel toe-
leggen op de taaL 

Een 'hospitaal,- of zelfs, een_ ziekenhuis, te Zuni, is eisch om 
zich den weg. te banen tot deze zoo door heidensche priesters be
heerschte Indiane,n. Trouwens ook te Tohatchi behooren wi] 
deze "rechterhand" cler zending onder de heiden,~:n te hebben, ge
trouw en gehoorz.aam aan het, meer, dan eens herhaa,ld, gebod des 
Heilands aa'n Zijn,e discipe1en: "~neesl. de kranken." En.voor.
al te Rehoboth behoor! het daartoe te komen, en weI een !link 
hospitaalnlet een,flink christen dokier of medis'ch zendeling. daar, 
aan verbondeJl" ' Te- Tohatchi en Zuni,kunnen wij- misschien vol,,: 

, st9-,an met een zjekenhuis en .verpleeg,ster, daar-de regeering,aldaar 
dokters heeftgev~_stigd. Mis,schien, zoo d~ r,egeering help(aan'de 
gebouwen, waar.ove.r vvij .hopen te cQrrespbncker.en, zou een chris
telijke Hnt~rse" claar genoeg zijn. 



,jj:~'~.~:ii~~~':~,l~~~~ a'an- de" J ~~~~:~~'isl vakken van~, la'gel'.- 0 op 

g:eC~;f::~~~';~:n( en- -daarenboven in' de' waarheid die 
;, hoofddoel· steeds VOOe de oogen staat, 
om, ze _ tot den Heiland te; mogen brengen:' Ook wordt e-r', de' 
Navaho taaL beoefend min of meer. Geregeld' word! er Sabbat
school g.ehouden, en· gecatechiseer& Obk ontvangen. de meisjes 
onderwijs in· het naaien: en koken; en de.jongens in allerlei hand
werk, zooveel' tijcl· .en gelegenheid. di! toelaten. MHtertijd zal 
cr zeker meer ontwikkeling moete)1-, komen van de industrieele 
plannen, reeds- door. de Synode van 1902 geaccepteet~l. Des Z011-

dagsmorgens- wordt er ger,ege1d dienst gehouden met' al ,de kinde
ren, Gnder leiding van Br. Bbuma; en des avonds met de oud-ste 
kihderen. Ook. wordt cr- heel. wat gedaap aan het bezoeken van 
de "hogans!' der Indianen, wijd en zijcl'ver-spreid in de -woestijn 
aldaar, 0111, hen_ het evangelie te brengen' en zooveel 'mogelijk 
met 111edicijnen, het lichaamslijden te verrzachten. Tot onze 
,vrel1gde wordt er bericht dat. de broeder 'en, de zusters steeds 
meer de haTten, der, Indianen' winnen, zaodat ze steeds- betel' te 
bereiken zijn met het Woord'des Heeren, voorzoover de Zende
ling-helpers in staat· zijn daarover te convel;seer.,en. 

Verleden jaar bezochten meer dan 800 Navahoes de inrich
ting Rehoboth, vooral daartoe aangetrokken door hunne kinde
ren,_ of door behoefte aan medicijncn. Welke, schoone gelegen
heiel dit geeft tot bearbeiding met het evangelie, is gemakkelijk 
na te -gaan. Ook) de gastvrijheid maet claar. nog aI" vaak- beoe

-fend, claar er bericht werel dat er in het verloopen jaar niet min
der dan 400 maal spijs werd yerstrekt aan'-de gasten d~e 'z-ichzelf 
maar llitnoodigen en vaak van heengaan niet vee! idee: schijnen 
te hebben. Dat. elit, cen en ander veel'eischt van de Hhollsekeeper," 
en dat aI' de helpers de hande_n overvol hebbel;l-met de verzorging 
van. klein .en groot, naar liehaam en ziel, behoeft g:een betoog. 

Wij bopen da! heel de Kerk dezen arbeid; gelijk al bet werk 
def Zendelingen, met zooveel opofi"er-ing en zelfver1oochening'ver
richt; waardeeren zal, en er' veel gebed voor opzenden!en veel ga

'ven voor offe-ren. Ell oeh, of men ook_ zonen en dochteren voar 
dit werkover had, want w9.-arlijk, het moet l1itg-ebreid, en claartoe 
moeten er meer zich den Heere overgeven v-~n ganscher harte. 
Laat ons hier nag even bijvoegen dat Miss Hartog van tijd tot 
tijd_ g.odsdienstige samenkomsten- hOl1dt ten, huiz,e van--een, Acoma 
Indiaan aan het. station Zuni· Siding. Er, is daar cen kringetje 
dat bereikbaar, is. met, de. Spaansche taa,L Eenjg.e literatuur" claar:
.in is reeds onder die Heden -versprei4. 



Het behoeft 7P"'pr, nu't,,-,eze','d 
en Brink zooveel, ~;;~~'~!:~ d'eo-I)1dianwbe,:oe:kerl." 
gen-- z,i j heel wa't h 
len SOIUS heel wat belang sehijnen te stellen in de waarheid. 

Tot- Ql1Zen- spijt kunnen wij oak, aan deze Synode geene 
openlijke bekeeringen rapporteeren.- Het zaidi des Woords 
neemt tijd 0111' te ontkiemen. Vooral waar de.harten zoo hard 
zijl1, en met zooveel wantrouwen tegen den bl~nke en zijn tijding 
verv111d, . als die der Inclianel1. Doch, naar het W oord oozes 
Gods zullen wij tach eenmaal maaien- waar wij niet verslappen. 
Alreeds vertoonen e11kele van de kinderen op Rehoboth enkele 
bemoedigencle teekellen van belangstel1ing in de waarheid. Daar
tegenover echter, helaas, staat het droeve feit, dat er van de 
Fort Defiance bekeerlillgen zijn die. zeer weinig betconen van 
ernst· en toewijding aan de' zaak des Heeren. Gebrek aan de 
noodige bearbeiding door hun wijd en zijd verspreid wonen is 
zeker een -van de hoofdtedenen van dit betreurenswaardig ver
achteren in de vreeze Gods. Zoo nooq.ig moesten wij a11e de 
bekeerlingen bij elkander kunnen hebben tot gemeensehappelijk 
opbouwen -in de godzaligheid, in plaats van hun zwerven onder 

·'.blanken die God niet kennen en dienen, of onder hun- eigen her-
denseh volk. 

IV. H et werk des Boards. Dit had zijn geregeld verloop. 
Veelmalen vergaderde de Uitvoerende Cdmmis~ie am de loopen
de zaken af te doen of-in plotseling opkomende nooden te voor
zien. De Board" kw~m naar Reglement eens per jaar te- zamen. 
In harmonie werel er g.earbeid en J11et elkander naar beste weten 
gehandeld. Ds. Breen werel afgevaardigd om het zendingsveld , 
te bezoeken -en orde op zaken te stell en, vooral in betrekking tot 
het uittreden van br. Van der Wagen. In een breed rapport 
deeldehij de behoeften der zending mede, 

In Nov., 1!J06, was hr. J. W. Garvelink, sedert lange jaren 
de ij'Verige penningmeester der Heidenzending, genoodzaakt om 
als/ zoodanig zijn ontslag te nemen, wegens groote zwakheid en 
aanhoudende krallkheic1. Eervol ontslag werd vefleend voor
loopig, onder uwe nadere approbatie. 

Het zal zeker alleszins gepast zij1) indien de Synode officieel 
uitspreekt hare erkentel'ijkheicL jegens den broeder die zoo lang 
en zoo trouw en zoo veel arbeirlrle tot heil .van onze Indianen -
Zending. Oak Ds. H. \Valkotten. sinds- jaren pr,esident, trad 
11 it· den Board, door vertrek naar elders. Ds. Hoekstra ageerde 
als penningmeester tot de Boardvergadering van verleden jaar 
toe1) Ds. G., D. De J ong gekozen werd, claar br. Hoekstra ontslag 
begeerde. Wij vertrotlwen dat de Synode die benoeming zal 
approbeeren. 



- RAPPORT VAN 1906c1907. ' 
. Saldo vorigjaaL ... : , ................ $ 2216.44 

Ontvangen, Jl1nU906-Mei1907 ........ 12134.47 

Totaal ........ : .......... -....... : ... $14350.91 
Uitgaven. Juni.1906-Mei 1907 ....... ',' .$13232.86 

-- Sal do, 31 Mei, 1907.: ..... ; ..... : ..• , . $ 1118.05 
Ret grootste' bednlg van het bovengenoemde uitgegeven, was 

$2030 voor de twee vleugels van het schoolgebol1w, door de vorige' 
Synode' toegestaan. --

RAPPORT VAN 1907-1908. 
Onlvangenvan 1 Jnni 1907-31 Mei '08 .. $15057~71 

. Batig saldo ........................... 1118.05 $16175.76 

Uitgaven van 1 Juni 1907-31 Mei '08 .. $13069.65 

Batig saldo 31 Mei 1908 ............. $ 3106.11 
Een bemoedigend gedeelte van dit Rinke saldo werd opgo-

den'voar de voorgestelde medische zending. , 
V. V oorstellen des Boards aan de Synode. Zie Art. 32, V. 

l\1et eerbied onderworpen, namens den Board, 
HENRY BEETS, Sec. 

BIJLAGE V. 

Rapport der Commissie voor de Zending 
onder de Joden. 

Waarde Broeders in onzen H e{!'1'e J ez'Us Christus: 

Uwe Commissie geniet het groote voorrecht o:m voar de acht
ste maal op te treden VDar 'de breedste- Vergadering onzer ker
ken, de Synode, en haar Verslag uit te brengen. Zi j kan znlks 
d6en met e-en dankbaar hart, aangezien de God" Abrahams den ar~ 
beicLond~r Zijn Dude volk grootelijks uitbreidt en zegent. 

The Chicago l-Iebrew' ?dission is fe.eds een sterk groeiende 
plant geworden in de 21 jaren van haar bestaan, en in de 1:;(atste 
tien jaren voora!, groeiende mede door onzen ste~1l1. Er wordt 
lS"ilrbeid in 22 Solon Place, waar kinderen en jeugdigen in de 
heilswaarheden worden onderwezen. Oak aan jongere vrouwen 



.' ~~~t'a;a~n~d;~e'~,·k6;~;;~deo;~ol'r VrotlWen, ~~~~:~~~~n~,~!~ 
In de leeszaaI, 497 South St. ver-
kondigd, 'en 'lliet hen:,en tot :hen over 11et eene-"llooc}ige. 
In- deze le'eszaal is leesstof in Tiddisch,', Duit3Ch 
~n .Engelsch. [-fier ,zijn jQodsche . eri· vooral- oak 
:tractaten en -grootere en' ldeidere om 'hen oJ} den Messias 
'te wijzen. I-Iier is oak het Nieuwe in 't Hehreel1wsch, 
want hunne 'moedertaar trekt hen_ 't eerst en -meest aan. Hon-' 
derclen J oden .";'ordenhiergewezenop enhekerrd gemaakt met 
het Evange1i~,_ dat Jezus Christus de NIessia.?) -de 2;0011 -'van God 

,is. In' "het Noordwestelijk gedeelte "'der groote stad, No. 5~'·G 
West Division St., ..is een -nieuw.e tak geplant. Hier is een om
geving van nJim 30,000 Joden. Het ha,d nag al wat voeteu. in 
de -_aarde om een gebotl~ te verk:djgen. Eerst huurde ,men, 
doch het dum-de niet lang of er moest gekocht worden_ Want 
de J oden kregen ,er ,de ,reuk van iiat dit -gebouw dienen zou voor 
de Mission, de Zendi t1g onder hen, en toen wilden zi j het koopen . ...: 
Doch de man hieid woord en wi j kregen het ge00tlw. ,H,ier 
wordt nu ook het Evangelie verkondigd; niet aIleen prediken hier. -

, Rev. Lewek, zeH een gew,ezen Israeliet, maar oak ,onze .leeraar-s, 
Dss. Breen en De Leeuw, zijn reeds door hunne,Prediking In~kend 
onder de J octen. Aan honderden J oden woriit Christus week. 
aan week, ja dag aan -dag 'en _avond aan avonel gepl'edikt, opdp.t 

'ook nu het gansche"huis Israe1s wete, dat God Hem tot een I:Ieer 
en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezlls, dien zij ge
kruisigd hebben. Het zaad wordt liitgestrooid, het· zal v1tlcht 
'Voortbrengen door de werking des Heiligen Geestes. \i\T ant 
J"hovah heef! gezegd: Mijn Woorcl zal niet Iedig tot mij wecler
keeTen. De kinderen zingen van J ezus en _spreken en leeren van 
Hem. Zij leeren Bijbelteksten zoowel uit het Nieuwe als nit 
het Oude Testament, en ais hun van JeZlls verteld wordt luiste
ren zij aandachtig. Er wordt gebeden en geclankt :in den N aam, 
die boven allen naal11 is. Er zijn er, die tot het geloof in Chris
tus· 'kamen, en aanvaarden den harden stri j d. Vvant een harde 
strijd- is "het voor den geloovigen Israeliet. Hij moet meestal 
a:lIes v.erlaten, zeUs zijne naaste betrekkingen en ,broodwinning, 
om Christus wiI. I-Iet zijn de Eerstelingen, ,die worden ingeza
meld, de oogst zal volgen naar des 'Heeren ,belofkH. -\I\T ant de 
Heere zal zich ontfermen over Zion en Hij za:l J eruzalem nog 
verkiezen. 

Met -de ·inkol1lsten is het vrij -goed -gegaan; wij kOl1den '0nze 
beloften ,en verplichtingen .nakomen. 



..•.... , . , , .•... $ 99{18 
..... : .•.. i ..• ....... : .... ~. 3215.46 

Ye iamen •........•........... '.' ..... ,.$420964 . 

UITGAVEN. 
The Chicago Hebrew Missio~ ........ , ............. ,$3550:00 

. Aniexican Tract Association-.. ,',". ' .. : ..... ; ..... ', . 0,' • ~~. - 25.00 
New York Hebrew Mission ....... , .............. , . . . .25.00 
Brooklyn Hebrew Mission ... -:... . . . . . . . .. . . . . . . .. ... 25.00 
Cleveland Immanuel. Hebrew Mission ..... : . . . . . . . . . . 25.00 
Reiskosten, stamps, ,postal cards,_ 'checks, d1a:rges, enz.. . . - 17.59 

. Te zamen ................... : ........ $3667:59 

Bleef in kas ..... , ...... , ......................... $ 542:05· 
Van }uni 1, 1907, tot 31 Mel, 1908, ontvartgen •..... : .. 3618.19 

Te zamen .........•................... $4155.24 
Hiervan is uitgegeven: 

The Chicago Hebrew Mission ....................... $3700.00 
Reiskosten, stamps, -checks enz ... " ..... -. ",,' .... -. . . . . . . . '32."35 

Te zamen ............................ $3732.35 

Saldo in kas ....................•.................. $ 422.89 
Zoo· heeft clan trwe 'Camm. oak nil weder 'na'ar haar beste 

weten gehanddd, en de gavenbesteed tot heilvan het (jilde Ver
bondsvo'1k. En die gaven worden -met ernst en overleg -en zui
nigheid beheerd. Nie1 a11een worden '4e boekeh, 9-e :ilik6msten 
en uitgaven van uwen -penningmees~er door uwe Camm. nallW
keurig nagezien en het '{'in o'rde bevonden" -uit overttiiging er in 
geschreven 'door den 'Sc,riba, Professor Heyns, in tege'tlwoordig
h~id van 'de geheele C0111111issie, die inzage neenit, maar oak wor-:
den -de gdden in de Mission nauwkeurig geboekt en nagegaah, 
en verantwoord ook in het ope'nhaar -in the Jewish Eta, een boekje 
0l11~ de drie maanden uitgegeven door de Hebrew Mission, 't 
welk -25 Ce'11t per jaar -kost. Zoo werken w'ij samen met Gere-. 
formeerden, Presbyteriat'len,. ]VIethQdisten. Als 'kerken zij'n wij 
en de Gereformeerden in dit we-rk en in den Board vertegenwoor
digd, Wd zijn e'r Presbylerianen, M.ethodistt::l1, Baptisten, die 
in den arbeid zijn en zeer getr6uw en- ij-verig"zi'jn, doch zij "zijn 
er niet als 'vertegef!woorcligers htl'nner 'kerk, 'zij atbeiden geheel 
particulier. 



onzer HCUUCH 

D~. Breen, r~"S:''":I)~kk;; 
Dekker tevens 

De predikanten der Geref. Kerk, Dss. Knyper en .T 01-
qersrila, hebben oak zitting in 'den Board. Geloovende' eene hei-" 
lige, __ algemeene ChristeIijke Kerk, arbeiden, wij sarnen a'an de 
komst van het Rijk Gods, aan de vervulling der beloften, dat'de 
volheid cler heidenen zal ingaan en geheel Israel zal zalig 
worden, dat de Verlosser nit Sian zal komen en de goddeloos
heden zal afwenden van .T akob. 

Uwe Cornmissie kan en, mag n'iet anders, dan dezen tak van' 
arbeid ten zeerste aanbevelen aan de Hefde, den ijver_ en. de, VOO[

beden van de Leeraars, de Opzieners, ja, geheel de Kerk. Oak 
hopen wij vim ganscher harte, dat de Kerk door de Synode zich 
niet onttr:ekke aan de Chicago ,Hebrew Mission. Een eigen 
Zen ding dri jven is ondoenli jk, de Hebrew Mission te Chi'cago 
heeft ten vorigen jare bij ,de zeventien duizend dollars gekost. 
Al zouden wij en de Gereformeerden het ook -willen ondernemen 
l11_et elkahder, dan zouden de gaven onder 011S -nog meer' dan ver
dubbeld, ell bij cle Gereformeercle Kerk weI drieclnbbel moeten 
worden dan tot nn toe geschiedde. De braeders maeten weten, 
dat men maet beginnen evenals onder de heiden en, . met !iefde te 

. bewijzen aan kleinen en groaten. Ais een Jood Christus om-. 
heIst en belijclt, clan staat hij op straat, wordt van anes beroofd 
en van, allen verstooten, juist dezulken moeten geholpen wor
den. Hoe vroeg hebben de Christenen uit de heidenen 
dat al verstaan, als zij gaven zonden aan de heiligen in Judea 
en Jeruzalem, waarvoor de Apostel Paulus zoo sterk ijverde. Ons 
onttrekken aan de Chicago Hebrew Missiot1- Z011 voor haar een 
ramp 'zijn, en wat zouden wij er voor ~n de plaats stell en ? 

Bij dezen brengen wij <:mzen oprechten dank aan alIe ker
ken, vereeriigingen en person en, die ons met hunne gaven hebben 
gesteund, en hopen dat zii niet zullen vertragen, en dat die nag 
traag waren met ijver zullen bezield worden. En hiermede leg
gen wij de Zending onder de Joden- in de hand en de~. Synode,_ 
haar biclclende aanbevelende als een Gocle welbehagehJk werk. 
waarop zekerlijk Zijnen zeg-en rust. Het woord tot Abraln111 
gesproken; en later door Bileam hefhaaId: Die 11 zegent, zal ik 
zegenen, vervloekt zij, wie 11 'vervloekt, is nag van kracht. De 
geschiedenis van land en en volken, van kerken en gemeenten be
wi}s! het tot op clen c1ag, van heclen. 

Namenl' de Commissie vaal' de Zending onder de-Joden, 
. J. 1. FLES. Penningmeeste,f. 



van deriEn).eritus Board 
Chr; Geref. Synode 1.908. 

WaardeBroeders: 

De Emeritus Board heeft bet genoegen U een gunstig ver-. 
slag·te kunnen-gev~n aangaande de Eme'ritus Kas. 
~ Door de genade Gods over haarheeft de Kerk als een geheel 

getrouw voor deze -kas gecoUecteerd, waardoor de Penningmees
ter'in staatwas, ieder kwartaal met 100. procent uit te-keeren; en 
wij tevens een weduwe, die tijdelijk in nood zat. met $125 konden 
helpen. . . ' 

Wij Ieggen de Synode voor de volgende opg~ve voor toe
Iagen: 

Ds. Van den Bok ...... $400 
Ds. G. ·Broene ......... 300 
Ds. R. . Drukker . . . . . . .. 200 
Wed. Temple ......... 200 
Wed. Broekstra .... :.. 200 
Wed. Langereis ....... 200 
Wed. Remeyn ........ _ 200 
Wed. E. R. I-Iaan...... 150 
Wed. Stadt ........... 150 
Wed. Vorst .......... 150 
Wed. Van Houten..... 150 
Wed. J. E. De Groot. .. 100 
Wed. Stuit ........... 100 

De boeken van den Penningmeester zijn nagezien en goed'
_gekeurd. 

't Boekjaar 1906-1907: 
Inkomst ................. $2998.64 
Uitgave .................. 2831.89 

In kas .................. $ 166.75 . 

1907-1908. Inkomst ...... 2923.35 
Uitgave ................ , 2836.72 

In kas ....... . ... $ 86.G3 

Lubbers Fonds ....... _ .. $1378.86. 

De Synode besluite tot een aans~ag van. 20 ce~t per huisge-
zin. 



M. VAN VESSEM, Seer: 

BIJLAGE VII. 
'Rapport detComru.issie van "Kerkhu!p:' 

Waarde Broeders: 
Uwe Comil1" heeft d~, eer' en 't. genot 1.1 't volgeude, l11ecl¢'-te 

deelen-: 
Kerkhulp mocht ,veer twee jaren haa,r werk VQortzette-n 'en 

meer dan' 'oDit te -vCfren "de steun -en Heide 'der Ker~ 'genieten: 
Naar opdracht der vorige Synode -werden alle uitstaande "notes"
veranderd, het befalen van inteiest opgeheven en 5' procent af-
betaling vereischt. Alle betrokkene 'kerkeraden hebben zich' 
hiefaan ge\villig en -111et -blijdschap ,onderWor.pen. Op een en
kele uitiondering 'l1a ,werel aan- 'de eis'ch van _~afbetaling get(ouw 
voldaan., 

,Daar de nood der hulpbehoevende gemeent'7ll zulks vorderele 
heeft uwe Comm. een oproeping' .gedaan voor een extra col1ek,te 

. waaraan 9ngeveer de he1ft Ol1zer ketken hebben _gehoor gegeven .. 
Ook werden nalatige kerker-aden idie 0"£ --nooit of zeer zelden, iets 
voor Kerkhulp deelen_ in rl1aalil -'(U!r 'Comm. ,aangeschrevenj- iets 
dat weI veel werle kostte, maar schoone '1-esultaten oplevercle. 
Er kwam -dit Bynodale j"aar ongevee.r twee 'duizend d'0lIal~s meer 
binnen clan het vorige. Hierdoor waren we in staat -0111 a'an 
])ijna a11e verzoeken om hulp te volcloen. 

l\i[et het ei.nde van het vorige boekjaar was -er een saldo van 
$542.73. Aan cQI-lekten en afbetaJing kwam binnen de S0111 van 
$4.001.11, zoodat er te beschikken viel over $4,843,84. 

Uitgaven '\'Va'ten -$4,348.10, zooclat er nog'in kas is de sO'm 
van $495.74. . 

Aan' de volgel1de gemeenten werd hulp vetleend: 

Passaic II ............. $500 Sheldon ............. . 
~ Oskaloosa ... ;....... .500 G .. R. Burton Heights .. . 

Snllivan ............... 300 East Palmyra ......... . 
Chicago, 0............ 400 
Doon ................ 300 

Prairie City .......... . 
Racine ... _ .. -... ' .. : ... . 

. Byron Center .......... 300 

500 
500 
200 
500 
300 



285:00 
332.50 
475.00 

'Chicago, ,0 .... : ..... 380:00 
Grant". ............ ;'285.00 
'Lynden ........... ,.3"00,00 
'O~k Harbor........ 375:00 
'Kana,vha ., .... "... 1'80.00 
'Byron 'Center ...... .500:00 
"Rudyard ., ...... ' .•.. 144.00 
Caldwell ........... 300.00 
Rusk..... .......... '95.00 
Doon ............ : .. 300:00 
Leota .............. 239.25 
Carnes . '.' ... : ....... 285,00 
Maxwell City .. ". . . . ... 15.00· 
Edgerton .. ... . . . .. .250:00 
Prairie City. . . ... . . ...500:00 

450.00 
'100.00 

............ 125.00: 

............ 350:0.0 
Alamosa .......... : 400.00 
JIiill, h....... . . . . . .250,00 
·Racine .:. . . .. . . . . . .300,00 
Lebanon ........... 180,00 
:Hospers ........ ... 150.00 
EastPalmyra ........ 190,00 
Volga ....... :. . .. . .285.00 
Oskaloosa .......... 475.00 
Zillah ........ : ..... 290.00 
Sheldon :............. 500.00 
G. RBurton Heights. ,pOO.OO • 
Sully .............. 35.00 " 
Kenosha ........... 175.00 
Rochester· ... '" ..... 380:00 

Samen ...... .' :$1.0;565.75· 

JVIet dank voar 'het vertrouwen in 0115 gesteld. 
De-Com111. vooi' Kerkhulp, 

1. VAN DELLEN, Praeses 
J.MANNI, Sciiba 
J.V AN DER MEY, Penning111. 

BIJLAGE VIII. 
Rapport WachterCommissie. 

,Geliefde Broede-rs -in ,onzen Hee-re: 
DeCommissie van Toezicht 0]1 De Wachter heeft deeer het 

iVolgende ter u-wer :kennis te brengen : 
.1. Zij vergaderde c"fit termijn slechts .driemaal. Nimmer 

I wverd een _der leden verhinderd teg~nw00rdig te ,zijn, en -meestal 
-waren de :Hoofdredakteur, Administraleur en Dr-ukker mede 
aanwezig. Ret was ons -een genoegen samen te v{erken. N Doit 
heeft oneelligheid 'Ol1S verontrust. 

. II. De wodge Synode besloot .dat De ·Wachter voortaan in 
vergroot.forinaat :en T~let meerdere rubrieken verschijnen zOu. De ' 
Comlnissie heeft het" beslnituitgevnerd 'gelijk haar opgedragen 
werd. Als mec1e-redakteur van de rubriek Theologie en . Ethiek 



pel:solleel en 
gespaard. . . .'. . . 

Volgens Synodaal. be~luit w.erd gehande1d door hem, 
die eenige a-anmerking of verzoek had;, men schreef direc;t aan de 
Commissie o'f den Hoofdredakteur, instede van· in- De Wachter 
iet's dienaangaande te plaatsen. . Een paar: brieven, kwamen tot 

. ons met de opmerking, dat,het beter zOU 'zijn 4e nanien cler rhecie:
redaktetlren onder hunne stukken te zetten, h,etwelk de Commis~ie 
besloten had niet te daeu. De Commissie meende, beter te doeu 
met 'niet te veranderen en liet 2ulk5 den welwillende schrijvers 
weten. 

IV. De boeken van den Administrafeur werden 'nagezien 
<9 en in J>fde bevonden. Het bleek, dat er J urii, 1906, in kas was, 

$905.62. Ontvangen werd van Juni 1, 1906 tot Mei 31, 1907, . 
$7,841.69. Te zamen $8,747.31. De uitgaven voor dit termijn, 
uitbe(aling aan de Theologische School incluis,$7,128.20, latende 

. een batig saldo Juni 1, 1907, Van $1,619.11. Van'afJuni 1, 1907, 
tot Mei 31, 1908, werd ontvangen $7,565.10, met het batig saldo 
$9,184.21. Hiervan werd uitgegeven $8,171.32. Zoodat er 
Juni 1, 1908, aan kas waS $1,102.89. Aan de Theologische 
School werd uitbetaald de som van $2,900. Dit is $1,100 minder 
dan het vodge termijn. Dat zeker ook in verband staat met de 
minder goede tijden, zoo algemeen hi dit land, en voora! door 
de vergrooting van De Wachter. . 

V. In 1906 had De Wachter 5,080 lezers. Dit cijferis 
thans tot 6,000 geklommen. Een winst van 920, dat niet veel 
is in twee jaar tijds. Doch zeker ook mee te verkIaren is uit 
het feit, dat velen zonder werk ,zijn en dus De Wachter of niet 
nemen, .of haar opzeggen. 

VI. De Commissie beveelt met volle vrijmoedigheid het 
geheele Wachte1'-personeel voqr herbenoeming aan. En geeft 

- del' Synode in overweging, of het niet ill orde is het honoradum 
van den Ho.ofdredakteur te verhoogen. 

VII. Door de C1assis Iowa komt een instructie ter tafeJ 
0111 den vorm der Wachter te veranderen. De Commissie advi
seert ten sterkste tegen deze verandering en weI voornameli jk am 
de onkosten daaraan verbonden. Deze worden berekend op 
zoo pI. minus $75 per week, dat is $3,500 's jaarlijks. Ons aa
vies is, ,De Wa~hte1' stil te laten zoo ze thans verschijnt. 

Met hoogachting aangeboden, 
J. MANNI, President 
J. W. BRINK, Scriba. 



" ' :- , " 

R.~pportder Commissievoor'Resolu ties van 
Rouwbeklag. 

Eer-waarde V ergade.ring: 
Ook clitmaal gedenkenwij met leedwezen en smartgevoel· 

aan enkele broeders, die on~ sedert de v6rige ,Synode, _door den 
dood ontvielen. ' 

_ - Naar wij gelooven 1110gen, zijn zij, :na den strijd hier gestre-
den, als overwinnaars in beter Vaderland verplaatst. . 

Ds. H. Van Hoogen was de eerste _die van OIlS weggenomen 
werd. Wi j hadden het. niet verwacht. Doch het bleek dat 
's ,Heeren gedachten anders zijn dan de onze, en klagen mogen 

. we niet. De Heere heeft dpor Ds. Van Hoogen veel ·willen 
ttitrichten. 

Hij werd in 't jaar 1836 geboren, en stied in 1907, in den 
ouderd0111 van"ruim 70 jaren. Vana£' 't jaar 1,865 tot aan zijn 
doo,d, dus gedurende een tijdperk van ongeveer 42 jaren, was 
hij werkzaam in 't Koninkrijk Gods. In Nederland arbeidde 
hij in de gemeenten: Gees, Burum, Niezijl, Hoogeveen en Wil
dervank. Hier in Noord Arnerika begon hij_ op 58-jarigen leef
tijd zijn arbeid in Roseland,·Il1., en bediende later de gemeenten 
Holland, Mich., en Prospect Park, N. J. . 

Ds. J. E. De Groot volgde al spoedig daama. De Heere 
nam hem weg, in den nog betrekkelijkjeugdigen leeftijd van 

. ruim 35 jaren. In 1900 predikant geworden, bediende hij ver
volgens de gemeenten Pease, Minn., en New Holland, S. D. 
Ruim 6 jaren arbeidde hij met veel zegen. 

Ook ontviel, ongeveer terzelfder tijd, aan de gemeente Noor-
clelcos. Mich., haar Voorganger, J. Molhoek. Deze broeder kwam 

,in 1895 in Amerika, en was in Noordeloos werkzaam van'af Fe
braari 1902 tot December 1906. Vier jaren arbeidde hij aldaar, 
en zijn arbeid' wierp door Gods genade veel vrucht af. 

, -De dood van deze broeders vervult ons eensdeels met smart, 
c;>mdat wij ze hiet. onder ons, niet rneer hebben. Maar wij ver
bli j den ons ook in de hoop dat ze heengillgen in 't Vaderhuis met 
zijne vele woningen. 

Laat. ons toezien, broeders! hun heengaan roept ons toe-: 
W.erld zoolang het dag is, ,Ie nacht komt. dat niemand werken 
kan. Vveest getrouw tot den dood en Hij zal u dekroon des 1e
yens geven. De HeeT f'. rertrooste de bedroefden met Zfjne 
genade. . 

P. J. DROST, Rapp, 

• 



-·BI.JLA.GE X. 
- Verslag der Se~i-Centenni~l Commissie 

aaIl. de, SYl!oW!, van, 1 RO.8 , 
Berwaarde·-Vaders en Bj'oeders: 

1)we Commissie benoemd ter reg~l.il1g. def °vieririg van het 
ha:lVe-eeuw feest onzer 'I(erk heeft haar.' tqak uitgevoerd naar 
haar beste weten. . 

De algemeene feestviering die te Grand- Rapids voorviel op 
lVraand?g,. 8 Aprii, 1907', was· vooral ,het voorwerp OTIzer zarge. 
Eh. naar wij 011S vfeien ,vas het feest een heerlijk- ·geslaagd pogen 
0111 feestelijk en gepastelijk te herdenken de 9.aden des H~eren 
onder ons en door ons geclurende die-,vervlogene 50 iaren.· Een 
blijvend aandenken aan dat feest is het "Ge<;lenkhoek" met zijn 
fuim 2"5"0 .Bink g~dbjkte bladzijcleIl; ~n' fi-aaien band gebondel1 
en, Qveral- zoo, glll1Stig. ontvangeil, in' binnen- en buitenland ... De 
eerste cll1iz'end' war.en spoeclig uitverkocht. Het tweede' duizend
tal, met epkele'bladzijden vermeerderd; is echter nog' lliet van de 
ha!ld. Misschien zal- het 't beste zijn dilt Uverlbf geeft aan 
onze boekhand~Jaars-uitgevers die met ons, een contract. slaten; 
de' brs. J. B. Hulst en B. Sevensma, om sp.eciale commissie te 
beloven aan hunne agenten. lVIet uwe permissie zullen wi j en
kele exemplaren'i1aar, Nederland' sturen. ter 1110gelijken verkoop' 
alclaar. -

Ret finantieel verslag levert onze Penningp.1eester, br., G. 
'N. Mokma, (Zie Art. 74 del' Acta.) . . ' 

De Synode zal er. zeker- over moeten besHssen 'aan wiell of 
aan wie zij'de verdere, exploitatie van de·nog overig,e' exemplaren, 
rnisschien '500" zal' opdragen" opdat ze allen verkocht mogen 
worden en, niet aIs- renteloos kapitaal' blijven' liggen. Over" het 
batig saldo zal'" lTzeker ook gaarne be,schikken. 

o:r. - U dankend' VOOT het in haar' gesteld' vertrouwen, uwe Com-
missie ter viering van' het halve-eeuw feest oilzer Kerk, 

J- NOORDE'NIER, Pre.sident 
E. BREEN 
LVERLEE 
G. 'N, MOKMA, PenninglTIeester 
HENRY BEETS, Secretaris. 



(Ziehrt,38, 5., Acta, ) 
Buenos. Aires, 2 Maart, 1908,' 

Onci~rgeteeke.nde Qn~angs uit: N.ederland- overgekqmen, ten 
eind~ het Kerkelijk kve" in de· Hollandsche. kolonies. van. Argen'-, 
tin~e. t~:· qrnenel1,. cleelt- met dezen" aan de' H;ol1andsche- kerken yan 

,j':I-oord. Ame.dka, die_, reeds .meennalen -hartelijke sympathie vopr 
-de broeders_ in: het Zuiden. toonden, .mede dat- in- de- kracht des 
'Heeren thans: alle middelen, aangewend worden om de kerken. h~er 
. tot: goede openbaring teo b(:engen, wat onder, den zegen Gods. oak -
weI zalgelukken. De geestelijke toestand' mider de· Holland
sche kolonie. 'alhiex-- is,' zeer- treurig; De ko1onie miste van: den 
aalniFlng. cen, Van: R,aalte., die-haal: geestelijke, leiding en.r.egeering 
,gat; A.:ls s_chapel1, zander herder; doolden- ,zij rond, overgegeven 
in- de ha.nd van; s.peculanten, die· hen also slaven', wegdreven dagen 
yeT; de. binnenlandel1 in. Daarna, na onnoemelijk~ veel lijqen en . 
. ellehde" een:,' ellende, waarin een groot deel door ziekte en, ont-

, ,·berillg. bezw.eek;. heeft ziclt. het. overschot: ·dier emigratie van 
1889-90 hier, h~ Buenos ,Aires en,op:sommige andere plaatsen v.er
zameld. In Bueno.s Aires heb~en' .zich, andereh uit Holland bij 
hen. aangesloten. Doeh. door. gebrek. aan geregelde bediening 
de~ vVoords' en hehoorlijke leidingj is cleo kudde geheel'verwaar
loosd~ en diep. gezonken. Vel-en zijn in' allerlei sectep· (Weder.

. d<?opers, 'Heilslegers, Geloofsbidders, enz'.) verdw,aald geraakt; 
,twist en scheuring dr.eef het overgebleven hoopske daarbij nag 
uit~en';' elk. deed wat goed was in zijili Dogen. De jonge' lieden· 
·gingei1 met· volle zeilen,de'wereld -in,: Met allen, lof. moet meldii1g 
g~l11aakt, van het; -ove,'blijfeJ cIat- onder de leiding, der broedeq; 
oud-erlinge,ll in· de beg,inselen' stand hield en_niet; ophield:bij dagen 
en' bij, n<\chten tot. God teo zuchten en gedurig,tot de broeders in 
N. Amerika of in~Holland' am hulp en leiding,te roepenj opdat niet 
alles,te gronde zon gaan; \i\T,are'hier'voor 7"jaren,een dienaar des 
\Voords l1it I-rolland of N~ Amerika gekomen, e1' was, naar 
alle waarschijnlijkheid; thans.een.bloeiende kerk geweest. Toen 
toch verg?derden- des.- Zondags .met elkander 'een 150-tal :hoorders. 
Daa1'na volgde ve;rscheuting, inzinking en, ve1'st1'oQiing. Wat' n~ 
te doen is, is weer goed te rnaken wat verzui~d werdj vast te 
maken wat 10s_'_ is, uit· de __ verstrooiden. teo vergaderen wat nog te 
redden, is,. 'Het-,-kerke1i j~ lev-en moet op behoorli jken voet inge-
richt worden, ook ZQO noodig een eigen kerkgebouw bezitten 
(het huren van een lokaal, gelijk tot nu geschiedt,'is hier verba
zend duur, en voldoet toch-ook niet aan den eisch). De broeders 



kunnen hi.er'"o()r 
brengen; trc)tshu.n 

Ondergeteekeride ontvangst gevonden 
in den kring· der in deze stad, En 
hoewel deze.niet tot (de meer gegoeden, die nog 
iets godsdienstig waren, liebben zichbij de Duitsche kerk aange

. slaten; er was eell tijd daf men zich ~wegens de verwaarloozing, 
'. inzinkingen losbandigheid der Hollanders vOor den Hollandschen 

naam schaamde;) zoo hebberi deze tach reeds· in medegeyoel met 
de Hollandsche kolohie bij wijlen steun gegeven en meerder toe
gezegd. Maar het gaat toch niet aan telkens te gaan bedelen 
bij degeneu __ die Dlliten zijn. Bet,is d3.;arom, dat ik met vrijmoe
digheid de Hollandsche kerk van Buenos Aires in de ,hulp en 
sieun der zusterkerken" en in' het algemeen in' die def .<;erefor
rneerde broeders van N oord Amerika aanbeveel. De broeders 
zelf d6en hier naar, ja hoven vermogen. Er zijn er die aIies wat 
zij maar eenigszins missen kunnen vaor de kerk afzonderen. 
vVilt daaro111, zU,sterkerken, deze nu nog arllie kerk die, iu.J1aai: . 
opkol1i.st met zoove"el te worstelen heeft en in u'" .'gebeden en in 
uw liefdegaven gedenken, Zij heeft aanstonds aan een 1000 
dollars groote behoefte. Zij hoopt zeer dat haar deze door uwe 
milddadigheid mogen geworden, 

De kerkheeft ongetwijfeld een -goede toekomst in dit land 
dat zulk een rijke ontwikkeling vour zich heeft, Zij is als mid
delpunt voor de Hollandsche kolonie van de hoogste beteekenis, 
Zonder haar gaat menschelijkerwijs gesproken de Hallandsche 
natie hier geestelijk en zedelijk onder, Als de kerk er eenmaal 
boven op is, zal z;ij op tijd van duur zichzelven kunn-en redden. 
Laat de' kerken of 'de- broeders zoo goed zijn hun gaveri voar' 
de Geref. kerk te Buenos Aires' te zenden aan de redactie van 
De Wachter. En vaoral niet hun gaven geven aan partfculiere 

_ personen, die zeggen voor deze kerk geld te vragen. N aar het 
s~hijnt is op die wijze reeds bedrog gepleegd. De kerkeraad 
heeft aan niemand apgedrageri. voor haar te collecteeren; er is 
dan ook tot heden van niemand geld ontvangen, . 

Wellicht deel ik U later nog iets meer mede van dezen ar
beid hi<:,!r en in -de andere Hollandsche kolonies in Argentinie, een 
land dat met zijn vrnchtbare onafzienbare nog onbebouwde velden 
am inwoners roept. ' 

Uw medebroeder in Christus J ezus, 
DR, J. VAN LoNl<HUIZEN. 



Conclusies in zakezeke~eteet:ge;chillen, 
aangenomen door' de Generale Synode der Gereformeerde Kerken 

in Nederland, te Utrecht, 7 Sept' 1905. 

(Zie Art. 58, I, Acta.) 

, "Wat he eerste ,punt; het infra- of supralapsarisme aan--
gaat, spreekt de Synode uit, dat onze Belijdenisschriften .zeker 
tenopzichte van het leerstuk der uitverkiezing de infralapsarische 
voorstelling volgen, maar dat zoowel blijkens de bewoordingen 
van Hfdst. I, Art 7, der Leerregels van. Dordt als blijkens de 
beraadslagingen op de Dortsche'Synode hiermedegeenszins is 
bedoeld de supralapsarische voorstelling uit te sluiten of te ver-' 
oordeelen; dat het diensvolgens wei niet geoorloofd is de supra
lapsarische zienswijze als de leer der Gereformeerde Kerken in 
Nederland voar te stellen, maar evenmin om iemand, die voor 
zich ze1f het supralap$arische gevoelen YQorstaat, daarom te be
moeilijken, aangezien'cte Synode van Dordt over dit geschilpunt 
geene uitspraak heeft gedaan; waarbij de Synode de waarschu" 

, wing voegt, om dergelijke diepgaande leerstukken, die het ver
stand, <ier eenvoudigen zeer" verre te "hoven gaan,_ zoo weinig mo
gelijk op den kanselte brengen en in'de prediking des Woords 
en het- catechetisch, onderwijs zich te houden aan de vDorsteliing, 
die onze Belijdenisschriften geven. ' 

Wat het tweedepunt de eeuwige rechtvaardigmaking be~ 
treft, verklaart de Synode, dat deze uitdrukking zelve niet in 
onze Belijdenisschriften voorkomt, maar dat ze daarom evenmin. 
mag worden afgekeurd als de uitdrl1kking Verbond der Wer
ken en dergelijke, die uit het theologiseh spraakgebruik zijnoverc 
geriomen; dat het onjuist is te zeggen, dat Ol1ze Belijdenisschrif
ten alleen eene rechtvaardigmaking uit en door het gelobf ken
nen, aangezien en Gods Woord in Rom. 4: 25 en oilze. Belijdenis 
in Art. '20. uitdrukkelijk spreken van eene objeetieve reehtvaar
digmaking . door de opstandi\lg van Christus bezegeld, die in 
tijdsorde aati de subjeetieve reehtvaardigmaking vooraf gaat; 
en 'wat voorts de- zaak. zelve aangaat, dat al onze Kerken van 
harte gelooven en belijden, dat Christus in den Raad des vredes 
van eeuwigheid zieh als borg voor zijn volk' gesteld heeft en 
hunhe schuld op zich heeft genomen, evenals Hij daarna .door 
Zijn lijden en sterven op Golgotha h.et rantsoen metterdaad voor 
ons betaald en ons met God verzoend heeft, toen wij nog vijanden 
waren; maar dat even beslist worde gehandhaafd op grond van 
Gods Woord en in overeenstemming met de Belijdenis, dat wij 



persoonlijkdeze, ,;~et.~~~~ 
,achtig worden; v 
elke voorstelling,' 
Christus voor zijne uitvel:korellel1'. 
oprecht geloof, om in der conscieritie 
gerechtvaardigd t~ worden, afbreuk- ZOll -doen. 

Wat het derde punt de on1nidellijke wedergeboorte aangaat, ' 
spreekt de Synode uit, dat deze uitdrukking in goeden zin ge- / 
bruikt kan worden, in zooverre onze Kerken steeds fegenover de 

, Lllthersche en Roomsche Kerk' hebben bel eden, dat de wederge' 
, " boorte niet geschiedt door het \Voord of. de Sacramenten als zoo.

danig maar door de ahnachtige en wederbarende werking-' _ des 
, Heiligen Geestes; dat deze wederbarende werking des Heiligen 
Geestes echter niet in dien zin mag losgemaakt worden van <ie 
prediking des -W oords, alsof beide van e1.kaar gescheidell zouderi 
zijn; want alleert Oilze Belijdenis, qat wij aangaande de zaligheid 
onzer jong gestorven kinderen niet te twijfelen hebbeu, alhoewel 
ze de prediking des Evangelies niet hebben gehoord, en voorts 
:aangaande de wijze waarop-deze wedergebo6rte bij deze en andere 
kinderen geschiedt, nergens in onze_ Belijdenis_schriften uitspraak 
wordt gedaan; dat toch aan de and~re zijde vast staat, dat het 
Evangelieeene kracht Gods is tot zaligheid voor een iegelijk die 

. gelooft, en dat bij de volwassenen de wederbarende werking des 
Heitigen Geestes de prediking des Evangelies vergezelt. Al be
twist de Synode niet, dat God machtig is ook buiten de prediking 
des Woords om, met name in deheidenwereld, degenen die Hij 
wi!, tot wedergeb09rte te brengen, hxh oordeelt de Synode, dat 
wij op grond van Gods Woord over de vraag of dit ook werke
-1ijk geschiedt, geene. uitspraak kunnen doen, en-- daarom ons 
te houden hebben aan den regel, dien het geopenbaarde Woord 
ons geeft, en de verborgene dingen hebben over te laten aan den 
Heere dnzen God. 

\ En wat eindelijk het vierde, punt de onderstelde wederge-
boorte aangaat, verklaart de Synode, dat volgens de Belijdenis 
onzer Kerken het zaad des verbonds krachtens de belofte Gods 
te houden is voor wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat 
bij h~t opwassen uit hun wandel. of leer het tegendee! blijkt; dat 
het echter minder juist is te zeggen, dat de doop aan de kinderen 
der geloovigen bediend wordt op grond van hunne onderstelde 
wedergeboorte, omdat de grond van den -doop is het bevel en de 
beloHe Gods; dat voorts' her oordeel der liefde, waarmede de 
Kerk het zaad des verbonds voor wedergeboren houdt, geens
zinszeggen wi!, dat daarom elk kind waar.Jijk wedergeboren zou 
zijn,omdat Gods Woord ons leer!, dat niet allen Israel zijn, die 



:~~S~~;~~j~~,nden,oek moet aan-
gezien «lIeen zal hebb~nen gedoopt zal zijn, zaJzac-
Jig worden. . de Synodemetonze Belijdenis staan-
de, dat Hde sacrahlenten niet ijdel noch ledig .zijn om ons te be-

. dtiegen, maar 'zichtbare tee,kenen en 'zegelen van eene illwendige 
en onzienlijke zaak, door middel derwelke God in ons. werkt door 
de kracht des Heiligen Geestes" (Art. 33), en dat inzonderheid 
de do'op Hhet bad def wedergeboorte~' en "de' afwassching -der,. 
zonden" wordt genaamd,_ omdat God "ons door dit Goddelijke 
pand en teeken ,wil verzekeren, dat wij zoo waarachtiglijk van 
anze zonden geestelijk gewasschen zijn, als wij uitwendjg met 
water gewas'schen worden"; waarom onze Kerk in, het gebed na 
den Doop "God dankt en 100ft, dat Hij ons en onzen kinderen 
door het bloed van zijnen geliefden 200n Jezus Christus al onze 
'z6nden vergeven en ons door zijnen Heilige'n Geest tot lidmaten 
van zijnen eeniggeboren 200n en aIzoD tot zijne kinderen aange
nomen heeft en -ons dat met den heiligen Doop bezegelt en be
kr'lChtigt"; zoodat onze Belijdenisschriften weI duidelijk 1eeren, 
dat het Sacrament des Doops beteekent en verzegelt de afwas
sching der zonden door het bloed en den Geest van J ezus Chris
tus, d. w. z. d~ rechtvaardigmaking en de vernIeuwing door den 
Heiligen Geest als weldaden, die God aan ons zaad geschonl>en -
heeft. 

Intusschen meent de Synode, clat de stelling, dat elk uilver
koren kind daarom reeds v66r den Doopmetterdaad viedergebo
ren zou zijn, noch op grand van de Schrift noch op grond van 
de Belijdenis te bewijzen is, dewijI God zijne belofte vervult 
naar zijne vrijmacht op zijnen tijd, hetzij voqr of onder of na_ -
den Doop, zoodat het' eisch is zich hierover met omzichtigheid 
uit te laten en niet wijs. te wiHen- zijn boven hetgeen God ons 
heeft geopenbaard." (Art. 158, Acta, Gen. Synode van Utrecht.) 
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II. Curatorium ... _ ...... ,' ... , : . .." 56 
III.' Inwendige Zen ding .........." 62 
IV. Heiden Zending Board .... :...." 63 
V. Joden Zending Comm. ........" 69 

VI. Emeritus Board .............." 73 
VII. Kerkhuip Commissie - . . . .. . . .." 74 

VIII. ,HWachter" Commissie ........" 7 5 
IX. RouwJ:>eklag Resolnties ......." 77 
X. Semi-Centennial Co"mm........." 78 
XI. Dr. Van Lonkhuizen's brief van 

de Hollanders ill' Argentinie ... :" 79 
XII. Utrechtsche Conclnsies .... '...." 80 

. Catechisaties. Waarschuwing tegen wegvallen der, p.39, Art, 
54, :XCI. '. 



v-oor' 
COlnmissie" VObc'Ontvangst corr. ~erken, Ai·t. 9. 
,Commissie voor Benoemingen, BO. 
-Commissie VOor afschaffing ·,van Commissies,' Art.' 79. 

Zie _verder Art. 80_ voor- allerlei ·Commissies. 
Cor'respondenHe f;:erken, Dep11taten er van,_ ArtL 10, ,46, '65. 
C-orrespondentie Kerken, Brieven er -van, ,Art. 12. . 
Corresponderitie Kerken, deputatie, naar; , Art.. 79; Art.. '-goO, ,9,13. 
Conelusies, 'Uttechtsche Synode, Art. 58 en BijIage XII . 

. 'College,zie Theol. School. 

. Crosby St., Grand Rapids, attest zaak, p.42, 
,Curatorium Rapport, Art. 11, en BijIage II. Zie verder onder 

'- Theol. School. 
Clitlerville. echtscheiding zaak, Art. 48. 

De J ong, Rev. G. D., gekozen als pro£. .hist. theol., Art. 18;' 
neemt b~enoeming aan" Art. 45, 

Deputaten· ad examina synodaat, p. 36, Art. 54, IlL 
Lijst van deputaten, p. 37: 

Doop van Vondelingen, p. 38, Art. 54, VIII, en 80. 

E. B. P. Kas, geIijkheid in terugbetaling; p. 42, Art. 58. 
,Emeritus Board VersIag, Art. 11, BijIage VI. Toelage tot 

steun, p. 47. Aanslag bepaaId, p. 47. 

Garvelink, Hon.,bedankt, p. 20, Art. 32, V. 
~- "Gedenkboek" verslag en verkoop, -Art. 74; -Bijlag~ X. 

,"Grange Order" 'afgekeurd, p. 42, Art. 58. . 

Haan, Rev. G. G., en Cl. Holl., IlI.,M usk., 38, 2. 
, Hackensack's protest tegep. zeven gem. der Classis,-Art. 67, p. 45. 

Comm. tot 'steun, p. 46. 
Heiden Zending,' rapport, Art. 32. Uitgaan van Roeping voor 

Zending, Art. 32, I. Behoort gezamelijk, 32, II. Protest 
er tegen, 32, II, p. 19. Reglementswijziging, .32, III. 
ComID. daarvoor, Art. 80. Restitutie Rehoboth reiskos
ten, 32, IV. Penningmeester, 32, V, en 80. Van der 
Wagen's ontslag, 32, V, 3. Zuni Zending zelfstandig, 23, 
V, 4. Principaalschap elimineeren, 32, V, 4. Onderwij
ze'res te .Zuni, 32, V, 5. Hospitaal te Rehoboth, 32, V, .6. 
Christen dokler voor Rehoboth, p. 21. Woonhuis voor 

dolder, ·21. Collecte aanbevol'en voor hospitaal en huis; 
.p. 21, Nurse VOGr hospitaaI, p., 21, Terrein verdeeIing,. 



· . 21. 
: dingsposten, . p. 

p. 21. Voor Zuni, p. 22. V~r2g,oeJ~~;~r~;~~:~n~' 
pel1ningmeester verhoogd, p. 

en 
22. 
dankbe

-83. 
Hemkes,Prof. G. K., vraagt ontslag, Art. 17, 

, tl1iging van, Art. 19; dankbetuiging aan, 
I-Ieyns, :prof. W., gekozen ad vitam, Art. 22. 

ming aan, ,Art. 62. 
Hitchcock, Mr. J. M., toespraak, Art. 46. 
Hymns, als concessies, enz., Art. 70. Hymn~ 

Psalmbundel en D. KO., p. 49, Art. 65. 

N eemt benoe-

achter Hall. 

Inwendige Zending. Rapport, Art. 26, Bijlage III. Bezwa
ren tegen regeling, Art. 38, p.26. Rev. G. G. Haan en 

, Cl. Hall. enz., p. 26. Lectuur ter verspreiding door Zen-' 
delingen, p. 26. Aanvragen bij Classes goedgekeurd, p. 
27. Hollanders in Zuid Amerika te ~teunen,- p. 27. Inw.
Zending Classicaal, Art. 53, p. 33. Algem. Bepalingen 
vOQr overgang, p. 33. Driemaal per jaar collecteeren er
VDOr, p. 34. Nieuw ontwerp, regeling, p. 35. Leden· 
Comm. Alg. Kas, p. 35. 

Jaarbaekje. niet door Synode uit te geven, p. 28. 
Joden Zending, Rapport, Art. 47, Bijlage V. Coml11. 

, 
er voor, 

Art. 80. 

Kerkenorde en Kerkregeering, Rapport, Art. 48. Cutlerville 
echtscheiding zaak, p. 31. Zondag diensten -in Eng._ ker:
ken, Art. 54, p. 35. 'Gemeente organfsatie en Art. 38 
D. K. 0., p. 36. Deputaten ad examina, p. 36. Resti
tutie reiskosten eens leeraars, p. 37. Sacrament bedie
ning waar geene gemeente is, p. 37. Opdracht; C0111111. 
voor' -revisie der Kerkenorde, p. 3S. Leden, Art. SO . 
.Publicatie van ontwerp in "Wachter," "Banner" en "Bote." 
Doop van vondelingen, p. 3S, Art. '80. Belijdenis na Z011-

de tegen zevende gebod, p. 3S. Gronden vaor Art: 66, 
Acta Synode 1890,-1' .. 39. Waarschnwing tegen wegval
ling der Catechisaties, p. 39. " 

,Kerkenorde in Duitsch, Art. 71; in Engelsch, Art. 72. 
Kerkgezang, i'appoli der C01111l1issies, enz., p. 47" ff., ,Art. 70. > 

Comm. ter regeling van gezang' in S. S. enz. p. 49; 

:li::!:~~~l~c~o~m;m. dep"taat, Artt. 7S, SO. Liederen achter 
~ p .. 49. 

K"rkhu'in 11 en Bijlage VII. Honorarium pen-
ningmeester,' Art. 49., Leden der Comm., Art. 80. 



McDaniel, Rev. Dr. Toespraak, Art. 65. 
McKnight,Rev. R. J. G. Toespraak, Art. 46: 
Meyer,' Rev. Lewis: Toespraak, Art. 46. 

beroer-

Muskegon Chamber of Commerce aanbod van land'voor School, 
Art. 73. -

N amiddagdienst in E:q.g. gemeenten, p. 35. 
National Christian Association, Artt.46, 55, 78, 80. 

Openlijke Verklaring, Art!. 6, 21, 30.' 

Penningmeesters,' Classicale, 17. 
Principaalschap op Zending-sveld elimineeren, Art!. 32, V, en 80. 
Protesten, Verslag Comm. voor, Art. 67. 
Protest, Van Dellen, Hekman, De Vries, 32, II, p. 19. 
Protest, E. Van der Vries, Art. 63 en 66. 
Protest van Dss. Dolfin en \Vestervelt en Oud. Starn et aI, tegen 

zeven gemeenten der C!. Hackensack, p. 45, Art. 67. 
_ Psalmberijming, (Vg!. p. 49), Artt. 78, 80. . 

Rehoboth.- HospitaaI, christen dokter, huis, -collede -er voor, Art. 
32, V, pp. 20, 21. Verslag erover, p. 63 v.v, Nurse voor 
hospitaal, 32, V, 10, p. 21. 

Reiskosten restitutie van leeraars, p. 37. Van Syn. depu~aten, 
p.10 .. 

Rouwbeklag Comm., Art!. 9, 75, Bijlage· IX. 

Sabbatschool, verhouding tot Kerk en Rooster, p. 29, Art. 41. 
Sabbatschool gezang, eenstemmigheid, p. 49, Art. '10. 
Comm. er voor, p. 49, Art. 80. __ 

Sacrament bediening waar geen gem. is, p. 37. 
Semi-Centennial Com'P' Verslag,' Art. 74, p. 51, Bijlage X. 
Southwest Indian Conference, p. 21, Art. 32, V, 11. 
Synodale Comm. Verslag, Art. 11, Bijlage 1. Leden ervan, 

Art. 80. • 
Synodaal Penningmeester Verslag, Art. 16. Benoeming, 80. 
Synodale Aanslag, 13 cent per gezin, Art. 16. -
Synodale vergaderplaats 1910, Art. 58, pp. 42, 43., 
Synodale deputatie, niet naar huisgezinnen getal, p. 42; 'per 

Classis, p. 43.; Art. 58'. 



Prof. 
De Jong 
terarische proff., 23; 35.. College volledig, 24. 
plaatsing of vergrooting der School" '24. Cur. otl1zien 

'. naar granden, 24. Vragen van Prof. Ten Hoor,Art,27: 
. God objectder Theo!. enz.,p.p. 15, 16; substituut .voor

stel, p. 17. Kerkeraden overwegen, p. 17. QLialificaties 
der proff., Art. 37: Academies wenschelijk, Art. 37 .. 
Ledental Curatorinl11, 37, 3. Leergelden, 37, 4. College' 
van Kerk nit, 37, 5, p. 24. Science prof., p, 25. Prof. 
J. Broene gekozen; p. 25. Curatorium leden, p:' 25. Aan
slag voor Theo!. School; 60 cents per gezin, p. 25. Rap
port CuratoriulTI, Bijlage -II, p.56. 

Ten Hoor, Prof.', Vragen van, 27. 
Tohatchi. Verslag er over, p. 64. 
Tract Society, Chicago, Art. 10. American Tract So.ciety, col-

lecte aanbevolen, p. 43. \ ,,"" 

. UnIons, Verslag der Comm. over, Arf. 58, XI, p. 43, Art. 80. 
Utrechtsche Conclnsies aangenomen, Art. 58, Bijlage XII. 

Van Dellen,Prof.E., leave of absence toegestaan, 36. 
Van der Vries, .protest tegen afzetting, Artt. 63; 66. 
Van -def Wagen's ontslag, Art. 32, V, 3, p. 20. 
Van Lonkhuizen, Dr. J., en Zuid Amerika, Art. 38, 5, p. 27, en 

Bijlage XI. 
Varia rapport, p. 40, Art. 58. 
VondeIingendoop, p. 38, Art. 54, VIII. 

Wachter, Commissie rapport, Art. 41, Bijlage VIII. Niet in 
\ boekformaat, p~ 28; advertenties, -p. 28'; lierbenoeming van 

/.person-eel, p. 29; salar-is vaor h.oofdred., et al., p." 29; 
secundus' n::dacteur, p. 29. Reglernent wijziging, Art. 80, 
10. Wachter 'Commissie, Art. 'S.o, 10. 

Zending. Zie Heiden Zending, Inwendige Zel1ding, Joden Zen-
. ding. 

Zonde belijdenis, 7de gebod, p. 38, Art. 54, IX. 
Zuid Ame,rika, Hollanders in, Art." 38, 5, p. 27 en Bi-jlage -X._ 
Zuni Zending zelfstandig, 32,' 5, 4, p. ·20. Onderwijzeres aldaar, 

32, V, 5. _Verslag er over, p. 66. 
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