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AFGEV AARDIGDEN TER SYNODE. 

Clas~is G.·and' R,apids East. 
Primi. ' S ecundJi. 

J. Groen ........ Leeraar J. R. Brink .' .... Leeraar 
P. Ekister ' ........... ' .. L. ,C. Vries-man ......... L. 
]. A. Kett ........ ', .L. T. Jongbloed .' ....... L. , 
,F. VanderLaan, Oruderling' M. Schaus .... Onderling 
B. Sevensma ..... : ... 0. A, De Vos ........... 0. 
,A. Bosscher .......... O. N. Silvius ............ O. 

, Classis -G."and Rapids Wes't. 
J. W. Brink ..... Leeraar ,g. VolJbeda ...... Leeralar 
M. J. Bosma ......... L. E. Breen ............. L. 
L. Veltkamp ......... L. W. R. Smidt .......... L. 
D. Van Oosten .. Ouderling ',R. J. Grit .... OuderLing 
E. Ritsema ........... O. J. C. De 1Vraagd ..... :. O. 
A. Van Brae , ..... ~ .... 0. D. Kruidenier ........ 0. 

Classis Hackeusack. 
J. A. Westervelt, .Leeraar 
J. M. Ghysels." .',.:- .. , .. L. 

,L. S. Huizenga ... ' ..... L. 
'E.!VanderVliet, Oude.rling 

P. St3lm .......... '," O. 
··A. Van Alstine' ..... ' .. O. ' , 

11 • • .; • 11 • • .. • , • • • • • • .. ~ • _ ~ a 

. ........ ,.' .. '"'. '"' ....... . 

C. W. Forss .. Qude:ding 
L.,Bewkes ....... , ..... ,0. 
E. A~ Van Horn..' ...... 0. 

Classis Holland. 
J. 1\faurii ....... Leeraar J. Rob-bert 
D. R. Drul{ker,.' .... ' .. L. . ................. . 
M. 'Van Vessem', ...... L. R. ,Diephuis .......... L . 

. I. 1\1:arsilje .... Ouderling G. W. Mokma . Onder ling 
A. J. WibaI:da ....... ; O. 1\1:. A. Witteveen ...... O. 
J. R,eeringa ..... , .... O. W. Fredericks ........ 0. 

Classis Hudson. 
K. Van -Goar .... Leeraar F. Fortuin ...... Leer.aar 
P. Jonker ............ L. ' 
G. Westenberg ....... L. 

J. B" Hoekstra ....... L. 
J. E. Krome ......... L. 

'D .. Leeuwen ... Ouderling P. Roitsma .... OuderHng 
J. :f3alt ... ;: ......... O. P. Pousma ........... o. 
C. Van der Kooi, Sr .... O. ·P. Vrie-zema ......... 0.' 

/ ; 
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Classis -Illinois'. 
H. J. Haan ..... Leeraar ' E. J. Tuuk .... , .. Looraar .' 
Vl. Stuart . ' .. ~ ' .... ~ ... L. W.Borgman ......... L. 
F. WelanJd't .......... L.' J._ M. 'Bijleveld -....... L. 
J., I\feeter ..... Onderling -So Hoekstra .. , Ouderling -
Geo. ,Dijkhuizen : ..... O. G. Slager ' ............ O. 

, E. ,L. Van Dellen .. ; ... O. - A. Buteyn ........... O. 

Classis Iowa. 
J. N oordewier- " ~ . 'Leeraar S. Bouma ...... : Leeraar 
H. J. Kuiper ......... L. 
A. J. Brink .......... L. 

1. Van Dellen ......... L. 
G. Hylkema .......... L. 

A. BUek ....... Ouderling J. Ham ....... OudeJ;'ling 
Wm. ,Vos ........ : ... 0. A. Hof ............... 0. 
H. Th1eppelin'k ........ 0. M. ,Ruys -.... _ .... -..... 0.' 

Classis M nskegon. 
B. H.' Einink _ ' ... Leeraar M._ J. Marcusse ..... Leeraar-
H. Keegstra .......... L. - J. C. Schaap .. , ...... L. 
R. Bolt .............. L. P. D. Van Vliet ...... L. 
H. Rietdijk ... Ouderling 
H. Heeres .,.' ......... 0. 

A. Leffring .,. Oudel'lling 
J. Diephuis .......... O. 

J. Tuuk .. ~ .' .......... O. 1\1[ Van 'den Bosch ..... O. 

Classis 01oan2e City. 
-P. J. Hoekenga ... Leeraar 
J. Holwerda ......... L. 

J. Tjmmermann .. Leeraar 
K.-, Poppen , ....... ; .- .. L. 

L. Ypma ............. L. W. P. Van Wijk ...... L. 
.T. Wiersma .. ' Ouderling A. v. IVleeteren. Ouderling 
W. Bierma ..... ' ..... 0. L. De- Haan, .......... 0. 
M .. Kooistra .......... O. W. Broekema ........ 0 .. 

Classis Ost F1oiesland. 
H. Ahuis ........ L,eeraar G. L. Hofker .... Leeraar 
J. H. Beld .. ' ......... L. G. Kramer ........... L. 
C. Bode .. <.: .......... L. D. ,H. KrommiDJga .. ' .. ' .L. ,-
F. V-an Hoorn .. Onderling W. Rozeho,om .. Oilder-ling I , 

D. Hoo-gel"man , ....... 0., J. Haan .... : ........ O. 
'Po P. 'EekJhnff .. ' ....... 0. .J. -Kr-omminga. .. : .... 0. 

Classis Zeeland. 
w 

H. "Walkotten ... Leeraar . - J. B. J onkman ... Leer:aar 
W. D. Van der Werp ... L.- J. Bruinooge ......... L.' 
H. v'an der Werp ..... L. J. Smitter' ............ L. 
H. Goodijk .' ~ Ouderling , J. Kamps ..... Ouderling 
D. Van' Loo .. : ...... '. O. T. T,op ... -...... : .... 0. 
S. Sipkema .......... O. J. ,8tudng ........... O. 
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VQORARBEID. 

Op Dinsdagavond, 14 Juni, 1910, om kwart voor acht, 
zoo de Heere wil, U re des gebeds. voor de Synode, in het' 

- kerkgebouw der Eerste Christ. Geref. Kerk, aan Terrace 
St., Muskegon, Mith. Voorganger, de President der 
vorige Synodale Vergadering, Ds. J. Manni. Deze opent 
ook de Eenv. Synode op Woensdag, 15 Juni, des voor
Iniddags om iO--]}T~:;-i!1 hetzeHde kerkgebouw aan Terrace 
St. Na gebed en toespraak roept hij de deputaten op en 
Ieidt de verkiezing van den presid~nt, vice-president en 
scribae der Synode. De verko,zen president aanvaardt 
-zijn taak. . Hij leest de Openlijke Verk'laring -voor, door 
de Synode met "ja" te beamen. Bepaling van wijze van 
a-rbeiden en uren van zitting .. De president benoemt 
eene commissie tot verdeeling der voorstellen en rubrie
ken van "t Agendum onder verschillende commissies, 
desgewenscht met voordracht van de leden er van., en 
C0111U1issies tot ontvangst van deputaten van correspon-' 
dentie-kerken. ' 
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,I. IHEOLOGISCHE SCHOOL EN COLLEGE. 
De Synode ga niet in op het substituut voorstel in zake 

de verhouding van de Theol. School tot' de Kerk (zie ' 
Acta Synodi 1908, Al~t. 27, II, 3). Gronden: a) De 
Theol. School is van af hare stichting het eigendom der 
Kerk, wordt alszoodanig algemeen erkend, en door geen 
kerkeraad is ooit een poging aangewend, om verandering 
tel brengen in de bestaande verhouding. b) De Theol. 
Professor, die de zaak te berde bracht, IbGgeert met 
~art en, ziel de bestaande verhouding gehandhaafd te zien 
en wordt in dezen door niemand ben10eili jkt, . zelfs niet 
door hen, die niet gelooven, dat de Theol. School prin
cipieel van de Kerk moet uitgaan. c) Een verklaring 
der, Synode, dat de bestaande verhOl,1ding principieel zoo 
zon moeten ,zijn, zal op verzet stuiten, en zeer onge
wenschte ootsing kunnen teweeg brengen, aangezien in, 
zulk een geval niemand zich in zUn geweten zou behoe
yen gebonden te gevoelen. 

(Cl. Grand Rapids West.) 

Ondergeteekende kerkeraden der Classis Grand Ra
pids '\Vest, hebben. behoefte. om aan de Synode ter kennis 
te brengen, dat zij niet kunnen instemn1en met het rap
port van de meerderheid der Classis Grand Rapids Vvest 
i~ zake het substitl1ut voorstel der Synode van 1908 ~ 
maar dat zij het hoogst noodig achten, dat de Synode 
van 1910 dit substituut voo-rstel aanneme, om' de navol
gende redenen: 

a. Omdat de bewering, als of ~r op dat punt geen 
verschil onder 0115 zou bestaan} weersproken wor'dt: 

1. Deels door de geschiedenis, die achter ons ligt; 
2. Deels door den fellen {irang van somm1gen, 

om zulk eene uitspraak del- Synode tegen te 
houden. 

b. Omdat, zoo de Synode zich van eene uitspraak 
dienaa:ngaancle onthoudt, wij van' de navolgende- gevaren 
bedreigd worden: 

1. Dat zulk eene neutrale honding der Synode 
het vertrouwen der gemeenten in hare leidets 
op eene bed~nkelijke wijze zau verzwakken; 
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want 03:t men op de Class is West eene meer
derheid kreeg vooi het advies, op de Synode 
bezorgd, was om den lieven vrede. Indien. 
de vraag gesteld was: Zal de Theol: School 
van de Kerk of van eene vereeniging uit
gaan, die buiten de Kerk staat; dan had er 
geen 'vierde voor eene vereeniging, gestemd. 

2. Dat eene neutrale verhouding der Synode van 
heden, later verkeerd uitgelegd zou kunnen 
worden, en omgewend tot een argument voor 

scheiding van de Kerk en de Theo1. School. 
3. Dat wanneer die scheiding oDit gebetlrde, de 

alsdan zou bloot staan voor het euvel, 
dat zij een kettersch professor niet eens van 
de Theol. School zou kunnen weren, en dat 
zou dus de eerste stap zijn op de afhellende 
baan. 

"'. 

Kerkeraden van: 
Eastmanville 
Bauer 
Allendale 

, Grant 
Goshen 
Lamont 
Kalam·azoo, Walnut St. 

In zake de Theol. School is de kerkeraad van oordeel, 
dat op grond van II Tim. 2: 2 en Zondag 38 van den 
Heidelbergschen Catechismus de l{ erk volle zeggenschap 
hebben moet over de opleiding tot den dienst des 
Woords. (Kerkeraad North West St:~ . 

I{a~a;ma:zoo~ Mich.) 

De ,Syaode bestendige de tegenwoordige verhoudillg 
tusschen de Kerken onze TheoI. School, maar spreke 
zich niet uit over de principieele zijde. .-

. (CI. Ost Friesland.) 

, De Theol. School moet uitgaan van de Kerk eri onder 
haar gezag staan in principieelen zin. 

(De gemeente te Wright~ la,.) 

De Synode neme het "'ander sl1hstit~ut' voorstel" aan, 
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met uitlating 
'1908, Art. 27" 
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het woord Hprincipieelen." (Cf. Acta 
3.) (Cl. Illinois.) 

De Synode besJuite, dat de tegenwoordige verhouding 
van Kerk, School en College vooreerst bestendigd blijve. 

( C l. Illinois.) 
I 

In zake het substituut voorstel sprak Classis M uskegdn 
uit: Aangezien onze .. Theol. School uitgaat van onze' 
Kerk, achten wij het nietnoodig op de principieele kwes-
tie in te gaan. (CZ. Muskegon.) 

.Classis Zeeland oordeelt in zake het sUbStltUllt voorstel, 
zie Acta Synode 1908, pag. 17, dat het dus 1110et ge1ezen: 
"Dat de verhouding van de Theol. School tot de Kerk 
voldoende 'wordt bepaald door de verkladng. dat de 
. Theo). School is opgericht door de kerken, haar eigen
dom is, door haar wordt verzorgd en onder haar gezag 
staat." (Ct. Zeeland.) 

De Classls kan zich over het substituut voorstel, van
wege zijne ondllidelijkheid, niet uitsprekeil. 

( C Z., IO'lCJa,.) 

ROSELAND In aa111perking neniende:. 
(a) ~at in zake de verhouding van Kerk en College' 

geen principieel verschil bestaat·; 
(b) De College, historisch bezien, uit de Theol. 

School en deze uit de Kerk ontstaan, en alzoo 
haar eigendom is; 

(c) Ret schier onmogelijk mag heeten hier eene ver
eeniging te stichten, die deCollege' kan over,
nemen; 

( d) De College de beste waarhorg om op be-
slist Gereformeerd standpunt te blijven, zoo ,ze 
van de Kerk uitgaat, en onder haar toezicht 
blijft staan; 

_ Besluite de Synode, 111,et terugneming van anes wal vo
.rige Synoden mogen hesloten hehben, dat tot andere': 
resultaten zou leiden, dat de tegenwoordige verhouding 
van Kerk, School en College hestendigd blijve. 

De Synode berame ll1iddelen om door vrijwillige bij-

l • 

-' , 
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dragen iIi de financieele behoeften te voorzien, zonder 
verhooging van den vasten o111slag van de Theol. School. 

(Kerkeraad Roseland, Tweede Gem.) 

In zake h'et "'substituut voorstel" besluit de Classis de 
Synnde'te adviseeren er niet op in te gaan . 

. (Cl. Grand Rapids Oost.) 

De ·Kerk spreke zich definitief hit hoe de verhouding 
zal zijn tusschen College en Kerk, en late de Kerk niet 
Ianger in het onzekere. (Ct. G1~and Rapids Oast.) 

De Synode spreke uit dat de opleidlng tot de Bedie
ning des W oords Dehoort· uit te gaan van de Kerk. 

(Kerkeraad) Coldbrook.) 

De Synode 
27, II, Acta 

niet in op het sl1bstitul1t voorstel, Art. 
(Ct. Orange City.) 

De Synode herzie Art. 37, 5; Acta 1908, die~ voege, 
dat bet beginsel uitgesproken in Art. 114b, 1896, 
en hevestigd in Art. 72 en 76, Acta 1898, gehandhaafd 
blijve, ook in de praktijIc (Cl. Ora.nge City.) 

De Synode herzie het besluit van de 1908, 
Art. 37, 5, met betrekking tot de College, en blijve bij 
het beginsel vaor Academie en College, dat uitgesproken 
is in de Acta 1896, Art." 114b, en Acta 1898, Art. 72 en 
76, welke besluiteri nog altijd gelden, wijl zij nimmer 
herzien zijn. De ,Synode vvijze den weg aan lang'S wel
·ken deze inrichtingen kOl11en te staan, waar na'ar eisch 
del' beginselen behooren te zijn. En wijl dit tijd neemt 
en de verhoudingtusschen de Kerk err deze inrichtingen 
voorloopig bestaan blijft, gelijk die thans worde er 
VOOl- gezorgd, d;a t de gemeenten financiee1 Diet ll1eer op
gelegd worden dan strikt tot de opleiding tot .den Dienst 
des Vvoords vereischt wordt. 

(I(erkeraad Grandville Ave.) Grand Rap1~ds.) 

Aangaande .bet substit'uut voorstel: De Classis Hudson 
. vall oordee1 dat, naarclien de .Then1. School van de 

Kerk uitgaat, haar eigendom is ~n Ol).der haar gezag staat, 
.. adviseert der Synode deze bestaande verhouding te hand

haven. 
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Naardien de Synode uitsprak, dat na'ar' we1)scheHjk~ 
heid (Acta 1896, .Art 114b) en beginsel '(Acta 1898, 
Art. 76), de College ,niet van de Kerk uitga maar 'van 
een vereeniging voor hooger onderwijs, en de Kerk cIaal-
om slechts in de gegeven o111standigl:eden (Acta 1900, 

. Art. 39, VII), de uitbreiding van de Literarische afdee
ling Ol1zer Sc)Tooi tot een College tel"; hand nal11! en het 
in principieelen zin zuiverder is dat een College opkol11e 
uit het initiatief (Acta 1908, Art. 37, 5, 2), 
besluite Synode thans tot geleidelijke uitvoering dezer 
besluiten op deze wijze: . 

A. Dat de "'Theol., School" van de ,Kerk 'uitgaancle 
volledige Literarische en Theologische opleiding geve' 

I aan hen, die voor den Dienst des W oOl-ds begeeren opge
te worden. 

hiervoor zijn ~ 
1. De op1eidlng harer a. s. Dienaren beschouwt de 

aIs hare roeping; . 
2. De Literarische cursus, zooals die thans is, door 

C'-:. '1 f'YI'trA,"'(Y111 0' van een' "College Course" de Litera-
rische onzer School, en nag meer noodzake-
lijke inrichting van een complete College met acht
jarigen cm"sus als' Literarisc1~e voorbereiding vooir de 
aanstaande predikanten: 

( a) Eischen stu die van vakken die niet direct 111et de 
. opleiding tot den Dienst des W oords in verband 
staan; 

(b) Maken het zeer moeilijk voor 'personen boven de 
20 j aar, die zich tot deze opleiding geroepen 
achten, deze te kUl1nen verkrijgen; , 

( c ) N oodzaken de ouders hunne kinderen' naar 
School te zenden 0)) zulk een leeftijd 
waaro]) redelijk geen bewuste tot bet 
predikambt verwacht kan worden.' . 

3. Ons tegenwoordig schoolgebouw is voor dit doe] 
voldoende thans, en nog voor lange jaren. , 
,4. Bij de hestendiging van de saamvoeging van 

. Theol. School· en College is het tegenwoordig gebouw 
niet voldoende, zullen wij het mogeIijk met finan
cieele schade l110eten verkoopen, ,en van die slZhoonge-

, ) 
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legen plaats moeten verhuizen naar een mindel' gunsti,ge 
en Ineer afge1egen'e plaats. " 

B. Dat de yorming van een Vereeniging voOI' Gere- ' 
formeerd I-Iooger OnderwiJs bevo.rderd worde, die ge
leidelijk de eigenlijke "College" voor hare rekening 
neme. 

Redenen hiervoor zijn: 
1. De Kerk acht het niet hare roepmg te zjjn een 

,"College" te! hebben; 
2. Ook onze ChristeIijke lagere scholen gaan van 

Vereenigingen uit en dit werkt gunstig; 
3. Feitelijk zijn onze Theol School en de "Calvin 

College" reeds twee inrichtingen; , 
4. N li de verkregene Campus in gebruik n10et ge-

nomen, is geschikte tijd voor zulke actie; 
5. Nieu\ove gebouwen moeten voor de College verkre

gen worden, die de Kerk alszoodanig noodig heeft 
en waarvoor ze alszoodanig het geld niet kan verkrij
gen, en, 

6. Uiteraard kan eene College voornamelijk, slechts 
van plaatselijk belang zijn. (Cl. Hudson.) 

Prot'est van Ds. J. Robhert tegen ,bet besluit del' Clas
sis :Holland, d. d. 2 Feb., 1909. Genoemd besIl1it luidt 
aldus: 

"De Classis Holland is van oci-deeI, dat in zake deze 
materle door de Synode, en daar.om ook door Classes en 
kerkeraden, geen nadere beslissing behoeft genom en te 
worden, omdat er geene behoe-fte is aan het vaststellen 
van zulk een beginsel door de Synode, aangezien de 
School het eigendom der kerken is, van deze uitgaat, door , 
deze verzorgd wordt, en onze kerken het gezag over on-
ze School hebben." 
',De Synode benoeme, een 

De' Synode benoeme een voor J Oh11 Calvin 
CoUege, (a) cpdat er, hij de gestadige uitbreiding 
der College, zoowel wat het getal professoren als 



,) 

1

:- IL .lNWE.NDIGE ZENDING EN KERKHUlP. 
De Synode herroepe het nieuwe beginse1. in zake be-

1_' _________________________ : ____ TQ_epiJ1g ___ en_ uitzendinK_tot_rnissiol1airen--diens t ,--u i tgespro~---
k ken in -Art. 32, II, Acta 1908, of geve daanroor Gere-
II' formeerde gronden aan. (Ct. Orange City.) 
1-

j
' De kerkeraad van Whitinsville, Mass., overwegende 
I' dat dooi~ de Synode van 1906 op grond van Schrift en 

.[ , 

.I-' I, 
r',', 
i 

ii 
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Kerkenorde, -besloten werd dat de roerling van "'lnissio
naire leerarent" behoort· ui t . te . ga~ van. de gemeente 
(plaatselijke kerk) ; . 

Overwegende voods, dat door de Synode van 1908 dit 
-besluit feitelijk herroepen is, zonder dat overeenko111stig 
Art. 31 der Kerkenorde ook maar ll1et een enkel woord 
aangetoond werd dat het in strijd is met Gods W oord; 

Overwegende ten slotte, dat mitsdien naar de beginse
lell van Gereformeerd kerkrecht onze kerken tot' de ,na
l~~ing van voorn.oen1.d besluit van 1906 alsnog verplicht 
zlJn, • 

B es~uit zich tot de eerstkomende Synode te wenden 
met de ernstige en dringende bede om de door de vorige 
Synode begane fout in bovengenoemde aangelegenheid 
te herstellen door bedoeld besluit (1908) of op te hef
fen of het in dezen Zi11 te wijzigen dat het met dat van 
1906 niet langer in strijd zij. 

(Kerkeraad T¥hitinsville, Mass.) 

De Synode neme het Rapport aan zooals dat door de 
Commissie is gepubliceerd in De 'Wachter van den 2den 
lVlaart j. 1., met deze wijziging dat -de Zendeling niet 
beroepen worde. door de Classis, maar door eene del' ge
'meenten van het te bearbeiden veld, zooals dat in de 
Classes Hudson en Iowa geschiedt. Zijne positie zij 
dan geheel -gelijk aan die der andere predikanten, be
halve dat zijn arbeid zich ook kan uitstrekken tot an
dere plaatsen dan- aIleen tot den kring der roepende ge-
meente. ( Cl. Hudson.) 

Wh~reas the Hoboken and Ellis Island mission work 
is to a great extent work of the Church at large, and 
not mereiy of Classes Hackensack and Hudson, there
fore Classis Hackensack requests Synod to provide \vays 
and means whereby the Church at large can assume this' 
work, either wholly or partially. 

(Cl. F! ackensa·ck.) , 

Classis Hudson Van oordeel, dat het werk der Inw. 
Zending" te- Hoboken van belang is voor aIle kerken, -\Ter
zoekt'der Synode dat ,deze den deputaten voor de AIge-
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" meene Kas' opdrage dezen arbeid voor rekening der 
ken in het algemee~ te nemen. - '( Cl. Hudson.) 

'De Synode steune de Class is Iowa tot het ·u"''t· ... ,f''h1'I'l''n 

van Zendingsarbeid .onder de H.ollanders in Utah, onder 
welke vele Mormbnen zijn. (Cl. 'Iowa.) 

De Classis geeft der Synode in ovenveging, of de 'ar
beid van de jaarlijksche algemeene vergadering van de 
deputaten voor de Tnwendige Zending niet per corres-

, pondentie verricht k::m worden. \ (Cl .. H oUand. ) . 

Tot besparing van een gr.oote som reiskosten de 
Synode de behartiging der Algemeene Kas voor- Inwen
dige Zending in de handen van een \ uitvoerende 
missie. (Cl. Muskeg.gn.) 

Ondergeteekende verzoekt ,der Syno;de, als het met 
kerkrecht kan bestaa'l1, en als er op de een of an-
wijze een. billijke schikking kan getroffen worden, 

tot opheffing van het verbond tusschen de vier 
I1linois, Holland, Zeeland en Muskeg'on betreffende 
persoon. Motieven, tot dit ve'rzoek en nadere bijzonder
heden enz. 'door hem persoonIijk te verklaren opde ver-
gadering der Comm .. van praeadvies. G. G. ,Haan. 

De Synode herzie haar besluit (Acta 1906, Art. ,67, 
punt II, letter Ca;) en wijzige het zoo dat Ds. G. G. 
niet langer voor rekening van Classj~, Illinois sta., Gron-' 
den zijn: ( (lI) Ret verzoek gaat van Z.Eenv. zelf uit. 
( b) De combinatie brengt voortdurelfd moeilijkheid me
de. ( c) De Classis Illinois heeft haar 'eigen Zendeling
leer.aar. (d) Ret Zendingsveld is voor twee Zendelin-· 
gen te beperkt. (Ct. Illinois.) 

~ . 

Ds. G. G. Haan verzoekt om ontslag als Zendeling van 
de vier Classen. (Cl. Muskegon.) 

De Synode lfreide de Co·mmissie voor I(erkhulp uit, 
zoo dat elke Classis vertegenwoordigd is. 

(Cl. Ost Friesland.) 
, ' 
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Verslag der Commissie voor eenplan van Reorga{li
satie der Inwendige Zending, Art. 80, Acta 1908, 17. , 

Verslag der Commissie voor de Algemeene Kas der 
Inwendige Zending. 

Verslag Commi,ssie voor Kerkhulp. 

III. HEIDEN 'ZENDING. 
De Synode adviseere ~ de Classes om bij ,de verkiezing 

van de leden,! voor den Board der Heidenzending ook 
met de ouderlingen te'Tekenen, opdat de ouderlingeri ook 
in deze zaak meer meeleven. (Cl. Illinois.) 

De Synode berame middelen, dat de vertegenwoordi
ging in den Board der H'eidenzending niet alleen uit 
predikanten besta. (Cl. H alland.), 

Bijaldien de Synode den Board der Heidenzending 
meent te moeten handhaven, dan zarge \zij althans, dat 
de handelingen van den Board offici~e1 tot kennis der 
kerken gebracht worden in De Wtic/1,ter. 

(Cl. Orange City.) 

De Synode zorge voor opleiding van jonge Indianen 
voor den Dienst des W oords. (Cl. Ost Friesland.) 

De Synode geve de gemeente Rehoboth de bevoegd
heid, am, in overleg met de. Zendings-Commissie, de 
Zendelingen onder de Indianen te beroepen; de daar wer
kende Zendelingen te accepteeren en hunne, werkzaam
heden te regelen, opdat ze zoodoende ook meer als predi-
kant en in de Kerk kunnen inleven. (Cl. Iowa.) 

De Synode 'k\vaI1ficeere de kerkelijke £unctle van Dr. 
Sipe, door den Board der Heiden Zending beroepen op 
't veld dier Zending. 

(a) Is Dr. Sipe ,uitsluitend als d6kter aangesteld: hoe 

kon hij dan kerkelijk beroepen worden, zooals o£
ficieel 'aangekonc1igd in De' Wachterf 

( b ) \Verd de dolcter aangesteld meteen t'0t missio
nairen arbeid, "itinerating' work," welken waar
borg heeft de Kerk dan voor zijn zuiverheid in 

" , 
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de leer? Of heeft de Board hem onderzocht bij 
,wijze van "Colloqium, doctum"? \' 

, (Cl. Ora,nge City.) 

Verslag van den Board "der Heiden Zending. 
V t:rsIag Comm. ter Herziening van het Reglell1ent der 

Heiden Zending en het FOt:'l11ulier van bevestiging van 
Missionaire Dienaren enz. Acta 1908, 80, 14. 

IV. JODEN ZENDING. 
Classis Synod to authorize the committee for 

mIssIonary work among the Jews, to aid the Paterson 
Hebrew Mission as well as the Chicago IVlission. 

, (Classis H ackens{])ck. ) 

De Synode poge te komen tot eell Geref. Zencling on
der de Joden, en bijaldien zulks onmogelijk blijkt, legge 
zij 'de kerken geen collecten op voor de "Chicagq Hebre\v 
Mission," waar deze uitgaat van Methodist, Baptist, 

_ Congregational en Reformed churches.' , 
, (Cl. Orange City.) 

Verslag del" Comm. voor de J oden Zending. 

V. PUBllCATIE ZAKEN. 
,VERSLAG DER uW ACHTER" COMMISSIE. 
Deze geeft het volgende "Concept Reglement" voor de 

Commissie van'Toezicht op De Wa:chter ter overweging:; 
1. De Commissie bestaat uit vier le~e;n, door de, Sy-

node te benoemen, voor twee jaar; 
2. Zij kiest uit haar m.idden een en 

scriba; 
3. Zij vergadert minstens driemaal per jaar. De op

roeping geschiedt door den V oorzitter, die tevens den 
EToofdredakteur en den Administrateur ter vergadering 
noodigt, z06 hij wenschelijk acht. Zijn deze op de 
vergadering dan hebben ze een adviseerende stem. De 
onkosten worden ,door den Administrateur vergoed; 
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(c) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) . 
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Het werk van deze Commissie 'bestaat in: 
Toezicht te h,ouden 'op 'alles wat De Wachter be-

Zij heeft autoriteit hande1end op te tre
'den, 'zoo de Synodale bepalingen door eenig lid \. 
niet nageka.men worden, a.f er gehandeld wordt 
tegen het belang van ons blad; 
Den I-Ioofdredakteur van advies te dienen, zoo 
menigmaal deze voor eenige zaak dat verzoekt; 

Den Hoofdredakteur en den medewerkers wen
ken te geven, zoa. vaak en in al die, opzichten in 
welke de Commissie het noodig oordeelt. Bij 
verschil van inzicht tusschen het Wachter perso
neel en de Comin., beslist het van de 
laatstgenoernde tot op de eerstvolgende Synode; 
Den administrateur en den drukker te benoe-
men naar een vastgeste1d contract, waarin 
nauwkeurig zal bepaald worden alles wat_ be-

. trekking heeft' op de admil1istratie en het druk
, Ingeval de adnlinistrateur of de drl1icker 

het' contract niet naka.mt, zal de Commissie 
naar haar best oordeel handelen; 

Den administrateur beslist advies. teo geven aan-
gaande het plaat~en van advertenties (niet door 
de gespecificeerd) ; het innen van ach-. 

abonnernents-gelden, en -in het alge
pra.paganda van ons blad; 

Blj het overlijden of ol1verhoopt uittreden van 
eenig lid der redactie, of van de Cornmlssie zelf, 
,de ledige plaats tot op de volgende Synode aan 
te vulIen; , 
Ret werk van den administrateur telken jare na 
te zien; . , 
Op ledere Synod;:tle vergadering volledig ver-
'slag in te dienen van De Wachter/% , 

Indien noodig, vooTstellen De TtV a:chter betref- . 
fende, ter Synodale tafel te brengen en de Syno-

. de van advies te dienen, zoo zulJes' gevraagd 
,wordt. 

N arnens de Commissie, 
J. W. BRINK, Secre'taris. 
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De Synode trachte een vergelijk te treffen rnet' de \. 
uitgevers van The Ban.ner., waardooL dit blad, even 
Ljk De T1I achter} het eigendOIll der kerken wordt. 
'. (Ct. Ora.nge C~~ty.) , 

De Synode k~ope, zoo Inogelijk, The Banne1'} 'en breri- · 
daarmede dat blad in dezelfde verhouding tot de Kerk' 
waarin' De 11l achter staat. 

REDEN : i~ onnatuurlijk dat het Hol1andsche 
blad weI .van de Kerk uitgaat, terwijl het Engelsche 
bIad, dat steeds meer het blad der j engd en daarn1ee del' 

, toeko111st zal worden,' in geen ver-honding hoegena'atnd . 
tot de Kerk staat. (Ct. ! orua .. ) 

De Synode benoeme een Comlnissie, Oln de Kerk te 
dienen met een systeinatisch stel vraagboeken voor de-
catechisaties. (Kerkeraad Libanon.1 Ia.) 

VI. KERKEN~RDE EN VARIA. 
, De Synode, geve eene verklaring van de nitdrnkking: 

"singuliere gaven" in Art. 8, D. K. O. 
. (Cl. Holland.) 

De- Synode geve eene duidelijke aanwijzing van de 
bedoeling der nitdrukking, voorkomende in Art. 41, 
D.O., "'en scholen." 

(Cl. Illinois.) 

De Synode herzie Art. 61, D. K. 0., § 4 en §5 en Art. 
82, § 9, opdat er in de kerken op dit gebied een gedrags-
lijn zij. . (Cl. Illinois.) 

De Synode wijze aan welke kerken moeten gerekend 
worden onder "Kerken van ll1inder' juiste formatie" 
(D.O., Art. 82, § 9) ; elL op ,:velke gronden de Chr; 
Geref. Kerk in N ederlanc1 onder dezen tenn vaJt. 

( C l. Illinois.) 

De Synode regele nader, welke voorwaarderi moetell 
gesteld worden aan leden de Herv. Kerk uit N'eder-
land om in onze Kerk te worden' opgenomen. 

(ct. llUnois.) 

, : , 
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" Synode verklare nader, hoe lang persone1.1, die lid
Inaten onzer Kerk zijn en zich gevestigd hebben op plaat

, .sen, waar geen gemeente DIlZer Kerk is, nog beschouwd 
ku]'1ne~n worden_ leden onzer Kerk te zijn.· , 
• (Cl. Illinois.) 

De Synode herzie Art. 54, III, Acta 1908, in dien zin j 

<tat 4 en 5 vervallen, als in strijd zijnde met Art. 
4, K .. 0., dat de exam-inatie staari zal bi} de Classis. 

(Cl. Orange City.) , 

De Synode overwege of Art 54, III, 4 en 5, Acta 1908, 
behoorde herzien te' worden. 

(Cl. Ost Frie~land.) 

Over de Deputaten ad Examina wijzige de 
van 1908 in dezen zil1: Dat het recht der 

ses, om de beslissing over de examinatie der ......... a..uu,Jc\,j,"" ... \,..!1 

uifsluitend aan zich te houden, gehandhaafd worde en 
tevens het kerkverband daarbij tot zijn recht kome. 

(CI. Hudson.) 

De Synode spreke zich uit, }ndien iemand beI'oe'Db~iar 
is gesteld, of deze verhouding moet bestendigd 
ook iildien hij niet beroepen wordt, of zich overgeeft tot 
anderen arbeid. . (CI. H oJlf.T!J'U.i.) 

Kan de doop, bediend -door zekereri Ds. ,G.) 
worden 'wettig te zijn?- (CI. Illinois.) 

, Verslag def Commiss.ie over Grollelen' voor Doep van 
Vondelingen, Art. 80, 19, Acta 1908. 

De Synode geve een regel 'aan om een speciale of een 
vervroegde Synode bUeen te kunnen ~-oepen. 

(Cl. Muskegon.) 

De Synode-houde voortaan rekening met de rei$kosten 
J in de afvaardiging naarSynoden van andere Kerken, en 

zende een def naast hi j \vonenden om onnoodige onkos-
ten te veorkomen. ( C l. Illinois.) 

De Synode vermeerdere de toe1agen del' Emeriti, 'we
gens'den hoogen levensstandaard. 

(CI. Ora,nge City.) 
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. De Synode herzie punt P van het reglement Kerk
visltatie, zoodat de autonomie del' plaatselijke kerk ge-
vrijwaard blijve. (Ct. Ora,nge City.) . 

De, Synode wijze denalatige gemeenten met allen ernst' 
op hunne roeping am den arnlen 'christelijke handreiking 
te doen, vootontwikkelirig van het Diakonaat 
en voor correspondentie v~n qe diakonien on-

. derling. (Cl. Ost Frieslatnd.) 

Over de actie tel" verb-i j ging' van een Christeli jk 
Asylum voor krankzinnigen. en zenuwlijders, en van een 
Sanitariunl voor teringlij ders, spreke de Synode hare 
sympathie' uit. Zij beve1e dlt werk' der Christelijke 
barmhartigheid aan. ( Cz. Hudson.) 

De Synode· adviseere .de kerkeraden onzer Hol
landseh sprekende gemeenten onl pogingen aan te wen
den het Psalmgezang te verbeteren door het nieuwe 

. psalmboek van Dr. Aequoy in te vQeren, w(,larin de 001'-

spronkelijke melodicn, zooals die werden 'in 
d:. da-gen van Calvijn, OJ? lange en noten hersteld 
Z1Jn. 

Cronden: 
1. Onze psalm-nlelodien zijn op, en l~orte noten 

,gesteld, maar kunnen in, vele gevallen i~hythrilisch 
. gezongen worden, tenzij ze eerst met den rhythp1us der 

woorden in overeenstemming worden gebraeht; hetwelk 
1n 'genoemde uitgave gedaan is. 

2. Zullen onze Psalmen hier te lande duurzame waar
. deering vinden, ·dan 1TIOeten ze weer gezongen worden 
zooals dat geschiedde in de dagen der Hervorming .. De
ze verandering, schoon een terugkeer tot den ouden tijd, 
kan tevens meewerken om ongereformeerde, onware 
Amerikanisatie onzer kerken .te weren. 

3. Vele Psalm-meloclieen hebben in genoernde uitga
ve vee1 aan kracht en sehoonheid gewonnen, zoodat bij 
eventueele invoering heel onze psalmbundel mettertijd 
in den eeredienst gebruikt kan worden., 

4. genoemde nitgave zijn de oudervvetsche sleu-
. tels van B-duur en B-mol afgeschaft en de hedendaag-

sehe (Cl. Iowa.) 
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Classis Orange City verzoekt de toester~ll11ing der, Sy
node tot het formeeren van een :t)ieuwe Classis, West van 
de OostelUke grens van den St~at Montana,' onder den 
naanl "Classis Pacific," en bestaande' urt de gemeenten: 
Ccnrad, Mont.; Farmington, Mont.; Lynden, vVash.; 
lVlanhattan, Mont.; New Holland, Mont.; Nyverdal, 
Can.; Oak VV ash~, en Zillah, Wash. 

Redenen voor dit verzoek zijn· in 't kort: 
(a.) . De tegenwoordige. zeer gebrekkige vertegen

\voorcliging cler vel' verwijderde gemeenten ter 
c1assicale vergaderingen;. 

(b) De reeds zeer hooge kosten dier classicale verga
cleringen, die biJ een behoorIijke vertegenwoor
diging nog meer dan verdubbeld zougen V\Tor-
den; I, 

( C ) Dat el- te veel werk is ;"oor de classicale vergade
ringen om behoorlijk te kunnen worden ver-
richt; , 

(d) De l110eilijkheid 0111 elkaar de behoeften van ver 
uit elkaar gelegen streken, vooral ten opzichte 
van het Inwendige Zendingswerk, te doen ver
staan; 

, (e) Ret tijdverlies -en de moeilijkheid verbon-
den aan het reizen vool' de afgevaardigden de
zer gemeenten naar de classicale vergaderingen .. 

(Cl. Orange -City.) 

Cla.ssis requests Synod to have the Church Manual, 
\vhen revised, printed in Ei1g1ish for onr English-speak-
ing congregations. ( Ct. Hackensack.) 

Verslag Comm. over de vraag: Verhouding der Kerk 
tot de S. S. 1908, 80, 20.' _ 

Herziening Art. 36 der Belijdenis. Acta 1908, 80, 23.
.Verslagen der Commissiesomtrent D. K. 0., Art. 69, 

Acta 1908) p. 53) 21, en die der Enge1sche Psalmberij
~ing, Art. 80;, 6, 7, alsook van de Comm. tot vertaling 
cler Be1ijdenisschriften, Art. 80, 12. 
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'RAPPORT VAN DE COMMlSSIE VOOR 
HERZIENING DER KERKENORDE. ' 

Aan de Eerwaarde Synode, vergaderd te Muskegon, 
Mich.,. d,el1 15den Juni, 1910, e. v. d. 

Eerwaa,rde Vaders en Broeders: 
Ingevolge van' de vorige Synode ontvangen opdracht 

(Acta 1908, 80', 15) hebben ondergeteekenden aan, 
een herziening del' Kerkorde gearbeid. N aardien 'het 
door hen noodig geacht werd, dat alles door de benoemde 
Commissiein haar geheel bes]!rokeri en beoordeeld Z011 
:;vorden, hieldell de in Grand Rapids wonende leden der. 
Com. wekelijksche vergaderingen, die echter nu en dan 
door aridere werkzaamheden werden bnderbroken, ter
wijl de broeders Fortuin en Westervelt hun oordeel 
schriftelijk inzonden, en met wat hier werd verricht op 
de hoogte :werden gehouden. 

Deze wijze van doen was zeker weI de voorzichtigste,' 
maar niet bijzonder bevorderlijk voor spoed. Vanc1aar 
dat wij niet in staat zijn aan deze Synode een voltooid 
ontwerp voor een herziene Kerkorde aan te bieden. 

Nu dit niet l110geEjk wa,s, hebben wij in plaats v'an 
met wat wij bearbeid hadden voor de $ynode te komen, 

, 'er de voorkeur aan gegeven haar ter beoordeeling een 
tentatief schema voor te leggen van de inrichting der 
Kerkorde, zooa]s wij die wenschelijk ,zouden achten, en 
met 'al de bijzonderheden, die naar ons oordeel in een 
Kerkorde voor onzen ti j d behooren opgenomen te wor
den. Mocht dit plan de goedkeuring' der Synode weg
dragen, en zij ons continueeren, dan kunnen wij met te 
meer moed onzen arbeid voortzetten, en zoo niet, ook 
dan is het voor ons· van groot. belang dat te weten, eel' 
wi j verder zouden 

,. De bedoeling is om van de Synode een beoordee-
. ling van dit plan in alle bijzonderheden te begeeren. L)it 
\'lare; te veel gevraagd. De Com. zelve, niettegenstaallde 
zij er ~tt1dle' van gemaakt heeft, gevoelt zeer weI. dat 
bij de uitwerking van dit plan wijziging in verschillende 
opzichten 1100dig kan blijken. Wellicht moet hier en 
daar de volgorde der artikelen een andere worden, of zul-
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len somm'ige punten onder een ander l~oofd beter op ~un 
plaats zijn; ook kunnen er zaken jn opgenomen zijn, 
waarvan men straks bij nader ov~rweging oordeelt, dat 
het beter --is ze weg te laten, terwijl het elders noodig be-

'vDnden kan worden nog iets In te voegen. Dat zijn di~l~ 
,gen, waarover eerst bij· de uitwerking van het plan meer· 
nlet helderheid en beslistheid kan geoordeeld worden .. 
De bedoe1ing is aIleen om teo mogen weten, hoe de Sy
node over dit plan over 't geheel genomen, oordeelt. En 
natl1urlijk, heeft de Synode \'venken of aanmerkingen 
Inet be trekking tot bi j zonderheden, U we Commlssie zal 
ze met dankbaarheid ontvangen. 

Met name verlangt de Commissie het gevoefen, der 
Synode te vernemen of zij begeert dat, waar de Kerk
orde met principieele questies in aanraking komt, voora! 
over de opleiding tot den Dienst des' VV oords, alleen 
dat ,za1. worden opgenomen wat in Gereformeerde krin
gen tegenwoordig eenstemmig wordt aanvaard, of dat 
positie moet worden ingenolTI'en. 

Dat schema is als voIgt: 

De Bep'alingen der Kerkorde betreffen: 

1. HET KERKELIJK INSTITUUT; 
II. DEN KERKELIJKEN EEREDIENST; 

III. DE, KERK,ELIJKE TUCHT. 

1. HET KERKELIJK INSTITUUT. 
A., DE KERK. 

1. Wat de Kerk is. 
2. De Christ. Geref. Kerk in Amerika. 
3. Zusterkerken en Correspondentie met - Art. 85 

I 
en §.1-3, Art. 85. 

4. De Taak der Kerk (dus ook van de Christ. 
Geref. Kerk in Amerika.) 

5. De Plaatselijke Kerk. 
. 6. Organisatie eerier Plaatselijke Kerk. Art. 38 

en § 1, Art. 38. 
7. Vacante Kerken. Art. 10, § 1 en Art. 4~ § 5. 
8. Kerken zonder Kerkeraad. . § 1, Art. 39. 
9. Gecombineerde Kerken. 
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10. ,Gemeente-vergaderingen., (Bepalingen daar-
voor als Bijlage.) 

,11. Lidmaatschap. 
, 12. van het Lidmaatschap. 
,13. l11en Lidmaat wordt. 
14. Onmondige Leden. 

'15. Mondige Leden. ~ 
§ 1, 2, 3, 6, 9, Ali. 61; § 2, Art. 59 (Doen van 

Beli j denis ) 
§ 4, 5" Art 61 (Opneming uit andere Kerken) 
§ 1-10, Art 82 (Attestaties) , ' 

B. DE A11BTSDRAGERS. 
16. IIoevelerlei Ambtsdragers. Art. 2. 
17. Onderlinge Gelijkheid van-. Art. 84. 
18. Ondelieekening der Fommlieren van Eenh~id 

Art. 53 en § 1 en ,2, 53.. 
a" Die1'LMen des W oords. 

19. Ambt. Art. 16. 
20. vVie alleen als zo~danig mogen optreden. Art. 3. 
21., Beroepbaarheid. 
22. Beroepbaarstelling. 
23. '-van Theologisch Opgeleiden. § 8, 4, 5, 6, 7, 

18. . 
24. -van Person'en zonder Theol. Opleiding. Art. 

8 en § 1-3, Art. 8. ' 
,25. -van Predikanten uit andere Kerken. § 6, 7, 

8, Art. 5. 
26. -van Pi-edikanten, die Kerkelijk minder zuiver 

staan. Art. 9. 
27. In het Alnbt stelling. Art. 4. § 2, 3, 4', Art 4 

(Verkiezing) . 
§ 5,6,7, Art. 4 en § 9-13, Art. 5 (Beroeping). 
§ 8-15, Art. 4 (Examinatie.) 
§ 4, Art. 4 en § 2, Art 5 (Bedenktijd)'. 

1. ' ' Voor den Dienst in een Plaatselijke Kerk. 
,28. Beroeping en Bevestiging van reeds Dienenden. 

Art. 5 en § 1-5, Art. '5. 
29. '\ Geen Beroepingen~ dan voor cen hepaald Ar

Art. 7. 
'30. Verwisse1ing van Arbeidsveld.' Art. 10. 
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31. Verbondenheid aan· den Kerkedienst. Art. 12. 
: 3.2. Neerleggen van het Ambt of van den Diens.t. : . 
. 33. Verzorging van Dienaars in actieven dienst. 

Art. 11 en § 1, 2, Art. 11. 
34. Verzorging t van Emeriti, enz. Art. 13 en § 1-4, 

6, Art. 13. . 
35. .Prediken niet in eigen Dienst of buiten eigen 

Arbeidsveld. Art. 15a. 
36, . Tijdelijk Ontslag. Art. 14 en § 1, Art. ·14. . 
37. Losmaking (met of zonder beroepbaarstelling 

of verp1aatsing), Art. 11b. 
38. Dienaars sine cura. §' 3, Art. 11. 

2. Voor Missionair.e DienoSten. 
39. Voor 'Zending onder de Heidenen. § 7, 

7. 
40. Voor Inwendige Zending., § 1~4, 7, Art. 7. 

3. Voor Opleiding tot den Dienst des' Woords. 
41. Taak der Theo1. Pr~fessoren. Art. 18. 
42. 'Hun Ben0eming. § -9, 11, Art. 18. 
43. Hun Bevestiging. § 10, Art. 18 . 
. 44. Hun Verzorging en Emeritaat. § 1{, Art.~ 18. 
45. N eerleggen van het Professoraat. . 
'46. Ontslag· vari Professoren. 

4. V 0 or D·ienst in Gesticht en~ enz. 

h. 

c. 

47'. Dienst ·in .Gestichten. Art. 6. 

o 'U.derUng en. 
48. De Taak der Ouderlingen. Art. 23. 
49. I-Iun Verkiezing. 22 en § 2-4, Art. 22. 
50. Diensttennijn. Art. 27· en § 1, 2, Art. 2;7. 
51. ·Herbevestiging bij Herkiezing. (?).' 

Dia;kenen. 
52. De Taak der Diakenen. Art. 23. 
53. Organisatie van het Diakonaat. 
54. I-Iet Diakonaat en Stichtingen van B/iLrmhartig

heid. 
55. Diakonaat en Staatsannenzorg: Art. 26. 
56. 'Verkiezing, Diensttermijn, I-Ierbevestiging van 

Diakenen. 
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C.' DE KERKELIJKE VERGADERINGEN. 

57. Hoevelerlei Kerkelijke Vergaderingen. Art. 29. 
,58. Beteekenis en Geza'g. 

59. Onderlinge Verhouding t. o. v .. Werkzaamhe
den. Artt. 30, 31, en § 1, Art. 31. 

,60. OnderIinge Verhouding t. o. v. Kerkrechteiijk" 
,Gezag. Art. 36. ' 

61. Kerkre'chtelijk Karakter 'der Meerdere Verga
deringen. Art. 33. 

62. Censura Mutua. Art. -43 . 
. 63. RegeIs van Orde (als Bijlage), Artt. 32, 34, 35; 

-, § 1, Art. .31; § 1-3, Art. 33; § 1, 2, Art. 43;. 
,§ 7,.8, 9, 10, Art. 50; Bijlage XIII.-

a. De J(erkeraad. ' 
64. Samenstelling. Artt. 37 aJ 38b. 

- 6$. Taak van den Kerkeraad. § 2, Art. 37; Art. 21; 
§ 1, Art. ~1., 

66. Hoe dikwijls te vergaderen. Art., 87b. 
67. Buitengewone Vergaderingen en S'amenroe-

ping van-. ' 
68. Praes'idium. Art. 37 c. (Ook van vacante Ker~ 

ken.) 
69. Scribaat en' Not111eering. Art. 34. 
70. Doop- en Lidmatenboek. Art. 60 en Ad. 60, 

§ 1. . 
,71. Afvaardiging naar de Classis .. Art. 41a en Art. 

41, § 1. 
72. Lastbrieyen en Instructies. Art. 33 en Art .. 

33, § 3. 
·73. Censura Marum. Art. 81. 
74,. Dubbele Kerkeraadsvergaderingen. Art. 79. 
75. Diakonale Vergaderingen. Art: 40. 

b. De Cla;ssis. 
76. Sarrienstelling. Art., 41a,. 
77: Hoe dikwijls te vergaderen. Art. 41b en Art. 

41, § 1. 
78. Sanlenroeping. Art. 41c. (,Ook van buitenge· 

wone vergaderingen.) 
79. Taak der Classis. 
80. Correspondentie n1et _,andere Classes. 



- 26-

81. Geeri Heerschappij over, weI, broederIijk Toe
zicht op elkaar. ' 

82. Moderanlen~ 
83. "Stated Clerk" (Registrator), Penningmeesters 

en Controleur. Art. 44, ,§ 2), 3), 7), 4). 
Consulenten. Art. 10, § 1. 

85. Class'icale Commiss.ie. Art. 44, § 2: 1). 
86. I{erkvisitatie en -Deputaten voor-. Art. 44. 
87. 'Inwendige Zending en Deputaien voor-. Art. 

7, ,§ 1-4 en 7. , 
88. Studie.fonds en Deputaten voor-. Art. 19 en 

Art. 19, § 1. ' 
89. Curatoren. Art. 44, § 2 :12). 
90. Deputaat voor Heiden Zending. Art. 44, § 2:3) 
91. Correspondent v09r de Emeriti-~as. 
92. Diensttennijn van c1assicale Function'arissen. 

Art. 44, § 3. , 
93: Classicale Rondvraag. Art. 41d; Art. 41, § 2; 

Art. 57, § 2 .. 
94. Afvaardiging naar de Synode. Art. 41e; Art. 

41, § 5, 6; Art. 50, § 16. 

c. De Particuliere Synode. ' 
'95. Samenstelling. Art. 47a. 

96. Hoe dikwijis te vergaderen. Art. 47b. 
97. Samenroeping. Art. 47 c. 
98. Taak. 
99. Deputaten. Art. 49. 

100. 'Onderlinge Correspondentie. Art. 48. 

d. De Algemeene Synode. 
101. Haar S'amenstelling. Art. 50b en Art. 50, § 2., 
102. Praeadviseurs en Adviseerende Leden. Art. 50, 

§ 12 en 13. ' 
,103. Haar Vergaderingen. Art. 50a en Art 50, 

§ 1. 
104. Samenroeping. Art. 50, § 3. (Oak van bui-

tengewone 'Synodale Vergaderingen). 
105. Bidllur. Art. 50,: § 6. 
106. 'De Taak der Synode. Art. 50, § 11. 
107. De TheoL Schoo1. . Art. 18, § 1, 2, 3,,4, 8. 
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109. Deputaten ad 'Ex~imi. Acta 1908, p. 36, Art. 
54', HI. 

110. :Heiden Zending.' '1\rt. 1, §:1-4. , 
111. Inwendige Zending. Deputaat voorAlgemeene 

Kas. Acta 1908, p. _ 34) 53, Ie. : 
112. Joden Zending. Art. 7, § 5. 

'113. Kerkhulp. Art. 7, § 6. 
114. Synod ale Commissie. Art. 50; § 14, 1. Bijla-

ge: Reglement ·der Syn. C01U1l1iss'ie. 
115.' "Stated Clerk." Art. 50" § 14, 2). 
116. SynodaJe PenningmeesteL (Art. 50, § 14, 3). 
ll1. Archivarius. 50, § 14, 4). ' 
118. .Acta. Art. 50, § 1'5., 

II. DE KERKELIJKE EEREDIENST. 
A. God~dienstO'efeningen des, Zondags. 

119. ReiHging van den Rustdag. Art. 67, § 1, 2. 
1. Dienst des Woord~. 

120. Liti.lrgische / Verrichtingen, en Orde .der-
121. Lezing der Schrift en der Wet1 en Belij denis des 

Geloofs" (ook in verband hiermee BeIi j denis 
van zonden en verkondiging der Godddijke' 
vergeving ?) . 

122.. Dienst der Gebeden. 
123. Ret O£feren van Liefdegaven. 
124. Ret IZerkgezang. Art. 69. 
125. De Prediking. 
126. _ De CatechislTIus-Prediking. Art. 68. 
J29. De Zegen. , 
130. Ret Optreden van uit andere Kerken. 

Art. 15, § 1. 

2. B ediewing der S acramenten. 
a. DODpsbedien~~ng. , 

131. Kind~rdoop. Artt. 56, 57, ·en Art. 57, § 1, 3. 
132. Tot welken leeftijd' jeugdigen den Kinderdoop 

kunnen ontvangen. Art. 59. 
133. \Vijze van Bediening. Art. 58. 

'134. Doop van Volwassenen: Artt. 58, 59. 
b. Avond1naalsbediening.~ , 

135. Wijze van Bediening~ Art. 62.' 
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, 136. Tij d van Bediening. Art. 63. , 
137'. ' Wie Toegang hebben. Art. 61 en Art. 61; § 8. 
138. Verplichting toOt Avondmaalsviering.' , 59, 

§ 1, 2. 
B. GqdsdienstO'efeningen op arndere Tijden 'en bij an- . 

dere Getegenheden. 
139. Feestdagen. Art. 67. 
140. Bede'- en D'ankdagen. Art. 66. 
141. Wekelijksche Godsdienstoefeningen. Art. 64 .. 
142. Lijkpredikaties. Art. 65. 
143. Huwelijks':Inzegelling. Art. 70. 

III. 'DE KERKELIJKE TUCHT. 
'A. Alge1neene TuchtJ het Lid1naatschap betreffende. 

1. De Tucht ais zoodan.-D.g. 
144. ,Aard en Doe! der Tucht. Art. 71. 
145. Wie Voorwerpen zijn van Opzicht en Tucht. 
144. Wat in 't algemeen een ~ensurabele Zonde is. 

'Bijzondere Gevallen: . 
145. Dwaling in de Leer. Art. 72, § 2. 
146. Sabbatschennis. Art. 67, § 1, 2. 
147. Geheime Genootschappen en Unions. Art. 72, 

§ 4, 5. 
148. Ongeoorloofde Echtscheiding.. Art. 70, § 3. 
149. Ongeoorloofde ·Huwelijken. Art. 70, § 2. 
150. "Fan1a Clamosa." 
151. Avondmaalsverzuim. Art. 59, § 1. 
152. \Vie zijn kinderen niet ter- Catechisatie zendt. 

Art. 72; § 3. . 
153. Bedanken voor het Lidriiaatschap om de Tucht 

te ontkomen. 
i154: Verouderde Ergernissen. 
155. Ergerlijke Doopleden: 

/ 2. Oefening va,n Tucht. 
156. Zonden die niet openbaar ·zijn. Aiit. 72, 73. 
157. Zonden die <?penbaar zijn. Art. 74. 

a. Aa:nvaa.rtling va:n een Tuchtzaak door den Kerkeraad 
158. Hoe een aanldacht l110et ingediend worden. 
159. Matth. 18 in desbetreffende gevallen. (Aan 

dit voorschrift moet voldaan .zijn)-. 
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160. Letten op de vertrouwbaarheid vp'n aanldacht. 
161. Den aanldager waars~huwen, dat hij geen 'las

teraar ,bevonden worde. 
b. V oorbereidse'le1t tot het" Onderzoek der zaa,k. 
, 162. Lezhig van de aanklacht 'en' citeering van de he-

, b-okken partij en. ' 
163. Bezo:rging van de Cite~ringen. 
164. Wei gering van Geciteerden om ·te verschijnen., 
165. Vraag oJ de hetrokkene Partijen eeri-ig formeel· 

hezwaar tegen de behandeling hebben. 
166., Vraag of de aan'geklaagde zich schuldig erkent. 
167. 13e-eediging van _ getuigen. (?) , 

c. I-iand'e~ende Personen. 
168. Getuigen. 
169. Verdediger van den aangeklaagde. 
,170, Gevallen van verlies van stemrech~ door ambts

dragers. 
d, B eha;nde-li1tg ,der zaa,k'. 

171., Wij ze van onderzoek en beslissing. 
172. Behandeling publiek of in comite. 
173. Nauwkeurige notuleering. 

Afgifte van een afschrift def notulen des ge-
, vraagd. . 

\ e. Verwijzing na:ar de Meerdere Vergad{!r1mg. 

f. Klachten. 
g. Appel." 
h. Behandeling van Schuldig Bevondenen. 

175. Vorinen van Tucht. . 
J 76. Wijze en Vorn1 van het uitspreken van heLoor

deel der ,V ergadering. 
177.- Belijdenis'van schuld (hoe, wanneer, formule), 

Art. 75. . 
178. "'Stille" censure. 
1179. Openbare Censure. Art. 76. 
180. Openbare censure, z:onder voorafgegane kerke

Ii jke behandeling der zaak. 
181. Excon1111unicatie. Art. 77. 
182. Royeering van Lidmaten (ip w,elke gevallen, 

beteekenis) . 

.' 
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183. Royeering van "Doopleden" (i11 welke gevallei1: 
Art. 72, § 1; beteekenis). . 

t. WerlerQPneming. 
184~ Van Lidrriaten:Art. 76. 

- . 185. Van Doopleden. .Art. 72; "§ 1. 
B. BijzondereTucht) de A111,btsdragers als zoodanig. 

, betreffende. . 
186 .. Aard van deze Tucht (v~n die als lidmaten niet 

verschoonentl) . . 
187. Voorwerpen. Artt. 79a,) 80. , 
188. Oefening van deze Tucht. 
189.' Censura J\1orurn. Art. 81. 
190. Het aanvaarden van een aanklacht. I Tim. 5: 19 
191. Weigeril1g de citatie te gehoorzarnen. 
192. Schorsing. Art. 79b.. . 
193: Desnoods voorloopige schorsing. 
194. Afzetting. Art. 79b. 
195. Door wie nit te voeren. Art. 79b. 
196. Herstelling. 
197. Eischen daarvoor. 
198. -Door wie nit te "oeren. Art. 79, § 1. 
199. Beteekenls er van. 

, 200. Slotartikel. Art. 86. 
Met eerbied onderworpen, 

Uwe Commissie. 
P. S. Ds. Fortnin meende met bovenstaand rap-

p~rf niet mede te "kunnen gaan en zal zijne bezwaren bij 
de Syno·de indienen. . 

VII. VERSlAG.EN. 
(De Commissies i11et een Romeinsch cijfer gemerkt 
zi j 11 genoelud onder de desbetreffende Rubrieken.) 

V gl. Art. 80, Acta 1908,' 
Synodale Commiss.ie. 
Synoc1ate Penningmeester. 
Curatotiurn. (Rubriek 1.) . 
. Deputaten d.:.er Inwendige-, Heiden- en J oden Zending. 

(Rubrieken II, II!!, IV.) 
Emeritus Board. 
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Kerkhulp.. (Rubriek II.) 
"', Psalm Revision Comm. en .comnl. ter approbatie ervan. 

, (Rubriek VI.) 
Vertegenwoordigel- bij de National Christian Asso

ciation. 
~Vach~er Commissie. (Rubriek V.) 
Commissies tot herziening der Kerkenorde. (Rubriek 

VI),.: herziening Reglement Heiden. Zending, 
(III) ; herziening Inwendige Zending Reglelnent, " 
en Reorganisatie plan, (II). 

Comm .. tot herziening Art. 36 der Helijdenis, (VI.) 
Comm. herziening Kerkenorde. (Zie Rtlbriek VI.) 
Comlnissie om een plan te ontwerpen ter afschaffing van 

, vaststaande C01l11uissies. (Art. 80, 22, AdC;l 
1908.) . 

Comm. vertaling Belijdenisschriften en Liturgie in "t 
Engelsch . 

Comm. "Gedenkboek.'" , 
Comm. over Arbeidersbeweging en Unions, Art. 80, 18. 
Comm. yool" het aanwijzen van gronden voor 't doopen 

van V ondelingen. 
Comm. over de vraag : "Welke is de verhouding der 

Kerk tot de S. S.?" (VI.) 
Co,m'm. overleg met C1. Hackensack en Ost' Friesland in 

. zake kerkgezang. (Rubriek VI:) . 
, C0111111. ter correspondentie met de Geref. Kerken in N e

derland over Zuid Amerika. 
Verslag der gedeputeel·d~n naar de breedste vergaderin

-gen yap COlTespondentie Kerken in Nederland en 
Amerika. 

Verslagen'der deputaten ad examina, Acta 1908, p. 31,7. 

, -- VIII. PROTESTEN. 

Ds. J. Robbed tegen C1. Holland. Zie l\ubriek I 
Mrs. Douwe Terpstra tegen C1. Grand Rapids vVe"st 
Mr.' H. Hendriksrpa en vrouw tegen' het besluit der Sy-

node van 1908. 
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IX. RESOLUTIES VAN ROUWBEKLAG. 
Dss. P. Van Vlaanderen en E. Bos. 

X. BENOEMINGEN~ 
. Synodale COl11mi~sie. 
Synodale Penningmeester. 
SynodcUe "Stated Clerk." 
Penningmeester .Board der Heiden Zending .. 
Approbatie van deputaten van Curatorium en Zendings-

Gommissies. . . 
Emeritus Board. 
IZerkhulp Co rom. 
Deputaten naar Corr. Kerken. 
Vertegenwo01-diger bij N. C. A. 
Wachter Carom. 
Comm. Herziening Kerken9rde enz.} enz. 

Cetrouwe Afd1!uk. . HENRY BEETS) S. C. 



" IN·HOUD. 
Bladz. 

Lijst van Deputaten .... " ~ . . . . . . . . . . . . .. 2 
Voorarbeid ...... : .................. '. . 4 

I. TheoL School en CoUege ......... 5 
,II. Inwendige Zending .............. 11 
III. Heiden Zending ................. 14 
IV. Joden Zencling ...........•...... 15 
V. Publicatie Zaken ................ 15 

Vll. Kerkenorde en Varia . '. . . . . . . . . . .. 17 
Rapport van de Commissie voor her-
ziening der ,Kerkenorde .......... 21 

VII. Verslagen ...................... 30 
VIII. Pr6testen ............. , .......... 31 

IX. Resoluties' van Rouwbeklag ....... 32 
X. Benoemingen ............ ' ....... ' 32 

K,aart van het' Zendingsterrein onder de Indi
anen op achterzijde van om slag. 

" 



" 

~. 

/10 

"' -~, 

COL.. 
---:- .-----,-----,.--

Jewe~t (Pre5b) 
.: ~ 01 

." 

MAP OF 
THe 

MISSION fiELD 
• OF THE 

CHRISfiAN REfO~MfD 
CHURCH 

"--\1 NA~A~ol~~iiNDIANS 
. (iR. %C>11 ft1,Q"'H.BEETS 

'0 
~\fW- $e!y 

:!oi ,/\'coma Pll~bl 
~II~ . 

108 

107 

,0 

~ 
'. AI*llQHerque. 
C1.hOll Cit< 

fof 

.3 

3S 

;;l 

" • ~ • • 0 

~ 
m 

~ .. .. e 
A 

~ • 
~ 
~ 

',;. ~,~,~~~Bg!jt~,~rf!h~;::~~1',:';C4,i-~.,;;,.G~TI!:f:,;, /_~~_l::J£i),qg42: ~.4~,.~':I.A4,~;;iJ;~Al4~~i~4~t\~~~_iitW~,j;t~rda~t:,_}y,et~_~~-~gd~;/Stat,eri::;~-i :-;;; )/:i:.i~~,: ;;'is£G20i#Xt)~ ;3.;' i;:,~;;;~',.\::r,:.-,~J;j; 


	Cover
	Title Page
	Afgevaardigden ter Synode
	Voorarbeid
	Agenda
	Inhoud (Contents)
	Back Cover- Map of the Mission Field of the CRC among Navaho and Zuni Indians



