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ACTA DER SYNODE 
VANDE 

Christelijke Gereformeerde Kerk 

Gehouden van 19 tot 27 Juni, 1912, 
te Roseland, Chicago, Ill., V. S. A. 

WOENSDAG MORGENZITTING, 19 JUNI. 

ARTIKEL 1. 

In de Dercle Chr. Geref. Kerk, Roseland, Chicago, IlL, op 
Woensdagmorgen, 19 Juni, om 10 uur, wordt de Synodale verga
clering tot orde geroepen door Ds. J. Groen, Vice Praeses der Sy
node 1910, die den vorigen avond in de Tweede Gemeente biduur 
voor de Synode leidde, sprekende over Openbaring 12. 

ARTIKEL 2. 
Ds. ]. Groen opent met te laten zingen Psalm 122 :3, leest 

. Psalm 122 en spreekt de vergadering toe als voIgt: 

Eer'[uaard( en geliefde broedcl's in Chri-~tus, Deputate-n to" Sy
node, H Goggeleerde H ee'J:en Professoren, Broeders als de
putaten -en commissies door de vorige Synode benoemd 
am de::.:c Synode 111ct rapporte·n en ad'Z!ies te dienen: 

In naam van de roepende kerken heeten wij u allen hartelijk 
welkom, en \venschen u' den besten zegen des Heeren in ttwen 
arbeid toe. . 

\Vij kunnen geen deel der Schrift vinden geschikter am voor 
uwe vergadering ,als motto te dienen, en door u allen cler Cla$ses 
en kerken, die u zan den toegeroepen· te worden, dan het laatste 
vers van den Psalm u voorgelezen:· "Om des huizes des Heeren 
onzes Gods wille, zal ik het goede voor u zoeken." ' 

Denki t1 een oogenblik elit heerlijke woord van den heiligen 
harpenaar in. 
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Ten eerste, het werd gesproken door een ambtsdrager, een 
koning 'van Gods yolk, een Profeet des Heeren. Moet dit woord 
de uitspraak des harten van elk lid van Gods gemeente -zijn, voor
al is het' gepast, gewenscht op de lippen van hen, die als wachters 
op Sions lll11ren zijn geplaatst. Ret heil van Sion moet hen 
vooral ter harte gaan. 

Ten t'lt'ecde, deze ontboezeming wordt voorafgegaal1 door 
eene nauwkeurige kennisneming van Gods huis, van J eruzalem. 
Hare torens heeft hij geteld, hare vestingwerken beschouwd., 
AIleen die- Gods gemeente en hare belangen kent, kan heb goede 
iVoor haar bekwamelijk zoeken. Van aIle deze afgevaardigden 
mag dan oak met fuillijkheid worden verwacht, dat zij door gron
dig onderzoek zich hebben trachten op de hoogte te stellen van 
al de zaken, up deze Synode te behandelen. 

Ten derde, het motief dat hem in dit zoeken van het goede 
-vuor Sian beheerscht is de l£efdc, en weI liefde tot' Gods huis, 
maar c1aarboven nog Hefde tot God zeH. Ach, wat waarde heeft 
voor Goel al ons ijveren op kerkelijk gebied, indien v,rij niet door 
de liefde worden beheerscht. \Vij zijn een klinkend metaal, eene 
luidende sehel ge1ijk. 

Ten 'Z"ierdc, zijn zoeken van het goede voIgt op het gebed. 
Ons gebed moet aan onze aetie stee-cIs voorafgaan. In het ge
bed moet de nooclige kracht en i110ed en wijsheid worden ge
zocht. Zoomin als van bidden zander werken, zoomin kan van 
\'i'erken zander bidden veel goeds worden verwacht. 

lVIoge het straks door onze kerken duidelijk \vorden gezien, 
clat dit woord van David uwer aller harten beheerscht. Stra]e 
dat cloor in aIle mve besprekingen en besluiten, zQodat deze Sy
node een zegen vdor onze kerken mag zijn. Vergun ,ons enkele 
dingen te noemen. vi1aarin die edeIe, onzeHzl1chtige, toegewijde 
stemming moet c1oorstl·alen. 

\~lij wijzen dan ten (,(?1"ste, op eene waardige verkiezing van 
het mocleramen. Sommige kerke1ijke vergaderingen van "ons 
land hebben zichzelven ontsierd door den hartstochtelijken strijd 
die er bij de opening gevoerd werd om d,e voornaamste plaatsen 
in het bestuur. \Vij bleven tot nag toe, althans in het open
baal', van z111ke apwindingen, zulk zoeken naar ijdele eel' ver-
5choon(1. J\tloge het ook nu zoo zijn. 

Ten t'tocede, hacht in aIle uwe besprekingen en debatten u 
te laten beheerschen door kalmte, bescheidenheid, waardeering 
van elkanc1er, venlraagzaamheid; en toegevendheid met behoud 
del' waarheid. 

Ten del'dc, c1at de vrede ~an Jeruzalem allen op het harte 
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moge \vegen, en door u worden gezocht als uitgegraven goud. 
Ceen valsche vrede waarbij de waarheid \\'ordt ingeboet, maar 
die gegrond is in waarheid, !iefde en gerechtigheid. . 

Ten 'l'ierde, bewaart het dierbaar pand dat ons als Gerefor
meerde Kerk werd toebetrouwd. Wij hebbeneene heerlijke ge
loofsbelijdenis, geschreven met het haitebloed del' martelaren, 
een kostbaar erfstuk van onze voorvaderen. Laat ons dat pand 
bewaren, bewaren niet als eeil archief, als een curiositeit, maar 
als onze banier hoog verheffen, om ook ons nieuw vac1erlarrd, 
dat zijn. gereformeerd uitgangspunt en 4istorie bijna geheel is" 
vergeten, \Verlerom tot zijn Puiiteinschen oOl'-sprong terug te 
leiden. 

Ten 'i'ijfde~ laat ons niet alIeen de begins-e1en del' vaderen be
waren, maar op die beginse1en voortbou wen, die zoeken te ont
wikkelen, en er op bouwen niet hooi en stroo en stoppelen, maar 
gaud en zilver en eelele steen en. Als eene kleine Kerk, nit af
scheiding in Nederland en hier geboren dreigt ons het gevaar om 
een offer te worden van verstij fel, bekrompen conservatisme. 
Neen, de heerlijke maar toch ook primitieve beginse1en onzer 

'vaderen moeten wij ontwikkelen. 
Ten :;esde, \Vaar volgens ons Agendum op deze Synode be

langrijke kwesties in zake kerkrecht en kerkregeering zuBen wor
. den tel' sprake gebracht, houde men Vaal' de aandacht dat alle 
kerken van gereformeerde herkomst in ons land op dit terrein 
door t\vee klippen worden bec1reigd n.1. ter eener zijde door het
Independcntisme en ter anderer zijde door het CollegiaHsme. 

Het Inc1ependentisme rekent niet genoeg met het van God 
gewilde federatieve verband dat er 1110et bestaan tusschen de ver
schillende plaatse!iike kerken en stelt die te los naast elkaar, drijft 
te sterk het indiviclualisme en verliest de solidariteit uit 11et oog . 
Ret Collegialisme echter miskent de autonomie der plaatselijke 
kerken, en beschouwt die als bloot zoovele deelen van eene groote 
vereenigit~g. waarin men aIle macht en ambten concentreert. 

Ten :;e'-z.'endc, zal cleze Synode ook haar aandacht .111oetelJ. 
vestigen op het onc1erwijs, niet alleen dat gegev,en wordt in cate
chisatie en Zondagsschool en de christelijke lagere scholen, maar 
oak op Academy en College en Thea!. Schoo!. 

Dat de Synode het groote belang van al dat onderwijs niet 
bloot voor ·ons volk, maar ook direct voor de Kerk moge inzien, 
dat zij gewillig moge \vezen om door onze kerken met aIle krach
ten die verschillende inrichtingen voort, te helpen, maar ook de 
zaak zoo moge trachten te leiden dat hetgeen het eigenli jke werk 

-. der kerken niet is, indien i1TImer mogelijk .. aan anderen ,~,rord'e 

, 
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ov-ergelaten, opdat de Kerk zich uitsluitend mag "\vijden aan ,het 
w:erk waart:oe haar' honing haar roept. 

Ten achtste, laat In deze Synode oak uitkomen dat deliefde (; 
van Christ-us Gnze kerken dringt tot echten zendingsijver. De 
engelen in den hemel zouden zich ten, haagste vereerd hebben ge-
voeld, indietl hun het, zendingsbevel door den opgestanen Heiland 
ware gegeven. De gemeente ~verd c1aartoe verwaardigd. Ook 
oilze kerken ontvingen merle clat bevel. Laat 011S met blijdschap 
dat bevel volbrengerl' ·en ons beijveren 0111 dat werk te doen ter 
eener zijde naar de vaste, Bijbelsche, Gereformeerde ,beginselen, 
maar oak wat methode aangaat, zocals het on5 als practische, 
behendige Amerikanen past. 

ien stotte, laat het in de corre'spondentie die deze Synode 
houdt met andere kerkengroepen, cluid~lijk aan het licht treden, 
dat onze kerken een l~uimJ liefdevol en waardeerend hart ~ebben 
voor andere kerken, ,die in leer en kerkregeering min of meer van 
ons verschillen, en wi j alzoo door dac1en tegenspreken, den on
rechtvaarc1igen blaam dat '\Vij in bekrompen conservatisme ons 
inbeelden aIleen de ware Kerk te zijn en aIle andere kerkellgroe
pen verachten. Dat het vooral aan het licht kome, wanneer er 
een afgevaardigcle van de Ref. Church in America komt 0111 de 

'groete van zijn Kerk te'brengen, dat wij niet alleen het goede in 
ancleren zien en waardeer-en, maar oak dat het ons pijnlijk aan
doet, zoo onnatuurlijk gescheiden te wezen van een kerkeng'roep 

. die door vele natu11rlijke en geestelijke banclen zoo nauw aan 0115 

is verbonclen. 
Gev'e Cod, 11, Geliefcle Broeders, genac1e om in getro11wheid 

. en met genot 11\\ werk te' kunnen verrichten, en dat de resultaten 
van uw werk toonen, clat gij niet alleen het goede voor Sian hebt 
gezocht, maar ook gevonden. 

ARTIKEL 3. 

N a gebed door Ds. Groen v.,rarden de lastbrieven, ingediend. 
De volgende broecleren bleken ter Synode gedeputeerd en aal1-
wezig te zijn: 

Classis Gmnd Rapids 00.11. 
Dss. J. J. Hiemenga, W. P. Van Wijk, D. Van der Ploeg; 
Oudd. R. Van Noore!, S. S. Postma, M. Schans .. 

Classis Gmnd Rapids W cst. 
Dss. H. Beets, E. Breen, F. Doezema; 
Oue!d. K. Doerema, M. Ruster, Y. Veenstra, 
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Classis 11acl~ens~ck: 
Dss, L. S. Huizenga, ]. M. Ghysels, ]. A. Westervelt; 
Oudcl. Lambert Bewkes, Leonard Breen. 

Classis Holland. 
Dss. R. L. Eaan, K. Kuiper, E. ]. Tuuk; 
Oudd. A. C. Rinck, A. Peters, A. ]. Wibalda. 

Classis Hudson. 
Dss. F. Fortuin, J. B. Hoekstra, E. J.' Krohne; 
Ouc\d. P. Pousl11a, Jas. Gardenier, J.]. Ver Meulen .. 

Classis Illinois. 
Dss. D. H., Krommillga, VV. Borgman, S. S. Van del' Heide; 
Oudd. S. Dekker, F. Visser, J. De Boe" 

Classis 111 uskegon: 
Dss. P. D. Van Vliet, ]. Post, ]. Dolfin; 

.Ouc1cl. F. Kniphuizen, W. Korfker, M. Trap. 

Classis Orange Cit)!. 
Dss. N. Bllrggraaf, ]. Timmermann, wI. Van cler "Heide; 
Oudd. B. De long, Y. R. Mulder, D. Zwagerl11an. 

Classis Ost Friesland. 
Dss. G. L. Hofker, A. W. Meyer; 
Oudd. T. Krol11minga, L. Ahrenholz, H. P. Eekhof. 

Classis' Pacific. 
Dss. P.]. Hoekenga,]. Van der Mey, C. Vriesman; 
Oud. E. Eerkes. 

Classis Pella. 
Dss. G. W. Hylkel11a, C .De Leeuw, 1. Van Dellen; 
Ouc1cl. H,. A. Van Zante, ]. Pothoven, D.A. Van Zante. 

CI~ssis Zeeland. 
Dss. A. Keizer, D. R. Drukker, T. Van del' Ark; 
Oudd. D. Van Loo, H. Sl11it, J. $teigenga . 

. ARTlKEL 4. 

7 

De lastbrieven worden geacccpteerd. De Theologische Pro.. 
fess?ren nemen zitting al~ Praeadviseurs der" vergad~ring. Ook 
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aan ellkele Litterarische professorel1 wordt op verzoek van het 
Curato~iul11 zitting verleend met adviseerende stem wa,nneer de 
College "aak voorkomt. 

ARTIKEL 5. 

Als Th10deramen gekozen: 
President-Ds. A. Keizer. 
Vice-President-Ds. 1. Van Dellen. 
Eerste Scriba-Ds. J. B. Hoekstra. 
Tweede Scriba-Ds. J. Timmermann. 

ARTIKEL 6. 

Het Moderamen neemt zijn plaats in 01' het platform. De 
President ·spreekt enkele woorden van dank en verwe1koming. 

ARTIKEL 7. 

De morgenzitting wordt gesloten door den Praeses, ·nadat 
besloten is 0111 ten twee ure weer te vergaderen. 

WOENSDAG NAMIDDAGZITTING. 

ARTIKEL 8. 

De namiddagzitting wordt met gebed geopend door Ds. 1. 
Van Dellen, na het zingen van Ps. 132:6. Daarna leest de Pre
sident de "Openlijke Verklaring" ·voof, die door de vergadering 
staande wordt aangehoord en door allen met ,,] a" beantwoord 
wordt. 

ARTIKEL 9. 

Besloten \\~ordt om te 'vergaderen 's- voormiddags van 8 tot 
11 :30 en's namiddags van 2 tot 5 :30, met een kwartier panze 
tusschenbeide. 

ARTIKEL 10. 

Nadat beslot,en is om door C01n1n£ssies van Praeadvies te ar
beiden, benoemt de President de volgende personen am de verga
dering te dienen met ·een voordracht van Commissies voor de 
onderscheidene 1'ubrieken: de leeraren E. Breen, W. P. Van 
Wijk, K. Kuiper, M. Van der Heide, E. J. Krohne,en de Ouder
lingen A. C. Rinck, F. Kniphuizen en Y. R. Mulder .. 
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Verder benoemt de ,President, als Commissie voor B enoel1ti1'!; 
ge11: de leeraren H. Beets, E .. J. Tuuk, S. S. Van der Heid~, J. 
Dolfin, J. J. Hiemenga, D. R Drukker, en de Ouderlingen K. 
Boerema, M. Schans en D. Van Loo. 

Comniissie ter ontvangst van Deputaten: Dr/ H. Beets 
en Ds. J. M. Ghysels. 

Commissie voor Rouwbeklag: Dr. R. L. Haan en Oud. J. J. 
Vermeulen. 

ARTIKEL 11. 

Een schrijven \vordt gelezen van Ds. ]. Vii. Brink, President 
der vorige Synode, inhoudende de v·erklaring c1at de afstand en 
de nooden van het zendingsveld hem te huis hield, met beste 
wenschen voor de' Synode en 'ode Kerk die zij vertegenwoordigt. 
Voor kennisgeving aangeno111en. 

ARTIKEL 12. 

De volgende Rapporten worden gelezen en voor kennisge
ving aangenomen: 1) Synodale Commissie (Bijlage I.) 2) 
Curatorium (Bijlage 11.) 3) Algemeene Inwendige Zendings
kas (Bijlage IlL) 4) heidenzending (Bijlage IV.) 5) Joden
zending (Bijlage V.) 6) Ehleritus Kas (Bijlage VL) 7) Kerk
hulp (Bijlage VIL) 8) "Wachter" Commissie (Bijlage VIII.) 
9) De Commissie in ~ake de Union-beweging, die geen rapport 
heef! wordt gecontinueerd. 10) De Rapporten der Deputaten ad 
Ea;amina worden voor kennisgeving aangeno111en en de han de
lingen der Deputaten goedgekeurd. 11) Rapporten worden inge
diend door Dr. H. Beets, als afgevaardigde naar de Geref. Ker
ken en de Christ. Gerel. Kerk in Nederland; van Ds. Danhof, 
als afgevaardigde naar de Synode der Associate Presbyterian 
Church; Ds. D. H. Kromminga, deputaat naar de General Synod 
of the Reformed Presbyterian Church; Ds. De Vries de Synod 
of the ReI. Presb. (Covenanter) Church; en Ds. W. Sinart, Re-
formed Church in America. . 

Voorzoover noodig, worden de rapporten gesteld in handen 
der Commissies voor Praeadvies. (Zie Art. 13). 

ARTIKEL 13. 

De C0111missie ter benoeming van Commissies van Praead
vies· steIt de vergadering de volgende benoemingen voor, welke 
voordracht vI'ordt aangenomen en _go.edgekeurd : 

t 
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Voor Theol, School en College-De Leeraren K Kuiper, 
E, Ureen, vV, P. Van Wijk, E. J. Kl'ohne, ].. Timmermann, J. 
Van der Mey, R. L. Haan, en de Oude!, S. S. Postma, Y Veen
stra, J De Boer, F. Kniphuizen, H, A. Van Zante. 

Praeadviseurs: De Professoren L. Berkhof en G. ]. Van den 
Bosch, en Ds. F. Doezema, als Stated Clerk van het Curatorium. 

Te r<l:ppo.rteeren Nlaandagmidclag 2 UUL 

2, H ciden=cnding-De Leeraren P. J. Hoekenga, J. Dolfin, 
D. H. Kr0111minga, T, Van der Ark, en de Oudd. Y .R. Mulder, 
P. POl1sma, D. A. Van Zante, A. C. Rinck. 

Praeadviseurs: Prof. C. D. De ] ong en Ds. M ,Van Ves
sem, Scriba van de C0111m. der Heidenzencling .. 

Te rapporteeren Vrijdagmorgen 8 uur. 

3. 1I1wcndige Zcnding, Argentinie en Mormonen Zending
De Leeraren 1. Van .Dellen, ]. ]. Hiemenga, N. Burggraaf, C. L. 
HofkeT, C. Vriesman, L. S, Huizenga, en de Oudd. E, Eerkes, 
D. Zwagerman, ]. Steigenga, ]. Pothoven. 

Praeadviseur: Prof. F. 1\1. Ten HooT. 
Te rapporteeren Vrijdagmidclag 2 uur. 

4. J odcn.ocnding-De Leeraren S. S. Van der Heide, J. A. 
Westervelt, C. De Leeuw, en de Oudd. S. Dekker, B. De long, 
J. J. Vermeulen, H. Smit. . . 

Te rapporteeren Donderdagnamicldag 2. UUL 

5. Publicatie-:::a.ken-De Leeraren D. R.- Drukker, G. W. 
Hylkema, J.Post, en de Oudd. A.Peters, H..Van Noore!, T. Krom
minga, L. Breen. 

Praeadviseur: Ds.]. :Nlanni. 
Te rappol'teeren Donderclagnamicldag 4 tmr. 

6. Kerkenordc-De Leeraren E. T. Tuuk, F. Fol'tuin, W. 
Borgman, F. Doezema, :1\1. Van der Heic}e, A. W. Meijer, Dr; H. 
Beets en .. de Oude!' A. J. Wibalda, K. J3oerema, M. Schans, M, 
Trap. 

Praeadviseur: Prof. \V. Heyns. 
Te rapporteeren Dinsclagmorgen 8 uul'; r', _ 
I. Varia ('n Protestcll-De Leeraren D. Van del' Ploeg, ]. 

M. Ghvsels, P, D. Van Vliet, en de Ouclci. W. Korfker, L Beeuw-
kes, J;{s. Gal'denier, D. Van Loa. I 

Praeadviseur: Prof VV. Heyns. 
Te rapporteeren Dinsdagnamicklag 2 UUL 
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ARTIKEL 14. 

Desloten, am DonderdagvQormiddag niet te vergaderen met 
-het dog op den arbeid der, Commissies voor Praeadvies. 

ARTIKEL 15. 

Ds. J. B. Hoekstra slnit deze zitting met dankgebed. 

DONDERDAG NAMIDDAGZITTING, 20 JUNI. 

ARTIKEL 16. 

Na het zingen van Ps. 89_:8 opent Ds. }. Timmermann met 
gebed. 

ARTIKEL 17. 

De Hotulen worden gelezen en met eenige wi j ziging goed
geke~r(l. 

ARTIKEL 18. 

Dr. Kirkbride, \Vordt der vergadering voorgesteld als verte
genwoordiger van de' American Bible Society. Na gezegd tel 
hebben dat hij in de plaats van Dr. John Fox is gek.omen, die 
verhinderd werd, geeft hij een kort verslag van den arbeicl, clezer 
Society, en verzoekt de Synode om den stoffelijken steun der 
Gemeenten. 

In _gepastc bewoordingen wordt deze toespraak, door Dr. H. 
Beets beant\.voord. Deze spreekt vooral de erkentelijkheid 
uit voor de' hulp en medewerking, die genoemde Society getoond 
heeft in het dmkken der overzettingen it) de Navaho taal door 
Ds. L. p~ Brink. 

Ook Dr. J. 'vV. Brooks, gezonden door de Chicago Tract So
ciety, spreekt de vergadering toe wijzende op den omvangrijken 
en niet ongezegenden arbeid onder de onderscheidene nationali
teiten in ditland, alsook elders. Hij dankte voor de waardee
ring en steun ondervonden en zag gaarne deze in de toekomst 
met ernst betracht. 

])s. P. D. Van Vliet antwoordt op het gesprokene in gepaste 
\ woorden, onder anderen ook ten zeerste toejuichende het gebruik 

dat van den Heide1bergschen Catechismus. gemaakt \Verd, en be
tuigende, dat de gemeenten zeker hun steun niet te-rug zouden 
honden. 
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ARTIKEL 19. 

Ds. 'VV. De Groot rapporteert in zake een protest van H. 
Hertdriksma en vrOll'v tegen de Synocle van 1908. N a de zaak 
in kwestie alzijdig toegelieht te hebben, wordt het advies gegeven 
deze zaak als beeindigd te beschouwen, claar genoemd~e personen,' 
met toestemming der, Gem. Cutlerville, bi j een naburige gemeente 
zijn aangesloten. Dit ·advies wordt door de Synode ,goedgekeurd. 

ARTIKEL 20. 

Komt aan de orcle het rapport der COl1lm. in zake de ] aden 
Zendil1g, rapp. Ds. C. De Leeuw. V 60r eehter dit rapport finaal 
werd, afgehandeld, nam de Synode, op eenstemmig advies cler 
vereenigde,~Comfhissies voor Inwendige-, Heiden- en Joden Zen
ding het volgenc1e aan als Begillscl del' Zending: 

"De roeping en uit:;ending 'L'an Jlfissionairc lceraren zal 
geschieden door een plaatselijke herk, doch indien 
de omstalldigheden het eischen, dan gcschiede de roe
ping en. uitzending door de gecombineerde kerken op 
een wijze door deze kerlun zcl'l'e 'te bepalen, en in ge-_ 
bondenileid aan de Synodale en Classicalc bepaliugen." 

ARTIKEL 21. 

Het Rapport van de Commissie Noor de Zending onder de 
J oden wordt daarna behandeld 'en vastgesteld en goedgekeurd als 
volgt: ' 

Eerwaarde Vaders en Bl'oeders: 

Drie zaken zijn uwe c0111missie tel' overweging gegeven. 
I. Een instructie van Classis Orange City, luidende als 

volgt: 
"De Synode poge te komen tot eene Gereformeerde Zen

ding onder de Joden, en bijaldien zulks onmogelijk blijkt, legge 
zij de kerken geene collecte op voor de Chicago Hebrew Mis
sion." 

2. Een instructie "van Classis H~ckensack vall den volgen-
deu inhoud: . 

'lCla'ssis recommends that Paterson be chosen as the place 
for conducting Jewish Mission work by the denomination: ' 

a. Because in Paterson there are English-speaking churches 
to which converts can be referred. 
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b. Because it is financially possible to assume the Paterson 
Hebrew Mission work. 

c.' Because of the great Jewish population in Paterson' and 
surroundings." 

3. lIet rapport der commissie in zake Jodenzending voor-. 
komende op bladzi j de 20 van ons Agendum. 

(Zie Bijlage IX dezer Acta.) 

N a bespreking van al deze materie komt uwe commissie 
met het volgende 'ad vies: 

1. Onze Kerk beginne een eigen Zending te drijven onder 
de Joden. Jaar na jaar opentaart ons volk meer liefde voor deze 
Zending en geestelijk en finantieel achten wij Ol1ze -Kerk sterk ge
noeg om er thans mee te beginnen. Iedere Synode openbaart 
clrang naal" een eigen zendillg. Een zen ding die uitgaat van 
eell vereeniging krijgt llooit at- het hart van' 011S volk; en als dit 
\verIc gec1aan \vordt door onze Kerk da~ loopt het meer zuiver en 
dan z~I ele sympathie van ons volk er nog veelmeer voor te Will

nen ZlJll. 
Aangenomen. 

II. Als plaatsen 0111 dezen arbeid te beginnen adviseert uwe 
Commissie vaor Chicago en Paterson. In Chicago trachte men 
van de Chicago Heb.rew Mission the Northwest Side Branch over 
tc llemen en in Paterson kan de Paterson Hebrew 1fission ge
makkelijk overgaan in handen van onze Kerk. 

Besloten. \verd: 
Paterson zuBen we tot de volgendc Synocle steunen met 

$1000 (duizend dollaf.s) per jaar; en Chicago blijven we steunen, 
doch trachten in den loop van den tijcl tusschen deze en de volgell
de Synode te komen tot een eigen Zen ding. 

II 1. In aal]sluiting aan de llitspraak dezer Synode, dat "de 
roeping en uitzending vah 1 ... 1 issionaire Ieeraren zal geschieden 
door een plaatselijke kerk, doch inclien de omstandigheden het 
eisc-hen dan geschiede de roeping en uitzending:c1oor gecombineer
de kerken op een wijze door deze kerken zelve te bepalen en 
in gebonclenheid aan de Synodale en Classicale bepalingen/' advi
secrt llwe Commissie de behartiging van deze zaak op te dragen 
aan ele vij f deputaten voor deze Zending. 

Aangenomen. (Zie namen der depp., Art. 75.) 
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ARTIKEL 22, 

Aangaande PlIolicatie Zaken rapporteert Ds. G. 'vV. Hylke
mao 't Rappo!-t wordt alsvolgt vastgesteld en goedgekeurd. 

ECr'lli}aarde Vade~s en B1'oeders. 

I. Uwe Commissie vond in het Rapport .',\iVachter" Com
missie, (Bijlage VIII), PUllt 7, het voorstel: "De Synode geye de 
Commissie het recht 0111 de "lVlail lijst" het eigendOll1 van de 
Kerk te doen worden, opdat a11e moejelijkheden zouden kun!len 
worden voorkomen, indien het drukken der ,,\Vachter" eens in 
andere Innden zou moeten overgaan." 

Uwe Commissie adviseert de Synode de "vVachter'.' Com
missie hiertoe te machtigen. 

1. am groote 1110eieli j kheden te voorkomen, indien een 
contract \verd aangegaan met een an\leren drukker,wof het anders
zins noodig zoude zijn van drukker te veranderen. 

2. am in het 'nieuwe contract bet ere bepalingen te kunnen 
maken met 'het oog op de "mail lijst." 

Aangenomen. 

II. Op het Agendum, onder de voorstellen van de Commis
sh~ van Toezicht voor "De \iVachter" vonden wij voorstel No.1: 
"Om het Hommer van het leestermijn achter ieders adres niet 
meer te plaatsen op "De \\T achter" die aal1 de lezers gezonden 
worden." 

,De C0111ln. a(h~iseert,. d.at ·de Synode op dit punt niet inga, 
maar blijve bij het besluit van 1910. 

·0. 0ri:1dat nu de administrateur d.e agenten beter kan C011-

troIeeren. . '" 
b. Omdat nu de abonnes ten allen tijc1e kunnen weten tot 

,velk nommer zi j betaalc1 hebben. 
Aangenomen. 

III. Een tweede voorstel van de Comm. van Toezicht 
Iuidt": . "Een vasten mede-redacteur voor de rubriek Zending af te 
schaflen, aangezien overvloec1ige stof voor de Zending buiten 
een vasten mede-rec1acteur ingezonden vwrc1t en meer kan ver
kregen worden. 

De Comm. adviseert de Synode zulks te besluiten op de 
gronclen in 't Agendum aangegeven, en ook omdat de berichten 
van ons eigen z.endingsve~d dan spoediger geplaatst kunnen wor-
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den, dati \Vanneer 'J:lie eerst door de hand 'van den ·redacteuf yoor 
de rubriek Z ending 1110eten gaan. 

(Gesteld III hanelen der Heidenzeneling Comm. Zie Art. 25, 
I, 3.) . 

IV. Vervolgens het 3de voorstel van de Comul. van Toe
zicht, punt a. 

Een algemeen agent voor "De Vi achter" a'an te stell ell met 
afschaf.fing van de plaatselijke agenten. 

Punt b. 
Of een adm. te benoemen die al zijn tijd uitsluitend besteedt 

aan de administratie en de advertenties,' met behoud van de mees
te plaatselijke agent en. 

De Comm. adviseert op deze punten niet in te gaan, maar 
bij de tegenwoordige methode van acIministratie te blijven. 

I 1. omdat deze verandering niet tot voordeel voor ,De \Vach
tel''' zoude zijh, aangezien de kosten van administratie dan aan
merkelijk grooter zouc1en zijn en geen verbeteringen van betee
kenis zoudel1 worden aangebracht. 

Aangenomen. 

Punt c. onder Voorstel III luidt: "Of het niet wenschelijk V· 
zou zijn de geheele publicatie en admil1istratie van "De \Vachter" 
uit'te bestec1en, of te vcrhuren voor een vaste som. 

Uwe (:om111. adviseert oak op dit punt niet in te gaan, om
dat dan de Kerk hare controle over "De vVachter"""grootendeels 
uit hare hand ZOll geven. 

Aangenomen. 

V. Van Classis Pacific is cen V0orstel: De Synode herzie. 
Acta 191cl. Art. 71. I in dier voege. dat elk der mederedacteu
ren ten volle verantwoorclelijk blijft voor zijn eigen rubriek, ook 
wat betreft de plaatsing of niet plaatsing efer ingezonc1en stuk
ken. 

Uv,'e r'oml11. adviscert Art. 7), I, Acta 1910, zoo te \vijzigen: 
Reflecties op de artikclen van de verschillende rubrieken ·\vorden 
opgezomkn aan den hoofc1redacteur, die zulke reflecties zenclt 
naar den redacteur van zulk een rubriek, met zijn oordeel daarbij. 

OordeeIt de betrokk~n rec1acteur anders dan de hoofdre
.c1acteur in zake de al of niet plaatsing van zulk een stuk dan geeft 
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men het in handen van de Comm. van Toezicht aan wie de eind-
beslissing ligt. . 

Aangenomerr. 

V J . Van drie Classes komt een voorstel dat de Synode zarge: 
vool' eigen Z ondagsschool Rooster. 

Ret advies van llwe C0111111. is .dat" de Synode alzoo besluite· 
en cene Comm. aanstelle van vijf personen, die een eigcll' ZOI1-' 
dagsschogl Rooster voor eenige jaren opstellen en aan het oor-· 
eleel der volgende Synode onderwerpen. 

Aangenomen op de volgende gl'01iden: 

1. BI'ijkens de insteucties op het Agendum schijnt cen groat 
gecleelte van 0115 yolk behoefte te gevoe1en aan cen eigen ZOl1-
dagsschool Rooster. 

2. Omdat wij hebbctl te rekenen met de biJzondere eischcn 
onz.er jeugcl, die in tegenstelling met de Amcrikaansche jeugd 
Christelijk ·onderwijs en in elk geval cate~hetisch onc1erwijs ont
vangen. 

3. Omdat naar het oordeel van uwe Comm. een Zondags-· 
school Rooster zoo client aangelegd te worden dat op de ver-· 
bondsidee sterker de nadruk gelegd wordt. 

4. Tevens moet onze Zondagsschoo.l Rooster rekenen met 
onze feestdagen, onze Zending, en andere bijzonderheaen van 
ons kerkelijk leven. 

(Zie voor leden der Comm. ad hoc Art. 75). 

vn. Oak is er een voorstel dat de 'Synode besluite am de
Sabbathsschoolles niet meer in ,De Vvachter" te plaatsen. 

Uwe COl11l11. adviseert de Synode ook dit tot een besluit te 
maken omdat de lessen toch in pamphlet V01'm gedrukt worden, 
en. in de Zondagsschool worden gebruikt. 

Aangenomen. 

VIII. De Comm. vond in het Agendum het voorstel: ,De 
~ynocJe late de rapporten van de Comm. van praeaclvies, staan
de de Synode, drukken, opdat ieder afgevaardigde copie VOOl' 

zich hebbe, ten einue beter over d~ zaak te kunnen oordeelen. 

Uwe Com111. ac1viseert op dit voorstel niet in te gaan, vall' 
wege de or~~osten ~an .zu~k drukken verb(~mden alsook omdat ge
bl'ek aan tlJd de mtvoenng van' clit vool!'stel onmogelijk l11aakt .. 

Verworpen, ep-
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Be'llote,,: Dat voortaan copie dier rapporten gedrukt of 
ariclcrszlTIs, voor de vergadering kome. 

IX. In het Agendum vonden we nog het voorstel, dat de 
Synode er voor zorge, dat hare Acta zoo warde uitgegeven, clat 
die in alles duidelijk en volledig zij. . , 

u\ve ('0111111. a{lviseert, dat, aangezien er geen concrete ge- I 

vallen van nalatigheid in clezen zijn aangewezen, de Synode op 
dit voorstel niet inga. 

Bcslotcll wordt, 'tIle rapporten, die ingediend worden op te 
ncmcn in ele Acta tenzij de Synode andel's besluite. 

X. 111 het rapport ,,\Vachtet'" Com111., punt 8, beveelt die 
<;::0111111. met vrijmoedigheicl het gehee1 ,,\Vachter" personeel, wat 
de reriact!c betreft, tot herbenocming aan. 

U w C0l11111. steIt voor de reclacteurs van de" verschillencle 
r'ubrieken te herbenoemen, met dien verst antic dat zij hunne ko
lOl11men niet mogen gebrniken tot het aclvertee-rell van hUllne 
publica ties. . "" " 
, Hierrmec1c in verband aclviseert llWe COll11l1. dat de Synode 
besluite, dat ·slechts een recensie van- eenig~ publicatie in "De 
\Nachter" verschijnc. 

Aangenomen, en-· 

Ds. A. Keizer herbenoemd als hoofdredacteur, benevens de 
broeders Dss.]. D. Hoekstra, J. Bolt. J. Van del' Mey en H. Van 
del' \Ve'l'p voor de rubrieken thans in hunne zorge. 

XI. In het rapport der C01l1m .01'1, te onc1erhandelen nret 
"The Board of Directors of the 11anner 'of Truth PubL Co.," 
wordt het volgende advies uitgebracht: "Dat de Synode cIe "Ban
ner" koope en weI 0111 de volgende -redenen: 

a. H ct komt de Coml11 .. 11a geclaan onderzoek voor, clat de 
som: van aankoop door de ,,!Janne'r" gesteld zeer billijk mag ge
lloemci worden~ aangezien de ontvangsten door contribl1tien en 
advertentics van het vorige jaar verkregell, reeds de sam van 
Qvername nagenoeg dekken. 

h. Uit cen statemcnt, dat de C0I11111. ontving, blijkt dat de 
final1ticel~ toestand van "The Banner" thans zoodanig is. dat hct 
bl<ld Y(1ordeel begitit ar te werpen. een vOOl·-leel oat zeker aan
merkelijk verhoogcl zal worc1en. ,als de rirclllatie van het blad toe
ncemt, wat 7.eer \\ el 1110gelijk 'is. daar het aantal inteekenarcn 
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thans nag nietde helft bedraagt van het getal, waarop "De Wach
ter" kan wijzen. 

c., De andere,. v,oonvaarqcn die '"The Banner" aan- de Kerk 
bij eventueele overnamc stelt, kunnen voor de Kerl.c-- geen be
zv\,aar zijn om het blad te koopen. Ze luiden: 

1. Het blad blijve de vertegenwoordiger der Eng, spreken
de gem. in onze Kerk. 

2, rndien immermogelijk verschijne het blad in hetzelide 
formaat en blijve het gedrukt op dezelfde qualiteit van papier, 

De eerste dier twee voorwaarden is zeer natuurlijic 
Detweede houdt rekening met het feit, dat alle bladen- die 

<loor de Eng. sprekende kerken worden uitgegeven in boekf01'
maat verschijnen en tevens op cell beter 5,oort van papier gedrukt 
zijn dan Hall. bladen . 

. Zal nu van ouze Kerk cen blad in de taal des lands uitge
geven worden, dan is het zeer zeker wenschelijk dat het in het
zeIfde kleed zieh toont als de andere Am. kerkelijke bladen. 

U we Comtn. adviseert de Synode : , 
1. "The Banner" te koopen voor den pri j s van $5000.00, 

welke prijs door "The Banner of Truth Publ. Co.," wordt ge
vraagd, en tevens te accepteeren de voonvaarden door "The Ban
ncr" gesteld. 

M'ct dezen verstande, dat met het betalen van dezen prijs de 
Kerk ook eigenares worde van de accounts welke de abohnes en 
adverteerders schuldig zijn aan "The Banner," alsmede van de 
office supplies. en dat het bed rag van de "bills payable" volgens 
de "statement" van de "Banner· Publ. Co." aan uwe Comm. door 
"The Banner Pu bI. Co." warde betaalcl. 

En tevens met dezen verstande clat de Kerk tiit bedrag van 
$5000 betale door jaarlijks 20% van dit bed rag af te doen, 't welk 
genomen warde uit "De· \Vachter" kas, en clat zander interest op 
het achterstallige. 

2. Indien de Synode hiertoe besluit dan adviseert u\ve 
Comm. verder dat de Synode "rhe Bannel;" stelle onder toe
zicht van dezelfde Com111. die oak toezicht heeft over "De 
Wachter." 

3. Indien de Synode tot deze ·laatstgenoemde regeling be
Slllit danis verder het advies·van u\ve Comm. oat de ,,\\Tachter" 
Camm. uitgebreid warde tot zes led en. en oat de Synode er op 
lette dat het noodig is dan Inarinen die "business capacity" be
zitten aan deze Comm. toe te voegen. 

Na discussie in comite, besluit de Synode 0111 The Ban1ler 
niet te koopen. 
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ARTIKEL 23. 

Ds. K. Kuiper sluit deze zitting met dankzegging. 

VRIJDAG MORGENZITTINQ, 21 JUNI. 

ARTIKEL 24. 

Ds. J. Post opent de vergadering met gebeel, nadat gezongen 
is Ps. 105 :3. 

ARTIKEL25. 

De Commissie ad hoc levert bi j monde van Ds. J. Dolfin het 
Rapport over de Rnbriek Heiden Zending. Hetwordt punt voor 
punt behandeld en vastgesteld en goedgekeurdals voIgt: 

Eerztmarde Vaders en Broeders. 
UweComm. heeft het navolgende te rapporteeren: 

I. -V oorstelIen van den Board der Heidenzending. 

1. De Synode besluite of~ en indien aI, onder welke VOOf

waarden de graduates der Opleidingsschool en Zendingshelpers 
in het ambt, gesteld kunnen word),n. 

In verbknd hiermee letten wij ook op de vraag van Cl. Hack
ensack, Pag. 17, Agendum: "Classis asks Synod if the time is 
not yet there for the ordination of native helpers among the N ava
ho tribe?" 

Omdat dit eene zaak is van groote beteekenis en omdat er 
thans nog geen behoefte is aan ·een besliste uitspraak van de ' 
Synode, adviseert tlwe Comm.: Dit terug te wijzen naar den 
Board met opdracht de volgende Synode te dienen in dezen met 
een welo1l1schreven advies. 

Aangenomen. 

2. De Synode ma:htige den Board om de claims van Miss 
K. Rosbach en Mrs. C. Hartog-Wezeman aan te koopen. Deze 
tijn gelegen in de onmiddelijke nabijheid der Rehoboth inrich
ting, noodig voor haar welzijn, en werden speciaal opgenomen 
ten bate der Zen ding. 

Dewijl deze claims beteekenis hebben voor onz" Zending 
te Rehoboth, en dewijl zij speciaal, onder aanzoek en advies van 
den Board jaren geleden werden opgenomen ten bate der Zen-
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ding, adviseert uwe C0l11111. het voor\stel. van den Board over te 
nemen. 

Aangenomcn. 

3. V oar ,Redacte~tr clef Rubriek Zen ding om aUe Zen dings
nieu\vs tijc1ig en geregeld in "De \Vachter te plaatsen, zag d~ 
Conferentie gaarne een van de Miss. dienaren benoemd. De 
Board geeft in overweging of het niet beter is cen van zij ne le
den daartoe aan te" wijzen. 

Omciat het van graot belang is cIat er oak geregeJd dver de 
Heiden Zending in OIlS kerkelijk blaJ wordt 'geschreven, is uwe 
Coml11. 'van Dordee! dat er oak een mede-rec1acteur Vaal' ch~ ru
briek Zend~ng behoort te blijven en am l110eielijkheclen te voor
kamen, adviseert lnve C0111l11. Jen Board def Heiden Zending op 
te drag~i1 een van zijne leden claartoe aan te wijzen. 

Advies niet aanvaanl, maar in stede daarvan "verel het vol
gende 'substituut aangenomen: "Overmits er genoeg leesstof 
voor de rubriek Zending is. besluit de Synode am, met' dank voor _ 
de werkzaamheden van den mede-redacteur, de leesstof voor 
c1eze fubriek eloor den hoofclredacteur te laten contrO'leeren. 

4. De Synocle clrage aan den. Board op een chapel te bou
wen te Black Rock. 3 mijlen van het Zuni dorp, bij de nieuwe 
GOllverneillentsschool, alsook het bouwen van een pastorie voor 
den zendeling onder de Zunies, om dan de oude pastorie' te ge
bruiken voor een schoolgebouw, \:vaartoe dringende nood is. 

Overwegencle het werk dat te Black Rock op de Gov. school 
\\'ordt verricht, alsook in acht nemende de behoefte aan een 
nieuwe plaats voor de pastorie van Ds. Frijling, adviseert uwe 
Comm. ook dit voorstel van den Board aan te nemen. 

Aangenomen. 

S. ..De Synode overwege het verzoek van de Zendd. Frijling' 
en L. P. Brink 0111 25ry~ verhooging van salaris." 

Cedenkende aan de "high cost of living,'"' de uitbreiding van 
hunne gezinnen. alsook ele volharding in den arbeid, adviseert
u\v.e Comm.: !-let maximum salaris van deze broeders op $1500 
te stellen. 0111 clat maximum in drie jaren te bereiken door ieder 
jaar $100 aan het .salads toe te voegen. 

Aangenomen. 

n. " .. De Synoc1e O\'erv,'ege het rapport voor ele verdere uitbrei
ding van 0115 Zendingswerk onder ele Navaho In"dianen, (zie· 
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"Wachter" van 19 Jnni, 1912 eri,Bijlage XVI), en drage aan den 
Board op nieuwe stations 1n beslag te nemen naar 'de finantien 
het toelaten en weI in zulke volgqrde als den Board het ineest 
wenschelijkt voorkomt." 

Gelet op de kaart van het geheele Navaho land, gehoord de 
aanwijzing met ver~laring van de verschillende zendingsposten, 
"occupied and proposed," inzage genomen hebbende van het rap
port, gevoelde uvve Comm., dat het onmogelijk is ntl deze of 
gene station uit de velen te kiezen en daarom adviseert zi j: Den 
Board op te dragen nieuwe stations in beslag te nemen 1)aar de 
finantien het toelaten en weI in zulke volgorde als den Board het 
rneest \venscheli jk voorkomt. 

Aangenomen. 

7. 1. Dpleidillgssclzool. "De' Synode overwege, of deze 
school te Tohatchi blijve." 

\-Vaar eleze school nag maar aneler haH jaar in 'werking is en 
de arbeiders op het Zendingsveld nag maar weinige zijn, dacht 
het uwe Comn1. niet \venschelijk nu reeds te beslissen dat de per-
111anente 10catie te Tohatchi zal zijn en adviseert daarom dat de 
Synoele besluite 'c1at deze school \rooralsnog te Tohatchi blijve. 

Aangenomen. 

2 Aan den Board opdracht te geven 0111 van jaar tot jaar 
het getal studenten te bepalen voor opname in -die school, naar 
behoefte van het Zenclingsvelc1. 

Deseffenclc dat ,het van groote beteekenis is wie in deze 
school worden opgenomen, en overwegende dat de kerken hi j 
deze opname 'c1ienden vertegenv . .roordigd te zijn, adviseert uwe 
Comm.- dat cIe Board niet aIleen bepale het getal studentei1, maar 
de Synocle besluite den Board opdracht te geven om van jaar 
tot j aar studenten voor die school op te )1emen naar behoefte 
van het Zendingsvelc1. 

Aangenomen. 

3. ·7. 1. aangeriomen hebbende, adviseert uwe C0111111. niet iti 
te gaa11. op de vraag: .,Of het niet \vensche1ijk ,ware het Litt. 
departement te verplaatsen naar Rehoboth en 0111 het oncierYl.'ij
zend personeel aldaar en am de besparing van onkosten." 

Alzoo goedgevonden. 

4. Indien de Synode beslnit geheel de opleiding to Tohatchi 

... 
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te laten dan overwege ·zij de 'aanbe.ve~ing ,der Conferentie in 
dezen. 

a, Het bezorgen van een oekwaal11 onderwijzer iJil de lette
ren, gewillig voor een dee1 theologische vakken te bestudeeren, 
om zoo noodig bij afwezigheid van den zendeling zijn plaats te 
vervangen. 

b. Het zorgen voor een, bekwame huis~oudster voor de 
Schoo!. 

Granden: 1. De standplaats vroeger gekozen blijkt meer 
dan ooit de geschikste te zijn. 

2. De benoodigdheden voor zulk een school zijn aanwezig, 
zocals ruimte, lokalen, ameubelement en slaapvertrekken: 

3. Permanente locatie zal Ieiden tot bevordering ,dezer z'aken 
tot meerdere waardeering van dit voor de Kerk zoo gewich~ig 
werk. 

4. Door taalstudie ,ervaring, enz., blijkt Zend. L. P. Brink 
de aange\\lczene man te zijn om jonge mannen te kweeken om te 
arbeiden onder hun eigen volk, de Navahoes. 

Aangenomen, en besloten de uitvoering van a en b aan den 
Board op te dragen. 

S. De Synode machtige den Board 0111 afgevaardigden te 
zenden bij voorkeur uit zijn eigen midden, naar de Home Mis
sion Council. ("Banner" van Febr. 1, 1912). 

Omdat dit noodig is om te kunnen profiteeren van anderen 
die ook onder de Indianen arbeidell en die op deze Council rap
por(eeren, .aclviseert uwe Comm. dit voorstel over te nemen; 

Aangenomen. 

9. De Board beveelt aan de benoeming van een "Field Sec
retar'y. " 

"Vaal' onze Zeqding gaandeweg een grooteren ol11vang krijgt 
en waar wij nu tot verdere uitbreiding van het werk zullen over
gaan, laat het zich zien dat correspondentie en finantien zulk een 
uitgebreidheid krijgen; dat wij noodig een man diertden te heb
ben, die geheel zijn tijd aan de zaak der Heiden Zending kan 
wijden. Deshalve adviseert uwe COll1m.:· De Synode benoeme 
een ,Fi~ld Secretary," die e"r-ofj£cio lid zal zijn van den Board. 

Verworpel1. 

ARTIKEL26. 

Deze zitting worc1t gesloten met dankzegging door Oud. 
Leonard Breen.· 
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VRIJDAG MIDDAGZITTING. 

ARTIKEL 27. 

Na gezongen te hebben Ps. 84:3 gaat Ds. F. Fortuill voor 
in gebed. 

Daarna voIgt voortzetting cler discussie in zake de Heiden 
Zending met nameomtrent het CONCEPT ZENDINGSORDE. 
Het werd tenslotte vastgesteld en goedgekeurd zooals te vinden 
in Bijlage X dezer Acta . 

. Voorts. wordt nag behandeld en besloten: 

I. Aapgaande de Jllissionaire vaklun in de Zendingsol'de 
genoemd, te blijven bij het besluit der Synode van 1910, (p.43, 
VI) am dezelfderedenen daar genoemd. 

... II. Aangaande het Pm'mulier tcr Bevestiging van Missio-, 
ndi1'c Dienarcn des T¥oords, besloten -te behouden het thans fun
geel'ende, p. 108 cler Kerkenorde, met elien verstande dat de 
eerste zin aldus Iuide: 

"Het is u bekenddat onze broeder N. N. dOOl· ........... . 
.... verkoren tot den Dienst des \Voords onder de (Heidenen) 
(Verstrooiden) [en door de Eerw. Classis onlangs geexamineerd 
met goed gevolg], thans als Missionaire Dienaar des Woords 
openlijk zal bevestigd \varden." 

III. Betreffende een brief van br. A. Van der Wagen te 
Zuni, N. M., waarin hij zich wendt tot de Synode met het ver
zoek hem een weg te openen wa.ardoor hij tot zijn Ievensdoel kan 
kamen, neemt de Synocle het advies aan clel' Comm., n.l. om bi j 
het beslnit van. 1910 te blijven (Art. 48, p. 34, a, der Acta). 

ARTIKEL 28. 

Komt in bespreking het rapport der C0l11111. van praeadvies 
in zake lnwendigc -Zen ding, Zuid Amel'ika, en lWormonen Z.Cl1-

ding. Rapporteur Ds. C. V riesman. 
Het rapport wordt vastgesteld en goedgekeurd als voIgt: 

1. Inwendige Zendings-zaken. 

Eefwaardc Broeders. 
U we Com111issie in zake de Inwendige Zending heeft de eer 

u het volgende voor te stell en. , 
In de eerste plaats, de voorstellen van de Commissie valt de 

Algemeene Kas. (Bijlage III.) 
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'1. De Conllilis~ie beveelt d,e Synode als stibsidie der Classes 
aan: 

Cl. Muskegon .................... $1000.00 
Cl. Ost Friesland ................. 500.00 
Cl. Pacific' ....................... ': 4000.00 
Cl. Hackensack en Hudson .......... 2000.00 
Cl. Grand Rapids Oosl. . . . . . . . . . . •. 500.00 
Cl. Grand Rapids West............ 450.00 
Cl. Pella ......................... 2000.00 
Cl. Illinois ....................... 500.00 

Uwe Coml11. adviseert dit toe tc staan. 
Aangenomen. 

2. Uit het rapport van den Penningmeester van de Alg. Kas 
der lnwendige Zending bleek dat er geen evenredigheid is in, het 
offeren voor deze zaak bij de verschillende gemeenten en Clas
ses. Naar aanleiding l,liervan stelde uwe COl11l11. van praeadvies 
de Synode voor aan te dringen· op naleving van Art. 53, 1, el, 
Acta 1908, waar bepaald ·is, dat de laatste twee van de drie col
.1ecten voor de Inw. Zend. zu11en worden gestort in de Alg. Kas. 

U ,ve' COl11m. heeft deze zaak ernstig bestudeerd en wenscht 
~llereerst zoo dnidelijk mogelijk del' Synode voor te stelIen wat 
de feitelijke toestancl is. Daaruit kan u blijken, dat het doel 
waartoe deze kas is gevormd niet ten volle "rordt bereikt, omdat 
blijkbaar niet algemeen verstaan v.,rordt dat de Alg. Kas client om 
hulpbehoevende 'Classes te steuncn. Zooals het thans gaat, ont
vangt men den indruk, dat vele Classes, ook waar ze zich wel 
zouden kunnen redden, meenen recht te hebben uit deze Kas te 
tr,ekken, zoo ze eenig zendingswerk in eigen kring hebben te ver
richten, of een enkele hulpbehoevencle gemeente hebben bij te 
staaB. 

Classis Grand Rapids \\T est stort nagenoeg evenveel in de 
Alg. Kas als ze er uit terug ontvangt; Classis G. R. Oost krijgt 
een derc1e terug; Classis Illinois een-vij fde; en Classis Ost Fries
-land 01?geveer Ys. In 't licht hiervan kan van deze Classes moei
lijk worden getuigd dat ze in de zaak del' Inw. Zending hulpbe
hoevend zijn, want een Class is die evenveel of meer stort in een 
zekere kas dan ze er uit terug ontvangt, had zich ook buitep die 
kas om evengoecl kunnen redden. 

N aar het oordeel van uwe CQmm. behoorde het ideaal te 
zijn dat' dergelijke Classes gC'.en steun uit deze kas vroegell en 
ontvingen, en meenen we dat iedere' Classis het daarheen oehoort 
te leiden. Toch c1urfclen we in dezen geen voorstel doen, daar we 
vreesclen, dat het middel \vel eens erger kon zijn dan de l<'waal, 
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omclat de geciachte, 'zoo ·diep is ge\vorteld. c1at iede1- wat terng 
maet ontvangen, ,vaar' hij geeft vooI- de Aig. kas. 

, , 
. Synoclale besluiten op zich zelf 'zuBen, naar we vreezen, 

geen verbetering a<;!.nbrengen. ,De Classes hebben elk in eigen 
kring allereerst de gedachte te wekken, cia t ele Algemeene Ras 
client om te -helpen wie zichzelf niet kan reddel1; en t~n tweede 
vooral sympathie te wekken voor het groote werk der Il1\Venclige 
Zending. 

01' dit laatste willen we allen nadruk leggen. De statistiek 
wijst het uit .. c1at er niet genoeg liefc1e is voar deze zoo hoogst 
noodige zaak. Classis Illinois offert b.v. voor de Alg. Kas 23 ct. 
per. gezin en ontvangt 1-5 terug, zooclat ze feitelijk met 17 cent 
per gezin steunt; Classis G; R. West geeft 28 cent per gezin en 
ontvangt evenveel terug. Dus deze Classis daet niets voar de 
zaak in 't algemeen. En cleze beide Classes hebben \vel in ei
gen kring eenige uitgaven voor zwakke gemeenten en de Zen
cling, cloch,toch \veinig als men vergelijkt met wat Classes als 
Pacific en Pella'hebben te doen. Holland geef! 42 cent en Zeeland 
53 cent per gezin, en ze ontvangt niets terug, maar hebbell oak 
weinig of niets te besteclel1 in e'igel1 kring, terwijl Orange City 
dat 57, cent doet, in ,cigen krillg verricht. Pella offert in ei
gen kring cmgeveer 2 dollar per gezin, en start toch ook 82 cent 
pel' gezin in de Alg. Kas, en Pacific besteedt bijna 3 dollar per 
gezin in eigen kring, terwijl het toch ook 32 cent per gezin start 
in de Alg. Kas. 

De kwaal zit vooral in 't centrum, en dat am verklaarbare re
clenen. NIen kent het zendingsvelcl niet, en wordt er daarom n1et 
warm voor. Daarom is het zoo noodig, clat kerkeraden en predi
kanten zoygen, dat de gemeenten opgewekt worden beter vaor 
deze zaak te offeren, en dat het duidelijk gemaakt warde waarom 
dit moet geschieclen. Ons valk kan en wil clat eloen, als het maar 
verstaat dat .en \vaarOI11 het noadig is. 

U we Com111. meent, clat er behalve cloor de actie van Clas
ses, kerkeraden en predikanten, bovendien verbetering kan wor
den aangebracht, zoo ~le Synode de volgende voorstellen aannam. 

1. De S:vnode gc'(.'c aan de te beTloemcn C01nm. voor·de Alg. 
Kas opdl'acht om den nood del' hulpbehoevende Classes krachtig 
en voortdul'cnd tt bepleiten in onze kel'kclijke bladen; en zich 
in 1/oortdlll'end contact te stellen met Classes en kerkeraden, 
opdat 'de/:;c, "waar :::e traag :::ijn'in lIet 'benaarstigen, 'lVo1'den aan
gespoord om mce'!' z1~ch te bcij'Vercn het hulpbehoevende fe stcu-
.ncn, ' 
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We meenen dat dit noodig zal zijn omdat onknqde en daar
door gebrek aan sympathie .de beurzen geslotenhoudt. Voor de 
Heiden Zen cling is op deze wijze met talent en systematisch ~e
a:rbejd~ en zulks behoort oak te geschieden vaar de lnw _ Zen
ding. 

2. En 'vcr'vo/gens stelt U'i.oe Commissie nogmaals voorJ dat 
de Synode cr op aandringc, dot Art. 53, Alg. Bepal, v. d. Acta 

. 1908 stipt worde nageleefd, .rroodat de laatste twee van de drie . 
collectell,. die opgcnomen worden 7.-'001' de Inw. Zen~il1g, in de'Alg. 
Kas worden gestort. 

Ret. zal ,noodig zijn, ,cIat de afgevaardigden hiermee rekenen, 
en daarop nadruk leggen, waar ze strak.'? rapporteeren op hunne 
respectieve Classes. 

Eindelijk meende uwe Com111. nog een maatregel der Synode 
te moeten voorstellen in geval onverhoopt de Comm. van de Alg. 
Kas niet in staat mocht zijn ten volle het toegezegde uit te kee-
rer... 

Classis PacifIc vraagt $4000 aan, hetwelk i} toegestaan, en, 
om een ander voorbeeld te nemen, Classis Illinois $500. Nu 
worc1t dusver in geval van te kort procentsgewijze ttubetaald 
naarelat is toegestaan. Stel dat de helft slechts inkomt, dan 
krijgt Pacific $2000 en Illinois $250. Doch nu gevoelt elk het 
onbillijke hiervan. Op deze wijze komt Pacific $2000 te kart en 
Illinois $250. Nag sterker springt (lit in 't DOg als men be
denkt dat Pacific 400 gezinnen telt en JIlinois 2000. Om 't ont
brekende aan te vullen zou Pacific dus per gezin 5 dollars extra 
moeten offeren en Illinois 25 cent. 

, VVe meenen dat zulk cene wi jze van uitkeering niet be
stendigd mag ,varden, en dat de Comm. van de Alg. Kas op-

" dracht heeft te ontvangen om in geval van te kort, uit te keeren 
naar de behoeften en de clraagkracht van de hulpbehoevende 
Classes. Daarbij heeft ze dan te rekenen b.v. met wat ieder ge
~in zou moeten bijdragen om het ontbrckende aan te vullen, met 
wat men per gezin reeds in de hulpbehoevcnde Classis voor eigen 
kring en voor de Alg. Kas tezamen eloet, met den eigenaardigen 
toestand van het veld, en oak eenigszins met de finantieele draag
~l~~ht ,ian de gemcenten der respect. Classes in 't 'algemeen. 

3. Ten slotte stellen we daarom cler Synod.e v~or: 
Dat de C011tl1t. dcl' /11g. Kas in gc"z-'al '("On te kart l1iet meet 

pracclltsgC'irijs 'Il£theere naar wat is to('gc::;cgd, doch naar den 
tocstalld del' hulpbchoC"('Clldc Classes., 

Aangenomcn. 
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3. De Comm. adviseert verder dat het Regie",ent der Comm. 
vaar de Alg. Kas z60 gewi J zigd worde. dat de Comm. slechts 
om de twee jaar vergadere, terwille van de onkosten. 

U we Camin., adviseert alzoo te doen. 
Aangenomen. 

II. Zuid Amerika. (Zie Bijlage XV.) 

Omtrent Zuid Amerika adviseeren de Synodale Deputaten 
in "De Wachter" van 12 J uni : dat deze Synode oak weer De
putaten benoeme .. en hun Clan een mandaat geve conform 111et dat 
van Nederland. Om, llamelijk: 

1. _ aan aUe QllZe Kerken namens onze Synode te 
verzoeken dat ze een conecte houden voor de braeders in Ar
gentina; 

2. 0111 de Argentijnsche kolonien zooveel noodig en l11oge
Jijk te dienen met advies, en 

3. om, Qvereenkomstig het verzoek der Argent. Kerkeu, 
nader verband tus.schen deze Kerken en die in Al11erika voor 
te bereiden. 

Deze opdracht ontslaat dan onze Alg. Inw. Zendingskas van 
verdere subsidie in Z. A., en geeft aan Deputaten volmacht am 
de collecte vooi' Z. A. te besteden in overleg met Deputaten in 
Nederland, en evenredig met wat zij doen Vaal' subsidie, kerk
bouw, evangelisatie, "De Wachter," enz., naardaat de omstan
digheden zijn. Het gaat toch moeilijk voor de Synode 0]11 twee 
jaren vooruit over aIle bijzondere gevaIlel1 besluiten te nemen, 
b.v. over het subsidieeren van Buenos Ayres, het koopen van ge
bouwen te Rosario, en of' de arbeid aldaar beginnen moet zooals 
in Buenos Ayres met een Chr. Hoofdonderwijzer; dan weI zoo
als in Tres Arroyos door het beroepen van een predikant, enz. 

De Synode besloot in deze materie: 
1. Deputaten voor deze zaak te benoemen. (Zie Art. 75.) 
2. " Aan al onze gemeenten aan te bevelen om eens in de twee 

jaar eene collecte voor bovengenoemde zaak op te nemen, de de
putaten machtigend am de opbrengst daarvan, in overleg met ge
Jijksoortige depp. der Geref. Kerken in Ned .• te besteden op de 
meest doelmatige wijze, en verder de broeders in Z. A. met ad
vies te dienen. 

Op punt 3- bovengenoemd \verd niet ingegaan dewiji de Ar
gentijnsche kerken reeds ·een dergelijk verzoek ind'ienden bij de 
G,ref. Kerken in Nederland. 

• 
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III. Mormonen Zending. 

Omtrent de lVIofmonen Zencling'vinden wij in het Agendum 
het volgende verzoek van Classis_ Pella: "De Classis verzoekt 
de Synode, de Zending onder de Mormonen zedelijk en final1cieeI 
voor hare rekening te nemen." 

Uwe Comm. adviseert om daarvoQr aan Classis Pella jaar
lijks $1000 toe te staan, Dit 2011 dan de subsidie aan Classi, 
'Pella op $3000 brengen. 

I Aangenomen. 

IV. V oorkoming van Verstrooiing. 

Eindeli jk viuclen wi j in het Agenclull1 nog deze instructie van 
Classis Pacific: "De Synode stelle pogingen in het werk om de 
verstrooiing van 0115 Hollandsch volk zooveel mogeHjk te voor
komen, door het fOfmeeren van, eell "Bureau van .Infofmatie" 
ten behoeve van hen die verhuizetl." 

Uwe C0111111. aclviseert. dat de Svnocle cene C0l11111issie be-
110eme 0111 deze zaak te onderzoeken ~n de volgende Synode van 
rapport te dienen. 

(Voor Comm, zie Art 75), 

ARTIKEL 29, 

Op de instructie van Classis Zeelat~d, waal"in Rusk wordt 
aanbevolen voor een subsidie van $100.00 per jaar, wordt niet op 
ingeg-aan, als hier, niet behoorende. 

• 
ARTIKEL 30, 

De Synode besluit om te verdagen tot iVIaandag, 24 J uni, 2 
n.m. En daar er onderscheidene afgevaardigden blijken afwezig 
te zijn, wordt besloten om voortaan e1ke morgenzitting de pre
sentieli j st te lezen. 

, Ouderling Korfker sluit met dankzegging, 

MAANDAG NAMIDDAGZITTING, 24 JUNI. 

ARTIKEL 3L 

Nadal ge20ngen is Ps, 84:5, gaat Ds, D. Van der Ploeg voor 
in gebecL 
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ARTIKEL 32 .. 
'. 'De praeses geeft te kennen, dat Ds. J. Van der ]'vIey wegens 
het overlijden van zijn vader, de Synode moest verla ten en ze
ker de verdere zittingen niet meer zal kUllnen bi j won en. 

Besloten, c1at een bestaande bepaling aangaande het niet-uit
keeren van reiskosten aan te vroeg vertrekkende afgevaardigden 
in dit geval op dezen braeeler niet van toepassing zon zi j 11. 

ARTIKEL 33. 
. Uit de gelezen presentielijst blijkt, dat Ds. L. S. Huizenga, 

van Class is 1:-1 ackensack niet aanwezig is. 

ARTIKEL 34. 
Aan Ds. K. Kuiper, den schrijver van de Sabbathsschoolles, 

wordt dank toegebracht voor den getrouwen arbeic1 tot hiertoe 
aan "De \Vachter" bewezel1. 

ARTIKEL 35. 
Ds. H. Frijling en Ds. G. Broene ontvangen zitting met ad

viseerenc1e stem. 
ARTIKEL 36. 

Ds.~\V. P. Van \Vijk rapporteert namens de COl11m. voor de 
zaken der Thcologische School ell College. Ret rapport \vordt 
punt voor punt behandelcl en vastgesteld en goec1gekeurd als 
voIgt: 
EC/'7.c'aardc Vadcrs Cit Broeders! 

De Commissie van praeadvtes voar de zaken trakende de 
'I'heologisrhe School en het College heeft de -eel' u het volgende
als advies voor te leggen.: 

Punt I. Betrettende de verhouc1ing tusschen Kerk en School 
en College vindt uwe C01l1111issie instrncties op het-' Agendum, 
(Pl'. VI-XII). van: 

Classis Zeeland; 
Clas'sis Grand Rapids Oost; 
Classis Grand Rapids \IVest; 
Class;s Holland; 
Classis Illinois; 
Classis lVluskegon; 
Class;s Orange City; 
Classis Pacific; 
Class;s Pella; 
Classis H uelson ; 
Classis Hackensack en 
Kerkeraacl van Pease. :Milltl. 
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,. Hierbenevens het rapport ,:,an het Cnratoriuni. (zie punt 5, 
letter e, Bijlage 11.), 

N a overweging van al deze stukken en uitg~ande van het 
besluit, dat het onderwi j s in de Theologie voor a.s. Bedienaren 
des Woords aan de Kerk blijft (zie Acta 191Cl, art. 51, pag. 38) , 
adviseert u\\re Comluissie:--

r. De Synode spieke uit: 
1. Dat het principieel zuiver is, dat het College (Prep. 

School en College proper) uitga van eene Vereeniging, verder 
dat de Kerk het College niet kan noch mag overdragen, totdat er 
eene Vereeniging tot stand gekomen is, die voldoenden waar
borg biedt voor het Gereformeerd gehalte en den wetenschap
pelijken standaard van het onderwijs en haar finantieele draag
kracht 

2. Dat cle Kerk bereid is 'om het College (Prep. School en 
College proper) aan "'ene V ereeniging lover te clragen, zooclra 
deze genoemden waal borg kan bieden. 

3. Dat de Kerk -het Litt. Onderwijs' van hare a.s. Bediena
ren des \V oords aan het College wil overlaten, mits: 

a. De Vereeniging, die het College onderhoudt en bestuurt, 
haar College onder nader te bepalen kerkelijk toezicht stelle. 

b. De \I ereeniging voldoenc1en waarborg biede, dat het 011-

derwijs aan haar College gegeven degelijk en Get'eformeerd zij. 
c. De Vereeniging zich v~rbinde, om rekening te houden met 

de belangen der Kerk, en met de speciale eischen, die deze stelt 
voor hen, die tot de stu die del' Theologie wenschen toegelaten te 
worden. ' 

Dit dO'de punt adviseert uwe Commissie aldus, omdat zij 
van oOl'deeI is: ~ 

i a. Dat op deze wijze de Kerk deu'noodigen waarborg heeft, 
dat met- hare belangen in de Litt. Opleiding zal worden gere
kend. 

b. Dat alzoo het College :ach het best vrij naar zijnen aard 
kan ontwikkelen. -

c. Dat \vij op cleze manier aIle qnnoqdige onk:osten vermij
den. 

Aangenomen. 

II. De Synode drage op aan eeoe Commissie, voor welke 
door elke Classis een- lid is te benoemen, om de volgende Synode 
te dienen met een welomschreven advies betreffende: 

1. De organisatie van eene Vereeniging (en) voor Middel
baar en Hooger Onderwijs. 
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2. De overdrafht van het College (Prep. School en College 
proper) aan de op te richten Vereeniging( en) en verdere stipu
laties. 

Aangenomen. 

III. De Synode overwegende: 
1. Dat het.College nu nog ten volle het eigendom der Kerk 

is ; 
2. Dat de Kerk het College tot den bereiktel1 bloei ge-

bracht heeft onder den zegen des Heeren; , 
3. Dat de Kerk het College niet dan onder veilige provisie 

wil overdragen aan eene Vereeniging; 
4. Dat de ontwikkeling van het College ook in den over

gangsti j cl niet mag worden, belemmerd maar moet worden be-
vorderd-· . 

dringe er met ernst op aan dat door v'lOord en daad getooncl 
'worde door heel de Kerk dat zij bereid is am aan die ontwikke
ling mede te werken 

Aangenomen. 

Punt II. Aangaande cen College President vindt uwe Com
missie instructies van de Classes Grand Rapids \Vest, l\1uske
gall, Zeeland, en het verslag van het Curatorium (5, el, 1). 

Na overweging dezer stukken adviseert llwe Commissie:-

r. De Synode benoeme geen College President, .want: i 

1. vVij hebben ons nog niet voldoende ingedacht 01' de wen-
schelijkheid van eencn hcuschen president, zooals men dien aa:u 
Amerikaansche Scholen hceft, noch op ons ideaal yah een Col-
lege President; '. 

2. \Vij weten niet of ecne mogelijke Vereeniging, .die in de 
toeko111st het College kri jgt, eenen president zal bege<;ren; noch 
ook o.~ de man, clien wi j benoemen zouden naar haar genoegen 
zou ZIJn; 

.. 3. Ons College telt nog maar een klein getal stud-en ten, zbO
dat niet kan gezegd ,,,orden, dat het College daarom een Presi
dent meet hebben. 

Aangenomen. 

II. Aallgezien de Kerk groot belang heefl bij het HoogeI' 
Onderwijs in het algemeen, benoeme' de Synode een Educational 
Secretary, om de zaak·van het Hooger Onderwijs te bevorderen 
op de wijze daarvoor vast te ste11en., De benoeming van dezen 
Sec. zij permanent en de Sec. blijve ook bij mogelijke scheiding 
van College en Seminarie voor rekening der Kerk. Op deze 
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wijze zou cIe Kerk de zaak'van het -Hooger Onderwijs zeer'kun
nell bevorderen. en tevens de ambtelijke positie van deli Sec" in 
geval deze cen leeraar zij kunnen waarborge~. 

De Synode stelle de vo1gende bepalillgm vast voor den Ed. 
Sec,l: 

1.. De E,L Sec. stelle a1 zijn tijd en gaven en krachten be
schikbaar om cloor besprekingen, reclevo'eringen, preeken en 
persartikelen de zedeli j ke belangen OBzer inrichting te bepleiten 
en te bevorcleren. 

2. De Ed. Sec. geve acht op jonge menschen, die goeden 
aanleg schijhen te hebben tot de stueEe en spore ze met voorzich
tigheicl aan tot de studie aan onze inrichting~ 

3. De Ed. Sec. page tot finantieeleil steun onzer inrichting 
gelden te verzame1en, cloor geregelde hijcIragen, giftcn en-legaten 

\ bijeen te brengeh. 
Tot het solliciteeren van gelelen buiten eigen kring zal hij in 

t\vijfelachtige gevallen de toe stemming van het Curatoriu111 
vragen. 

4. De E,L Sec. ontyange een jaarlijksch sa1aris van $1600.00 
met vergocding'-van reiskosten. Hij hebbe hvee maanelen vacan
tie per jaar. 

S. De Ed. Sec. sta onder toezicht van het Curatorinm en 
\ hebbe in ele Faculteit zitting met adviseerende stem. 

6. Eij e\.'cntueel overlijden of ziekte of ouderdom, van den 
Ed. Sec. zij dezelfde regeling omtrent de Emeritus-gelden toe
passelijk op hem en de zijnen als voor ele Proff. en hunne gezin
nen ge1dt. 

Aaligenomcn. (V oar gros en benocming zie Art. 60.) 

III. 1\ aar aanleiding van bet rapport van het Curatoriul11 
heeft de C0111l11issie nag de volgende adviezen rakende benoe
l1'1ingen van Proff.: 

.1. (Rappor·t Curatori1l111 5;b) 

De Synode 51'reke uit, clat Art. 56, VII, 3, Acta 1910; alleen 
spreekt van de qllalificatie van @e Professoren, doch niet over 
e_enige Lenoeming. 

2. De Synode lettencle op het verzuim van ele benoeming 
van Prof. Johannes Broene door de vorige Synocie, herstelle dit 
verzuim door Prof. J. Broene benoemel te achten tot de Synoele 
van 1916. ~ 

Aangenoinen. 
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3. De Synode herbenoeme Mr:\ J. Van Ha'itsma voor den 
tijd van zes jar"en tot .Professor voor de, "Organic Sciences." 

:Aangenomen. 

ARTIKEL 37. 

011<ierling· Rllster sIuh deze sessie met clankzegging. 

DINSDAG MORGENZITTING, 25 JUNI. 

ARTIKEL 38. 

Na' het zingen van Ps. 81 :12 door de vergadering opent Ds. 
G. L. Boiker met gebecl. Daarna worden de notulen ge1ez'en en 
met cenige ('orrecties goeclgekeurd. lJit het lezen der presentie 
Jijst blijkt dat aIle leclcn tegenwoordig zijn. 

ARTIKEL 39. 

Voortzetting van Het prae-advies in zake de Theologische 
School ell College. ' 

Bet volgende werd v'astgesteld en aangenomen : 
IV. De Synode benoeme Mr. J. Nieuwdorp tot Instructor 

in ,.Inorganic Sciences" voor den tijd van twee jaar tegen een 
salaris. van $900.00---mct deze provisies. 

1. Aan :Mr. N. worde het eerste jaar "leave of absence" ~e-
geven zonde-r salai-is. , . 
• 2. Tegen Sept. 1913 zij IvIr. N. in staat bewijs over te Ieg
gen, dat hij minstens 4 majors in College Physics, waaronc1er 1 
major laboratory werk, heeft vo1bracht. 

Aangenomen. (Vgl. Art. 63.) 

Punt fv. Betreffende de '{'{'rhooging van de Salarisscn cIer 
Proff. zijn er instrtlctics van de Classes G. R_ West, :Muskegol1 ... 
O. City., en Pacific. alsmecle een advies van het Curatorium. 
(Zie ROapp. Cur. 'i. f.) 

U,vc Comm. adviseert: 
De Synode verhooge de Salarissen del- Professoren aan onze 

School. 
1. Het salaris van de Theol. Proff. worde 01' $1600.00 

gehr;:tch' 
2. 1 Jet minimum van het salaris del' Litt. Professoren worde 

$1000.CO el1 h("t m<Iximull1 $1600.00. 



34 CHRIST. GEREF. KERK 

3. De regeling van de verhooging der salarissen der Lit!. 
Proff. worde aldns bepaald: Deze Proff. worden terstond 11let 
$200 verhoogd en vervolgens met $100 elke twee jaar totdathet 
maximum bereikt is. Deze regel gelde echth aileen "dan wan
"neer de Proff. beantwoorden aan de hun gestelde eischen. (Zie 
Acta Synodi 1910, pag. 45.) Ook zal het Curatorium bij het 
toepassen van dezen regel rekening houden met bekwaamheid 
en ervaring. 

4. De Synode make de verhooging van al de salarissen der 
Praff. yoar een jaar van terugwerkende kracht. 

Aangenomen. 

5. De Synode gove' den Principal eene gratificatie van 
$100.00 voor den speeialen arbeid aan zijn "principalship" ver
bonden. 

Aangenomen. 

Punt V. Betreffende den rooster der Theo!. School, ziin er 
instructies van de Classes G. R. \iVest en Holland en cen advies 
van het Curatorium. (5,0 f, f.) 

U we Comm. adviseert: 
De Synode verhooge den rooster der School van 60c tot 

$1.00 per gezin. Gronden: . 
1. De inko111sten voor ele School waren het laatste ja,ar· 

reeds niet toereikend. 
2. De salarissen cler Praff. maeten bovendien worden ver

hoogd. 
3. Eene degeliike wetenschappeliike opleiding van onze 

studenten, oak voor onze a.s. leeraars maakt elit noodig. 
Aangenomen. 

Punt VI. U we Comm. heeft nag het volgende te adviseeren : 
1. Naar aanleiding van instrncties van Classes Pella, Hud-

son, Gr. Rapids Oost, Holland, Illinois, Muskegon; Orange City 
en Pacific en het Rapport van het Curatorium (5, g) betreffende 
het verkoopen van het Theol. Schoolgebouw, adviseert uwe 
Commissie: 

De Synode verkoope hct Schoolgebouw voor.alsl1og niet, om
rlat de Kerk daarvoor niet riip bliikt te ziin. 

Aangenomen. 

2. Instructi" Kerkeraad Grand Haven I betreffende het ge-
tal Curator~n. ' 
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De Comm. adviseert. hiertoe nog niet over te gaan. 

Gronclen: 
a. De vele arbeid van het Curatorium. 
b. De moeilijke kwesties die aanhangig zijn. 
Aangenomen. 

3. N aar aanleiding ~van een instructie van Classis Grand 
'Rapids INest betreffende het bepleiten van de belangen vari het 
hooger onderwijs, adviseert uwe Commissie: 
, De Synode make hiervoor geen verdere provisie, omdat het 
Curatoriu111 hiertoe reeds Broeders verzocht en ook de Ed. Sec; 
met dit week wordt belast, 

Alzoo besloten. 

4. Betreffende Classicale Correspondenten, gelijk de in
structie vari Classis Pella voorstelt, adviseert uwe Commissie 
hierop niet in te gaan, wijl hierin voorzien wordt door de be
noeming van den Ed. Sec. en het verhoogen van den rooster. 

Alzoo besloten. ". 

In verband met het art. uit het verslag van de Curatoren 
tot herdenking, op 19 Jan. 1913, van het feit dat de Heidelberg
schen Catechismus alsdan 350 jaar oud is, advisee!:t uwe Com
missie: De Synode bevele de herdenking van (lat feit aan. 

Aangenomen. 

ARTIKEL 40. 
Oud. ,S. Dekker eindigt met dankzegging. 

DINSDAG NAMIDDAGZITTING. 

ARTIKEL 41. 

Rev. r yVestervelt opent deze sessie met gebed. 

ARTIKEL 42. 

Ds. J. Noordewier, Syffodaal Pennillg11'tecstel', rapporteert 
aangaande den stand .der kas. 

Ip kas Juni, 1910 ........ :.$ 396.87' 
Ontvangen van zes Classes .. 1286.63 -1683.50 

Uitgaven ............ 1054.98 

In kas ............. . $ 628.52 
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Door de beta ling van enkele rekeningen, zooals VOOf het 
Agendum, enz., bleef er in kas ruim $300.00. (Zie Art. 73 veor 
den Aanslag.) 

ARTIKEL 43. 

Benoemd worden ,am het boek van den Penningmeester na 
te zien Ds. J. Post, en de Oudd. S. S. Postma en S. Dekker. (Zie 
Art. 70.) 

ARTIKEL 44. 

'Toespraak door Dr .. :Meyer nit nailll1 van de Chicago I-Iebrew 
lVIission, waarin hij wijst op den invloed dezer' Zending, en de 
vrucht die ze bij aanvang levert, en hartelijk dank zegt voor den 
steun, die de Christ. Gerd. Kerk in dezen betoond heeft. 

Met warme bewoordingen \vordt deze toespraak cloor Ds. 
De Leen w beantwoord. 

ARTIKEL 45. 

De vergadeTing wordt toegesproken door Rev. ]. C. Mc
Knight, Delegate Synod Ref. Presh. Church in America. Hij 
spreekt 'in 't kort over hl1nne beginselen en hun arbeid. 

Dr. H. Beets beantwoordt deze toespraak met onder anderen 
te wijzen op de ,punten, ,vaarin beide Kerkengroepen overeen-' 
komen. 

. ARTIKEL 46. 

Behandeld een punt uit Varia., In:,,tr. van Classis Hacken
sack waar de C01111l1. voor Benoemingen gaarne uitspraak over 
had: (Pag. XXVI). 

"That hereafter the Synodical Stated Clerk, the Synodical 
Committee, the Synodical Home Mission Committee, "De Wach
ter" Committee, the Heathen Mission Committee, and Jewish Mis
sion Committee be -appointed by the Synod directly, and not 
through a Committee of Appointment" 

a. in 9rc1er that each member of the Synod may have a bet
ter opportunity than heretofore to express his preference, 

b. in order that more deliberate an-d careful consideration -be 
Riven to these appointments which are of such great importance 
for the ,·velfare of the -whole' Chun~h." 

Dit voorstel:wor:lt afgestem·d-. 

ARTIKEL 47. 

De Commissie VOOf de Rubriek Varia, E11'tcriti ~n Protcstcn 

-----~-.-.--
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rapporteerthij monde van Ds. ]. M. Ghysels. Het rapport wordt 
pt"!-nt vaor punt behandeld en aldus vastgesteld en aangenomen: 

I. 1. Daar het den Emeritus Board goeddacht eenlijdenden 
breeder te ondersteunen- uit de Emeritus leas, adviseert uwe Com
missie deze handeIing van den Emeritus B9ard met dank goed te 
keuren. -

Aangenomen. 
2. U \ve Commissie a~lviseert de volgende persone11. te on-

dersteunen uit de Emeritus kas zooals de Board aanbeye~lt: 
,Mrs. M. J. Bosma .............. $400.00 
Ds. Van den Bok. . . . . . . . . . . . . .. 400.00 
Ds. G. Broene ........... :...... 300.00 
Ds. R. Drukker. . . . . . . . . . . . . .. .. 250.00 
Mrs. Temple ................... 200.00 

" Broekstra......... . . . . . .. 200.00 
Remeyn .................. 200.00 

" Langereis................. 200.00 
H Van Vlaanderen . . . . . . . . . .. 200.00 

Weezen van Ds. ]. F. Van Houten 200.00 
Mrs. E. R. Haan ................ 150.00 

Stadt ..................... 150.00 
" A. Van Houten ............ 150.00 
" Stuit ..................... 100 .. 00 

Aangenomen. (Zie Bijlage VI voor 't Board rapport en Art. 
75 voor de leden dezer Comm. 2 

3. Op het Agendum vond Uwe Commfssie de volgende in
structie van Class is Pella: "De Synode vermeerdere de toelage 
aan onze Em.-predikanten, predikants-weduwen, en -weezen fnet 
20%.". Uwe CQmmissie adviseert dat de Rooster blijve zooals. 
die thans is, en dat de instructie van Classis Pella niet opgevolgd 
worde, en ,vel op de volgende grondel1 : 

a.- claar er nimmer aanvraag kwam om verhoogil~g door Clas
sicaal Correspondent. kerk·eraad of Classis, 

h. daar, bij nader toelichting van den Board, de toegekende 
sommen alleszins redelijk blijken te zijn, 

c claar cle Board in staat is te eeniger tijd te ve.rhoogen, zoo 
ol11standigheden het noodzakelijk maken, zooals de Board di! Oak 
steeds gedaan heeft. 

d. daar er nimmer bij den Board klacht inkwam. 
Aangenomen. 

II. Op het Agendum yond uwe Commissie de volgende me
ded~eling van Clas?is i\1 uskegon: "De Classis Muskegon brengt 
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ter kennis der Synode dat Ds. G. G. Haan op 10 J anuari 1912, 
het verzoek om emeritaat indiende op de Classis en dat de Clas
sis het verzoek van Ds. G. G. Hi'an gehoord hebbende, en het ge
tuigenis van een drietal geneesheeren, besloot het verzoek toe te 
staan." Uwe Commissie adviseert deze handeling van Classis 
Muskegon goed te keuren.' 

Aangenomen. 

III. Van Classis Holland was de vplgende instructie op het 
Agendum: "De Synode spreke uit welke houding kerkeraden 
moetep nemen tegenover leden die het Socialisme voorstaan." 
Uwe Commissie ad'viseert dez.e instructie te verwijzen naar de 
"Commissie over Arbeidersbeweging en Unions," die de volgende 
Synode van een rapport in betrekking tot deze zCiak zal dienen." 

Het volgende werd door de Synode aangenomen: "De 
kerkeraden nemen tegenover zoodanigen dezelfde houding aan 
als tegenover aIle afdoling van aTIze beginselen." 

IV. Op het Agendum vonden wij de volgende instructie van 
Classis Illinois: "De Synode trachte samen te werken met de 
Synoden van andere Christelijke kerken in Amerika tot het uit
schrijven van eeri Nationalen Biddag voor het Gewas door de 
.ov:erheid van ons land." 

Daar de Synode reeds eerder iets dienaangaande beslotert 
heeft, (Acta 1906, Art. 103) een besluit echter dat blijkbaar niet 
uitgevoerd is, adviseert tnve Commissie, dat de Synode de Syrto
dale Commissie opdrage pogingen -'in het werk ,te stellen am door 
samenwerking met andere kerken de Overheid zoo mogelijk hier
toe te bewegen. 

Aahgenomen .. 

, V. Van Classis Illinois kwam ook de volgende instructie: 
"De Synoc1e bewerke zoo mogelijk eenheid in zake de terugbeta
ling aan de E. B. P. Kas opdater gelijkheid zij in heel de Kerk." 
De Commissie adviseert, dat naardien de Synode geen bindende 
bepating dienomtrent kan maken aangezien de regeling van de E. 
B. P. Kas aan de Classis wordt overgelaten, zi j toch uitspreke 
dat zulk een'gelijkheid zeer wenschelijk is en dat de Synode de 
verschillende Classes daarom adviseert am onderlillg pogingen 
aan te wenden am tot z111k een·gewenschte gelijkheid te komen. 

Aangenomen. 

VI. Class is Hackensack zond de volgende instrllcfie 'naar de 
Synode: "That the Synod investigate into the nature of the So
ciety known as the Junior Order 'Of Mechanics. l' U we Commissie 
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stelt de Synode voor om deze zaak terug te verwijzen, naar Classis 
Hackensack, omdat regel is in onze Kerk, dat ieder Classis zelf 
zulk onderzoek instelt w.anneer dit noodig blijkt te zijn. 

Aangenomen. 

VII. Het volgende verzoek van Classis Orange City w.erd 
gevonden op het Agendum: "De Classis verzoekt de Synode toe· 
stemming tot Classis-splitsing. 

Q.. Daar 't zeer moeielijk is te vergaderen met zulk een groot 
aantal afgevaardigden (47) met 't oog op logies. 

b. Daar 'het vete werk in den tijd die beschikbaar is, niet be
hoorlijk kan worden gedaan. 

De volgende splitsing wordt verzocht: 1. Classis Orange 
City: Gem. Bemis, Volga, Carnes, Le Mars, Leota, Edgerton, . 
Hancock, Sibley, Hospers, Ireton, Middelburg, Orange City, 
Prinsburg, Sanborn, Sheldon. 15 gemeenten, 700 huisgezinnen, 10 
Ieeraars. 

2. Classis Sioux Center: Corsica, Doon, Ebenezer, Fries
land, Harrison, Hull, N. Dakota, Hull, Iowa, Lebanon, New Hol
land, Platte, Rock Valley, Sioux Center, Inwood, Andover, Lark, 
Grand Forks, Winn,epeg. 17 gemeenten, 800 huisgezinnen, 12 
leeraars. 

Uwe Commissie stelt de Synode voor am dit verzoek van 
Classis Orange City toe te staan op de gronden in het verzoek 
aangegeven, de nadere groepeering aan de Classis overlatende. 

(Voortzetting in Art. 52.) 

ARTIKEL 48. 

Deze sessie wordt door Oud. A. C. Rinck gesloten mei dank
zegging. 

WOENSDAG MORGENZITTING, 26 JUNI. 

ARTIKEL 49. 

Ds. D. R. Df\lkker laat zingen Ps. 119:3 en gaat voor in 
gebed. 

ARTIKEL 50. 

De notulen wordeD -gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 51. 

De presentielijst \vordt gelezen. Allen tegenwoordig. 't 
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ARTIKEL 52. 

Voortzetting val1' het Praeadvies over Varia; E11'tcriti en Pro~ 
testen (Zie Art. 47). . 

Uwe Comm. vond nog het volgende op het Agendum: 
VIII. De .Classis verzoekt der Synode verlo! tot het organi

seeren eener Engelsch-sprekende Classis in Michigan en Illinois. 
Gronden: a. De Engelsch-sprekende gemeenten zijn sterk 

genoeg, tellenele 8 in Michigan en 2 in Illinois. 
b. Met het oog op de taal. Voor vele ketkeraadsleden is 

het moeilijk zich uit te drukken in 't Hollanelsch. 
c" Zij komen voor vraagstukken te staan, waar het verkiese

'1ijk is clat zij met elkander ov,er beraadslagen. 
d. Omdat het verkieselijk is om als een lichaam naast elkal1-

del' te staan, ten einde zij betel' dan als illdividuee1e gemeentell 
invloed kunnen uitoefenen op het Amerikaansche leven. 

(Classis Grand Rapids Oosl.) 

De Synode geve toestemming tot het formeeren eener nieuwe 
.Classis bestaande uit de Enge1sch,sprekende gemeenten in Michi
gan en in Illinois, zoo gewenscht door deze kerken. 

Cranden: 1. Deze gemeenten zijn nu stc1'k genoeg tot het 
formeer,en eener Classis. De 8 gemeenten in Thllichigan, met de 2 
in Illinois, tellen op heelen 937 huisgezinnen. Classis Hackensack 
telt slechts 5 kerken, met 193 gezinnen ; Class is Pacific 394 huisge
zinnen; Cl. Ostfriesland 462 gezinnen. 

2. Deze gemeenten hebbeneigenaarelige belangen met elkan
der gemeen, zoowel als eigenaardige macilijkhcdcn, uit hare bij
zondere omstandigheden voorvloeiend, die zij noodig met elkander 
moeten bespreken op officieele wijze" en met bindend gezag voor 
hare kerken. 

3. Zij behoorden gezamenlijk een zendeling te hebben om 
hare belangen te bevorderen op zulke 'plaatsen en op zulke wijze 
dat het algemeen kerkelijk welzijn er door bevorderd worde, en 
geen terrein verloren ga wegens gebrek aat1 bearbeiding,maar veel
eel' herwonnen, ,en uitgebreid. 

4. De ouderlingen dezer gemeenten zijn meer en meer door 
taal verhinderd deel te nemen aan de discussies ter Classis, en 
daardoor kunnen zij hunne afvaardlging soms geen recht eloen 
wedervaren. 

5. Een element, zoo sterk als het hierbedoelde, heeft recht 
op representatie in synodale COlTImissies en vergaderingen. Even
zeer als de Amerikaansche broeders in 't Oosten en de Duitschers 
in het Westen. 

,~ ____ ~-.-
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6. De Classes, \vaartoe zij thans behooren zijn de talrijkste 
der Kerk en behooren' verkleind te, worden, om evenwicht en bil
Hjke vertegenwoordig'ing in het algem~en .kerkelijk leven te bewa-
ren en te bevorderen. . 

7. Ten slotte, deze kerken hebben noodzaak tot organiseeren, 
opclat zij eene kerkelijke vergadering mogen vormen, die, als een 
gezaghebbencl lichaam veel meer dan verstrooide .gemeenten,. 1n
vloed ten beste kan uitoefenen, in de taal des lands, en zoodoend'e 
het dod Gods in de overbrenging van OIlS volk herwaarts meer di~ 
rect te bereiken: het zijn van een Calvinistisch zout en licht in 
onze natie. (Classis Grand Rapids West.) 

De Synode beslnite dat de Engelsch-sprekende gemeenten van 
Michigan en Illinois, of de eerstgenoemden alleen, zich mogen 
orgfllliseeren tot een Engelsch-sprekende Classis. Redenen zijri: 
a. De getalsterkte del' gemeenten. b. Omdat de Classes waarnit 
deze gemeenten zouden uitgaan, zoo groat worden, dat in ieder 
geval splitsing noodig zal zijn. c. De onderlinge behoeften del' 
gemeenten en de bijzondere belangen en vraagstukken welke zij 
te over'wegen hebben. d. De taalkwestie. 

(Kcr"eraad, Muskegon IV.) 

U \ve Commissie ac1viseert het verzoek van Classes Grand 
Rapids Oost en Grand Rapids West en den kel'keraad van Muske: 
gon IV toe te staan; hoewel ele Commissie weI eenig bezwaar ge
voeIde, beveelt zij toch aa1i het verzoek niet te '\veigeren, op cC: 
volgende gronc1en: 

a. Omdat het verzocht \Vordt door de twee Classes Grand 
Rapids Oost en West. 

h. Omdat de Synode in den regel zulke vel'zoeken tot het fol'
meeren van nieuwe Classes niet weigert, 

c. Omdat het waar is dat de Engelsche gemeenten eigenaar
dige be1angen met elkaar gemeen hebben zoowel als eigenaardige 
moeilijkheden uit hl1nne bijzondere omstandigheden voortvloei
end. 

d. Omclat het waar is dat het gaandeweg moeie1;jker vwrdt 
voor vele ouderlingen rlezer gemeenten zich in het I-Iollandsch 
nit te drukken. 

In plaats van het praeadvies wordt het volgende s1f.bstituut~ 
'uoorstel aangenomen: 

De Synode besl11ite ·het verzoek t9t formeering eener En
gelsch-sprekende Classis nog niet toe te staan claar de zaak blijk
baar niet "genoeg is voorbereid, wat vooral hieruit blijl~t, dat de 
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Synode niet kan beoordeelen hoeveel gcmcenten tot deze Classis 
zouden behooren. ' 

IX. KerkhuZp. In het Rapport ·van de Conuuissie voor 
K erkhulp kwamen de volgende voorstellen voar: 

a. "De Synode benoeme cnkel predikanten vaor de Commis
sic van Kerkhulp." Uwe Commissie adviseert del' Synode daar
van geen regel te maken om slechts predikanten hiervoor te benoe~ 
men. 

Eesloten hid'op niet in te gaan. 
h. "De Synode benoemc ,Secllridi' le4en voor de Commissie 

voor Kerkhulp."-- De Commissie advisee'rt def Synode zulks"te 
doeh. 

Alzoo besloten. (Voor de depp. zie Art..75.) (Rapport 
Kerkhulp. Bijlage VII.) 

X. Protesten. 1. Een broeder protesteert tegen cen besluit 
van Classis Muskegon. Aangezien deze broeder (J. v. d. M.) aile 
gelegenheid gegeven was om te protesteeren op de Classis Muske
gon en hij zulks (naar het getuigenis van den Stated Clerk) niet 
gedaan heeft, adviseert u\ve Commissie· daarom elit protest niet 
ontvankelijk te verklaren. -

Alzoo besloten. 
2. Een lid van de gemeente Oak Harbor, \Vashingtol1, dien

de protest in. (J. H. 0.). Uwe Comm. adviseert dit protest niet te 
o!1tvangen aangezien deze per soon de Classis van zi jn VQornemen 
0111 te protesteeren niet in kennis heeft gesteld. 

Alzoo besloten. 
3. Er was oak een protest van cell ouderling, D. C., van de 

gemeente van Lodi, N. J. 
Daar llwe Commissie niet volkomen zekerheid had of dit pro

test op de Class is geweest is, en claar 'de granden die in het pro
test ,vorden aangegeven niet voldoende werden geacht, adviseert 
l1\ve Commissie om er ni,et op in te gaan. 

Alzoo besloten. 
4. Tot uwe Commissie kwam oak een brief van een gewe

zen dooplid onzer Kerk. (K. v. d. V.), die als dooplid wenscht 
hersteld te worden. 

J n betrekking tot het verzoek van dezen persoon werd be
slofen 0111 hem op Art. 63. Punt 3 van Acta 1910 te wijzen en hem 
te zeggen dat hij zich vervoege tot den kerkeraad van East Paris. 

5. In zake het protest van "een lidmaat der gemecnt~ Doug
las Park wonlt het volgende advies der Corum. ad hoc aangeno.
me1l : 
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1. De Synode keure de himdelingen der Classicale Corom. 
goed, wijl zij blijkbaar op goede gronden rustte en het resultaat 
zijn waartoe die Comni. 11iet dan na grondig en volledig onderzoek 

. geko111en is .. 
2. De'Syn()de spreke uit dat br.B. tot het Avondmaal kan 

worden toegelaten zoo hi j zich bi j de handelingen der Classicale 
Comm. neerlegt; maar indien hij zulks niet daet, als een onver~ 
,zoenlijke zal l110eten behandeld worden. 

6. Het protest van den kerkera~d van Bauer, Michigan 
\verd door uwe COlllmissie ovenvogen. -Ret protest Iuidt als 

'voIgt: 
Protest tegen Classes Grand Rapids \Vest en Zeeland in 

zake het verlof geven tot het bouwen eener kerk te North Blen
don; op de volgende gronden: De kerk'is gebouwd slechts drie 
en een halve mijI van de kerk te Bauer, die op eene plaats is ge· 
bouwd door de Classis aangevv·ezen. Bij zulk eene kerk valt dan 
vanzelfs een werkkring, die te gelijk het gebied is, waaruit zulk 
eene kerk haar bestaan zal hebben. De kerk te North Blendon 
heeft nu den plicht en het recht 0[>' de hel£t van den afstand, 
zijnde een mijl en drie-vierde. Het is dnidelijk genoeg, dat 
eene kerk onder zulke omstandigheden als hier zijn, niet kan be
staan. Zoo heeft men alzaD van het goed der gemeente te Bauer 
genomen, zonder verlof, en zonder wettige redenen, en men heeft 
daarmede het achtste gebod overtreden. Ook is dit in het ver
volg tot nadeel van de kerk teNorth Blendon, wijl de afstand 
naar de kerk te Boreulo te ver is, en oak niet ver genoeg om er 
nag eene kerk tusschen te zetten. 

Oak bouwde men die kerk onmiddelijk naast eene gerefor
meerde,_ waarcloor onnoodig verbittering wordt gewerkt, en der 
zake des Heeren meer kwaad dan goed gedaan. 

Wij wendden ons reeds met ons protest tot de voorgaande 
Synode, en kregen ten antwoord, dat het te vroeg "ras; en nu 
de kerk gebouwd is, is het zeker te Iaat. Ons verzoek is daarom, 
dat deze Synode slechts hare afkenring hierover uitspreke, op
dat de zond~ niet voor rekening van de geheeJe Kerk kome. 

De Kerkeraad der Gemeente te Bauer, Mich., 
Per W. R. SMIDT. 

U we COlllmissie adviseert: 
De Synode slechts spreke nit, dat de kerk van North Blen

don wat verder van Bauer bchoorde gebouwd te zijn. 
Alzoo besloten. 

XI. De Commissie voor Onderzoek en Informatie over 
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Verbetering van Hollandsch Psahngezailg overh~mdigde on5 'haar 
rapport. (Bijlage XIII.) '. 

U we Commissie stelt de Synode voor 0111 het volgende ad
vies uit dit l'apport over te nem'en: 

"De Synode, gehoord 'lebbende het" rapport der Commissie, 
crkenl1cnde, cIat siuds lang behoefte bestaat aan verbetering 

. van ons psalmgezang; 
:::ielIdc, clat de liefde tot het meezingen del' psalmen onder de 

jeugd meer en 'meer verkoelt; 
'(.!an om"deet, cIat de eentool1ige, sleepende wijzen \yaarop de 

psalmen sinds lang gezongen worden, een van de hoofdoorzaken 
is, waarom die liefele' verflauwt en verdwijnt; 

O'Vc}'1.ocgendc, dat het raadzaam is ouze 'gemcenten VOOf te 
bereiden tot een terugkeer naar cl~ oorspronkelijke zangwijzen; 

a. am de liefdetot de Hall. psalmen bij de jeugd der Han. 
sprekende gemeenteil weder aan te wakkeren; 

b. {)m onnooc1ige ergerhis van de Duden in de gemeente te 
voorkomen,-: 

besluit, den kerkeraden sterk te adviseeren, er voor te 20r

gen, clat in Cat. en S. S. meer dan voorheen en meer algemeen 
psalmverzen gel-cerci \-vorden en door telkens terugkeerende re
petitie te zorgen da! het ge1eerde het ·eigendom der kinderen blij-
ve; 

cIat in Cat. en S. S. de gC111emoriseerde psalmen oak volgens 
de .letting van Steenhuis gezongen worden op lange en korte no
ten; 

ciat oqk de jongelui der gemeente tot het zingen der psalmen 
op lange en korte noten opgewekt worden; ciat het oprichten 
van Zangvereenigingen aangemoedigd warde, die zich speciaal 
ten doe1 stellen de Hall. psalmen volgens Steenhuis op noten te 
zingen. 

Aangenomen. 

XII. Het volgende verzoek werd door Classis Zeeland ge
maakt: 

"Besl'ltit Class-is Zeeland :-I11 verband met den wensch tot 
verbetering van ons kerkgezang, door de Synode van 1910 uit
gespJ;'oken, en door de Comm., door haar benoemd, gesteund; in 
verband met de uitgave door ondergeteekende van ."The Psalms~ 
N ew Version, etc., besloot Classis Zeeland, in haar zitting van 8 
Mei, dat haar afgevaardigden ter Synode bi j deze het besluit 
zouden uitlokkel) 0111 gezegd boek ten gebruike aan te bevelen 
aan Kerken, Vereenigingen, enz. ' 

Op de navolgende gronden: 



1. De vertaling is door de vorige SyrlOde goedgekeurd. 

2. De muziek wordt door kunstkenners geroemd als stem
mig, statig en in den geest der psalmen. 

3. De sam ens teller \Va's lid van de vertalingsCOlTImissie en 
heeft <lit boek voor de Kerk saamgesteld. 

4. Ret boek geeft, behalve al de psalmen naar de nieuwe 
vertaling~ oak nog de meest geliefde' Holl. psalmwijzen naar de 
Acquoy-Steenhuis methode, en de Lofzangen 'van Zachar;ias, 
:Maria en Simoon. 

5. Het boek geeft vaar elken psalm een vertaling-behal
-ve de uitzondenng van de Holl. psalmwijzen-met hier en claar, 
gelijk in 011S holl. psalmboek, herhaling van schoene zangwijzen, 
wat het in hoofcl en hart bewaren zeer bevard-ert. 

6. Door de in het boek voorkomende Holl. psalmwijzen, 
zullen de aloude, schoene Holl. zangwijzen oak in onze En
gelsch-sprekende kerken bewaard blijven als een heerlijk erf-
goed ; zl1l1en onze H 011. ouden te gereeder den Engelschen dienst \ 
des 10fs kl1nnen volgen; en zal dit mede 'een middel blijken om 
den band tussrhen de Holl. en Eng. kerken te onderhoud.en, 

7. \iVaar ele Synode aandringt op verbeteringvan het k~rk
gezang. zal het algemeen gebrl1ik van dit boek in kerken. scholen 
en vereenigipgen. een l1itnemend medium zijn om velerlei "gos
pel hymns" te bannen; om de psalmen wedel' in eere ·te brengen; 
en zal lei .1'en tot verbetering. van het gewone, min of meer een
toonige psalmgezang. claar de in dit boek voorkomende Hall. 
psalnHvij-zen gezet zijn volgens de Acql1oy-Steenhuis methode, 
op halve en kwart noten, zooals men ze placht te zingen' in de 
cla'gen van Calvijil, die in .zijn tijd een streng toezicht hield ook 
op den dienst des lofs in de Gereformeerde kerken." . 

,'Het advies van uwe Commissie is, om op deze zaak niet in 
te gaan. maar het gebruik van "The Psalm Version" en muziek 
aan de vrije keuze der gemeenten voorloopig over te laten; de 
Synode dringe er echter bij de Engelsch-sprekende gemeenten 
op aan. dat zij pogingen in het werk zuBen stellen am zoo moge
Iijk tot gelijkheid te komen in het gebruik van de psalm en en 
van gepaste muziek. " 

Dit advies \Vordt niet aang~nomen, maar-
Bcsloten: D·e Synode· benoemt een Commissie van vijf 

personen, om "The Psalnis", van Ds. H. Van del' Werp en an
(jere neg 'ie vcrschijnen bundels te bestudeeren, en op de eerst
volgende S'I.'l1ode te rappqrteeren: (Zie Art. 75 voor c1eze Com
missic.) (VoOl·tzetting Varia, Art. 57.) 
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ARTIKEL53. 

Besloten wordt; ciat de Commissi.e voar Benoemingen de\' 
Synode een "type-written copy" van de onc1erscheidene Benoe
mingen voorlegge, opelat er voor de beslissing over geoordeeld 
kan \vorden 

ARTIKEL 54. 

Oud. H. A. Van Zante eindigt deze zitting met dankzeg
ging. 

WOENSDAGNAMIDDAG ZITTING. 

ARTIKEL 55. 

_ Ds. F. Doezema laat zingen Ps. 81 :12, en gaat voar III ge-· 
bed. 

ARTIKEL 56. 

Ds. H. vValkotten is ter vergadering mde plaats van Ds. 
T. Van der Ark: 

ARTIKEL 57. 

Vervolg van Varia enz. (Art. 52.) 

XIII. liet rapport clef Commissie in zake "Vereenvoudig
de Sacramentsf.ofmulieren te gebruiken op het Zendingsveld" 
wordt overwogen. (Agendum, pag. 80 v.v.) (Zie Bijlage XL) 

Het gebruik dezer formulier·en voor genoemd doe! wordt 
toegestaan. Maar ook wordt. door de Synode het advies. der 
Commissie overgenomeu 1 clat dergelijke hancleling, als die tot 
het ontstaan dezer fOfmulieren aanleiding gaf, in de toekomst 
client voorkomen te worden. 

XIV. Classis Grand Rapids Oost verzoekt de Synode de
ze de volgende maal in Grand Rapids te houden. 

Daar de gemeenten van Roseland mede verzoeken om de 
volgende Synode andermaal in Roseland te houden, besluit de 
Syriocle aan dit laatste verzoek te voldoeri. 

) 

XV. Classis Holland zond de volgende Instructie ter Sy
node: De Synode kome, ter wille van de vele werkzaamheden, 
tot de formatie- van Particuliere S)I1todes. 

Uwe Commissie geef! de Syn'{de in overweging of dit niet 
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op den duur wenschelijk zou zijn, en adyiseert, yoor zij tot een 
" besluit kome, een CQmmissie te -benoemen, die de yolgende Sy-
node dienaangaande met een welomschreven rapport diene. 

Alzoo besloten. (Zie voor de leden 'dezer Comm. Art. 75.) 

XVI. In betrekking tot het rapport van de Connnissie 
1'001' de Vertaling 'lIat~ onze Belijden-isschriften in 't Engelsch 
(Agendum, ·pag. 13 v.v.), werd besloten, om het werk dezer 
Commissie goed te keuren, en de vertalingen alzoo aan te ne
men. (Zie Bijlage XL) 

XVII. In betrekking het rapport van de Commissie in 
zake Thaagboeken en Methode van Onderwijs (Bijlage XIV), 
wordt be slaten : 

1. Voor '-de hoogere klassen Kart Begrip en Catechismus 
te gebruiken. 

2 .. Voor de lagere klassen Borstius, Dijksterhuisoen Don
ner, die de Commissie aanbeveelt. En voor de Engelsch-spre
kende gemeenten wordt clef series van pss. Beets en Bosma aan
bevolen, volgens ·het rapport clienaangaande. 

3. Bel! effende de },If ethode in het rapport voorgesteld, 
wordt besloten: De Synode accepteere het advies der Com
missie en wekke de kerkeraden op om er :q.otitie van te nemen, 
met uitzondering van het .uitreiken. van diploma's. 

ARTIKEL 58. 

Rev. W. 1. Phillips, vertegenwoordiger der National Chris
fiart Associationy spreekt de vergadering toe over haren arbeid, 
en dankt de Synocle voor den steun haar door onze Kerken ge
boden. 

Rev. Westervelt clankt den spreker. in enkele gepaste be-. 
woordingen, en \vens'cht hun verder 's Heeren zegen toe. 

ARTIKEL 59. 

Zendeling Ds. H. Frijling wordt het woord gegeveh, die 
mededeeling doet van den arbeid onder de IncIianen, en door 
den President met een hartelijk woord wordt beantwoord. 

ARTIKEL 60. 

Door de COtl1l11 .. voor praeadvies in zake School en College 
worden als gros voor de benoeming tot Educational Secretary 
(Art. 36. Punt II, II) in alphabetische orde, de volgende perso
nen yoorgesteld: Dr. H. Beets, Ds. B. H. Einink, Dr. R. L. 
I-Iaan. Ds: J. J. Hiemenga. Ds. 'vV. Stuart en Ds. J. Van der 
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'M,ey, onl daaruit een keuze te doeu voor een Ed. Seer.' Macht 
de ':gekozene bedanken, dan ontvangt het Curatorium het reeht 
0111 uit de overblijvenden te benoemeu, zonder- bepaald aan die 
lijst gebonden te zijn. De uitslag del' stemming is. dat Dr. H. 
~eets gekozen is als Educational Secretary. 

ARTIKEL 61. 

De COl11missie VOOf Rolt'Wbcklag dient het volgende rap
port ill: 

"liVelccrwaarde en Eerwaarde Brocdcrs.' 

Met leedwezen en smartgevoel gedenken wij aan enkele 
braeders predikanten,. die. on5 sedert de vodge Synode door den 
doad ontvielen. 

Eerst oiltviel 0115 Ds. E. Brocne, die sedert jaren de Kerk 
met zijl1e gaven en volle toewijding des harten diende. 

Gekomen tot den hoogeq leeftijd van 67 jafen zag Ds. 
E. Broefl.e zich genoodzaakt wegens ongesteldheid zijn emeri
taat ~an te vragen. Doeh niet lang mocht Zijne Eerwaarde de 
ruste genieten. De Heere kwarn hem uit de stri j dende Ker,k 
over te plaatsen in het Vaclerhuis hierboven. 

Verder kwam nog maar enkele weken geleden de bedroe
vende tijding tot ons. dat ook Ds. lVI. f. Bosma, na langdurige 
krankheid. het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had. 

Ook aan dit verlies denken we met smarte. Ds. M., J., . . \ 
Bosma was P% zoo ]eugdlg. 

Doeh zijne korte becliening is tot gl"ooten zegen gev\i"eest, me
de om zijn persarbeid. 

vVaar de hand des Heeren uoor het heengaan van deze ge
liefde broeders, door ons werd gevoeld, en de Kerk, die zij 
dienc1en met hunne nagelatene betrekkingen en vrienden in die
pen rouw werden ge·dompeld, wenscht de Synode evenwel zich 
ootmoedig te onderwerpen aan den wil van haar Heel' ev Ko
ning. 

N amens de C0111l11issie, 
J. J: VERMEULEN, Rapp. 

Goedgekeunl. 

ARTIKEL 62. 

De COll1l11,. voar praeadvies, Rubtiek Kerke'norde) dient 
haar rapport in, hi j l110nde van Ds. vV. Bergman. Bet \vordt 
hehandelcl en ais voIgt vastgeste1cl en go.edgekeurd: 
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Eer'tf.)aarde Vaders en Broeden. 

Uwe Comn). van praeadvies voor Rubriek V, Kerkenorde 
Zaken heeft de eer het volgende der Synoele te adviseeren: 

T. In zake het ontwerp van de Comm. tot II erzienil1g der 
[((rkorde: (p. 28 v.v. Agendum)-

1. De Synode spreke uit dat, of schoon ee~ der Commissie
leden, Hr. Fortuin, geen inzage kreeg van het laatste cIeel van 
het rapport der Coml11. tot Herziening der Kerkenorde, het 
tach, met (het DOg op de' omstandigheden, n.1. cle noodzakelijk
heiel om het rapport iri het Ag~ndum te zien opgellOmen, alsme
de "den verren afstal1d van genoemclen broeder, wettiglijk ter 

,Synodale tafel -is g~kol11en. 

2. Aangezien cloor drie leclen dezer Comm., elk afzon
derlijk, critiek is gelevcrd op het werk van de 40nderteekenaren 
van het Revisie Ontwerp, geve (Ie Synoele de drie genoemde 
braeders het recht om ook hU.n Ontwerp del' Kerken aan te bie
den, Voorts benoeme ele Synoele eene nieuwe Comm. tot Herzie
ning del' Kerkenorde. elie het inge,eliende antwerp met de inge
brachte critiek van de dde C0111111issieleden, aismede eventueele' 
op- of aanmerkingen hierover van Kerkeraclen en Classes, wel
ke voor 1 Juni, 1913 moeten ingecliend zijn,_ in ernstige over
)~teging neme en in een weI uitge\\~erkt rapport de Synode van 
1914 van consideratie en advies' cliene. Bedoelde Comm. hebbe 
als. advisellr Prof. VV. Heyns, die het rapport in het Agencfl1111 
stelde en volleclige aanteekeningen bezit van het hoe en v\,aarom 
aldus werel besloten in het aangeboden ontwerp. 

Aangenomen. 

De Coml11. (zie Art. 75). ontvangt de volgenrle opdracht: 

1. Dat ze over l)ctwiste ptll1ten geen nieuwe artikelen 111-

vaege' of wi j zigingen make. 

2. Dat ze zich zoo nattw 1110gelijk aansll1ite -aan de D. K, 
O. en de revisie vall de Geref. Kerken in Nederland, 1905: 

1) In zoaver bet geldt zaken. die niet hepaald wijziging 
beboeven met het oog op onze sI.:,.eciale Amerikaanschc toestall
den, en 

'2) VOOf, zoo ver de bovengenoemde Nederlanclsche revi-
sie gcen betWiste punten beslist. ' 

3. Dat ze nall\Vketll~ig onrlerscheide tusschcn {fe Kerken
orde als zoodanig en de Kerkelijke Bepalingen. 
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4. Dat ze baar ontwerp zoo kort mogelijk make. 

1 nstrnctien : 
1. Instructie van -Classis Grand Rapids West. "Daar er 

een leemte is in de. V,-agen gesteld bij bet openbaar bee 
lijdenis doen in onze Kerk, daar er riiet gevraagd wordt, gelijk 
.volgens Vr. &1 van den Cat., naar kennis van ellende en verlos,
.sing, als noodig voor toetreding tot Iv ~ Avondmaal, maar alleel]. 
naar leer, dankbaarheid en tucht, zoo stelt de Classis voor om 
Dp de tegenwoordige eerste vraag omtrent" de leer te laten vol
gen: 

,,,,Of gij belijdt dat giL overeenkomstig die leer, uzelven 
door Gods genade hebt leeren mishagen van wege uwe zonden 
en uw vertrouwen stelt op Christus Jezus en zijne beloften, als 
alleen genoegzaam ter zaligheid?"" 

En dan vervolgens zooals thans, pag. 65 K. 0., par.9, 2 en 3." 
En "De Synode besluite verandering aan te brengen in de 

vragen die gedaan worden bij het elaen van openbare belijdenis, 
, en benoeme eene Comm. om de voig-ende Synod,e in dezen van 
I advies te dienen." (Instructie . Classis Pacific.) 

Dwe Comm. adviseert, dat de Synode aan de te benoemen 
COITun. tot IIerziening der Kerkenorde opdraagt, 0111,' naar het 
voorstel _van Cl. Pacific, verandering te brengen in de op.enbare 
belijdenisvragen en geve haar den wenk am goede aandacht te 
wijden aan de door CL Grand Rapids \Vest voorgestelde in
lasscbing. 

Aangenomen. 

de Instructie Classis Muskegon: 
"De Synode spreke uit of geattesteerden naar zuster-ge

meenten, leden der gemeente zijn die attest zenc1t, of dan reeds 
behooren tot ,de gemeente, waaraan zij gezonden zijn, zoolang 
er nog geen kennisgeving geschiedde c1at het attest aangenomen 
\verd"" venvijze de Synode eveneens naar genoemde- Comm. van 
Revisie e1e,. K. 0. 

Aangenomen. 

3. Instructie Cl. Granel Rapids Oost: "Aangezien bet in
consequent is on: de kinderen der -doopleden den Doop te wei
geren. en toch dIe ouders ais 'led~~l der Kerk te blijven dragen, 
verzoekt de. Cl. clat er een leeftlJd bepaald warde, waarop de 
cloopleden dIe \veigeren tot belijdenis te ,kamen, zullen worden 
geroyeerd als- leclen der Kerk, n.1. zulke doopleden die voor dien 
leeftijd beboorlijk zijn bearbeid." 
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Het advies u,ver C0111m. is, dat de Synode uitspreke, dat 
het bepalen van den leeftijd van doopleden, wanneer deze moe
ten of illogen geroyeerd worden, overgelaten \vordt aan de pru

,dentie, van de KerkE;raden, wijl ele omstandigheden zoo verschiI
lend zijn, dat het moeilijk is een algemeenen regel aan te geven, 
maar dringe er bij de Kerkeraden op aan, dat bij volharding en 
ongehoorzaamheid aan het beyer des Heeren: "Doet dat tot 
mijne gedachtenis," het eiude toch aJsnijding moet zijn. 

Aangenomen. 

4. Instructie Kerkeraad Alpine Ave., Grand Rapids: "De 
Synode geve hare goedkeuring aan het besluit des Kerkeraads 
om E. F., een perso6n die gescheiden zijnde van zijne eerste 
vrou\J rnet een verlatene huwcle, doch nU tot berouw en bekee
ring gekomen is, tot cit volle gemeen~chap der Kerk toe te la
ten." 

Het advies del' Com111. is: De Synode spreke uit dat deze 
Instructie voor 'haar niet ontvan~e1ijk is wiji het niet op den 
weg der Synode ligt Kerkeraadsbesluiten goed te keuren. 

Alzoo besloten. . 

5:' Het verzoek vanCl: Orange City: 
"De Synode stelle een Formulier op ten gebruike bij het 

royeeren "van ongehoorzame doopleden", willige de Synode in 
en benoeme eene Comm. van 3 personen, die in 1914 del' Syno
de een Formulier Ontwei'p aanbiede. Gronden zijn: 

a. De doopleden zijn zoowel leden del' Gemeente als de. 
belijdende Ieden; 

b. De beteekenis van dit lidmaatschap zal b~~er door "l1en 
verstaan ,varden; 

c. De handeling van royeering zal meer ernst en belang
stelling venvekken. 

Aangenomen. (Voor led en der Comm. zie Art. 75.) 

6. De Instructie Cl. Grand Rapids Oost: "De Synode 
benoeme eene Com111. om te onderzoe!<en of en hoe het mogelijk 
is op Bijbelsche gronden, dat menschen die echtscheiding ver
kregen op onbijbelsche gronden, en later weer huwden, in onze 
Kerk kUllnen worden opgenomen, nadat zi j tot hartgrondige be
keering zijll gekomen." 

Op grond van vele soortgeli jke gevallen waarvQor de Ker
ken in deze dagen geplaatst worden en de ongelijke handelingen 
der Kerkeraden in dezen, beslnile de Synode eene Comm. van 3 
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leden te benoemen, die deze materie indenkt en'de volgende Sy-
node meLeen rapport client. (Zie C0111m. Art. 75.) , 

Aangenomel1. 

ARTIKEL 63. 

Gelezen wordt een schrijven van 11r. ]. Nieuwdorp (Art. 
39, IV), daarin te kennen gevende, dat hij de benoeming als 
I.nstructor in the inorganic sciences onder de gegeven bepalin
gen aarmeemt. 

ARTIKEL 64. 

J ngediend wordt een 5chri j yen gericht aan den President 
der Ver. Staten, inhouclende een protest tegen de vergunning 
om bepaalcle ordeskleederen te dragen in de Gouvernements
scholel1 onder ele Indiallen. 

Besloten, dat doai" den' Boarel' del' Heiclenzending attentie 
gegeven vvorcle ami genoemd bericht, opdat die vergunning 
warde ingetrokken. 

ARTIKEL 65. 

Oue1. S. S. Bostma eindigt deze Sessie met dankzegging. 

DONDERDAC MORGENZITTING, 27 JUNI. 

ARTIKEL 66. 

Ds. D. II. Kro1l1minga laat zingen Ps. 25:2 en gaat vaor in 
gebec1. 

ARTIKEL 67. 

N otu1en gelezen en goedgekeurcl: 

ARTIKEL 6S. 

\:Vor~tt bec:lotcll om aIleen de Verbetcl'de Zenc1ingsorde op 
te nemen in de Acta, dorh 't Concept Kerkenorde niet op te 
nemen, evenmin als 't Rapport in zake "Banner" aankoop. 

't Rapport J oden Zending zal \vorden opgenomen, evenzeer 
als de- Vereenvoudigde F ormulieren, en zulke rapporten,' die, als 

, te Iaat Vaal' het Agendu111, aIleen in "De Wachter" zijn opgeno-, 
men. 

/. 
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ARTIKEL>69. 

Van S::lassis Pacific. zijn Ds. Hoekinga en Oud. Eerkes ver
trokken, waarover de Synode hare afkeuring uitspreekt. 

ARTIKEL 70. 

Het rapport der Commissie, die het Boek van den Penning
meester, Ds. J. NOQ1'dewier, nazag, wordt aangenomen (Art. 
43). De veeljarige arbeid des Penningmeesters wordt met een 
motie van dank erkend, met algemeene stemm en. 

ARTIKEL 71. 

Oak, de Commissie, die de Revisie der Kerkenorde opste1-
de, wordt voor den veelor~:ivattenden arbeid bedahkt. 

ARTIKEL 72. 

Vervolg van Kerkenorde Zaken (Art. 62). 

7. Instructii:Yn Classes Hudson en Muskegon, rakende de 
DeP1ltatenad E.rmni,w.: "DeSynode kome terugop het besluit 

, van 1910 am keurstem te geven aan de D~putaten ad Examina. 

Granden: a.' dat eene Classis geene bevoegdheid heeft om 
aan anderell, dan aan hen, die wettig door de Kerken tel: Classis 
afgevaardigd worden keurstem toe te kennen, en 

b. dat. al was de Classis hiertoe bevoegd. zij in dit geva~ 
tach geen keurstem zoude magen geven, dewijl dan het doel, cIat 
met bovengenoemde deputaten als afgevaardigden van aUe ker
ken bij de examina beoogd wordt, t,e loor gaat," en 

"De Synode herzie het besluit in Art. 74. pag. 68 en aan
vaarde \Yeer het besluit del' Synode van 1908,pag. 35, Art. 54, 
III, volgens het ad vies der Comm. in deze zaak gegeven op de 

. Synode 1910, Art. 74. 

Cronden: Omclat de' aangenomene die:paren des Woords 
beroepbaar zijn Vaal' geheel de Kerk en niet a:11een voor de Clas
sis, en Art!. 4 en 49 del' D. K. O. zulks uitdrukkelijk verlda
ren." 

In deze materie adviseert u\ye Commissie: 

a. De Synode aanvaarde het voorstel met zijne grandel} 
van Cl. Hudson door geen keurstem te geven aan de __ Deputaten 
ad Examina . 

. b. Zij stelle de volgende bcpali11gen voor Depntaten ad Ex
amma vast: 
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!.' De Deput~ten ad Examina worden door de Synode be
noemd, uit elke Classis een. Elke Classis zal .daa-t:,toe een primus 
en eell s.~cundus aan de Synode voordragen. 

2. Elk peremptoir examen moet door drie van de Deputa
teri der nabijgelegen Classes worden. bijgewoond. 

3. Aan het einde van het exameu, waarbij zij gelegenheid 
tot llavragen zullen hebben, brengen deze Deputaten een ge
meens,chappelijk gemotiveerd advies nit. 

4. Indien de. stemming der Classis 'anders uitvalt dan de 
Deputaten hadden geadviseerd, en het niet gelukt met elkan
def tot overeenstel11111ing te kamen, zal de Synode over de toela
ting hebben te bes!issen. Tot zoolang zal dan de bevestiging van 
den examinandus 1110eten wachten, en intusschen zal geen Ge
meente van eene andere Classis hem 1110gen beroepen of een an
dere Classis hem 1110gen ,examineeren. 

5. De Deputaten ad Examina brengen van at hunne han
delingen rapport uit op de Synode. 

6. De reiskosten dezer cleputaten zullen gerestitueerd wor
den l1it de Synodale Kas. 

Aangenomen. 

8. Instrl1ctie Classis Pella: "De Classis stelt der Synode 
voor, Par. 3 van Art. 22, D. K. O. te schrappen, omdat derege! 
is aangenomen in Par. 2 en het niet gewenscht is, uitzonderin
gen te, reglenienteeren." 

De Synode hechte hieraan hare adhaesie op den in de in
structie gegeven grond. 

Aangenomen. 

Rapids , vVest en 
het Regleme"t der 

9. De Instrllctien van Classes
l 

Grand 
Orange City, aangaande de verbetering van 
Kerkvisi.ta,tic " "De Synocle besluite, om in het reglement, voor Kerkvisita-
tie de vraag in te lasschen of er ook geregeld een nabetrachtings
predikatie gehouden wordt ;" en 

,,1. Letter a, in "het oilderzoek voor den vollet\. kerkeraad" 
Reglement Kerkvisitatie, warde aldus gelezen: ,,\tVordt ..... . 
e,ens naar vrije tekstkeuze en eens naar de volgorde, van den 

,Heidelb. Catechismus .... " 

2. Onder letter a. worde als letter b. aan het reglement 
taege,voegd,: "Bepaalt de kerkeraad voor de Ieesdiensten ook 
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de leesstof, gelijk de predikaties der leeraars bepaald zijn; en 
,vorden in deze diensten ultsluitend predikaties gelezen van leer-
aars van erkende Gereforn1eerde Kerken?" . 

3. En letter p. worde gelezen: ,,\Vorden de door de Clas
sis en Synode bepaalde col1ecten opgenomen overeenk0111stig de 
daartoe gemaakte regelingen?" " 

U we Comm. aclviseert cler Synode: 

a. dat de vraag naar het geregeld houden van een nabetrach.,.. 
tingspr_cclikatie in het bestaande ,reglem.ent ingelascht worde; 

b. dat de verandering plaats vinde gelijk die in punt 1 van de 
Instructie Cl. Orange City voorgesteld wordt; 

c. dat punt 2 'van de Instructie, letter b. op a. vdlg~ en leze: 
"Bcpaa,lt de kerkeraad voor de leesdienstel1 oak de leesstof?" 

d. dat punt 3 van de Instructie, letter-po onveranderlijk aan
genomen worde. 

Aangenomen. 

10. Instructien Classes Ost Friesland en Holland: "De 
. Synode besluite dat de vraag"in Art. 41, D. K. 0.: "of een ker
keraad iets heeft, waarin hij 't oordeel en de hulp der Classis be.
hocft;" wegvalle, aangezien daarvoor de instructien op de last
brieven zijn." en "De Synode geve een nieuwe' redactie van 
Art. 41, D. K. O. ell brenge den inhoud en strekking er van. in 
overeenstemming met onzen tijd, in 't bijzonder de zinsneden: 

a. of de scholen bezorgd worden; 
b. ten laatste, of claar iets is, waarin ~ij het oordeel l en de 

hulpe der Class is tot rechte instelling hunner kerk behoeven." 
In zake deze twee instructien adviseert uwe Comm. dat de 

Synode thans hie rover geen besluit' neme, maar de aandacht van 
de tc benoemen C0111111. tot Revisie vestige op de redactie van dit 
Art., gegeven in h~t Revisie Ontwerp. 

Alzoo beslotell. 

11. J nstructie Classis Holland: "De Synode I~te, na elke 
SYllodale Vergadering, waarop veranderingen in de Kerken~ 
orde zijn aangebracht, deze aangebrachte wijzi'gingen -in pam
phletvorm c1rukken, ten gerieve der Kerken," 

Aangezien de Revisie der .Kerkenorde aah de orde is, legge de 
Synode ook deze zaak in de handen van de C0111111. van het Re
visie Ontwerp. 

Alzoo besloten. 
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12. Instructie van den kerkdaad van Bauer: "De SYllode 
. besluite tot vel'mindering. van het getal afgevaardigden tot Dp 
twee van elke Classis

J 
- en tot. vergad~ring in elk 'jaar,' inzonder

heid in het belang van Zending en School, en verordene terugzen
diqg naar de Classes van aUe zaken van gewicht en van alge
meen belang, met_bijvoeging van de motieven v'Oor genonien be
sluiten, 0111 die daarover eerst te Iaten beslissen." 

Op dit drieledig voorstel van Bauer's Kerkeraad ga de Sy
node '11iet in: 

a. Op de vermindering van het getal afgevaardigden niet: 
negatief, omdat de Kerkeraad in gebreke bleef gronden aan te 
geven, waarom deze vermindering zou ingevoerd worden; posi
tief, omdat het belang der Kerken vordert, dat elke Classis 
vooralsnog door een zestal afgevaardigden warde vertegenwoor
digd. 

b. Op het jaarlijks vergaderen der Synode niet, omdat de 
ervaring van andere k,erken teeft, ,dat er alsclan veelal geen tijd 
genoeg is om' nieuwe regeIingen van gewicht aan de praktijk te 
toetsen. 

c. Op het terugzenden van belangri j ke vDorstellen naar de 
Classis niet ,omdat door dit aan te nemen aan de Kerken, in Sy
node verg:;tderd, feitelijk de macht zou worden ontnomen om be
slissingen te nemell. 

Alzoo besloten. 

13. Instructien van Classes Hudson en Hackensack, raken
de het bespoedigen van de uitgave der Kerkenorde. "De Synode 
bespoedige de uitgave del' nieuwe Kerkenorde in beide talen, Hol
landsch en Engelsch." En" That the Synod order the translation 
into English of our revised Church Manual (D. K. 0.). to be 
effected with all possible speed." 

Daar te veel haast met de uitgaaf del' nieuwe Kerkenol'de 
Dngetwijfeld op schade der Kerken zou uitlobpen, ga de ·Synode 
op de Instructien dezer Classes niet in. 

Alzoo besloten. 

14. Il1structie Hackensack in zake de vel'taling clef nieuwe 
Kerkenorde: "That in the new English translation of the Church 
Manual such foreign phrases as are found in the Holland, "Depu
taat ad Examina, Consulent, Praeparatoir, Peremptoir, Attest, Ex 

. Bonis Publicis,· Censura ~Morum. Curatol'iu111, Agendum, Visi
tatores," etc., be avoided as much as possible and good English 
expressions be substituted." 
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Uwe Comm. adviseerl dat de Synode hel verzoek van Clas
sis Hackensack inwillige en ~oo weinig vreemde wOQrden en uit
drnkkingen in de Engelsche Ver~aling opneme als mogelijk is. 

Aangenomen. 

ARTIKEL 73. 

De Synodale Penningm. verklaarl dal de aans1ag voor de 
Synodale Onkoslen van 14 op 16c moet worden gebracht. (Vgl. 
Arl. 42.) , De verdeeling is als voIgt: 

Cl. Grand Rapids Oost. .... $287.84-
Cl. Illinois ................ 329.76 
Cl. Hudson ............... 205.44 
Cl. Oslfriesland ... .-........ 73.92 
Cl. Grand Rapids West. . . . .. 342.88 
Cl. Muskegon .............. 288.00 
Cl. Zeeland ................ 189.28 
Cl. Pacific ................ 63.04 
Cl. Holland ............... 342.88 
Cl. Orange Cily ........... 230.96 
Cl. Pella .................. 121.92 
Cl. Hackensack ......... ;.. 30.88 

ARTIKEL 74. 

De Syn~de geeft aan de Commissies voor de Synode den 
wenk om hare rapporlen ler Synode in Ie dienen zoo mogelijk 
<loor afgevaardigden ler Synode. 

ARTIKEL 75. 

Thans kon~1 aan de orde 'I Rapport del' Comm. vool' Benoe
mingen; Rapporleur Ds. E. J. Tuuk. 'I \Yordl behandeld en 
vaslgesleld en goedgekeurd als voIgt: 

EC1"waarde Vadel's en Broeders. 

Uwe Comm. voorbenoemingen heeft de eer der Synode het 
navolgende ler approbalie aan Ie bieden: -

I. Synodale Comm. :-Dss. J. Groen, J. Timmermann, J. B. 
Hoekstra. 

2. SYI)odale Penningmeester :-Ds. J. Noordewier. 

3. Camlllissie voar Kerkhlllp:-Dss. J. Van der Mey, J. 

! 
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Manni, R. Bolt; secundi, Dss. P. ]. Hoekenga, 'vV. 
Borgman, J. M.Ghysels. 

4. De Emeritus Board (twee te benoemen) :--'.Oud. S. S. 
Postma en Oud. F. Kniphuizen, 

5. Vertegenwoordigers bij de National Christian AssoCia
tion :-Ds. W. Stuart.. 

6. Commissie voar de Algemeene Kas der Inwendige Zen
ding:-Primi, Dss. W. P. Van Wijk; E. J. Krohne, 1. 
Van Dellcll; secundi respectievelijk, Dss. \\fm. Stuart, 
G. Westenberg, H. Ahuis. 

7. Vijf Deputaten ;voor de ]oden Zending (Art. 210,:
Dss. E. Breen, J. 1. Fles, ]. R. Brink, Oud. ]. Meeter, 
Oud. C. Kleinhuizen. 

8. Commissie van Toezicht voor De r,y acMer :-Ds. ]. Man
ni, Oud. A. Bosch, Prof. VV. Heyns, Ds. ]. J. Hie
menga. 

9. Benoemingen van Deputaten naar Corresponcleerende 
Kerken worde overgelaten aan de Synod ale Commis
sic, die rekening houdt met· afstanden en onkosten. 
(Zie Acta Synpdi 1910, Art. 67, XIV.) 

10. Deputaten voor de Heidenzending:-Primi, Dss. H. 
Walkotten, H. M. Van der Ploeg, M. Van Vessem, ]. 
Dolfin, Dr. H. Beets; seeundi, respeetievelijk, Dss. D. 
R. Drukker, E. ]. Tuuk, R. L. Haan, H. Tuls, ]. Hie
mcnga. 

11: Commissie voor Arbeiclersbc\veging en Unions :-Ds . . 
J. Groen, Prof. K. Sehoo11and, Prof. G. D. De long, 
Oud. E. Hekman en Oud. Y. Veenstra. 

12. Commissie om cen Zendingsles 0111 de drie maanqen te 
introduceeren in plaats van de herhalings- of temper-
anee les :-Dss. J. \V. Brink, D. H. Kromminga, L. S. 
Huizenga. 

13'. Commissie 0111 te handelen met de Comm. der Geref. 
Kerken in Nederland over Zuid 'Amerika :-Dss~ ]. 
Groen, J. 'vVyngaarden, Dr. J. Van Lonkhuizen . 

.14. Commissie om een Sabbathsschool Rooster op te stel
len, (Art. 22, VI,) :-Dss. H. Keegstra, H. Van der 
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Werp, S. S. Van der Heide, K. Poppen, J. A. Kelt, 
K. Kuiper, P. Jonker. 

15. Commissie om plannen te ontwerpen tet voorkoming 
van de verstrooiing van 011S Hollandsch volk in het 
Westen en Noordwesten van ons lanel, (Art. 28, IV): 
Dss. P. J. Hoekenga, Jacob Bolt,A. J. Brink. (Zie 
Rapport van de C0111m. van Praeadvies voor de In
wendige Zen ding. ) 

i6. Commissie ter finale herziening van de Kerkenorde:
. Dss. 1. Van Dellen, J. Manni, W. P. Van Wijk, D. R. 
Drukker, H. Keegstra, E. Breen: Prof. Heyns, advi
seur. (Zie 'het rapport van de Comm. van praeadvies 
Kerkenorde. ) 

17. Deputaten ael Examina:-
Grand Rapids Oos!, primus, Ds. J. Groen; 
Grand Rapids West, Prim., Ds. L. Veltkamp; 

. Sec., Ds. D. De Beer; 
Pella, Prim., Ds. C. De Leeuw; See., Ds. A. J. Brink. 
Holland, ·Prim., Dr. R. L. Haan; 

See., Ds. M. Van Vessem. 
H ndson, Prim., Ds. K. Van Goor; 

Sec., Ds. E. J. Krohne. 
Ost J;<riesland, Prim., Ds. B. Nagel ; Sec., Ds. H. Ahnis. 
Muskegon, P;-im., Ds. P. D Van Vliet; 

Sec., Ds. H. Tuls. 
Zeeland, Prim., J. Smitter; Sec., 
Hackensack, Prim., Ds. J. A. 'Westervelt: 

Sec., Ds. J. M. Ghyse1s, 
Orange City, Prim., Ds. J. Timmermann. 
Illinois, Prim., Ds. J. Manni. 
Pacific, Prim., Ds. J. Van der Mey. 

18. Curatoren:-
Classis Grand Rapids Oosl. 

Pl'im., Ds. J. J. Hiemenga; Sec., Ds. W. P. Van Wijk. 
Classis Grand Rapids West. 

Prim., Dr. H. Beets; S'ec:, Ds. E. Breen. 

Class;s f ella. 
Prim., Ds. 1. Van Dellen; Sec., Ds. H. Danhof, 4 jaar. 
Prim., Ds. A. J. Brink; Sec., Ds. C. De Leenw, 2 jaar. , 
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Classis Hoiland. 
Prim .• Dr. R. L. Haan; Sec .• Ds. 'IV. D. Van del' Werp. 
Ds. E. J. Tuuk, Sec., (voor Ds.W .De Groot). 

Classis Hudson. 
Prim., Ds. P. Fortuin; Sec:, Ds. E. J. Krohne. 
Ds. J. Keizer, Sec., (voor Ds. ]. B. Hoekstra). 

Classis Ostfriesland. 
Prim., Ds. H. Ahuis; Sec., Ds. H. C. Bode. 
Ds. B. Nagel, Sec., (voor Ds. G. H6fker) . 

. Classis Muskegon. 
Prim., Ds. H. Keegstra; Sec., Ds. J. Dolfin. 
Ds. H. Tuls, Sec., (voor Ds. B. H. Einink). 

Classis Zeeland. 
Prim., Ds. A. Keizer; Sec., DS.,H. vValkotten. 

Classis H ackensacll. 
Prim., Ds. J. A. Westervelt; Se'C., Ds. L. Huizenga. 

Classis Orange City. 
Prim., Ds. J. Timmermann; Sec., Ds. H. J. Heynen. 

Classis Illinois. 
Prim., Ds. J. Manni; Sec., Ds. W. Stuart. 

Classis Pacific.' 
Prim., Ds. J. Van del' Mey; Sec., Ds. M. Borduin. 
Prim., Ds. P. J. Hoekenga; Sec., Ds. C. V riesman . 

. 19. Uwe Commissie adviseert, clat de Synode ontsla cle 
Comm., benoemd 01' de Synode van 1908 ten einde te correspon
deeren met de Classes Ostfriesland en Hackensack over het zin
gen van gezangen. Redenen: De Comm. heef! wei gepoogd iets 
te doen, maar de zaak 'blijkt practisch onuitvoerbaar te zijn. 

Aangenomen. 

20. Commissie Engelsche Psalmboeken, (Art. 52, XII):
Ds. K. Poppen, Mr. S. Winsemius, M1'. H. Jurgens, H. 
J. Kuiper,G. L. Hofker. 

21. 

22. 

Comm. ter voorbel'eiding van Particuliere Synoclen, 
(Art. 57, XV,) :.,-Prof. L. Berkhof, Dss. F. Fortuin 
C. De Leeuw. 

C0111111. om Formulier op te stellen ter royeering van 
doopleden, (Art. '62,) :-Prof. G. D, De Jong, Dss. L. 
Veltkamp, G. J. Haan. 
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23. C0l11111. over de (weder) opname van personen in de 
gemeenschap der Kerk die op onbijbelsche gronden 
echtscheiding verkregen, (Art. 62,) (Instr. Cl. Grand 
Rapids Oost) :-Prof. F. M. Ten Hoar, Dss. B. H. 
Einink, G. L. Halker. 

1\1et eerbied onderworpen, 
U we Commissie, 

E. J. TUUK, Rapporteur. 

ARTIKEL 76. 

Oud. Mulder eindigt met dankzegging. 

DONDERDAGNAMIDDAG ZITTING. 

ARTIKEL 77. 

Ds. Vriesman laat zingen Ps. 1:4 en gaat voor in gebeeI. 

AR Tl KEL 78: . . , 
El' wordt aan de orde gesteld het Agendum al'tikel der Clas-

sis Hudson, p. XXIII: , 
,.De Synode spreke 'uit. of de Classis Hudson Artt. 11, 14, 

15, 17, 22. 27, 30, 36. 38, 39, 43en 84 in de zaak Passaic North 
Side juist heef! toegepast dewijl de gemeente North Side behoefte 
heeft aan dergelijke uitspraak nlet het oog op het rechtsgeding 
omtrent de kel'kelijke goederen." 

Na discussie "i'OJ'dt het volgende beslotc1Z: 
De Synode spreekt nit: 
a~ Dat de kerkeraad van de gemeente North Side, Passaic, 

N.- ]., het recht had, om, ·waal' er bezwaren tegen de nieuwgeko
zene ouderlingen en diakenen werden il1gebracht, de bevestiging 
van deze broeders tot nader onderzoek uit te stellen. 

b. Dat terecht de diensttijd van de oude kerkeraadsleden ver
lengd wen!. opel at zij gelegenheid hadden om een uitspraak te 
doen of de bezwaren tegen ele nieuwgekozenen wettig waren. 

c. Dat de aftredende kerkeraadsleden, door het op een 011-

wettige wiize bevestigen van de nieuwgekozenen door Ds. Van 
den,Heuvel wettig in den kerkeraad zitting hielden, en door de 
Classis Hudson als wettige kel~(eraadsleden en trustees terecht er
kend' werden. 

d. Dat de in het Agendtll11 genoemde artikelen der D. K. O. 
voorzoover zi i OD c1eze drie bovengenoemde punten betrekking 
hebben door de Class-is vvettig zijn toegepast. 
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ARTIKEL 79. 

Prof. De J ong spreekt een woord. van dank uit aangaande 
het genomen besluit del' Synode i~ zake de verhooging' van het 
salaris. 

ARTIKEL 80. 

Opgedrageu' aan de drie kerkeraden van Roseland om de ge
mcenten te bec1anken voor de gastvrije ontvangst, elie ele afge
vaardigden ontvingen. Oak den organist en 'den koster wordt een 
woord van clank toegesproken V091' hun bereidwilligen arbeid 
aan ,de Synode bewczen. 

ARTIKEL 81. 

De President richt een woorcl tot d'e vergaciering, verklaren
ele, cIat we fuime 5tO£ van dank hebben met het oog ·op de bran
dencIe kwesties, die aanhangig waren. Dit is oak geen \vonder, 
claar we geroepen zijn om toe te llcmCfl in de kennis en genade 
van onzen Reere J ezus Christus. 

Het betrof oak vraagst,ukken, die niet aan de oppervlakte 
liggen, maar opgediept moeten worden. Daarom is de roeping 

" der Kerk om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En 
nu zijn we klein en zwak, maar met het DOg op den Heere heb-
ben we voort te gaan. . 

Onzen arbeid op de Synodc l110chten we spoedig ten einde 
brengen. Daarvoor dank aan den Heere, en dat Hij ook" dOe Com
missies van praeadvies m6cht leiden in hunne goede rapporten. 

Mede dank a~n de praeadviseurs die door hunne toespraken 
de Synod~ mochten dienen. 

En nu staan we gereed 0111 heen te gaan elk naar zijn eigen 
plaats van arbeid. Gode Icide ons allen en zij ons nabij. 

De vice-president sprcekt een woord van dank aan den Pre
sident, voor zijn goede leiding, en clank aan den I-Ieerc, "die daar
voor Hcht en wijsheid heeft geschonken. 
, Ten slotte wordt ft"ezongen Ps. 133:1 waarna de President 
met dankzegging eilldigt. 

Gcfron", A/schrif;. 

A. KEIZER. P,·esident. 
1. VAN DELLEN. Vice-President. 
T. B. HOEKSTRA. Eerste Scriba. 
l. TIMMERMANN, Tweede Scribo. 

~ENRY BEETS, S. C. 
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BIJLAGEN. 

BIJLAGE I. 
RAPPORT DER SYNOD ALE COMMISSIE. 

Aan de Synode van 1912. 

Eer't~}aa.rde Broedcrs, ' 

Uwe Synod ale Comm. had het laatste Synodale jaar betrek
kelijk weinig bijzonders te doen daar de Heere onze kerkel1.
groep genadiglijk -bewaarde voor ingrijpende geb~urtenissen die 
tot speciale actie riepen. Alles ging zijn gewonengang. In 1911 
werd de Stated Clerk gedepnteerd am de Generale Synode der 
Geref. Kerken in Nederland. te Zwolle vergaderd, te bezoeken, 
en evenzeer om de Synode cler Chr. ,Gere£. Kerkell te Utrecht bij te 
wouen, ter uitvoering van Art. 67, IV, 1, p, 60, Acta. Sy1'todi 1910. 
H'oewel deze Chr. Geref. broeders onzen deputaat met veel on-' 
derscheiding Mhandelden en met blijdschap de uitgestoken 1:>roe
clerhand aannamen, zagen zij echter den weg niet voor zieh open 
tot zulke correspondentie die wisseling van attesten insluit. Dit 
blijkt nit het volgende officieele besluit: 

"De Synode heeft breeclvoerig over het verzoek Vqn de Chr. 
Geref, Kerk in N oord Amerika geoordeelcl en naar aanleiding 
claarvan besl'Oten, cIat zij volgaarne de aangebocl~n corresponden
tie aanvaardt, maar cIat zij met het oog op de leergeschi11en, die 
er tusschen OIlS en de Geref. Kerken in ons vaderland 
als in de Chl', Gere£. Kerk in Noord Amerika bestaan, niet kan 
overgaan tot erkenning van de weclerzijclsehe attestatien." 

Op de Gen. Synode te Zwolle, met veel genot en leering bij
gewoonc1, sprak uw depl1taat over "Onze Moeilijkheden, en de 
Dingen v,.-aarin de Geref. Kerken en 't Geref. volk in Nederland 
OilS ter hulpe kunl1en zijn." (Acta Gen. Synode, Art. 39 en Bij
lage XVL) 
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Op verzoek der Classis Hudson bepleitte onze deputaat de 
zaak de~ Inwendige" Zending te' Hoboken en Ellis Island, met 
het volgend bemoedigend resultaat:. 

Beslole,,: ·"dat de Synode de pogingen van de Classi, Hud
son cler Christian Reformed Church in N. America tot het op
rich ten van een Christian home voor de immigranten en zeelie
den (te Hoboken)· in ,Ie be!angstelling der ker1;:en aanbeveelt." 
(Art. 59 der Acta Gen. Synode te Zwolle, en Bijlage XLVL) 

Naar de correspolldcntie kcrkc'n in A111erika werden dit jaar 
cleputaten benoemd als voIgt: '-

Naar de Gen. Synode def Ceref. Kerken in Amerika, Ds. VV. 
stuart.. . 

Naar de U. P. Gen. Assembly, te Seattle, Wash., Ds. P. J. 
Hoekenga. 

Naar de Associate Presb. Synod, te Washitigton, Ia., Ds. I-I. 
Danhof. 

Naar de Synod Reformed Presb., te Morning Sun, la., :Qs. 
H. De Vries. ' 

Naar de Gen. Synod Reformed Presh., te Cincinnati, 0., Ds. 
D. 'R. Kromminga. 

Een verzoek van Rudyard, 1Wich., omtrent collecteeren in de 
geheele Kerk voor eene pastorie werd naar Classis en Kerkhulp 
verwezen. 

C/. Grand Rapids Oosl was zoo goed cle Not1l1en boeken der 
vroegere ongedeelde Classis in 't Synodaal Archief te deponeeren, 
iets wat in dergelijke gevallen ·en met Notulen boeken van ontbon
den geme'enten, zeker aanbevelingswaardig is met het oog,op de 
toekomst. Reeds meer dan eens gingen belangrijke bescheiden 
yet;'loren wegens gebrek aan eene centrale plaats van bewaring. 

N a vee! geschri j f ge!ukte het ons, vooral door de bemiclde, 
ling van Senator vVillia111 Alden Smith, om een permit te belw
men v~l.l1 den U. S. Commissioner of Immigration, ten bate van 
onzen Zencleling te Hoboken el~ Ellis Island. 

jVlet dankzegging voor 't in hen gesteld vertrouwen leggen 
de leden. dezer C0111111issie hun 111andaat in uwe handen. Het 
termijn van den Stated Clerk loopt tot 1914 . 

./ J. GROEN, Pres. 
K. VAN GOOR. 
J. TIMMERMANN. 

HENRY BEETS, S. C. 
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BIJLAGE II. 
RApPORT VAN HET CURATORIUM DER THEOLO· 

GISCHE SCHOOL EN CALVIN COLLEGE AAN 
DE SYNODE V AN 191.2. 

Eerzvam-de Vaders en Broed-ers. 

I-Iet Curatoritlm heeft de ee1i en het genoegen het volgeude 
rapport der Synode aan te bieden. 

'--Celijk" de vorige malen mag ook Utl het rapport van het Cu
l'atorium beginnen met eeu woord van dank aan den Vader der 
lichten VOO1" de vele gunstbewijzen ons wec1er0111 betoond in de 
twee jaren, die na de laatste Synode verloopen zijn. Zooals uit 
de exam ina kan worden afgeleid, \vorclt de studie en door Profes
soren en door studenten ernstig opgevat. Studenten, die in an
dere inrichtingen', de studie v-oortzetten, hebben aldaar een goe
den naam. Onze vier candidaten, die verleden jaar naar Prince
ton gingen,,0111 een post-graduate Course te nemen, hebben allen 
een "Cum laude" ~xamen afgelegd, en de Professoren aldaar ge
tuigden, 'dat van de studenten, die post-graduate werk' verricht
ten, de Oil zen blijk gaven, dat zij het best onderlegd \varen.
Sommige stuclenten zagen zich genoodzaakt de stu die tc staken, 
omdat zij bevreesd waren het voorgestelde doel niet te' zullen 
bereiken. Niemand 'heeft de School echter verlaten, omclat het 
onderwijs hem oncloelmatig of onvoldoende toescheen. Waar het 
noodig bleek, werd de tucht toegepast. Een paar studenten' heb
ben z1ch SChlllc1ig gemaakt aan wangedrag, waarvan de 'eene de 
School verlaten heeft, terwijl de andere van de School,verwij
derd werel. Blijkens het aantal studenten, breidt onze School 
zlch gestadig uit. Tn het Literarisch gedeelte werd het laatste 
jaar onderwijs gegeven aan 169 stuclenten in de Preparatory 
School, aan 33 in de College en aan 24 in de Theologische afdee· 
ling, elus in het geheel aan 226 stucl{'nten. 

,1. Dc FaclIltcit . 

. Wij kunnen mecledee1en, dat 1VIr. J. Van Haitsma, cloor de 
vorige Synode voor twee jaren benoemd tot inshuctor, c1eze be~ 
noeming heeft aangenomen. VerdeI' mag met waardeering en 
dank vmrden, vermeld, dat NIl'. Van Haitsma Vaal' een schoone en 
eervone benoeming van elders hecft bedankt. Aan onze School en 
College zijn thans verbonclen allereerst Prof. G. K. Hemkes als 
Emeritus en Bibliothecaris en vereler: F. M. Ten Hoor. \Vm. 
Heyns, L. Derkhof en G .. D. De .long als docent en in de Theologie 
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en in hetLiterarische Departement. A. J. Rooks, A..M., K. School
land, J. G. Van den Bosch, A. M., B. K. Kuiper, A. B., .A. E<. 
~rdene, A. B., \Vm'Rinck, A. ]\11:, J. Broene, A. M., en ]. Van 
,1~ait5ma, A. B. ' 

2. De LecrcHrsus. 

Betreffende den leercursl1s valt er Well1lg, te rapporteeren, 
aangezien er in den laatsten ti j d geen veranelering is aimgebracht. 
Slechts kunnen wijmededeelen, dat het Curatorium besloten heeft, 
'dat de zeven-jarige Cl1rsus aIleen gelden zal Vaal' hen, die ,sedert 
de Cursusverlenging aan de School opgenomen werden l en dat,de 
anderen oneler den ouden regel vallen, tenzij zij den verlengden 
-Curs,us begeeren. 

3. Dc E.ramens. 

In Sept. 1910 werden 56 N oviti opgcnomen: 18 voor den 
, 'Theol. Sem. 'Prep Course; i6 voor de Teachers' Course, en 21 
Ivoor dell College Course. In Juni 1911 werden 14 studenten tot 

·de Theologie toegelaten en 14 werden beroepbaar gesteld. Van 
,deze 14 waren er vier, die naar Princeton Seminary gingen, om al
<laar de studie voort te zetten. In 1911 werden 63 Noviti opgeno
rpen, waarvan 16 voor den Theol. Sem. Prep. Course, 14 voor de 
Teachers' Course en 33 voor de College Course. In Juni, 1912 
werden 8 studenten tot de Theologie toegelaten en 5 werden be
mepbaar gesteld. 

4. Dc Finanticll. 

a. Theol. School. 
Aan kas van het vorige jaar. .............. $ 1,542.12 
Ontvangsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18,720.69 

$20,262.81 
Uitgaven ......... : ....................... $19,503.42 

$ 759.39 

b. Bibliothcek. 

Saldo op 30 Mei, 1911. .................... $ 68.21 
247.67 

5,800.00 
Ontvangsten ............................ . 
Uitstaande gelden ........ , .............. . 

------
$ 6,115.88 
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Ui:gaven ........ , ....................... $ 453.98. 

$ 5,661.90 
N adeelig saldo aan te zniveren nit Theol. kas. 138.10 

$ 5,800.00 

c. Cah';n College. 

Waarde der Kas op·31 Mei, 1911 ..•........ $32,884.31 
Ontvangsten 1911~'12 ........ " . .. . . . . . .. 1,336.82 

$34,221.13 
Citstaandegelden ....................... 32,150.00 

Geld in kas 31 Mei, 1912 ..... , ........ , ... $ 2,071.13 

d. Campus. 

Onbetaald saldo 01' 31 Mei, 1911 .. , , : , , . " .$ 4,224.50 
1911-'12 ingekomeri beloften: .. ,.,.,., .. ., 1,940.00 

Nog onbetaald saldo ""', ... " .......... $ 2,284,50 

c. BOU'lClfonds. 

Geld in kas 31 Mei, 1911. , .. , '" , , ...... , ,$ 
Ontvangen van Gr. Rapids' gemeenten .... . 
Gift uit minois , ... , ............ , ..... , .. 

826.22 
536.51 

50.00 

Waarde der kas 01' 31 Mei, 1912 .... , ...... $ 1,412.73 

f. A/g. Stud. Kas en Dolla'jfonds. 

V orige j aar aan hane!. ...... : ............ $ 
1911-'12 ontvangen ., .. , ............... . 

Ten bate Theol. School Kas ................ $ 

89.47 
634.55 

724.02 

5. De Synode wordt verzocht de volgende zaken in over
weging te nemen: 

a, De Synode besluite om voortaan de gelden van de Alge
meene Studenten kas te storten in de Theol. School kas. 

b. De Syqodehechte hare adhaesie aan het besluit van het 
Curatorium, om nit kracht van de bepaling der Acta Synodi 1910, 
Art. 56, VII. 3 de Proff., die voor een bepaalden tijd benoemd 
zijn, te beschouwel1 als ad vitam benoemc1. 
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c De Synode herbenoeme Mr. J. Van Haitsma voor den ter
mijn van 6 -jar-en voor de "organic sciences" en qenoeme een, 
"teacher for the inorganic sciences." -

d. Ed. Secreta,·y. L Het Curatorium adviseert de Synode, 
am op de voorstellen def Classes op het Agendum, om' een Presi
dent voor qe College te benoemen, niet in te gaan, maar om door 
te gaan met het benoemen van een Ed. Secretary. 

Gronden: a. Qmdat de arbeid, van zulk een College Presi
dent, in den gewonen ,zin van het woord van te grooten"invloed is 
op den gang van zak·en, weshalve ook in sommige,.. kringen van 
·Ol1ze Amerikaansche Colleges deze kwestie aan de orde is gesteld. 
En b. omdat de verhouding tusschen School eil College nog niet 
is vastgesteld en mocht eens ele tijd kamen, zooals velen willen, 
clat het College van de TheoL School wordt losgemaakt, eerst 
daarna bij zulk een Vereeniging, in wier handen het College over:
gaat, de vraag zal opkomen, rakende, een College President. 

2. De benoeming van dezen Ed. Sec. zi j permanent en inge
val een bedienaar des W oords deze benoeming ontvangen ·en aau
nemen macht. dan blijve hij in het ambt, evenals de Theologische 
PrafL aangezien hij werkzaam blijft in den arbeid def Kerk. 

3. De taak van dezen Ed. Sec. zal zijn: a. Al zijn tijd,·
gaven ert krachten beschikbaar stellen, om door besprekingen, re
Jevoeringen, preeken en persartikelen de zeclelijke belangen Oilzer 
inrichting te bepleite~ en te hey-orderen. b. Studenten voor anze 
inrichting zoeken tc werven." c. Gelden verzamelen 1. door in
schrijving; 2. door personen te bearbeiden, om bij hunne testa
mentaire beschikking,· onze TheoL School en College met legaten 
te g~denken; 3. door personen te bewerken, om met jaarlijksche 
contributies ons College te steunen; 4. door rijke menschen te be
arbeiden tot het geven van grootere gaven in eens voor een ge
bouw of gebouwen, "alcoves," ·enz., met het recht, dat zij haar 
hunne namen worden genoemd. 

4. Het salaris worde gesteld op $1600 met vergoeding van de 
onkosten aan het reizen verbonden. Hem worde een vacantie ge
geven van twee maanden in het jaar. Deze vacantie worde' g'e
regelcl in overleg met het Curatorium, onder welks toezicht hij 
staal. 

S. I-lij hebbe-zitting in de vergaderingen cler FacuIteit del'. 
School' met adviseerende stem. 

6. Bij cventueel' overlijden, of ziekte, of ontsl?-g wegens 
gebreken des oudercloll)s, zij in zijn geval toepasselijk de regeling 
omtrent Emeritus geld en voor de Proff. en hunne betrekkingen . 

• 
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e. In zake Theol. School en College adviseert het Curatorium 
de Synode het volgende: 1. Dewijl de. College het eigendom der 
Kerk is, zorge de Kerk er ook voor, om haar zoo degelijk en vol
ledig mogelijk ie makeil. 2. Zoodra eelYVereeniging voor Hooger 
Onderwijs '.in het leven geroepen is en voldoende waarborg bie
den kan voor het voortbestaan van de College en het Gere!. ka
rakter van het·-onderwijs, worde hebCollege aan zulk een Veree
niging overgedragen. 3. De Kerk behoucIe de opleiding tot den 
dienst des VVoords geheel en zoodl'a een Vereeniging in staat is 
het College ov~r te nemen, rilake de Kerk regeling met de Veree
niging omtrent de opleiding tot den dienst des Woords. De re
geling worde later gerilaakt en hebbe betrekking op de finantien, 
professoren en op den leercursus, waarvan de Kerk dan gehruik. 
zal maken. De overclracht van de Proff. zal zonder hun goeclvin
den niet plaats kunnen hebben. En bij hunne overdracht zal zulle 
een Vereeniging een contract met hen moeten aangaan in zake sa
larieering. geven van pensioen, enz. 

£. Dc salarisscn del' Prof!. Het Curatorium eenparig er 
van overtuigd zijnde, dat de salarissen del' Proff. te laag zijn, 
driugt bi j de Synode op verhooging aan : 

a. Het salaris van de TheoI. Proff. worde 01' $1600 gebracht. 

h. I-Iet minimum van het traktement del' Literarische Proff. 
worde 01' $1000 gebracht en het maximum 01' $1600. 

c. De regeling van de verhooging del' Lit. Proff. worde al
dus bepaaJd: Deze Proff. wmden terstond met $100 verhoogd 
en vervolgens met $100 totclat het maximum bereikt is. Deze re
gel gelde echter alleen dan. wanneer de Proff. beantwoorden aan 
de hun gestelde eischen( Zie Acta Synodi 1910. pag. 45). Ook zal 
het Curatoriul11 bij het toepassen van elezen regel rekening houden 
met bekwaamheid en el'varing. 

d. Deze verhooging van at de Proff. zij van terugvoterkendc 
kracht voor een jaar. 

e. Den Principal worde $100 vergoeding gegeyen in het 
jaar voor den arbeid aan het "principalship" verbonden. 

f. De rooster vaor de School worde van 60e op $1.00 per 
huisgezin gebracht. 

g. Theologt:schc S choolgebou'lfJ en grond. In zake de op
clracht del' Synode 0111 de tegenwoordige gebouwen en den grond 
voor een biJIijken prijs te verkooperi; enz., (Acta Synodi 1910, 
pag. 44, VII, 2) heeft het Curatorium het volgende te rappor
teeren. Ret Curatoril1n1 lettende: a. op de nog niet voldoende 
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eenheid in z'lke de ver)1ouding waarin de Theol: School en Col
lege in het vervolg zuBen staan ; b. op den wensch,van drie Clas
ses Grand Rapids Oosl, Hudson en Muskegon, dal mel den ver
koop zal gewacht worden tot de a.s. Synode en dat we! zooals 
ten opzichte van Class is Muskegon bli jkt uit het Classicaal ver
slag in "De Vilacht~r" van 7 Juni. 191.1, en voor het overige uit 
de getuigenissen der Curatoren van die Classes: 1. Tel' wille . 

. van den vrede der Kerk en 2. opdat aan de Kerk als geheel meer 
tijd ZOll gegeven worden om deze zaak rijpelijk te overwegen; 
oordeelde het raadzaam te zi j n met __ pogingen tot het verkoopel1 
vooralsnog niet v60rt te gaan. 

h. Hel Curatoriul11 brengt voor de aandacht der Synode 
dat 19 Jan., 1913, verschillende Kerken'die den Heidelbergschen 
Catechismus als belijdenis accepte,ren het feit zullen herdenken 
dat het alsdan 350 jaren geleden is clat dit leerboek del' Vaderen 
werel gepubliceercl en legt u de vraag voor of oak wij dit niet be
boaren te doen, op de manier b.Y. als de "Calvin Celebration" van 
1909. 

JVlet eerbied onderworpen. 
Namens het Curatorium, 

F DOEZEMA, Scriba. 
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BIJLAGE III. 
RAPPORT VAN DE COMMISSIE DER ALGEMEENE 

KAS DER INWENDIGEZENDING. 

GeacMe Broeders: 

Uwe Commissie heeft het genoegen het volgende te rappor
teeren: 

1. Staat de}' Kas. 

Ontvangsten en uitgaven van 1 Juni 1910 tot 1 Jmli 1911. 

Ontv. Uitg. 
Class is Pacific .................... . 

" Orange City .... :', .... .' ...... $ ~49.44 
Orange City, Z. A........... ,52.14 

" Ost Friesland ............... 292.08 
" Pella ................ , . . . . .. 545.45 

Illinois .... '. . . . . . . . . . .. . .. .. 471.83 
(I Holland' .......... '" . . . . . .. 718.58 

I " Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 356.98 
" Muskegon ............ : . ,-. .. 269.15 
H Grand Rapids West ......... 436.04 
" Grand Rapids Qost .. : . . . . . . . 539.69 

Hudson .................... 417.72 
" Hackensack. . . . .. . . . . . .. . .. 28.13 

Interest Lnbbers Fonds............. 74.93 
Semi-Centennial C0111111 . . . . . . . . . . . . . 170.00 
Legaat, D. Wesseling . . . . . .. . . . . . . . . 100.00 

$4822.16 
Saldo, IJuni, 1910 .............. $1120.37 

Zuid Amerika ............•........ 
Gratificatie aan den Penn ........... . 
Reiskosten Comm. V er~ ... ' ......... . 

Sal,lo, 1 Juni, 1911 ............ . 

$1300.00 
160.00 

100.00 
1200.00 
600.00 

400.00 
225.00 

1300.00 

$ 400.00 
25.00 
89.17 

. $5799.17 
143.36 

$5942.53 $5942.53 
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Ontvangsten en uitgaven van 1 Juni, 1911 tot 1 Juni, 1912. 

Ontv. 
Classis Grand Rapids Oost ........... $1120.44 

" Grand Rapids West .......... 404.02 
" Holland ............ , ...... ' .. '904.14 
II Hackensack. '. . . . . . . . . . . . . . . 93,67 
" Hudson ....... ',' . . ... . . . . .. 478.64 
H Illinois ............. '" . . . .. 491.30 
" Muskegon. . . . . . . . . . . . . . . .. 467.99 
Of Orange City ............... 836.85 
'" Ost Friesl.and .............. 385.41' 
Ii Pacific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126.45 
" Pella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 628.96 
" Zeeland .. r' . . . . . . . . . . • . . . .. 637.79 

Interest Lubbers Fonds . . . . . . . . . . . . . 72.88 
Semi-Centennial Comm ............ : 8.00 
Legaat Mary Hemkes .............. 1500.00 

$8156.54 
Saldo, 1 Juni, 1911 ............. $ 143.36 

Zuid Amerika ..................... . 
Gratificatie aan den Penn .......... . 
Reiskosten C0111111. Verg .. L ....... . 

Uitg. 
$ 375.00 

375.00 

1125.00 

100.00 
750.00 

50.00 
3000.00 
1875.00 

$ 200.00. 
25.00 
64.00 

$7939.00 
$ 360.90 

$8299.90 $8299.90 

Na111ens de C0111111. del' Alg. Kas, 
H. M. VAN DER PLOEG, Penn. 

Goedgekeurd door Comm. : 
H. J.. HEYNEN, 
LEE S. HUIZENGA. 

a. V oorstellen 'llan den Board. 

a .. De C0111missie beveelt de Synode als subsicpe del' Classes 
:-

Classis Muskegon ......•............. $1000 
" Qst Friesland ................ 500 
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" Pacific ....................... . 
Hackensack en Hudson ....... . 

" Grand Rapids Oost. .......... , . 
" Grand Rapids West. .......... . 
" Pella ... ',' .............. ' ..... " 
" Illinois I •.•..•..•.••.••••••••• 

4000 
2000 

500 
270 

2000, 
500 

73 

b. Uithet rapport van den Penningmeester blijkt da! er geen 
evenredigheid is in het offeren VOOl' de Algemeene -Kas door onze 
vel'schillende gemeenten. Daar zijn er Classes die 2Sc en min
del' per huisgezin per Jaar voor de Algemeene !{as collecteeren, 
terwijl andere Classes 75c en over per huisgezin per jaar collec
teeren. De- C0l11111issie adviseert dat de SYllode hierop lette. 

c. De C0111i1iissie adviseert verder dat het Reglement del' 
Comm. voor de Alge111eene Kas zoo gewijzigd worde, dat' de 
C0111missie slechts om de twee jaar vergadere, terwille van de 
onkosten. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe C0111missie, 

H. J. HEYNEN, Pres:, 
H. M. VAN DER PLOEG. Penn., 
LEE S. HUIZENGA, Secr. 
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BIJLAGE IV. 
RAPPORT V AN DEN BOARD DER HEIDEN ZEN DING. 

Aan de Synode van 1912,. 

Waarde Broedcrs: 
De Board der Heiden ZCllding brengt door dezen zijn ver

slag naar Synodaal beslnit. 
In t' algcmcen kan gezegd worden, clat wij twee jaren van 

voorspoed gehad hebben ; op het zendingsveld is ·cr meer gearbeid 
en zijn de vooruitzichten gimstiger dan ooit te voren; in de Kerk 
zelve komt er meer liefde voor en leeft men meer in de zaak del' 
Indianen Zending; zoowel onder de ZUllics als de Navajos wordt 
meer toegenegenheid gevonden en den toegang tot hen wordt des 

<te gemakkelijker. 
Onze Zending krijgt gaancleV\icg grooteren o111vang en vooral 

als uwe vergadering besluiten-'kall tot meerdere uitbreiding,· dat 
wji ten zeerste hopen en oak verwachten, zoo laat het zich aan
z;en dat T0rrespondentie en finantien z111k een uitgebreidheid 
krijgen. dat wij noodig een man dienden te hebben, die geheel 
zijn tijd aan de zaak der Heiden Zendi.ng wijden kan. 

De Board beveelt daartoe aan, de benoeming van een "Field 
Secretary. " 

Ons Zenelingsveld d90r aankoop van Two Grey Bills was 
deze jaren grooter. Te Zuni kwam vermcerdering vanl arbeid 
door ,het vV'erk te· Black Rock waar onze Zendeling het recht had 
van Gouvernementswege op de school aldaar te onderwijzen. 

Rehoboth kreeg uitgebreielheid door het in gebruiknemen van 
het HoepitaaL 

Tohatchi ging een voor de Zending gewichtigen stap voaruit 
door het in bezit nemen der nieuwgebouwcle kerk ·en de oprichting 
del' OpleidingsschooL 

Van groote beteekenis voor het gansche veld was het ver
krijgen van ue toestemming der ouelers zoowel onder de Zunies 
als oneler de Navajos, tot het ontvangen van onderwijs door onze 
Zendelingen en, waar elders de Roomschen andere kerken voor

I kwamen, heeft de Hecre de Zendelingen F'rijling en L. P. Brink 
m·et zijn helper Edward Becenti voorspoedig gemaakt, zoodat 
er van die zijde geen vrees Vaal' inbreuk op ons werk betsaat . 

. De niet1\ve wetsbepaling dat Zenclelingen a11een werken kunnen 
,onder de Schoolkinderen van wier ouelers men consent ontving 
en dat anderen daarop geen inbreuk mochten maken, heeft de 
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Heere in zijne Voorzienigheid"voor onze Zendiilg ten goede eloen 
medewerken. " 

Van beteekenis voor onze Zen ding is de Synodale bepaling 
om roepende kerken voor de Zunies e1t Navajos aan te wijzen. 
De Board gevoelde aanstonds, waar wij onder de Navajos q,rie 
posten hebben, d~t 't niet opging een roepende Kerk te hebben 
voor dit veld. 

Door oproeping iil de blaqen en correspondentie heeft de 
Board gezocht naar roepende kerken. In het eerst /scheen de. 
Kerk er voor terug te deinzen; niettegenstaande vond het ingang 
en wij verblijden ons te l110gen rapporteeren dat indien niet aan 
de letter toch aan deri geest del' Synode is voldaan en 't zal slechts 
nog eenigen tijd nemen of ook deze belangrijke zaak ~al in orde 
gebl'acht zijn. . 

V{)ol' Rehoboth deed de Gem. Grand Rapids East St. aan
zoek om roepende kerk te zijn. Na toestemming ontvangen te 
hebben heeft deze gemeente Ds. J. W. Brink geroepen en uitge
zonden. 

Voor Tohatchi waren de gemeenten van Classis Holland 
werkzaam, maar besloten om eerst de beslissing der Synode in 
zake de Zending af te wachten 0111 dan hetzij als Classis of anders:
zins voor dezen post o'p te treden. 

Voor Zuni zijn wij in onderhandeling met de gemeente Al
pine Ave., Grand Rapids. 

Voor Two Gray Hills treden de gemeenten Roseland als zen
dende kerken op. 

Van de gem~enten Paterson is er aallzoek en wachten wij 
op Synodaal besluit' aangaande de uitbreicling van ons veld, om 
deze gemeenten een post aan te wijzen, waar' hun reeds beroepen 
dienaar des Woords Ds. D. H. Muyskens zal, kunnen arbeiden. 

Te breedvoerig, om hier opgenomen te worden, is het rapport 
del' Zendings Confel'entie in zake de uitbreiding. In De Wachter 
werd u en de kaart ,en het voorgestelde plan geg~ven. 

Ais er'in de Kerk genoeg toewijding en zenclingsliefde is, dan 
ZOll zij voor de toeko111st een vast zendingsveld hebben, geheel 

_ haar eigen, waaraan zij al hare krachten kon wijden en hare'gaven 
besteden. 

Geve de Beere tot cleze ook voor de toekomst zoo gewich
tige vraag, de leiding zijns Geestes. 

Van de Zendingsposten en hun ,arbeid sprekend,e zuBen wij 
in 't zuiden bi j Zuni beginnen en dan vervolgens noordwaarts 
naar Rehoboth,. Tohatchi en Two Gray Hills. 
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In Zuni ilrbeic1t braeeler H. FrijIing met lust en niet ongeze
gend. 

Behalve zijne prediking, sabbatsschool en catechiseer-werk 
te Zuni, heeft hij met v.eel genot niogen arbeiden te Black . Rock 
in catechisatie en "sabbatsschool alsook in het hOl1den van teach
ers' -meeting aldaai-. 

Onder de Zunies openbaart zich meer toegenegenheid en 
vooraI' in den laatsten tijd beginnen de jongere Zunies met den 
Bijbel te'lezen wat een zeer hoopvol teeken voor de toeko111st is. 
, De Zunies, n11 irrigatie l110gelijk is in de Zuni vallei, begin

nen meer lan~l te ~earbeidy.n en huizer~ te bouwen tUSS~h6h Black! I 

Rock en ZU11l en t zal ttwe vergaderlI,lg zoodoende ·met vreemcl 
voorkomen cIat wij voor Zuni in de nabijheid van Black Rock aan
vraag doen am een chapel en een zenclinghuis te mogen bouwen. 
Het gouvernement is daartoe verzocht ons een plaats toe ie kennen., 

rvIiss Nellie De Jong heeft cleze twee jaren met zegen onze 
school tc Zuni 'als onclerwijzeres gedienel. Beide jaren had zij 
twee en tvvintig scholieren met inbegrip cler kincleren van den zen
deling en van Mr. A. Van der Wagen. De chapel client behalve 
voor den kerkedienst o.ok als schoollokaal, baclka1l1er, enz. "\N erd 
nil een zendingshuis geboilwd clan kon de tegen\-voorc1ige pastorie 
ingericht worden voor de school. 

't La'at zieh ook inzien cIat eene onderwijzeres clie tegelijk 
matron moet wezen te veel werk heeft en ook c1aarin veranclering 
koinen moet. 

Juff. Frijling heeft in dezen goecle c1iensten bewezen, maar 
't gaat niet op elit ook in de, toek01l1st van haar ,te vorderen. 

In verband met Zuni zij nog gezegd .dat de Board, tijdelijk 
Mrs. A. Van der vVagen heeft .laten arheiden als Field Matron. 
Om versehillende redenen moesten wij daarmee ophouden. Dat 
Mr. A. Van del' Wagen in den beginne de avonddiensten te Zuni 
waarnam. De Board spoorde den broeder aan tot nakoming van 
het synodaal· besluit· in betrekking tot zi j n per500n. Daar 't ons 
bleek, cIat deze broeder zich noeh' aan de studie wijc1de noeh zieh 
geheel ontdoen kon van zijne ".business_;" hij zich schuldig maakte 
aan oppositie tegen onze Zen ding, zoo kwamen wj j er ten siotte 
toe of liever zagen ons gedrongen 011S gehee1 van zijn persoon en 
diensten te ontslaan. . 

In Rehoboth ging alles naar omstandigheden gerege1d voort. 
Met de school kwa1l1 er groote verandering. Mrs. Cocia Hartog
Wezeman, die in 't vet'1eden zulke excellente diensten bewezen had 
als 6nder'llrijzeres, zag' zieh genoodzaakt aan 't begin van het laat
ste schooljaar van wege "nervous prostration" haar werk neer te 
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leggen en heen te gaan. Dit speet ons zeer. I~ hare plaats kregen 
wij Mr. Gerrit H.eu,zinkveld van Alamosa, Colo. Beide jaren 
\verden 43 Navajo kinderen onderwezen. Meer kinderen konden 
niet opgenollien worden, hoewel wij daartoe aanvraag hadden en 
·~6m gebrek aan ruimte en andere redenen: Daar wij- bezig zijn 
een nieuwe school te bouv.!en zal aan die begeerte voldaan kun
nen worden. 

In cle Dormitory verloren wij spoedig Miss ]. Dieleman als 
boys' matron; hebben tijdelijk geemployeerd gehad Miss J. Van 
Deursen en hapen 111et September Mrs. E. C. Sipe de plaats te zien 
vervullen. Miss Derks bleef "Girls' Matron" waarvoor wij dank
baar zijn, want zij doet loffelijk werk. 

In· het zendingshuis Iegde lVIiss S. Die1eman tot onze groo
te spijt het werk neer en engageerden wij in hare plaats Miss 
Mary Stijf van de gemeente Zeeland I die haar oak Vaal' hare reke
ning nam. 1\1r.]. H. Bosscher bewees goede diensten en heeft 
trouw gearbeid tot voorjaar; en am zijne gezondheid en wijl wij 
hem niet aanstoncls een helper konden zenden zag hij zich genood
zaakt het werk op te geven. Als Industrial teacher hebben wij 
nu geengageerd Mr. J. Spijker vroeger van Zeeland, die zulke goe
de diensten bewezen had in het bou-wen van de Tohatchi kerk. 
Zijn eerste. \\···erk zal w.ezen het bouwen del' nieuwe school kos
tende $3000.00 en claarna eene pastorie voor ongeveer lletzelfde 
bedrag.· Ook zoeken wij als zijn helper Mr. J. c. Morgan te em
ployeeren. 

Door de uitbreiding del' wasscherij, werden wij geJ100dzaakt 
een Laundry te bouwen en te voorzien van een stOO1l1 waschma-· 
chine. Vaal' de trouwe ]\i[iss K. Rosbach werd het werk als 
Laundress te zwaar en zi j diende haar optslag in. In hare plaats 
werd geemployeerd Miss M. De Ruyter. 

Het Hospitaal leverde zijn lief en zijn leed. Spoeclig moes
ten vvij den ge1iefden Dr. Sipe door den dood missen ·en nog kon
den wij zijne plaats niet aanvuUen. Miss Jennie Van del' Veen 
van Grand Rapids \\Terd nurs.e en wij verheugden ons in haar be
zit; zij heeft een drietal leerlingen en 1v1iss ]. Nyenhuis is huis
houdster. vVij gaven aan de nurse verlof om naburige genees
heeren in te roepen \Vanneel' noodig. IZij heeft met zegen ge
arbeid en les gegeven, maa·r oak voor haar is het \verk te veel 
en moet er hoogst noadig een geneesheer komen. De Board deed 
anes in zijn vermogen een geneesheer te verkrijgen, .maar tot dus . 
vel' te vergeefsch. Er is echter vooruitzicht tijdelijk een te ·be
komen, die re~sls ondervinding op het Zendingsve1d heeft· opge-
daan. ' . 
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Van groat belang voor Rehoboth was de karnst van Zend. J. 
\\T. Brink, g6zonden van de Gem. East St~.j Grand Rapids. Hier
door kwam geregelde prediking en kwamen allen onder opzicht 
van een Herder en Leeraar. Deze broeder ging he'en vol liefcle 
en ijver, maakte reeds een £link begin met den arbeicl en vond 
clan ook aanstonds handen vol werle De Heere geve ook aan 
hem, gelijk de andere zenclelinge11 ontvangen, gezol1dheid en 
volharding en zegen. 

In Rehoboth heeft de Kerk nag een veestapel van ongeveer 
twee' 110nderd schapen, tien stuks hoornvee en vier· paarden. De 
Board besloot twee jaar' geleden, lettende op de onkosten' er aan 
verbonden, het verlies dat gedurig geleclen word!' dat de schapen 
v,erkocht moesten worden. Tot dus vel' scheen dit, zoo men geen 
groote schade wilde lijden, onuitvoerbaar. 

In Tohatchi geniet Zend. L. r. Brink met de zijnen voor
spoed. Met behulp van Edwa'rcl Becenti verricht hij zooveel 1110-

gelijk zijn werk onder de Indianen. In de £linke, weI ingerichte 
kerk houdt hij geregelde prediking, catechisatie en Sabbaths
schoo1. 

In ziJt1 vertaahverk heeft hij zooveel vordering· gemaakt dat 
straks geclrukt kuilnen 'Norden de' navolgende boeken. 

Het bock Genesis .. 'opnie,uw gerec1igeerd; Ruth; Psalm 1, 23, 
.11,100,117,139; Jesaja 53, 55; Jona; Markus; Lukas 1,2,15; 
Johannes; Hande1ingen 1,2; Romeinen 1,2;- 1 Corinthe 13; Ja
kobus; 1 Johannes; Openbaring 21, 22. 

'Teel van zijn tijd werd doorgebracht met de opleiding van 
drie Navajo jangelingen Paul Jones, Hugh Denetdele en James 
Becenti, ondersteund door de gemeenten' Broadway, Orange City 
en German Valley. Dit Iaatste jaar was de Board gewillig twee 
meer op te nemen en c1roeg de opname op aan de twee Inspecteu.fs 
in overleg met Zend. Brink. Daar er echter geen adspiranten 
aau\vezig waren werd niemand opgenomen. Er zijn nog drie 
aanbieclingen VOOl' ondersteuning; het getal c1at opgenomen client 
te \vorden zal in v.erband staan met wat de Synode besluit. Ret 
geld $1000.00 vaal' de opname van een hebben wij ontvangen; 
claar het echter gegeven werd onder voorwaarde van na vol
brachte studie in het ambt gestelcl te wornen, zoo konden wij het 
maar voorwaardelijk aannell)en; vandaar onze vraag gelijk die 
in de. voorstellen des Boards voorkomt. 

't Eerste studiejaar onderwees Mr. J. c. Morgan in de Lite
rarische vakken. ,Deze broeder, een Indiaau, was graduate van 
een Indian Normal School. Daar hij niet terugkeerde en er te-
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gelijk behoefte was aan een huishoudster VQQr de kweekelingeu, 
zonden 'wij Miss Carrie Ten Houten van Holland, ,l\1ich., om als 
teacher:-matron de school voer elit. jaar te dienen. 

Volgens verslag van de school werd onderwezen in lezen; 
spellel1, rekenkunde, ,aardrijkskunde, geschiedenis clef Vereenig
de Staten, Physiology, landsregeering, muziek en geschiedenis 
clerZending. V oort5 door Zend. Brink theologie aan de hand 
van Bosma's Exposition; Isagogiek clef Hist. boeken van het O. 
Testament; Schriftverklaring' Halldelingen, eenige brieveh van 
Paulus,· Timotheus en Titus, Homiletiek, Pastoraal en Kerkre~ 
gee ring. Geregeld namen zij een Sabbaths5ehool kla5 waar. Les 
in het schriiv:en van' hun eigen taa!. Schriftvertaling. Van deze 
jongelingen mag men de beste verwachting koesteren. 

Two Grey Hills kreeg een bewoonster in de weduwe van 
\vijlen Dr. Sipe. Daar zij eenige kennis heeft van de Navajo 
taal, vroeger aan de Zending gedaan had, was het hare bede daar-

--- heen gezonden te worden. Rier heeft zij gearbeid iIi huis en 
buiten, door te onderwijzen, met behulp van een tolk te spreken, 
tc onderwijzen in huish6udkunde, zeHs in het uitdeelen van me
dicijneh. 't Eenzame l~ven kon zij echter niet volhouden e~ be
geerde de plaat5 van boy' 5 matron te Rehoboth. Dit hebben wi j 
haar toegestaan mits het de goedkeuring vond der vier l\111skegon 
gcmeenten, die haar onderhielc1en. 

Ten slotte zij in' 't algemeen gezegd, dat ele vooruitzichten 
op ons Zendingsterrein beter zijn elan ooit te vore'n; het werk 
overal gewaardeerd wordt. Ook moet de Kerk niet vergeten, 

! cIat vanwege de hooge ligging, het Zendingsper50neel Heht aan
gedaan wordt door zenuwachtigheid en hartaandoening. Daar
om cliene zij niet aIleen te bidden voor het werk maar ook voor 
allen die daar arbeiden en, waar dat in ons vermogen ligt, ze te 
bemoedigen. 

Ten stotte, zjj. nag gezegd dat de broeelers Beets en Van 
Vesscm in 1910 en de broeders Dolfin en Groen in 1911 het veld 
als insjJecteurs hebben 'bezocht; daartoe in staat gesteld door 
Free l:)asses van de Santa Fe Railroad. 

Dat ele Board zes-en-twintig maal vergaderde am elf' belall:" 
gen der Zending naar hun beste vermogen te behartigen. De 
ledcn van den Board hebben in zijn geheel vijftigmaal gespro
ken ten bate der Zending, en waren steeds bereid zulks te doen 
'Vaal' ook begeerd. . 

Dat het moderamen gekozen bestond uit Ds. H. \Valkotten, 
Pracses; Ds. J. Groen, V.-Praes.; Ds. J. Dolfin, Penningm. en Ds. 
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lvI. Van -Vessem, Secretaris. Deze laatste ben~eming werd nood
zakelijk wijl Dr. H, Beets na zijn tien-jarigen c\ienst· als scriba 
blet ranger als zoodanig' wenschte te clienen wegens zijn toene
menden persarbeid. 

V OaT' wi j- het verslag van d~n Penningmeester geven, dienen 
wi j te zeggen, dat de finantieele toestand van de Kas ons twee"" 
maal drong om bij de Kerk ~een extra gave te vragen. Dit werd 
van, aIle zijden goed ontvangen, zoodat wij geleende sammen 
konden terugbetalen en c1it jaar eil1cligen met een batig saIda. 

Finantieel Rapport van de Heiden Zending van 1 Juni, 1910 
tot.1 Juni,1911. 

Ontvangen van:~ 

Classis Ostfriesland, ongeveer $3.28 per huisgezin' .... $1512.32 
II Hackensack " 2.45" H • I •• 435.98 
II Orange City, H 2.23"" 3040.88 

Pella, "2.02"" 1370.44 
"Holland " 1.86"" 2804.08 
" Zeeland 1.85" " .... -2115.67 
" Gr. Rapids West" 1.49"" 3100.76 
" Gr. Rapids Oost " 1.42"" 2504.08 
"Illinois "1.23"" 2481.42 
" H uelson "1.22"" 1496.04 
" Muskegon 1.12"" 2038.45 
"Pacific "1.00 " 347.49 

Van anderen, met inbegrip een geleende $1000 ........ 1757.12 
Salelo van het vorige jaar ........ , ................ 11047.28 

Totaal ..... , ........................ $36,052.01 

Uitgegeven voor:~ 

R~hoboth ........................ '" ... $ 8200.45 
Hospitaal ........ '., .............. ,.... 12935.53 
Tohatchi ............................. 7377.34 
Zuni ............... > ••••• '" ••••••• " 2827:81 
Two Grey Hills .......... : ......... '" " 2500.00 
De geleende $1000 met % voor 3 maanden 1015.00 
Aigemeene ollkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1069.59 

Geld aan hanell Juni, 1911 .. 

35,925:72 

$ 126.29 
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Pinantiee( Rapport van de Heiden Zending van L Juni, 1911 . 
tot 31 Mei, 1912. 

Ontvangen 'van :-

Classis Grane! Rapids Oost, $1.30 per hujsgezin ........ $ 2,343.99 
" Grand Rapids West, 1.50" " .... , .. 3,219.94 
" Hackensack . 7.87 Il . • . • . •• 1,519.67 
" Holland 1.82"". . . . . .. 2,764.30 
" Huclson 1.16·""....... 1,493.80 
" Illinois 1.39"". . . . . .. 2,858.42 

Muskegon 1.07 " . . . . . .. 1,930.78 
" Orange City 1.75" ,. . .. . . .. 2,541.94 

Ostfricsland 2.89 . . . . . .. 1,335.89 
H Pacific 1.00 ' " " . . . . .. . 398.15 

(" Pella 1.38," " . . . . . .. 1,056.98 
" Zeeland 1.41 . . . . . .. 1,871.09 

Andere inkol11sten, insluitende leening van $1500.00.. '1,666.82 
SaId a van het vorige jaar ...................... : 126.29 

Totaal .............................. $25,128.06 

Uitgegeven voo'r:~ , . 
Rehoboth School en Hospitaa!. ........ $12.488.63 
Tohatchi .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,137.84. 
Zuni ...................... , . . . . . . . . .. 3,666.56 
Two Grey Hills.·..... . .. . . . . . . . . . . . . . . 724.45 
Algemeene onkosten, insluitende de leening 2,232.18 21,949.68 

Saldo 31 Mei, 1912......... $ 3,178.40 

Van dit saldo behoort $ 26.00 tot "Foreign Missions." 
461.93 tot Nieuwe School te Rehoboth. 

50.40 tot Nieuwe School te Zuni. 
1000.00 tot Student in Opleidingsschool. 
1640.07 tot de General Fund. 

$3178.40 

JOHN DOLFIN, Penningmeester. 

Books examined and found correct by:

HARRY A. RIETDYK, 
ISAAC J. FLES. 

Muskegon, ·Mich. 
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Voorstellen van -den Board". . , 

De Synode besl~ite of, en indien aL onder welke'voofwaar
den de "graduates" der Opleidingsschool en Zendingshelpers in 
het ambt kunnen geste1d worden. , -

De Synode machtige den Board 0111 de "claims" van Miss 
K'. Rosbach en Mrs. Cocia Hartog-VV ezeman aan te koopen. 
Deze zijn gelegenin deomnjddelijke nabijheid der Rehoboth in
richting, nooclig voar haar welzijn, en werden speciaal opgeno-
men ten bate der Zending. / 

Vaor Redacteur def Rubriek "Zending," 0111 aIle Zendings
llieuws tijdig en geregeld in "De vVachter" te plaatsen, zag de 
Conferentie gaarne een van de Mjssiollaire dienaren benoemd.· 
Pe Board geeft in overweging of het niet beter is een van zijne 
leden daartoe aan te wijzen. 

De Synoc1e drage aan den Board op een "chapel" te bomven 
te Black Rock, drie n1ijl van het Zuni clorp, bij de nieuwe gou
vernement school, alsook het bouwen van eene pastorie voor den 
Zendeling on~er de Zunies, om dan de auele pastorie te gebruiken 
voor een schoolgebouw, waartoe dringende nood is~ , 

De Synode overwege het verzoek van de Zendelingcn -R. Frij
ling en L. P. Brink om 25 % verhooging van salaris. 

De Synode ov'erwege bet Rapport voor de verdere llitbrei
ding van ons Zendingswerk onder de Navaho Indianen, en drage 
aan den Board op nieuwe stations in beslag te nemen naar de fi
nantien het toelaten en weI in zulke volgorde als den Board bet 
meest wenscbelijk voorkomt. 

De Opleidingsschool Ie Tohatchi, N. M. De Synodc over
wege: 

1. Of deze school te Tohatchi blijve. 

2. Aan den Board opdracht te geven om van jaar tot jaar 
\. het getal studenten te bepciJen voor opname in die School, naar 

behoefte van het Zendingsvelcl. 

3. Of het niet, wenschelijk ware het Literarisch departe
mcnt te vel~plaatsen,naar Rehoboth en om het onderwijzend per-
son eel aiJaar en om de besparing van onkosten. ... 

4. Indien de Synode besluite gehee1 de opleidir".g te Tohatchi 
te laten, dan overwege zij de aanbeveling del' Conferentie in dezen. 

a Ret bezorgen van een bekv.,raam onderwij zer in de Iette-



ACTA SYNOD! 1912 83 

ren, ge\viIlig voor een deel theologische vakken te bestudeeren, 
om zoo noodig bij afwezigheid van den Zendeling zijn plaats te 
vervangen. " 

h. Net zorgen voor een bekwame, huishoudster voor de 
School. Gronden: 

1. De standplaats vroeger gekozen blijkt meer dan ooit de 
geschiktste te zijn. " 

2. De benoodigclheden voor zulk een school zijn aanwezig, 
zooals fuimte, lok-alen, ameublement en slaapvertrekken. 

3. Permanente locatie zal leiden tot be"{ordering dezer zaak 
en tot meerdere wa,ardeering van dit voor de Kerk zoo gewichtig 
werk. 

4. Door taalstudie. ervaring, enz., blijkt Zend.' L. P. Brink 
de- aangevI'ezen man te zijn om jonge mannen te kweeken om te 
arbeiden onder hun eigen volk, de Navafos. 

De Synode machtige den Board om afgevaardigden te zen
den uit zijn eigen midden naar de "Home Mission Council" (zie 
"Banner" van Febr. I, 1912). 

'( De benoeming v~U1 een Field Secretary, die zich geheel zal 
wijden aan de zaak der Zending. 

Met eerbied onderworpen, 
Namens_ den Board, 

M. VAN VESSEM, Seer. 
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BIJLAGE V. 
VERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE ZENDING ON

DER DE lODEN. 

Waarde Broeders! 
Ret is weder cle' raeping uwer Commissie 0111 verslag nit te 

brengen van haren twee-jarigen arbeid en van de ontvangsten 
en uitgaven. Zij kan zulks elDen met blijdschap en dankbaarheid 
aan den Heere; want Hi j beeft geleid en geholpen. De arbeid on
der het Duele volk te Chicago is voortgezet met de kleine kracht, 
waarover wi j beschikken konden. Want denkt eens, ·hoe weinig 
arbeicl er door ons kan verricht worden onder de meer dan twee 
maal honderdduizemf Joden. Ret Evangelie is hun echter voort
durend gepredikt in het openbaar en bij de huizen, tractaten en 
pamphlets zijn onder de loden verspreid. De Heilige Schrift is 
hun tef hand gesteld in 't Engelsch, Duitsch, Hebreel1wsch, Yid
dish, Rot1maansch, Russisch, Fransch. Al de andere werkzaam
heden als onderwijs aan jeugdigen en kinderen; bij~enkomsten 
met ouders en kinderen-- hebben steeds plaats gehad. Het met 
kwistige hand gestrooide zaad zal zeker opgaan, en onder den af
gebeden dauw des Heiligen Geestes, vrucht voortbrengen. 1s
'raels God heeft gesproken, chtt zijn Woord niet ledig tot Hem zal 
wederkeeren, maar .eloen hetgeen Hem behaagt en voorspoedig 
zal zijn in hetgeen. waartoe Hij het zenelt. Onder tegenstand en 
vijanclschap, haat en bespotting wordt ook te Chicago gelijk overal 
elders onder de Joden gearbeid, tach heeft deJ-1eere ons hier' een 
krachtige deur geopend, waaraan ook de steun onzer Kerk kracht 
bijzet, en het ZOll Vaal' deze· Zending en dezen arbeid een groot 
'verlies wezen, als men clien steun er aan onttrok. 

Dat. er kracht uitgaat van het Zendingswerk bewijst de vij
andschap der ongeloovigen. De J oodsche pers heeft haar yolk 
gewaarschuwd voor de: Hebrew ]\1ission. Zij heeft de plaats aan
gewezen, waar J eZllS van Nazareth gepredikt wordt, als de' Mes
slas, aan de "\l aderen beloofd. Maar \\rat de. vijand ten kwade 
heeft gedacht, heeft de Heere ten goec1e geleid. Er kwamen veeI 
meer Joden toestroomen dan vroeger am het Evangelic te hooren. 
\,Vaarom 2011 men n11 dezen arbeicl verstoren? of naar elders ver-. 
leggen? 'vVat winste zou daarin "\-vezen. am dien arbeic1 naar eI
clers te verleggen? Broeders, de arbeic1 onder de loden is niet 
te vergcefs. Naar de proportie van menigte en werkkracht, is 
gcen Zendingsarbcid zoo rijk gezegend als die onder de Joden. 
U \ve Commissie vra?gt met erl1pt den steun del' ~erk \roor de 
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Hebrew 1VIission te ChiCago. Wil men de toelage voor PaterS-Oll 
verdu~belenr het ZOU kunnetI zonder'alln Chicago te ol1ttrekken. 
Ous volk heeft ook wcderriu de afgeloopen t\vee jarcn getoolld 
cen hart te hebben voor deze Zen ding ; het heeft bewezen te ver
staan, w'at de Apostel Paulus zegt: \Vij zijn hunne schulde
naars j 

Ontvan~sten en uitgaven zijn als volgt:-

1 jnni, 1910 was in kas ............ $ 526.44 
Ontvangsten tot Mei 31, 1911 ........ 3815.02 

Dit maakt tezamen ............ $4341.46 

De uitgaven waren:-
Chicago Hebrew Mission, .......... $3000.00 
Paterson ........................... 250.00 
Reiskosten, stamps, Postalcarcls, enz. . 27.45 

Tezamen ....................... $3277.4.1. 

Dit liet in kas I Juni. 1911 ........ $1064-.01 
Ontvangen tot 31 Mei, 1912 .... \ ... 3980.21 

Tezamen ...... -................ $5044.22 
Uitgaven .......................... 3257.90 

DIijft opheden, 1 Juni, 1912 in kas .. $1786.32 

En hiermecle legt uwe Commissie haar werk aan uwe voeten 
ter neer. De God IsraeIs-dit vertrouwen wij-heeft met welge
vallen op onzen arbeid en op de bereidwilligheid onzer Kerk ter 
neergezien. Hit doe U door zijnen Heiligen Geest goecle en wijze 
besluiten nemen in betrekking tot het Zendingswerk onder zi j n ou
de volk, 't \velk Hij niet verstooten heeft., maar voor hetwelk naar 
zijne beloften, de dag cler wederaannemillg aaribreken zal. 
\Vant de Verlosser zal tot Zion komen en ele godde1oosheelen af
wenden van Jakob. En nog is oak de belofte geldend: Wie Is
rael zegent zal gezegend wezen. 

]. L FLES. 



86 CHRIST. GEREF. KERK 

BIJLAGE VI. 
RAPPORT V AN DEN EMERITUS BOARD. 

Voor de Synode van 1912. 

Waarde Braeilers! 
De Emeritus Board vergaderde sinds de Synode van 1910 

v1ennaal en heeft het volgende te rapporteeren. 
Tot onze groote droefheid nam de Heere door den onverbid

delijken dood weg onzen voorzitter, G. VV. Mokma, een broeder 
die zoovele jaren door \voord en c1aad to'onde cen hart te hebben 
voor de Emeritus Kas, en, in den middelijken weg, veel gedaan 
am haar te leiden tot den goeden stand waarin zij nu eenige jaren 
verkeerd heeft. 

Met dankbaarheid ontving de Board van de Classis Orange 
City $181.75 en die van Pella $223.08 meer dan zij schuldig wa
reu, welke sonnnen naar rata verdeeld werden onder degenen die 
ondersteuning genieten. Pas heef! . Classis Pella een tweede 
gratificatie gezonden groat $380.17 die naar rato oak bijzonder 
uitgekeerd zal worden. 

De Board nam de vrijheid orp een lijdenden braeder een en 
andermaal $100.00 toe tezenden en deelde aan een der zusters 
,een 'extra gave, v.djI \Vij meenc1en dat omstandigheden daartoe 
aanleiding gaven. 

De Penningmeester ,vas altijd in staat ieder kwartaal met 
100% uitkeeren. 

Zijn verslag luidt aldus: 

1910-1911. 
Inkomsten ................ $3655.41 
Uitgaven .................. 3040.50 

Saldo ......... , ...... $ 614.91 

1911-1912. 
Inkomsten ................ $4106.26 
Uitgaven ................. 3489.10 

Saldo ................ $ 617.16 
Het Lubbers Fonds bedraagt $1378.86 

De boeken des --Penningmeesters zijn nagezien en in orde be-
vonden. \ - , 
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De Board beveelt de !Delage als volgt aan: 

Voor Juffr. M. J. 'Bosnia ....... $400.00 
'I Ds. Van den Bok. . . . . . . . .. 400.00 
" \" G. Broene ..... '.' ..... 300.00 
II "R. Drukker ......... 250.00 
" JLIffI'. Temple ............. 200.00 
" " Broekstra. -. . . . . .. .. 200.00 , . 

" Remeyn. . . . . .. ... .. 200.00 
" ,. Langereis .......... 200.00 
" " Van Vlaanderen ,:. 200.00 
,,' Weezen J. Van Houten.- ... 200.00 
" Juffr. E. R. Haan ........ 150.00 
" " Stadt. . . . . . . . . . . . .. 150.00 
" " A. Van Houten. . . .. 150.00 
" " Stu it :.. . . . . . . . . . .. 100.00 

Uit deze lijst blijkt, dat toegevoegd werd de naam van Juffr. 
M. J. Bosma; oak gezegd dat die van Juffr. Vorst door overlijden 
niet meer voorkomt, die van Juffr. J. Van Houten door haar heen
~gaan ingevuld werd door de weezen en die van Juffr. J. E. De 
Groot verviel door een tweede huwelijk. 

De namen der aftredende Board leden zijn wijlen G. W. Mok
ma en S. S. Postma. 

De aanslag voor den Rooster blijve gelijk die nu is. 
N amens den Board, 

M. VAN VESSEM, Secr. 
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BIJLAGE VII. 
RAPPORT DER COMMISSIE IN ZAKE KERKHULP . 

• HI aardc B1'oeders! 

Uwe Comm. heeft het genat u een in 't algemeen gut1stig rap
port te kunnen leveren. 'I Kerkhulp verheugt zich in bestendigen 
vooruitgang. Aan collecten \verd in deze twee jaren ontvangen de 
s9m van. $3,942.71, t,erwijl 01' de notes $1,868.95 ;verd afbetaald. 
Waar bl] een vongSynodaal verslag ons volk gel111ddeld nag geen 
llegen cent per huisgeziil in het jaar vaar deze Kas opbracht, klom 
het thans reeds tot over de twaalf cent. 57 gemeellteh genieten 
thans steun ttit Kerkhulp. Uitstaande "notes" beclragen de aau
ziel1lijke som van bijna achttien duizend dollars. Aan eeilige ge
meenten werd hnlp tocgezegd ten bed rage van $1.050 die nag niet 
kon verleend worden. En waar we gezegelld zijn'met tiell zell
delingen die op het veld del' IIHV. Zending arbeiden, geniet Qnze 
Kerk een snelle uitbreiding en komen z\vakke gemeenten te1ken$ 
om hulp aankloppen. Kerkhulp ,is dan ook ,een krachtige steun 
voor de Inw. Zending en diel1de,1i€fde te, genieten van at ollie 
kerken. Er zijn helaas, nag gemeenten die nooit cen collecte Vaal' 
Kerkhulp opnemen, en waa'r de kerkeraclen de gemeente niet eens 
tot geven voor dit zoo noodige werk in staat stellen. Toch wor
den deze nalatige gemce:nten steeds mindel' in geta1. 

UWe,C0l11111. betreurt het verlies van een harer leden, br. G. 
VV. Mokma, die door den dood de strijdende Kerk ontnomen werd. 
Naar zijne gaven heeft hij Kerkhulp gewillig gediend, maar toch 
zou uwe Comm. gaarnc zien, dat de Synode euke! predikanten be
noerne am de belangen van Kerkhulp te behartig'en. Van iemand 

, toch die geen predikant is kan moeielijk verwacht worden dat hij 
in het algemeen met den toestand der kerken op de hoogte is, iets 
wat wel noodig is om over de verzoeken om hulp eenigszins zelf.:. 
standig te kunnen oordeelen. Oak geven we het de Synode ter 
overweging of het niet wenschelijk zou zijn naast de primj secundi 
aan te stell en. 

Voorts is te melden dat er aan het einde van het vorige 
boekjaar een saldo was van $561.96. Aan collecten en 'afbeta
ling kwam binnen de som van $5,811.66. ;Tezamen $6,373.62. 

Uitgaven.waren $5,962.00. Dus nog in kas $411.62. 
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Aan de volgende. gemeent~n werd hulp verleend;-, 
Ada .................. $500 . Muskegou Heights .... $700 
Corsica ........ .. . . . .. 500 . Burdett ,.. . . . . . ... . . . .. 200 
Siebert ............... 100 Sal1born .... : .......... 500 
Randolph ............. 300 Farmington. . . . . . . . . .. 200 
Muskegon IV ......... 500 Winnipeg ............. 400 
Conrad ............... 500 Edmonton .•..........• 400 
Pate\:son. Madison Ave .. 500 Redlal1ds . . . . . . . . . . . . .. 300 
Plover ................ 300 

De volgende 57 gemeenten zijn nog aan Kerkhulp schuldig:-
Edgerton ........... : .. $250 Kandolph ........... $584.60 
Volga " ................ 285 Hitchcock. . . . . . . . .. 47.50 
Redlands .............. 300 Vesper ..... -..... ' .. 270.00 
Edmonton ............. 400 Oskaloosa .......... 555.00 
Winnipeg ..... :, ..... 400 East Palmyra ...... 535.00 
Farmington ........... 200 Monarch .... _ ...... 300.00 
Rusk : ....... ,.. . . . . . .. 95 Sullivan .......... " 570.00 
Sheldon ............... 500 G. R. Plainfield .... 500.00 
Bemis ................ 75 Bishop ......... , ... 285.00 
lreton ................ 605 Holland. 16th Str .. ". 450.00 
Otley ................. 200 _ Rudyard ........... 99.00 
Noordeloos ............ 270 Rochester ........... 320.00 
Atwood ........ , ..... , 60 ByrOl] Center. ....... 418.60 

. Kanawha ............ " 130 Harvey ............. 297.50 
Ellsworth ............. 255 Otley .............. 200.00 
Doon ................. 270 Racine .... : ........ 275.00 

. Kenosha ............. 150 Caldwell ............ 289.16 
Leota ................. 100 Ada. . . . . . . . . .. . . .. 500.00 
G. R. B Heights ........ 400 Corsica ............. 475,00 

Libanon ......... : ... , .. 125 Siebert. . . . . . . . . . .. 95:00 
Passaic II ............. 350 Muskegon IV ...... 475.00 
Hudsonville ......... " 395 Conrad .... .. h ...... 500.00 
Prairie City .... . . . . . .. 425 Paterson, Madison Ave 500.00 
Alamosa .............. 275 Plover ............. 300.00 
Chicago, Ohio : ........ 320 Muskegon Heights .. 700.00 
Pease ........... '.' . . .. 80 Burdett ... 1 • • • • • • •• 200.00 
Grant . . . . . . . . . . . . . . . .. 240 Sanborn . . . . . . . . . . .. SOO.OO 
South F.oardman . . . . . . . sa George. . . . . . . . . . . .. 125.00 
Hnntley .............. 400 Tezamen ......... $17,971.36 

.Met clank voor het vertrouwen in ons gesteld. 
De Comm. voor Kerkhulp. 

T. MANNI. Praeses. 
J. VAN DER MEY, Penn. 
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BIJLAGE VIII. 
RAPPORT DER "WACHTER" COMMISSIE. 

f;f/aarde en ECrtl.'aarde Broeders in onscn I-lecre Jesus Christus/ 

Dwe C0111111issie voor Toezicht op "De \Vachter" heeft het 
genoegen 0111 het volgende ter uwer kennis te brengen: 

, 1. Overeenko111stig het Reglement door de vorige Synode 
haar gegeven, l110cht ze in het belang van ons kerkelijk: orgaan 
werkzaam zijn. Zij vergaderde daartoe in de twee jaren die 
voorbijgingen twaalf malen. 

2. Al spoedig na de vorige ..synode 1110esten de contracten 
met den Administrateur en den Drukker vernieuwd vmrden, wat 
uitgevoerd wen1. Deze contracten loopen tot den eersten Sept. 
1912. 

3. Den eersten Sept. 1910 \verd een overeenkomst a,ange
gaan met de Uitgevers van The Ba1tl1CI~, waarin bepaald werel 

-': dat .Mr. J. Van Ess voor The Ba.nner werkzaam zijnde, ook te
vens ,Voor De rVachtcr zou werken, tot verkrijgen van nieuwe le
zers en het innen van leesgelcl, vooral, waar vele lezers ten ach

~ ter waren, opdat het achterstallige van vele j aren ZOU aange
zuiverd worden. 1\11'. Van Ess was voor De TlIa.chter werkzaam 
tot den cersten April, 1912. 

- 4. Advies aan Administrateu[ en HooJdredacteuf werd g{;"
geven zoo vaak' gevraagd werd, wat nog al gedurig voorkomt, 
vooral wat bet plaatsen van ingezonden stukken betreft. 

Den llden Juni; 1911, werel tot onze,smart een der broeders, 
namelijk Broeder Henry Bosch, door cle Synode van 1910 als lid 

. der Conuuissie benoemel, door den dood weggenomen. De Com
missie, als heel de Kerk, verloor in hem cen getrouw lid, te meer 
claar hi i de Coml11tssie ook als secrdaris diende. Broeder A. H. 

'Bosch iiet zich de benoeming als .Col11missie1id in zijns vaders 
plaats welgevallen. Zoo werel het ook noodzakelijk, waar de Pre

, sidenr der COl11missie, Rev. J. VV. Brink, vertrok naar het Zen
dingsveld, een ander lid in zijn plaats te benoemen. Rev. J. Manni 
nam op zich om zijn plaats in de Commissie in te nemen. 

6. I-I e[. finantieele rapport is als volgt:-
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Ontvangsten van Juni 1, 1910 tot 31 MeL 1912. 
Batig Saldo .......... : ............ $ 590.80 
Leesgeld, Nieuwe en oude lezers, ad-

vertenties ...................... 19979.90 

$20570.70 . 
Uitgaven. 

Drukwerk ....................... $11832.40 
Commissiegelden .. ,.............. 2347.30 
Redactie ......................... 1359.33 
Bladen, Cuts, enz. . ............. '. 94.98 
Administratie .................... 789.10 
Wachter Comm. Exp. ............. 27.30 
Postzegels, enz .................. 76.86 
Premies en verz. -. . . . . . . . . . . . . . . . . 871.00 
Theologische School .............. 3000.00 
.Tuni I, 1912 Batig saldo .......... 172.43 

. $20570.70 
7. Behalve enkele zaken die reeds op het Agendum voor de 

Synode voorkomen in verbancl 111et De Wachter, heef~ uwe Com
missie nog het volgende voor uwe aandacht te brengen: 

De Synode geve de Commissie het recht 0111 de "Ivlail-lijst" 
het eigendom der Kerk te doen worden, opdat aile moeilijkheden , 
zouden kunnen worden voorkomen, indien het drukken der Wach
ter -eens in andere handen zou 111geten overgaan. 

8. De Commissie kan met vrijmoedigheid het gehe"le Wach
ter-personeel, ,vat de redactie hetreft, tot herbeno~ming aanbe
velen. 

9. 'Nog kande Commissie meoedeelen, dat wekelijks 7500 
Wachtel's gedrukt worden. Het hoogste cijfer is nog niet be
reikt. Er zijn altijd nog velehuisgezinnen in onze Kerk, die De. 
Wachter niet lezen. Ziende op het groote nut dat De Wachter 
afwerpt, moest er meer belangstelling gevonden worden om De 
Wachter aan te bevelen als nuttige, ja als noodzakelijke leesstof 
vaar het gezin. Macht claar de Synode deze aanbeveling den 
Ambtsdragers ten zeerste op het hart kunnen gebonden worden. 
Een kerkelijk mensch behoort zijn kerkelijk blad te 1ezen. 

lVlet eerbied en onderworpenheid, 
, U we Commissie, 

]. MANNI, Praes. 
A. H. BOSCH, Scriba. 
PROF. W. HEYNS, 
REV. P. EKSTER. 
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BIJLAGE IX. 
\ 

RAPPORT"DER COMMISSIE IN ZAKE lODEN ZEN
DING. 

Aan de Synode der Chr. Gere!. Kerk in Amerika. 

Eer'lvaarde Broeders en V aders! 
Onze COIl1missie heeft de eer het volgende U· ter overweging 

aan te biepen .. Het is cen verblijdend teeken dat de overtuiging 
ook onder ons volk, hoe langer hoe meer veld \'lint, clat het oude 
Bondsvolk, .,de bcminden om der vaderen wil,',1 niet langer van 
het Evangelic cler zaligheid verstoken l11ogen, blijven. De zen
ding onder de J oden kan clan oak niet verwaarloosd worden, zon
der ongehoorzaam te \varden aan het uitdrukkelijk bevel van 
ChristLls. "F'redikt het Evangelic aan aile creaturen," De Jo
den dus niet uitgeslotcn. ' Zullen \\;e als Kerk in den zegen dee
len die aIleen verwacht mag worden in den weg van gehoorzaam
'heid aan Christlls' bevel, dan 111,oeten ook wij als Kerk het onze 
ef toe bijdragen, zoover als onze kleine krachten zulks toelaten, 
om alle l~liddelen in het werk te stellen dezen eisch, te 'volbren
gen. 

De Apostelen hebben zich steeds a~n de arde van Christus 
'gehouden: "Beginnende van J eruzalem" en de Heere heeft dietl 
arbeid rijkelijk willen zegenen, De drie-duizend bekeerlingen op 
het Pinksterfeest, zoowel als de vijf duizend mannen die geloof
den, \varen ]oden. En zeHs, toen de Kerk reeds vaste vvortelen 

, had geschoten, en de apostelell eerst jaren daarna zich tot de hei-
denen begaven, bleef toch de orde van hun werk: "Eerst den 
J ood." 

\\1 el is. waar hebbell de J oden als volk zich z\vare oordeelen . 
. op den hals gehaald, door hunne Christus-verwerping en ook later 
door hunne verwerping van het Evangelie, en door het verhinde
ren van de aposte1en in de verbreiding des Evangeli'es. Maar 
hoezeer oak als volk gestraft, het woord van Paulus worde nooit 
door ons vergeten: "God heeft zij'n volk niet verstooten het
welk Hij tevoren gekend heef!." Ten tijde der Apostelen zoo
weI als in onzen tijd, ,is er eeil "overblij fsel naar de verkiezing 
der genade," En 'gelijk toen, zoo heef! ook Israel nn behoefte 
aan het Evangelie des kruises, zaowel als heiden en en l\!lohamme
danen. 

Hun uitraep, "zi}l1 bloed kame over 011S en over onze kinde
ren" mag OilS nooit weerhouden anze verplichting jegens hen na 
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te kome1n. Afgedacht van het feit dat het'een zondige bede. was, 
die feitelijk door duizende- bondelingen heelen ten dage nag in an
d"eren vonn herhaald \vordt in hunne Christus-verwerping, heeft 
Jezus aan het kruis gebeden: "Vader, vergeef het hun want \Zij 
weten niet -\Vat zij doen." Is deze bede verhoord, (en Hem hoorc1e 

,de Vader alti J d), dan gevoelen we oak aanstonds c1at dez:~' voor- . 
"becle des HeilancIs oorzaak ,werd dat duizenclen in Jeruzalem "den 
geloove gehoorzaam werden," waaroncler zelfs "eene groote scha
re der priesteren." En waar de Apostelen hunne tijclgenooten 
die zonde niet in rekening brachten, maar Petrus zelfs zegt: "Ik 
weet braeders dat gij het onwetenc1e gedaan hebt," daar mag 
die Christus-verwerping ans nooit terllghauc1en het "brood de,s 
lev ens" hun aan te bieden. 

De woorden van Paulus "dat de heidenen mede-erfgenamen 
zijn" mogen nooit cloor ons veranderd worden in het allee1ierfge
namen. H et is zeker niet toevallig dat de donkere midcleneeuwen 
gevalgcl zijn op de vcrwaarloozing van de zending onder de Ja
den niet aIleen, maar oak op de hittige vervolgingen die ze in 
schier alIe landen zoo vreeselijk moesten doorstaan. Israel, hoe
zeer ook bezocht 0111 zjjne zonclen, wercl nooit straffeloos verwaar
looso of vervolgd, gelijk omgekeerd de zegen der belofte steeds 
"verd genoten, "lk zal zegenen die u zegenen." . ' , 

Met het oog op ele heerlijke vruchten die dit werk afwierp 
en de gangen del' Goddelijke Voorzienigheid door al de eeuwen 
cler Christelijke Kerk, en met het oog op de beloften Vaal' Israel's 
toeko111st,-om niet te spreken van de groote voorrechten die we 
aan dit volk te clallken hebben-mogen we niet nalaten dezen last 
van ouzen FIeiland te vervullen. . 

Al is het nll \vaar, dat we als kleine Kerk in dit groote land 
onmogelijk al de .loden met het Evangelie kunnen bereik~n", zoo 
meent uwe Commissie toch (ht op een of meer plaatsen zeer ge
voegelijk de zen ding onder de Joden ter hand genomen kan wor
den en dat zulks wenschelijk is. Met volle waardeering voor he~ 
goede werk dat cloor missions buiten onze 'Kerk, en vooral door 
de Chicago, Paterson en Cleveland missions tot stand werel ge
bracht, meenen we tach, in aansluiting met de uitspraak cler Sy
node, ('lat de tijd gekomen is om zelfstandig in clit werk op te tre
den, gelijk ook geciaall' wen} onder ItHvendige en Indianen zen
ding. En wcl om de volgende redenen: 

1. Elke zending die niet van onze Kerk uitgaat, moet, waar 
"de J oden in groote stec1cn wonen, ipse facto uitgaan van kerken 
die op een min zuiver standpunt staan. In vele gevallen op 
beginselen die \ye meer bestrijcien dan begunstigen. De Classis 
Orange City gevoelc1e dit .benvaar, en wil daarom dat de 'kerken 



94 -_. CHRIST. GEREF •. KE_R_K-cc~-,-______ _ 

niet genoodz'aakt zullen worden voor. zulke missions te collectee
rell. Bet niet aanvaarden van cell eigen zendingsveld, ZOll dus 
de sympathie verlammen en de bijdragen verminderen, en aIzoD 
zouden we ontrouw \vorden aan het bevel van Christus. 

2. Al is het waar dat er invloecl van onze Kerk uitgaat, door 
enkele boardleden, op het bestuur dler missions, zoo kan dat tach 
geen overwegende invloed zijn. Een dgen stempel kan moeielijk 
gedrukt. worden, op_het_werk waar·anrleren doorgaans in de meer
derheid zijn. 

3. De groote vraag, of er in Gereformcerden of meer 011-

gereformeerden "geest wordt gev,rerkt, hangt voor cen groat ge
dee1te 'af van de vraag: \velk personed is op het terrein del' zen
dIng \verkzaam? Zoo lang we echter geen eigen zen ding hebben 
zal het niet weI mogelijk zijn am het zendingspcrsonee1 te contro
leeren, en zuBen we dus genoegen moeten nemen met onzen steun ( 
te bieden aan werkkrachten die meer in Nlethodistische en Baptis
tische dan in Geref. richting werken. 

4. De vruchten der zending, de bekeerlingen die de Heere 
ons mocht believen te geven, kunnen aIleen dan, als we een eigen, 
zending hebben in een of meer der J oodsche centras, aan onze En
gelsch sprekende gemeenten ''''orden toevertrouwd. Bij de snelle 
verwatering en moderniseering van vele Amerikaansche kerken 
kunnen 'we hoe langer hoe moeielijkel' zulke bekeerlingen met 
vrijmoedigheid aan hunne leiding t.oebetrouwen. 

5., \VaaT de gaven hoe langer hoe milder vloeien Vaal' deze 
zaak, en we billijkerwijs mogen verwachten dat deze voor een 
eigen zending heel wat zullen vermeerderen, claar bestaan er geene 
ovenvegende' finantieele bezwaren om een begin met dezen a.rbaid 
te maken. En \vaal' het er t.och eens. toe zal moeten komen. mee
nen ,ve dat de tijd daartoe thans rijp is, .ook met het oog op den 
bestendigen groei onzer Kerk. 

Hoezeer we echter ook van de wensi::heli j kheid overtuigd 
zijn, meene echter niemand clat er 'geene groote moeielijkheden 
aan dit werk verbonden zijn. De bitterheid del' Joden tegen het 
Evangelie en de. boodschappers des Evangelies, is niet mindel' 
sterk dan in de dagen del' Apostelen. Veel zelfverloochening 
moet worden beoefend door hen die onder dit yolk arbeiden. 
Vele moeilijkheden moeten worden doorworsteld. En zij die t.ot 
het gelobf komen, moeten zich voorstellen dat ze allerlei mis
kenning en verguizing zullen moeten doorstaan ter wille van 
den Heiland. Ontzaglijke opofferingen. moeten ze zich getroos-
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ten, en ,van familie en vrienden verstooten, \Vordt hun menig
maal door de Christenen niet die broederliefde' en erkenning-ge
schonken, waarop ze billijk mochten hopen. De lie Ide tot 
Christus stelt echfer tot dit anes in staat, en nooit magen we 
wijken van het door ,ons ingeslagen pad, door dat Satan, we ..... 
reId of vIeesch ~ns den weg trachten te belemmen:n. Aneen 
als de Heere den weg toemuurt moeten wij \vijken. Zoolang 
als _cr echter z</ovele tienduizenden Jaden zijn, ,die nog-- nil11t1ler 
"den N aam de'n menschen '-gegeven w'aardoor we zaHg m-oeten I" 

worden," leerden kennen, en het ;,gaat clan henen in de geheele 
wereld" van' kracht blijft, magen wij 011S door geene moeilijk
heden latcn weerhouc1en. 

Wat het plan van arbeid aangaat, meent l1\"le commissie dat 
volgens Hand. 13 de plaatselijke kerk de bevoegdheid heeft 
om te zenclen. Zi j beroepe voor dezen arbeid iemand die in het 
ambt stao!, een bedienaar des Goddelijken Woords. Dit sluit 
niet uit dat er allerlei voorbereiclende arbeiel verricht kan wor
den door helpers. Eet doel moet zijn: ~,Den J oden overtui
gen dat Jezus is de Christus." Blijkt het dat niet aanstonds 
een bedienaar des vVoords verkregen kan worden, dan ,vorde 
een geschikt plaatsvervanger gekozen om voorbereidend tc 
werken. 

2. De roepende gemeente, (die elesg~wenscht in overleg 
kan treelen met naburige gemeenten), neme,_ cen zeker deel van 
het salaris voor hare rekening, en het ontbrekende warde be
taald Ult de algemeene kas. 

3. De Synode benoeme een vi j ftal depntaten (buiten de 
roepencle gcmeente 'am) en geve deze ,deputaten in last: 

a. Onze kerken voor tc lichten hoe het best dezen arbeicl 
aangevangen kan worden; 

b. lVlet ele kerkeraden in de centras cler J odellbuurten, in 
bverleg te treden ten einde inzonder-heid claar) ,vaar ele Heere 
onze kerken plantte, te arbeiden. en die kerkeraclen te bewegen 

, den arbeicl zoovee1 1110gelijk te steunen. 
c. Dat bij de beroeping van den missionair beclienaar des 

\i\T oords en bij het aanstellen van de 'hulpcliensten, het aankoo
pen van lokaliteit. het beheer der finantieri,. en de bepaling van sa- f 

larissen, de kerkeraclen in overleg treden met cleze deputa
ten. 

d. De kerken op de hoogte te houden met den arbeicl en 
haar voor te lichtcn aangaande ,"vat gedaan client te worden. 
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4. Een geschikte lokaHteit worde eel'st gehuurd' in een 
Jodenbuurt, "vaarin op geregelde uren des Zonda'gs en in de 
'week warde gepredikt. Bijbellezingen en andere· Ineetings 
worden claar g€houdcn en er zij tevens cen leesza,al aan verhon
den. Door het persoonlijk bezoek, traktaatverspreic1ing en 
door alles wat c1ienstbaar kan zijn om den "Jaden te overtui
gen dat Jezus is de Christus,' warde ge\verkt, natuurlijk in de 
taa! waarin de J oden bereikt kunnen worden. De zendeling
helper zal bij voorkeur goed tehuis zijn in het' Engelsch, 
Duitseh en Yiddish. \Vie tot bet geloof komt trachte ~nen aan 
te eloen sluiten aan kerken van Geref. beli j denis. 

5. De deputaten trachten cen ge111~ente te vinden die in 
den Naam des Heeren roept en zendt, er al de arbeid warde ge
regeld in overleg met de deputaten. De deputaten verdeelen 
onder zich de verschi1lende functies, behee1'en de finantien en le
veren geregelcl rapport op den daartoe bepaalden tijcl. Zooveel 
mogelijk worde aIles geregeld in overleg met de raepende ge
meenten. 

\Vat het terrein van arbeicl aangaat, we gevoelen de moei-, 
lijkheid 0111 een plaats te kiezen, omdat er op zeer veel verschil;
lende plaatsen zoovele duizenden Jaden zijn die nog nimmer 
het Evangelie hoot-den. vVe meenen er echter op te mogen 
wijzen, dat in de keuze naal' de wenken der Voorzienigheid 
gehandeld moet worden, en dat we inzonderheicl claar moeten 
werken, (of in de nabijheid) waal' wij gemeenten 0nze1' kerk 
hebben. 

De meer clan 12,000.000 Jaden die in bijna aIle deelen der 
aarele verspreicl zijn, wonen bijna allen in groote' steden. En 
dan valt onze aandacht op plaatsen' als N ew York en Paterson, 
Chicago en Cleveland. In Chicago zijn 180,000 J aden, in Cle
veland ruim 75,000 met tienduizenden in kleinere steden als 
Dayton, Lima, Toledo, Finley, en een 50,000 in Detroit. Te
meer clenken we aan deze steclen omdat onze ke1'k de missions 
daar min of meer gesteund heeft. I In de laatste jaren ontving 
de zencling in Chicago bijna uitsluitend den steun der algemee
ne kas. Oeze op eens gehed te onttrekkcn zou wellicht min
del' geradcn zijn. De nlIissions in Paterson en Cleveland zijn 
nog slechts enkele jaren oud. Op aIle drie plaatsen hebben man-. 
nen onzer ke1'1<: zitting in den board. . 

Het commissielid te Paterson mecnt dat \yaarschijnlijk die 
zeneJing zander uitgaven voor dc kerk ZOU kunnen worden 
overgenomen_ D~ zendeling te Cleveland staat zcer gunstig 
bekend bi j al de onzen die met hem in aanraking kwamen, en 
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het zou moeili j k 'gaan iemancl' te vinden die 11.1eer voor onze 
beginselen en onze kerk -gevoelt, en·,die zelf als rabbi is 'opge
voed. Ter 'eene zijde gevoelt uwe 'commissie het aant:r;ekkelij
k;e om een nieuw veld te bezetten, of een zwakke jonge zen
ding over te nen~en; tef. andere zijde zau het overnemen van 
een tak van ele Chicago Mission enkelen beter toeschijnen. 

Uwe cOl11l11issie meent cIat we thans ol1mogelijk verder 
kunnen gaan dan slechts op deze plaatsen te wijz.en. Er zal veel 
afhangen van (Ie' wenken ,eler Voorzienigheid en ele gelegenhe
den die bij onderzoel:e naar een ~n ander zich zullen voorcIoen. 

Met blijdschap en 'veel genoegen mag, ten slotte uwe com
missie constateeren cIat er cloat onze kerk -'lief de getoanel wordt 
voor dezen tak van Gods koninkrijk. Veel is reeds gedaan en 
wordt nog gedaan voor de zending onder de J oden. Bi j . het 
verkrijgen van eeil eigcn zen ding, twijfelen we niet of er zal 
.nog veel meer gedaan worden, hetwelk ook nooclig zal zijn. 

Dat zal geschieden wanneer de kerl:': gevoelt dat het hare 
zending is; wanneer ze er meer direct mee in verband staat. 
De Joden zending worde derhalve meer in onze kerken bepleit 
en besproken, en worde door geschrift meer onder de aandacht 
val) ons volk gebracht. 

]'vIet eerbied onderworpen, 
Uwe Coml11issie, 

S. S. VAN DER HEIDE, 
J. R. BRINK, 
W. P. VAN WIJK, 
P. STAM. 
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BIJLAGE X. 
ZENDINGSORDE DER CHR. GEREF. 

,KERK VOOR DE ZENDING ONDER 
DE HEIDENEN. 

(Vastgesteld door de Synode van 1912, Acta, 
Art. 27.) . 

Arfikel 1. 
Om goede orde te onderhouden in het werk der 

Heidenzending· is noodig regelingen te treffen voor _ 
de samenwerking der plaatselijke kerken, der meer
dere vergaderingen, en der arb eiders op het zen
dingsterrein; waaro\;er hier-na ordelijk zal gehan
'deld worden. 

VAN DE PLAATSELI]KE KERKEN. 

Artikel 2. 
Elke kerk is verplicht aan het zendingsbevel des 

Heeren te vol do en door het uitzenden of help en uit.., 
zenden van een Dienaar of Dienaren des \Voords 
onder de Heidenen. en heeft zich in alles wat daar
op betrekking he,eft, te binden aan de bepalingen 
dezer Orde, tenzij de Synode in bijzondere gevaI
len hierop uitzondering zou willen maken, 

Artikel 3. 
Elke kerk is geroepcn te zen den of tc helpcn 

zenden naar het terrem of de terreinel1 door de 
Synode aanvaard. 

Artikel 4. 
De roeping van den l\Iissionairen Dienaar· des 

Viloords gaat uit van de plaatselijke kerk, oJ de gc
combincerde kerken. volgens Art. 4 der Kerkcnorde 
en de verdere bepalingen dczer Zendingsorde. 

Artikel 5. 
De bevestiging van den :\lissionairen Dienaar des 

Vvoords gescbiedt naar het formulier door de Sy
node vastgesteld; en in tegenwoordigheid van een 
of meerderen del' Classi~ale Zendingsdeputaten. 

-- Artikel 6. 
lJe aanstclling van al1e helpers van den Miss. 

Lienaar des VI/ oords, de regeling van zijn en hun 
werk en de behartiging van al de belangcn van d~n 
aanvaarden post gaat uit van ~de zendende kerk (of 
kerken) in overleg met de Classicale Zendingsdepu
taten, die intijds verwtttigd worden van de voor de 
behandeling van deze zaken tc honden kerkcraads-
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vergaderingen, opdat zij aldaar zitting kunnen nc
men met adviseerende stem. 

De school dienst, medische dienst en de industri
eele inrichting, kunnen wegens hun niet ambtelijk 
karakter, hunne algemeene beteekenis yoor geheel 
de zen ding, en de bijzondere zorgen er aan verb on
den, gevoegelijker door de gezamenlijke kerken 
worden waargenomen, en zullen dus uit de Alge
meene Kas worden v~rzorgd, en 'door de Synodale 
Zendingsdeputaten naar opdracht van de Synode 
worden beheerd. Indien echter eene plaatselijR-"c 
kerk of kerken te ,zamen een zeker deel van deze 
hulpdiensten geheel voor hare rekening finantieel 
en adplinistratief wenscht te nemen, kan zulks ge
schieden, en weI naar denzelfden regel, in. deze Orde 
voor de overdracht aan roel'1end~ kerken vastgesteld 
(zie Art. 11, Art. 15a, Art. 20), terwijl geheel de re
geling en besturing zal geschieden in overleg met 

, de Synodale Deputaten voor de Heidenzending. 

Artikel 7. 
De zendende kerk (of kerken), houdt toezicht op 

helijdenis en wandel van het zendingspersoneel en' 
van de bekeerlingen op haar post. 

Artikel 8. 
De zendende kerk (of kerken), zorgt voor aIle 

uitgaven op haar zendingspost. 

Artikef'9. 
Waar eene kerk finantieelen steun be hoeft, zoekt 

ze dezen allereerst binnen den kring harer Classis, 
terwijl ze geen .contract sluit met andere kerken 
zander de goedkeuring der Class is. Waar de ker
ken der Classis haar niet voldoende kunnell steh
nen, zoekt ze door de Classis steun bij cene. gena
buurde Classis of Classes, welke steun echter nlet 
kan geboden zeuder overleg met de Synoce ut ll(lre 
deputaten voor de tending, die tevens de te sluiten 
contract en hebben goed te keuren. In zeer drin
gende, onvoorziene .omstandigheden kunnen de depu
taten der Synode voor de Zending geld en toestaan 
uit de Algemeene Kas, gehoord hebbende' het advies 
der betrokken Classis of Classes, of hllnner depllta
ten voor de Zending. 

Artikel 10. 
In aIle door CIassis of Synode bepaalde gevallen 

handelt de Raad, lier zendende kerk (of kerken), in 
overleg met de door deze vergaderingen belloemde 
'Deputaten, en bij verschil tusschen den kerkeraad en 
deze Deputaten stelt de kerkeraad de zaak in hand-en 
der e.v. Classicale vergadering. (Zie __ verder. Artt. 
19 en 24.) 
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A'rtikel 11'. 
Elke -kerk is \:crplicht bij te dragen naar Syno

daal besiuit, voor de Algemeene Kas der Heiden
zen ding. 

Artikel 12. 
De organisatie eener Inboorlingenkerk geschiedt 

door de zendende k~rk, (of kerken), met adv,ies en 
onder goedkeuring def Class is. Deze kerk behoort 
onder de Classis def zendende kerk tot ze in staat is 
de- zendingsbeJangen van den post waarop ze tot 
openban~1g kwam zelve te behartigen. 

VAN DE MEERDERE VERGADERINGEN. 

a. Van de Classis. 

Artikel 13. 
De Classis oordeelt met de Synod ale Zendingsde

putaten of de roepende kerk (of kerken), vol do en de 
middelen kan aanwijzen ter voorziening in de fi
nantieele behoeften van den arbeid qp haar post, en 
of de door de roepende kerk genomineerden aan -de 
voor hen gest'elde eischen voldoen. 

Artikel 14. 
De examinatie van de geroepenen tot den Dienst 

des \Iv oords onder de Heidenen' geschiedt naar 
Art. 4 der Kerkenorde, en loopt, behalve over de ge
wone, mede over de Missionaire vakken. Ook zij 
die alreede in den Dienst des \iV oords zijn, zullen 
door de Classis der roepende kerk in de Missionaire 
vakken worden geexamineerd. Voor de Missio
naire vakken doet zich de Classis bijstaan door 
minstens twee van de Synodale Zendingsdeputaten. 

Artikel 15. 
In tuchtzaken ·betreffende Missionaire Dienaren 

des' Woords, helpers, en bekeerlingen, heeft de Clas
sis dezelfde taak als ten opzichte van andere ambts
dragers en leden. 

Artikel 16~ 
Elke Classis benoemt uit en voor eigen kring een 

aantal Deputaten voor de Zending onder de Heide
nen 

Artikel 17. 
Deze Depntaten voeren de opdrachten der Clas

sis uit, en hebben op aIle vergaderingen van kerke
raden, waar hunne tegenwoordigheid wordt ver
eischt, zitting rhet adviseerende stem, en waar ze 
zich bezwaard gevoelen over eell besluit van den 
kerkeraad (of kerkeraden), in zake de Zending, zal 
de beslissing aan de e.v. Classicale vergadering wor
den overgegeven. Ze stellen zich zooveel mogelijk 
op de hoogte met de bel~ngen van de door: eene 
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kerk of kerken der Classis betrokken post of po.sten, 
handelen in zaken, rakende _ de ondcrlinge samen
werkj'ng.en,met de genabuurde Classis of hunne' De
putaten. trachten den Zendingsijvcr binnell den 
kring der Classis aan te wakkeren, en geven op elke 
Classicale vergadering verslag van, hun arbeid, ter
wijl ze in hUll rapport de Classis met de nooc1ige in
forma tie en adviezen dienen. 

Artikel ~8. 
Bij verschil tusschen Classis en SynodaJe Depu

tat en stelt de Classis de zaak in hanclen der Synode. 

h. Van de Synode. 

Artikel 19. 
De Synode stelt het Zenclingstel~rein of de Zen

dingsterreinen der gezamenlijke kerken vast, deelt 
ze in, bordeelt of eene roepende \kerk (of kerken);_, 
den door haar begeerden post kan betrekken'. 10-
dien de Synode niet in zitting is, kan dit laatste ook 
geschieden door cle Synoaale Zendingscleputaten. 

Artikel 20. 
Zij bepaalt de ve'reischten waara an eene kcrk be

hoort. te volcloen 0111 te mogen roepen, en waaraan 
een Dienaar behoort te voldoen o.m geroepen te 
kunnen 'worden. 

Artikel 2l. 
Ze bcnoemt een vijftal Deputatcn voor de Zen

d'ing onder de H eidenen. 

Artikel 22. 
Deze Deputaten voeren de opdrachten del' Synode 

uit, en zorgen voor de geregelde inspectie van het 
,Zendingsterrein: of de terreineti cloor een of meerde-' 
.ren uit bun kri'ng. Ze Iaten zich incorporeeren als 
Board of Trustees voor de Heiden Zen ding def Chr. 
Ger. Kerk am te kunnen hande1en naar Art. 24 der 
Zendingsorde, administreeren de Algemeene Kas der 
Heidenzending, en heoordeelen, inzooverre de Sy
node dit niet kan doen. welke steun zenclende ker
ken naar Art. 9 dezer Orde ontvangen. Op alle ver
gaderingen van' kerkeraden en Classes, waar hunne 
tegenwoordigheid volgens de Zendingsorde wordt 
vereischt, hebben ze zitting met adviseerende stem, 
en waar ze zich bezwaard gevoelen over een besluit 
van kerkeraad of Llassis in zake de Zending, zal 
de beslissing aan de e.v. hreedere vergadering wor
den overgegeven. Ze dienen kerkeraden en Classes 
desgevraagd van. advies, en geven de noodige of ge
wenschte voorlichting in bet va,ststellen van allerlei 
reglementaire bepalingen' va or de samenwerking 
-van den kerkeraad' (of· kerkeraden), en de arbeiders 
op het Zendingsterrein, en bij' het opstellen der 'con-
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tracten naar Art. 9 def Zendingsorde. Ze'! zorgen 
voor geregelde publicatie in de kerkelijke bladen van 
wat ap onze -Zending betrekking heeft, en van an
dere zendingslectuur, en doen alles wat dienen kan 
tot aanwakkering van den Zendingsijver der kerken. 
Ze geven volledig verslag ap elke Synode en dienen 
in dit rapport de Synode van de noodige adviezen 
'en informaties. 

Artikel 23. 
De Synode beslist ten finale ,- in alle geschillen 

tusschen hare gedeputeerden en de Class is, en in 
aile gevallen van appel. 

Artikel 24. 
De Synode heeft de zorg voor het Zendingsve1d 

tegcnover derden, b.v. de overheid, en ande're ker
ken. Ze benoemt hare Deputaten voor de Zending 
om als Board of Trustees ap te treden v,oor aIle be
zittingen op het Zendingsterrein, en am op wettige 
wijze legaten en gelden te ontvangen en te behee
ren, welke bestemd zijn voor de Algemeene Kas der 
Zending, of voor hulpdiensten. Tevens benoemt ze 
deze Deputaten om haar te vertegenwoordigen bij 
andere Kerken. 

Artikel 25. 
De Opieidingsschool staat onder het beh-eer van 

de SynodaJe Deputaten naar opdracht van de Sy
node en wordt uit de Algemeene Kas verzorgd. 

VAN DE ARBEIDERS. 
Artikel 26. 

N evens de Dienaren des Woords en hunne hel
pers (tolken, colporteurs, etc.) werken op het Zen
.dingsterrein Missionaire arbeiders in den School
dienst en den lVl edischen Dienst. 

Artikel 27. 
Een Missionalf Dienaar des Woords behoort de 

hoedanigheden te bezitten van een -Dienaar des 
Woords in gewonen Dienst. Boyendien moet hij 
vrij zijn van organische ;g"ebreken, welke hem ver-
1110edelijk voor den Diehst op het Zendingsterrein 
ongeschikt zouden maken, en is het' in den regel ge
wenscht, dat hij bij het aanvaarden van zijn werk 
niet ouder zij dan 35 jaar. 

Artikel 28. 
I ndien de Missionaire Dienaar ongeschikt blijkt 

te zijn voor den Zendingsarbeid, waartoe hij ge
roepen wo,rdt, zal met hem gehandeld worden naar 
Artt. 11 en 13 der Kerkenorde. 

Artikel 29. 
De Missionaire Dienaren des Woords nemen den 
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Dienst des \i\foords en der Sacramenten waar, zor
gen voor de geestelijke beJangen van alle ar-beiders 
bekeerlingen en heidenen op him post, bereiden d~ 
bekeerlingen op eigen kerkelijke organisatie voor, 
en rapporteeren geregeld van hun arbeid aan hun 
kerkeraad (of kcrkeraden), en de Synod ale Depu
tat en. 

Artikel' 30. 
De arb eiders in den Schooldienst en den rdedi

schen Dienst rapporteeren geregeld van hun arbeid 
aan de SynodaJe Deputaten. 

Artikel 31. 
Naar behoefte houden alle arbeiders op het Zen

dingsterrein algemeene vergaderingen, en ,die van de 
enkele posten bijzondere, en tevens elke categorie 
'van arbeiders afzonderlijke, (b.v. de Dienaars des 
Woords, die van den Schooldienst en van den Me
dischen Dienst afzonderlijk) 'am de belangen van 
hunne respectieve werkkringen te behartigen en des
gevraagd dienaangaande aan de betrokken kerke
raden en Classes en aan de S~node te rapporteeren. 

Artikel 32. 
Al de arb eiders houden toezicht op elkanders be

lijdenis en wandel, en indien een hunner op erger
lijke wijze tegen de zuiverheid der leer of de vro
migheid des wandels zondigt, zendt de vergadering 
der Dienaren des Woords Qnverwi]ld bericht aan 
den kerkeraad onder wiens toezicht hi] staat, opdat 
deze met hem handele. 

Artikel- 33. 
Tot de instelling der ambten op het Zendingster

rein wordt overgegaan zoodra een genoegzaam aan
tal geloovigen aanwezig is, die tot kerkformatie 
will-en kamen, en onder hen gevonden worden, die 
voor deze ambten behoorlijke gaven hebben ont
van gen. Over de vraag of deze toe stand op eenige 
plaats is~ ingetreden, wint de Dienaar des Woords 
op dien post eerst het advies in van de afzonderlijke 
vergade~ing van de Dienaren des Woords en zendt 
tegelijk met het verzoek dier geloovigen, genoemd 
advies en hare eigene voorstellen aan den Raad der 
Zendende kerk (of kerken), 

Artikel 34. 
Deze artikelen, de wettige ordening van het werk 

der. Heidenzending aangaande, zijn alzoo g~steld en 
aangenomen met gemeen accoord, dat zij, zoo het 
profijt der kerken anders vcreischte, veranderd, ver
meerderd, of verminderd mogen en behooren te 
worden. N ochtans zal het geen bijzondere kerk of 
Classis vrijstaan zulks te do en, maar zullen zij 
naarstigheid doen am die te onderhouden totdat 
anders van de Synode vCl,"ordend wordt. 

, 
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OYERGANGSBEPALINGEN. 

Artikel 1. 
\De Synode make" een he gin met de invocring del" 

. N ieuwe Zendingsorde door de in haar genoemde 
Deputaten te beUDCll1.cn en hun den arheid in de 
Zending'sorde hun aangewezen te doen verrichten, 
"inzoover de oillstandighedcn dit toeJaten. ' 

Artikel 2. 
Deze l)~putaten wekken den Zendiugsijver der 

kerken voortdurend ap, en treden, zoo naoelig, in 
correspondentie met kerkeradcl1, 0111 ze aan te zoe
ken tot het aanvaarden van cen door de Synode be
zettcn Zendingspost. 

Artikel 3, 
Een Zendingspost, waaraan cen door de Synode 

beroepen Missionaire • Dienaar des Woords ,verb on
den is, lean niet overgaan aan cene kerk (of kerken), 
zander roeping vat:J- dien Dienaar door den Raad 
dier kerk, (of kerken), en aanneming ~van dit beroep 
door dien Dienaar. Mocht die Dienaar zuIk eene 
roeping onaannemelijk achten, zoo oordeelt over 
het geval de e.k. Synode. 

Artikei 4. 

\ 

Totdat aIle door de Synode bezett,e posten zijn 
overgedragen, hebben de Deputaten de zorg· vdor 
den geregeIden gang van den arbeid aldaar, zooveel . 
mogelijk volgens de Zendingsorde, zoover noodig 
voIget1s het ;bestaande reglemcnt, onder verant
woordelijkheid aan de Synode. 

Artikel 5. 
Zoodra allc door. de Synode bezette poste'n zijn 

overgedragen, treden deze overgangsbepalingen bui
·ten werking, daar de Deputaten ten opzichte van 
aIle door roepende kerken bezette posten aIleen 
mogen handeIen voIgens de Zendingsorde. 

----------------- .-~-.--------~---~--
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. BIJLAGE XI. 
SIMPLIFIED FORMS FOR USE ON JVj:IS

SION FIELD. 

(Art. .17, XIlI, Acts of Synod of 1912) 

FORM FOR. THE ADMINISTRATION OF 
HOLY BAPTISM. 

There are three things we must know about hap- \ 
tisn~. 

The J-irst is tliat we are born in sin. and therefor 
are sinners by nature, so that we can not enter into 
the kingdom of (;od, unless we are born again. Be
ing baptized with water teaches us this. It is a sign 
to us that Otlf souls' are unclean, sinful in the sight 
of God. and that we must look for cleansing from 
sm and for salvation, not in ourselves, but in the 
Savioul". -

Secondly holy baptism teaches us that our sins 
are washed away thru Jesus Christ. That is why 
we are baptized in the name of the Father, and of the 
Son and of the Holy Ghost. For when we are bap
tized in the name of the Father, the Father there
by makes it sure to us, that he made an eternal 
covenant with us. This means that he takes us for 
his children. and members ,of his family forever. He 
therefor will provide us with every good thing, and 
will keep all evil away from us, or turn it to our 
good. And when we are baptized in the name of \ 
the Son, the Son makes it sure to us, that because 
he suffered and died in our place. our sins are wash
ed away. He m~kes us share in his death and resur
rection. so that we are now freed from our sins and 
accounted righteous before God. And when we are 
baptized in the name of the Holy Ghost, the Holy 
Ghost makes us a sure promise, that he will make 
his home in our hearts and will sanctify us to be 

'members of Christ. He will make us have the 
things Christ has, earned for us, the washing away 
of our sins, and the daily ren~wing of our lives, till. 
at last pure and holy we shall stand among God's 
elect in life eternal. 

Thirdly, holy baptism is a covenant. To every 
covenant. there are two parties; and in,this mattel
God is the one party, and we are the Other party. 
N ow we have heard of the things God makes sure 
to us in baptism; the next thing for us to know is 
what he expects us to do; and this it is: We must 
obey him. 'vVe must cleave to this one God, Father, 
Son and Holy Ghost. We must trust in him and 

.' love him with all our heart, and' with all ~)Ur 'soul 
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, \ 
and with all our mind and with all our strength. 
We must forsake the world, crucify the life of sin 
that \ve used to live, and walk in a new Cl-nd holy 
life. 

And if sometimes thru weakness i,ve fall into sin, 
I we must not therefore despair of God's mercy; 
neither must we stay in sin, for baptisfIJ is a sure si'gn 
to us, that we have an eternal covenant of grace 
with God. 

FOR ADULTS. 
Those who desire t'0 be baptized nlust first know 

that they are sinners before God, and they must 
make confession of their repentance of sin and of 
their belief in Christ. This is according to the word 
of the Lord Jesus Ch'rist. He commanded his dis
ciples to teach all nations, and then baptize them in 
the name of the Father, and of the Son and of the 
Holy Ghost. And he added the promise: "'He that 
believeth and is baptized shall be: saved." The 
Apostles acted according to this rule. baptizing 
those that made confession of their faith and re
pentance. 

It is not lavdul to baptize any adult person, until 
he has been taught what holy baptism means, thru 
the preacQing of the Gospel, and is able to give ac
count of his personal faith by personal confession. 

-" Since therefore you wish to be baptized, that 
thereby you nny surely know that you have be
come (a) member(s) of the Church of God, and 
that it may be known tnat you do not only accept 
the Christian religion, which we have taught you 
a,nd of which you have made confession before us 
privately, but also that you intend and purpose thru 
t,he grace of God to lead a sincere Christian life 
in harmony with your confession. you will answer 
to the questions \ve shall ask you before God and 
before his Church publicly. 

1. Do you believe in the one only true -God. Do 
you believe that in God there are three persons, 
Father, Son and Holy Ghost. That God made hea
ven and earth and all' that is in them, and that God 
keeps this world and governs it. That every thing 
'in the \vorld belongs to God, and that everyone 
must obey him? 

Answer. Yes. 
2. Do you believe that you were born in sin. and 

therefore by nature. entirely unfit to serve God. and 
inclined to sin. That- you have sinned against God 
many times in thought, word and deed. Are you 
heartily sorry for these sins? 

Answer. Yes. 
3. Do you believe that Jesus Christ. who is really 

God and be-came really man,_ by be-ing born of the 
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virgin Mary, is given to you of God to be your 
Saviour. That by believing in him you receive for
giveness of sins, and thru the power of the Holy 
Ghost you are become a member of Jesus and his 
Church? ' 

Answer . Yes. 
4. Do you believe all' the articles of the Christian 

religion as they have been taught you according to 
the Word of God. Do you intend to ,cling to the 
Christian religion to the end of your life. Do you 
reject the religion and the superstitions of your 
own people, and every other that is contrary to the 
Christian religion. Do you promise to stay always 
in communion with our Christian Church not only 
in hearing the vVord, ,but also in the use of the 
Sacraments? 

Answer. Yes. 
5. Is it the purpose in your heart always to live 

as children of God ought to live' according to the 
';Yord of God, 'and to forsake the evil things of 
this world, like followers of Jesus and members of 
bis Church ought to do, according to the Word of 
God. Are you: willing to submit to Christian ad
monition? 

Answer. Yes. 
The good and great God mercifully grant his 

grace a,nd blessing to this your purpose, thru Jesus 
Christ. 

FOR CHILDREN. 
And although our little ~hildren do not under

stand these· things we may not on that account ex
clude them from baptism. For like without their 
knowing it, they are sinners in Adam, so are they 
again received into grace in Christ. God spoke to 
Abraham, the father of. all believers, and th.erefore 
to us and to our children, saying: I will establish 
my covenant between me and thee, and thy child
lren after thee in their generations for an everlast
ing covenant; to be a God unto thee and to thy 
seed after thee. 

The Apostle Peter says the same thing with these 
words: "For the promise is unto you, and to your 
children and to all that are afar off, even so many 
as the Lord our God shall call." Therefore former
ly the Lord commanded that children should be cir
cumcised, which was a sign that they belonged to 
the covenant. Christ also embraced them, laid his 
hands upon them and blessed them. 

Because baptism is come in the place of cir
cumcision, therefore little children are to be bap
tized, because they are heirs of the kingd'om of God 
and of God's covenant. And it is the duty of the 
parents to ~ teach their c'hildren to serve the Lord -as 
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~-- ------. soon as their tender -years allow. That therefore 
this holy sacrameot may "he administered to the 
glory of God, to our comfort and to,' the edit-ication 
of his Church, let us call upon his holy name. 

PRAYER. 
0, Almighty and eternal God. we beseech thee 

that thou wilt be pleased of thine infinite mercy, to ' 
look in grace upon these children. l\Iake them tllru' 
the Holy Ghost members of thy Son Jesus {':hrist, 
that they may be buried with him, into his death, 
and be rai.sed with him in newness of Jife. Strel1g
then them to follow him daily bearing their cross 
joyfully, and to cleave unto him in true faith. firm 
hope and ardent love. Grant them to leave this 
life, which is but a continual death, enjoying thy 
favor, and to appear before the judgment seat of 
thy S.on Jesus Christ at the last day without fear. 
We ask this of thee in the name of Christ Jesus our 
Lord and Saviour. who with the Father and the 
Holy Ghost, one only God liyeth and .reigneth fo-r
eyer. Amen: . 

Beloved in the Lord Jesus. 
You have heard that baptism is an ordinance of 

God to make God's covenant sure to us and to our 
children. Therefore it must be used for that pur
pose and not out of custom or superstition. That it 
may be known that this is in your mind, you will 
answer sincerely to these questions. 

1. Do you believe that, tho your children are 
conceived and born in sin, and hence- are r subject 
to the curse of sin; yet that they belong to Christ, 
and therefore as members of his Church ought to 
be baptized? 

2 .. Do you believe that what is taught in the 
Bihle, and in the articles of Christian faith,_ and 
which is taught here in this Christian Church, is 
the true and complete doctrine concerning salva": 
tion? 

3. Do you promise that when these children be
gin to understand you will teach them and bring 
them up in the fear of the Lord, and that you will 
help them and cause them to be taught therein to 
the utmost of your power? 

Answel'. Yes. 
Then the minister in baptizing shall say: N., I 

baptize thee in the na'me of the Father, and of the 
Son and of the Holy Ghost. 

THANKSGIVING. 
Almighty God and merciful Fathe.r, we thank 

thee that thou hast forgiven us and o.ur children all 
our sins. through the blood of thy beloved Son 
Jesus Christ, and received us thrn thy Holy Spirit 
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as members of Jesus Ch'rist, 'and adopted us ,to be 
thy children, and has,t made the same sure to us by 
holy baptism: We pray thee in the name of Jesus, 
that thou wilt be pleased always to govern these 
children by thy Holy Spirit, that they may be taught 
and brought up in thy fear, and may learn to know 

\ our Lord and Saviour Jesus Christ. That they may 
know thy goodness and mercy which thou hast 
shown to ,them and us. Enable them to live in all 
righteousrtess before thee, under our only Teacher, 
King and High Priest, Jesus Christ, and to fight 
against and overcome si11 to the end that they may 
eternally praise and magnify thee, and thy Son 
Jesus Christ, together with the Holy Ghost, the 
one only true God. Amen. 

FORM FOR ADMINISTERING THE LORD'S 
SUPPER. 

l:3eloved in the Lord Jesus, our Saviour. We are 
now to keep the Lord's Supper as the Lord Jesus 
commanded us to do. 

The Apostle Paul tells us "that the Lord Jesus in 
the same night in which he was betrayed, took 
bread and Iwhen he had given thanks, he brake it 
and said: 'Take, eat this is my body, which' is bro
ken for you, this do in remembrance of me." And 
in like manner also he took the cup after the sup
per saying: 'This cup is the new testament in my 
blood, 'this do ye as often as ye drink it in remem
hrance of me.' For as often as ye eat this bread 
and drink this cup, ye do show the Lord's death till 
he come. vVherefore whosoever shall eat this 
hread and drink this cup in an unworthy way shall 
be guilty of the body and blood of. the Lord. But 
let a man examine himself and so let him eat of 
this hread and drink of that cup; for he that eateth 
and drinketh in an unworthy manner eateth and 
drinketh judgment to himself, not discerning the 
Lord's body," 

Now in order to keep the Lord's Supper propt;r
ly, in the way in which the Lord Jesus wants us to 
keep it, we must do two things: 

First, we must examine ourselves; 
Second, we 'inust keep it in remembrance of Jesus. 
]n examining ourselves there are three things to 

think about. The first thing to think about is that 
we are sinners before God. This should make us 
humble ourselves before (iod, because God hates 
sin with his whole being. Rather than let it go un
punished, he punished Jesus insteaci of us with the 
bitter and shameful death of the cross. 

The next thing we lllust ask ourselves is whether 
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we believe this faithful promise of God, that all our 
sins are forgiven only-because of the suffering and 
death of J eSllS, obtaining thereby a righteousness, 
so perfect as tho we had never done any sin, and 
had always been obedient to God,"just as Jesus was. 

And the next thing we must ask ourselves, is 
whether it is the purpose of our heart, to show 
thankfulness to God \"lth our whole heart, and 
walk uprightly before him like children of God 
ought to do.' Also whether we have put all enmity" 
envy and. hatred -out, of our hearts, and whether it 
is our heart's desire to walk in true lo've .and peace 
with our neighbor. 

All those who feel this way about these things, 
God wants to receive in mercy; such as these h,e 
accounts worthy partakers of the supper of his Son 
Jesus Lhrist. But those who do not feel this way 
about it in their hearts, eat and drink judgment to 
themselves. Those who love sin and are unwilling 
to leave ,the ways of sin, must not come to the 

'Lord's Supper, for they have no part in the King
dom of Christ, 

But hereby is not meant to say that only those 
may come to the Lord's Supper, who are without 
sin. For we do not coine to this Supper to testify' 

,thereby that We are perfect and righteous in. our
selves. No; we confess that on account of our sins 
we are worthy of death. Th'erefore coming to the 
Lord's Supper we ,should not ask whether we are 
without sin, or whether our faith and conduct are 
perfect, but whether we struggle with the weakness 
of our faith and with the sinfulness of our hearts, 
and are heartily sorry for these weaknesses. If it 
is our heart's desire to fight against our unbelief 
and to live according to all -the commandments of 
God, we may be sure that no sin or weakness that 
is still ip. us against our will, can hinder us' from 
being received in mercy and from being worthy par
takers of the Lord's Supper. 

N ow. why did Jesus tell us to keep the Lord's 
Supper? It is that we should remember him. Atid 
how shall we remember him by it? 

By believing it]. OUf hearts that our· Father in 
heaven, sent his dear Son, our Lora Jesus Christ, in
to the world. And that the Lord Jesus took our 
flesh and blood upon him, and bore God's anger 
against sin in our place from the beginning to the 
end of his. life upon earth. By doing this he ful
filled for us all obedience to the law of God and 
righteousness, especially when the weight of our 
sins and the wrath of God against sin pressed out 
of him the bloody sweat in the garden, and 'made 
him c:;ry out on the tree of the cross: "My God, 
My God, why hast thou forsaken me," that we might 
be accepted of God, and never be forsaken of him. 
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his death and. the shedding of his blood he 
the work of our salvation complete 'when he 
"1t is I-inished." 

And that we might firmly beline, that this cter-' 
nal 'salvation is ours, the Lord Jesus in his last sup.,. 
per took bread, and ,when he had given thanks he 

-......,brake it and gave it· to his disciples, and said: 
.. 1 ake, eat, this is my body which is broken for 
you, this do in remembrance of me." In like' man
ner also after the supper he took the cup, gave 
·thanks and, said: "Drink ye .all of it, this cup is; the 
New Testament in my blood, which is she'd for you 
and for many for the remission of sins; this do ye 
as often as ye drink it in remembrance of me." As 
tho he would say: as often as ye eat of this' bread 
and drink of this cup, ye shall remember me, ye 
shall be sure of my great love and faithfulness j.0-
ward you, that whereas otherwise you would have 
suffered eternal death, I have given my bdj::ly to the 
death on the cross and shed my blood ~$, yGu. I 
suffered death in your place for your sin:g;; that. ye 
might have everlasting life. Like food an-d drink 
are given you that your earthly life might be sus
tained, so have I given my body and blood for you 
that in me ye might have eternal life. This is as 
truly as this bread is broken before your eyes, and 
this cup is given you, and you eat and drink the 
same with your mouth, in remembrance of me. 

The Lord's Supper teaches us to put our faith and 
trust in the perf-ect sacrifice of Christ. For by his 
death he has taken away the cause of our death, ·sin, 
and has obtained for us the Spirit of Life. This 
Spirit lives in him and in our hearts, and thereby 

- we have true communion with him, and we have 
part in all his blessings, in eternal life, righteous
ness and glory. 

Besides, by the same Spirit we are united to. each 
other as members of one body in true ,brotherly 
love, as the holy Apostle says: "For we being many 
·are one bread and one body, for we are all partakers 
of that one hread." For as out of many grains of 
wheat one Hour is ground, and one bread baked, and 
as out of many berries pressed together one wine 
Hmveth and l11ixeth itself together. so shall we all 
who by true faith are in Christ Jesus, be together 
one body thru brotherly love, for Christ, our be
loved Saviour's sake, who has so exceedingly loved 
us, and not only show this in word, but also -in eyery 
deed toward one another. 

May the Almighty God and Father of our Lord 
Jesus Christ help us to do this thru his Spirit. 
.A men. _,~I 

That we may obtain all this let us humble our
selves hefore God and with true faith invoke his 
blessing. 
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PRAYER. 
o most rnerciful God and Father, we beseech 

thee that thou wilt be pleased in this supper, which 
we keep in remembrance of the bitter death of thy 
Son Jesus Christ, to work in our hearts thru thy 
Spirit, that we may daily more, and more with true 
confidence' give ourselves to thy Son Jesus Christ. 
Feed and? corhfort our ,arflicted and contrite hearts 
thru the power of thy Holy Ghost with the Brea4 
of Life, Jesus Christ, both God and man, that we 
may no longer live in our sins, but he in us and we 
in him, and thus truly may be made partakers' of 
everlasting salvation. That we may truly and hear
tily believe that thou wilt forever be our gracious 
Father, nevermore iIn_puting our sins to us, and pro
viding us with all things necessary for our bodies 
and for our souls, because thou hast made us thy 
children. Grant us also thy grace that we may al
ways chi" dully follow thee, deny ourselves, confess 
our Sav r, and in whatever may befall us to joy
fully ex""'~ct our Lord Jesus, Christ from heaven, 
where he will make our mortal bodies like unto his 
most glorious body, and take us unto him in eter
nity. 

And may the Lord's Supper strengthen us in ou,r 
undoubted Christian faith, of which we make con
fession with our mouths and hearts say-ing: 

I believe in God, the Father, ,Alrhighty, Maker -of 
heaven and earth. And in Jesus Christ, his only Son 
our L .. ord; who was conceived. by the Holy Spirit, 
born of the virgin Mary, suffered under Pontius 
Pilate, was crucified, dead and buried, he descended 
into hell, the third day he arose again from the,de"ad. 
he ascended into heaven and sitteth at the right 
hand of God the Father, Almighty, from thence he 
shall come to judge the living and the dead. I 'be
lieve in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, 
the communion of saints, the forgiveness of sins, 
the resurrection of the, body and life everlasting. 
Anien. 

That we may now be fed with the bread of life 
Jesus Christ, let us not cleave with our hearts to' the 
external bread and wine, but let us lift them up high 
in heaven, where Jesus our Saviour is at the right 
hand of God our heavenly Father, whither all the 
articles of our faith lead us, helieving that we shall 
be fed and ref.reshed in our souls thru the Spirit of 
God with the body and blood of J esos, as certainly 
as we receive the bread and wine in rell1_embrance 
of him" , 

In breaking and distributing the bread the minis
ter shall say: 

The bread. which we break is the communion of 
the body of Christ; 

(and when l1e giveth the cup): 
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The cup of blessing which we bless' is the com
munion of the blood of Christ. 

After the c~mmun'ion the minister shall say: 
Beloved in the Lor4. -The Lord has now fed our 

souls at his table, let us therefo-re praise his holy 
name with thanksgiving, and -let everyone say in his 
heart thus: 

Bless tl~e Lord, 0 my soul, and' all that is ~ithin 
me bless his holy name. 

Bless the Lord, 0 my soul, and forget 'not all his 
bene/its. 

Who forgivcth all thine iniquities, who healeth. all 
thy diseases. I 

'Nha redeemeth thy life from destruction, who 
crowncth thee with lovingkindness and tender mer
cies. 

The Lord is merciful and gracious, slow to anger 
.and'plenteous in mercy. 

He hath not remembered us affer our sins, nor re
warded -us according to our iniquities.· 

As far as the heaven is high above the earth, so 
great is his mercy toward them that fear him. 

As far .as the east is from the' west, so far hath 
he removed our transgressions from us. 

Like as a father pitieth his children, so the Lord 
pitieth them that fear him. 

\Nho hath not spared his own Son, but hath de
livered him up for us all, and given us all things with 
him. Therefore God commendeth "therewith his 
love toward us, in that while we were yet sinners, 
Christ died for us; much more then being now jus
tified in his blood, we shall be saved from wrath 
thru him. For if when we were enemies we were re
conciled to God by the death of his Son; much more 
being reconciled, we shall he saved by his life. 
Therefore shall my mouth and heart show forth 
the praise of the Lord from this time forth forever
more. Amen. 

THANKSGIVING. 
Almighty God and merciful Father. vVe humbly 

render unto thee the thanks of our hearts. that thou 
hast in infinite mercy, given us thine only begotten 
Son, Jesus Christ to be a Saviour from and a sacri
fice for our sins~ and to be our food and drink unto 
eternal life. We thank thee that thou givest us a 
living faith whereby we are made partakers of such 
great blessings. It has pleased thee ,that thy beloved 
Son J eSllS Christ should .'institute thi-s Supper that 
therehy our faith mlght be strengthened. 0 faith
Iul God and Father, we pray thee, that thru the 
working of the Holy Spirit. this remembrance of 

113 



,114 CHRIST. GEREF. KERK 

the death of our -Lord. and .saviour Jesus Christ, may 
tend to the daily increase of our faith, and more in
timate fellowship with him. Hear us Lord, for Jesus 
Christ, thy Son's sake, in whose name we' conclude 
OUf prayers, saying: 

OUf IFather who art in heaven, hallowed be tVY 
name. Thy 'kingdom come. Thy will be done 'on 
earth, as it is in heaven. Give us this day our daily 
bread; and forgive us our debts, as we forgive our 
debtors; and lead us not into temptation, but deliver 
us from evil. For thine is the kingdom, and the 
power and the .glory, for ever. Amen. 
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BIJLAGE XU. 
REPORT OF THE COMMITTEE TO INSPECT THE 

TRANSLATION OF THE STANDARDS OF OUR 
CHURCH, OFFERED IN THE ACTS OF THE 

SYNOD OF 1910, APP. XIII. 

(Art. 57, XV!.) 

H ollorablc Brethren! 

The committee appointed by the Synod of 1910 (Acta Sy
,nodi, Art. 76, 22) to. inspect the translation into English of our 
Church Standards, takes pleasure to submit the following report. 
A few preliminary remarks of a general ~haracter-.are deemed 
necessary. , 

It has been throughout the aim of the committee to furnish 
as literal a rendering as is compatible with good literary style. 
Its corrections are based in part upon the Latin original as found 
in both Muller and Niemeyer, and in part upon the latest Dutch 

, translation. 
Furthermore, it would suggest that the Arminian Errors, to

gether with the texts quoted be italicized, as has 'been done in 
the Dutch 'editions; and that the same be elone with the texts 
quoted in the affirmative division of the Canons. 

Following are corrections ot suggestions offered: 

CANONS OF DORDRECHT. 
CHAPTER 1. 

1, line 2-Substitute "persevere'" for "continue." 
J .. ----After "obedience" insert "in faith." 
6-Substitute "for these" for "for they." 

13-Insert Acts 13 :48 between John 17:6 anel Ef. 1 :4. 
2, 2-After' "election of God" add "unto eternal life." 

ll-Substitute "this golden chain for "the golden 
chain." 

3, I-Substitute "good pleasure" for "pleasure." 

, -------'--

3, 4--Should read: "does not consist in this that God 
chose certain persons rather, than, others, but 
in this that He chose out' of all." ......... . 

8-11-Should read: "and that He would graciously 
consider this in itself as a complete obedience 
and count it worthy 6f the reward .of eternal 
life." 
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4, 3-....:Substitute ",aright" for'''rightly.'' 
5, 13-Substitute "met" for "accomplished." 

16-Substitute "repugnant" for "opposed." 
21-0mit "etc." . 

6, 2-Should read: "but that some of the elect, any de-
, cree of God notwithstanding." 

7, 4----Substitute "absurd" for "unreasonable." 
Add at end of this paragraph: Rom, 8 :33, 

8, 2-4--Should read: "did not decide either to leave any 
one in the fall of Adam and in the common 
state of sin and condemnation, or to pass .... " 

9, line 2-lnsert after "not merely," "and solely." 
3-Insert before "pleasure," ','good." 
4----111sert before "wort,hier," "better and.'" 

CHAPTER II. 
1, line 3-Insert after "necessity," "profitableness." 

5-Change "complete-and perfect" to i~complete per
fect and intact," 

2, 2-Insert before "covenant," the word "new." 
4--Insert "mere" before "right to establish." 
6-Substitute "repugnant" for "contrary." 
7-Should read: "has become the sflrety and Media-

tor of a better, that is, the new .... " 
3, 9-"Adjl1dge" instead of "think." 

ll-Insel~t after "fruit," "or benefit." 
4, l--":""'lnsert before "covenant/' "new." 

3 ff.-Should read: '-'does not herein consist that we by 
faith, in as much as it ,accepts the merits of 
Christ, are justified before God and saved, but 
in the fact that God having revoked the demand 
of perfect obedience of faith, regards faith it
self and the obedience of faith, although im
perfect, as the perfect obedience of the law." 

14--Insert "a" before "new and strange." 
5, 6----Substitute ."repugnant" for "opposed." 

7-Ef. 2:3 found in Dutch translation, but not 111 

l\1:iiller or Niemeyer . 
. 6, 3-Substitute "imprudent" for "unthinking." 

4--Substitute "as far as he is concerned" for "in so 
far as he, etc." 

Substitute "minded" foi' "desirous." 
5-Substitl1te "equally» for "in the same manner.'~ 
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12 ff.-Should read : "For these, while they feign that 
they present this c1istlllGtioll .... " 

7, t-Should read: "That Christ neither could die, 
nee.c1ed to die, nor did die .... " 

2 ff.-Substitute: "loved" for "loves;" "elected" for· 
"has chosen." 

CHAPTER III~ IV. 
1, I-Substitute "properly" for "truthfully." 

2-Substitute "suffices" for His sufficient." 
7-Add "16" to "and" aJld omit "Rom. 5 :16." 

2, 4-Substitute "can not have been / separated" for 
"could' not be separated." 

4, I~After "really" 'add "-nor utterly." 
0-Substitute "express testimony" for "plain ex

pressions." 
10 ff.-Should read: "Moreover to hunger and thirst 

after deliverance from misery and after life, 
and to offer unto God the sacrifice of a broken 
spirit is peculiar to the regenerate and those 
that are called blessed.' 

13-Dutch translation has Ps. 51: 10. but M iiller and 
Niemeyer have Ps. 51 :19. Ps: 51 :10, and 
,Matt. 5 :6, both emphasize the same truth, viz., . 
that expressed in lines 11 and 12, and do not 
speak of "the sacrifice 'of a broken spirit." This 
very idea expressed in line 13 is supported by 
1's. 51 :19. 

5, 3-Substitute "still left hill1." for "yet allowed him." 
6-----Substitute ",on his ,part" for "from his side." 
8-----Substitute "efficiently" 'for "powerfully." 
I~Omit "both" in line!, nine. and insert "do both" 

before "testify." 
I9-0111it "of Jesus." 

6. I7-Substitute "repugnant" for Hcontrary." 
I7-Either "fixed usage" or "continuous -practice." 

7. 2-Put "as others explain it" in parenthesis. 
I3--;-Substitute "contrary" for "in opposition." 
IS-Before "more" insert "far." 

~j 2-Substitute "potently" for "powerfully." 
II---':"'Substitute "efficiency" for "powers." 

9, 4--Substitute "efficiently" for "powerf,:lly." 
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CHAPTER V. 

1, 7-Substitute "in virtue of' for "through the 'virtue 
af." 

2, I-Omit "not" change to "does indeed provide." 
12-Put. semi-colon after "alone." 

3~ I-Insert "true" before "believers." 
4, S-Change""had" to "having." 

7-Insert after "not" ("meaning: a sin of that char
acter.") 

7-Change "was" to "is." 
5, 7-Change "very works of" to "marks proper to." 

8-Add after "God," "and from the very constant 
promises of God." 

14-Put "1" before "John 3 :24." 
6, 14-Should be "1 John .3 :2, 3." 
7, 2-Before "time" insert "a." 

3-0111it "only" 'in first line and insert '~only" after. 
"except" in third line. 

9, 4----Substitute "Simon" for "Peter" and enc10se in 
parentheses. 

6-0mit "only" in line five arid Insert "only" after 
"Apostles" in sixth line. 

'"The committee supports the changes proposed in 1:1, 10, 13, 
15 and II: 7 of the Affirmative division. of the Canons. 

I, 3-Proposed change not supported. 
6--Eph. 1 :11 is not printed in' Muller nor in Niemeyer. 

14--These texts are-not f.ound in Muller nor in Niemeyer. 
11, 7~Should be: III, IV, 7. . 
The committee did not feel called upon to pass judgment upon 

the question as to the advisability of translating the Conclusion. 

CONFESSION OF FAITH. 
The committee supports the changes proposed in Articles II, 

Vn, IX and XXI. It prefers the translation (Art. XII) corre
sponding to the Dutch version; As to Art. XXXVI no change 
in the English version is offered. According to Acta Synodi, 1910, 
Art. 10 :25 and Appendix X an asterisk should be insertedit\ this 
article, directly preceding the phrase: "but also that they protect 
the sacred ministry," and referring to a note accepted by the Sy
nod. 'fhe committee submits the following translation of the 
note: 

"This phrase, touching the office of the magistracy in its, re
lation to the Church. pl'Oceeds on the principle of the Established , ' 
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Church, whic~ was first applied by Constantine and afterwards 
also III many' Protestant countnes. History, however, does not 
8upport the principle of State domination over the Church, but 
rather the s~paration of Church and State. Moreover, it is con
trary to the New Dispensation that authority be vested in the 
State to arbitrarily reform the Church, and to deny the Church 
the right of independently conducting its O\\1n affairs as a distinct 
territory alongside the State. The New Testament does not 

. subject the Christial~ Church to th\' a\lthority of the State that 
it: should be governed by political measures, but to oqr Lord and' 
~(ing only as an independent territory alongside and altogethe'r 
mdependent of the State, that it may be governed and edified by 
its office-bearers and with spirituai"weapons only. Practically all 
Refqrmed Churches have repudiated the idea of the Established 
Church, and are advocating the autonomy of the churches and 
,personal liberty of conscience in matters pertaining to the service 
of God. 

"The Christian Reformed Church in America, being in full 
accord with this view, feels constrained to declare that it does 
not conceive of the office of the magistracy in this sense, that it 

'. be in duty bound to also exercise political at~thority in the sphere 
of religion, by establishing and maintaining a State Church, ad
vancing and supporting the same as the only true Church, and to 
oppose, to persecute and to destroy by means of the sword all 
the other Churche? as being false xeligions; and to also declare 
that it does positively hold that, \\'ith1n its own secular sphere, the 
magistracy has a divine duty towards the first table of the Law 
as well as towards the second; and furthermore that both ;;tate 
and Church as institutions of God and Christ have mutual rights 
and duties appointed them from on high, and, therefore have a 
very sacred reciprocal obligation to meet through the Holy 
Spirit, who proceeds from Father and Son. They may not, how
ever encroach upon each other's territory. The Church has rights 
of sovereignty in its own 'sphere as well as the State." 

HEIDELBERG CATECHISM. 
The committee supports all the changes proposed. 

LITURGY. 
The eommittee supports the proposed changes and additions, 

but suggests that "continuous" be substituted for "continual" (p. 
129, line 6). The citation in the Marriage Form should read: 
Matt. 19 :3-9. 

, 
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FORM FOR THE INSTALLATION OF .PROFESSORS 
OF THEOLOGY. 

Page 131, line 16-0mit "to," substitute i'required" f.or' "re_ 
quested." 

fi Page_ 131, line 25-Substitute "Queen of Sciences" for""Re
gina Scientiai"um.'· 

Page 131, line 37-Substitute Hspecial" for "prime." 
Page 132, line 9-Transfer "the students" to the end of the 

line. . 
Page 132, line ll-Substitute semi-colon for comma after 

"faith;" also after '·'day," line 13. -
Page- 132, line IS-Substitute Hassist in maintaining"' for 

"help to ffi·aintain." 
Capitalize throughout "VV ord" when meaning "Bible;" and 

capitalize "Church" when meaning the Church Universal. 

FORMULA OF SUBSCRIPTION. 
Line 1 ff.-Should read: We, the undersigned, Professors of 

the Christian Reformed Chureh in America, Ministers of the 
Gospel, Elders and Deacons of the Christian Reformed Congre- . 
gation of the Classis ......•. 

Last line in third paragraph-Substitute "by that very fact" 
~or "ipso facto." 

JOHN W. BRINK, ' 
PETER D. VAN VLIET, 
ALBERT E. BROENE. 
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BIJLAGE XIlI. 
RAPPORT DER COMMISSIEVOOR ONDERZOEKEN 

INFORMATIE OVER VERBETERING VAN HOL
LANDSCH PSALMGEZAl\fG. 

(Zie Art. 52, XL) 

Ecr'lC'aqrdc Vadcrs en Braedcrs! 

Op de vorige Synode was door Cl. Im·va de volgende 1n
structie ingezonden: 

"De Synode adviseere den kerkeraden onzer' H·,)ll. ~.pre
kende gemeentcn" om pogingen aan te wenden Ih::t 1,salm~e~c'Lg 
te verbeteren door het nieuwe psalmboek van Dr. Acq l')Y in te 
voeren, waarin de oorspronkelijke melodieen, zooaIs die ge
zongen werden in de clagen van ~alvifn, op lange en korte no
ten hersteId zijn. 

Granden: I. Onze psalmmelodieen zijn op lange en kor
te noten hersteld, maar kunnen in, vele gevallen niet rythmisch
gezongen worden, tenzi j ze eerst met den tythmus del' woor
den in overeenstemming ,",vorden gebracht, hetwelk in ge-' 
noemde uitgaven gcclaan is. 

2. ZuBen onze Psalmen hier te lande cluurzame waardee
ring vinden, dan moeten ze weer gezongen worden, zooals hC't 
geschiedde in ele dagen cler Hervonning. Deze verancIe.dug, 
schoon een terugkeer tot d~n ouden tijd, kan tevens meewer
ken om ongereformeercle, onware Amerikanisatie onzer ker
ken te weren. 

3. Ve1e / psalmmelodieen hebben In 'genoemde uitgave weer 
aan kracht. en schoonheid gewonnen, zoodat bij evel1tueele in
voering heel onze psalmbundel mettertijd in den eeredienst kan 
gebruikt worden. 

4. In genoemde uitgave zijn de ouderwetsche sleutels van 
B-duur en B-l110l afgeschaft en de hedendaagsche gebruikt. 

De Synode besloot eene COl11l11. van drie leden te benoe
men, am cleze psalmen in te zien, in de pers te bespreken tot 
inlichting van ons kerkelijk publiek en der volgel1de Synode 
te rapporteercn. Deze Comm. heeft de eer 11 het volgende ter 
'overweging aan te bieden: 

Het kan niet ontkencl worden, dat bnze psalmen oorspron
kelijk op lange en korte noten gezet en gezongen -zijn. De 
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Dude berijming onzer Psalmen is cenc vcrtaling van de Fran-' 
sehe psalmen, met behoud van dezelfde melodieen. Niet te 
'verwoncleren clat in die vertaling'van Datheen het metrum der 
woorden vaak indruischte tegen den rythll1us der zangwijzen. 
Dit werel er niet betel" op, toen in 1773 de nicuwe psalmberij
ming ,ingevoerd werd. 

Zouden de psalm en weer op lange en karte noten gezongen 
kunnen \\;orden, dan 1110est de rythmus eler zangwijzen met het 
mctrllm del' woorden in overeenstemming worden gebracht. 

Het psalmboek van Acquoy is daartoe cene verdienstelijke 
paging en QvereenkoI11stig deze herstelcle mcl6dieen heeft H. 
P. Steenhuis, organist def Nieuwe kerk "ie Groningen cen koraal
boek uitgegeven. Bovenclien heeft Dr. Acquoy beproefd de 
kruisen (sharps), die willekeurig in den loop des tijds ingeslo
pen waren, buiten gebruik te stellen en heeft hij oj. terecht 
gebroken met de \reroucIerde B-mol en B-duur sleutels, alsme
de met het ouderwetsche notenschrift. Of door al die verall
Jeringen en verbeteringen de psalmen in 'kracht en schoonheid 
gewonnen·hebben, is eene quaestie van persoonlijken smaak. 

De ouderen in Ol1ze kerk zu1len waarschijnlijk voo.r -het 
meerencleel er -hurV1C goeclkeuring niet aan geven 0111 "den lan
gen, eenvormigen, sleepenClen toon" in te fuilen voor cen krach
tiger, bezielender 'en levendiger psalm-muziek. 

Ter anderer zijc1e zij men 11iet blind voor het fcit, dat on
del· de jeugdigen de Hefcle tothet psalmgezang meer en meer 
wegsterft. 

Leer zeker ligt dit gecleeltelijk aan de onbekendheid van 
velen mct de woorclen---onc1er de jeugdigen worden de psalmen 
veel te weinig gememoriseerd-doch hoofclzakelijk is de oor
zaak dier verkoelende liefc1c voor de Holl. -psaJmcl1 te zoeken in 
de centoonige, sleependc wijze, waarop thans de liederen Sions 
in de Hollandseh-sprekenc1e kerken gezol1gen worden. Om 
hunncntwil ware het dan ook te wel1schen, dat de ,k-erk tot de 
borspronkelijke zallgwijzell kon· terugkecren. 

Daartoe in eens over te gaal1, zonder voorbereidingstijdperk 
\vare dwaasheicl. 

Doeh de kerh~raclen konc1en zeer zeker het een en anciel" 
tel' voorbereiding doen. 

Vooreerst konden ze zorgel1, dat in Cat. en S. S. vele psar .. 
men gcleel'd ,verden; men kan er reeds bi j de aanvangsklassen 
mee beginnen, en waal' men daannee geregeld voottging, zoudeu. 
onze jongens. en meisjes op 13 of 14-jarigen leeftijd over een 
tamelijken ,voorraad bcsehikken. 
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. Vervolgens konden de kerkeraden het zingen dier geleerde 
psalmen op lange en korte noten aal1bevelen, zoodat de kinderen 
met de woorden ook de wijzen bemachtigden. 

Eveneens waren de leden- van jongelings- en meisjesvereeni~ 
gingen gemakkelijk te bcwegen ,de psalmen op lange en korte no· 
ten te zingen. Ook waren er licht in de gemeente liefhebbers te 
vinden onder de volwasscnen, die zich studie del' psalmen or 
lange en korte notcn ten doe1 steldt:;n en naal' de zetting van 
Steenhuis ze vierstemmig leerden zingen. • 

Om er toe te geraken, dat zooveel mogelijk aIle kerket:t in 
cleze de hand aan den ploeg slaall, Z011 het goed zijn dat er van 
wege de SYrlode eene opwekkende aanbeveling in .dien geest aan 
tie verschillellde gemeenten verzonden werd. 

De Comm. vleit zieh, dat-als eerst' het opkomend geslaeht 
voor de oorspronkelijke zangwrjzen cler psalmcn gewonn.en wordt 
-i1a verloop van eenigen tijd de gemeenten van zelve de psalmen 
op lange en korte noten zullen gftan zingen. 

Daarom neemt de Comm. de vrijheid der SYl10de het vol
gende voorstel voor te leggen: 

De Synode, gehoord hebbende het rapport cler commissie; 

erkennende, dat sinds lang behoefte bestaat aan verhetering 
van ons psalmgezang; 

ziende, dat de liefde tot het meezingen der psalmen onder de 
, jeugd me'er ·en meer verkoelt; 

van oordeel, dat de eentoonige, slcepende wijzen, waarop de 
psalmen sinds lang gezongen worden, een van de hoofdoorzaken ' 
is, waarom die liefde verflauwt en verdwijnt; 

overwegende, dat het raadzaam is 'onze gem. voo'}' te beret'
den- tot een terugkeer naar de oorspronkelijke zangwijzen: 

a. am de liefde tot de Hall. psalmen bij de jeugd cler Hall. 
sprekende gem. wedel' aan te wakkeren; 

b. om onnoodige ergernis van de ouden in de gemeente te 
voorkomen ;' , 

besluit, lien kerkeraden sterk te adviseeren er voor te zorgen, 
dat in Cat. en S. S. meer d?-l1 voorheen en meer algemeen psalm
verzen geleerd worden en door telkens terugkeerende repetitie te 
zorgen, dat het geleerde het eigendom der kinclel'en blijve; 

dat in Cat. en S. S. de gememoriseerde ps. oak volgens de 
zetting van Steenhuis gezongeh worden op lange en korte noten; 
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dat ook de jongelui der gem. tot het zingen der ps.op lange 
en korte noten opge~ekt "vorden; cIat de oprichting van zangver
eenigil1gen aaiwemoedigd warde, die zich speciaal ten doe1 ste1-
len de Holl. 'palm.en volgens "Steenhuis" op lange eI?- korte no
ten te, zingen; 

dat een de'r broederen benoemd worde, die nu en clan over 
het psa~mgezang. een kort stukje in "De \Vachter" schrijft. 

l\tJ:et 'eerbied onderworpen, 
, De Commissie, 

H. VAN DER WERP. 
H.;URGENS. 
J. A. KETT, Seer. 
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BIJLAGE XIV. 
RAPPORT DER COMM: IN ZAKE VRAAGBOEKEN EN 

METHODE VAN ·CATECHISEEREN. 

(Art. 57, XVI1.) 

Weleerwaarde en Eer7.fJaarde B1'oeders! 

Uwe C0111111. ter voorbereiding "van meer en beter systeem, 
beide in de vraagboekjes en in de methode van catechiseen!n," 
(Acta 1910, Art. 17, VI), heeft de eer en het genoegen het ,,01-
gende te rapporteeren: 

De noodzakelijkheid en groote belangl'ijkheid del' Catechi
satie voor de geestelijke welvaart onzer Kerk lijdt onder"ons ze
ker geen tegenspraak. .!\1aar we zouden willens blind m~eten , 
zijn, om niet te pespeuren, dat der Catechisatie gevaren drelgen. 
We wonen in een land, waar het _ambtelijke onderricht yan ,de 
leerstellige waarheden aan de j eugd der Kerk -niet in trek is. 
Mee'r en meer komen we als Kerk ten opzichte van het Cateche
tisch .onderwijs aIleen te staan in de godsdienstige wereld van 
4merika. En in plaats dat wij andere Kerken tot jaloerschheid 
zouden verwekken en navolging vinden, 100pen we blijkbaar 
meer gevaar, cIat wij, onder den invloecl van anderen, hen navol
gen en verliezetl' hetgeen we hebben. 

't Is daaro111 zeer noodig, dat wij in dezen onze positie hand
haven en zooveel mogelijk versterken. 1\1Iaar zal dat gebeuren, 
clan 11l0eten 'we tot meerdere eenheid en samenwerking komen 
beicle. in het gebruik van vraagboeken en in het volgen van de 
beste methode van catechiseeren. 

1. 
Aangaande de vraagboeken valt op te merken, cIat er ten on

. zent eell overvloed in gebruik is. In vele gemeenten is de keuze 
der vraagboeken overgelaten aan den catecheet, die naar zijn 
bijzonderen aanleg en voorliefde kiest uit den aanwezigen VQor
raad of anders zelf zijne vraagboeken opstelt en uitgeeft. En 
zonder nu de goede bedoeling hiervan in twijfel te trekken, mee
nen we toch, dat deze vrijheid niet ,tot vereeniging en versterking 
leidt, maar veeleer verwarring, en verzwakking van het cateche-
tisch ondervvijs ten gevolge heeft. ~ 

Gelijk we voor de prediking der leerstellige waarheden ge
bonden zijn aan eenen Catechismus, opdat er eenheid vail belij-
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den en leven in onze kerken zij, zoo oak behoorde er in de Cate
chisatic, die ele jeugdigen voor de belijdenis en het leven in de 
Kerk voorbereidt, eenheid in 't gepruik van vraagboeken te zijn. 

't Is daarom noodig, dat er in dezen verandering kame en 
\ve ons laten binden aan 't gebruik van een stel vraagboeken, door 
de Synode aangewezen. r-

De volgende redenen mogen hiervoor gelden: 
1. Zoo wordt vermec1eu, cIat ele voorliefde of willekeur 

van den enkelen catecheet beschikt. 
2: Larigs dezen weg kan er vastheid kamen in het onder

wijs, < Naar den tegenwoorcligen regel (i.e. gebrek aan een regel) 
is er gevaar, dat er bij de gedurige verwisseling van leeraars in 
eene gemeente oak teIkens verandering van vraagboeken komt, 
zeer tot verwarrin~ en schade der catechisanten. t 

3. Met een stel vraagboeken voor aBe gemeenten \Vordt de 
eenheid van belijden en leven in geheel de Kerkgemeenschap be-
vorderd. ~ 

II. 
,",Vat nu het adyies voor de keuze van vraagboeken aangaat, 

meent uwe Coml11. z1ch tot het noemen van een viertal te kunnen 
bepalen. 

1. Voor kinderen tot aan hun dehiende of veertiende jaar 
komt het ons voor, dat de volgende drie de verkieselijkste zijn: 
Borstius, Dijksterhllis en Donners Beknopt Onclerricht in de 
Bijb. Geschiedenis. (Voor Catechisaties, die in de Engelsche 
taal gehouden worden: Borstills' Primer of Bible Truths, Sacred 
History f.or Juniors and Sacred History for Seniors, composed 
by the Revs. H. Beets and M. J. Bosma.) Zonder te willen ont
kennen, c1at er hier en daar gebreken in die boekjes aan te wij
zen zijn, mag toch gezegd, dat ze door hunne bruikbaarheid bur
gerrecht in onze Kerk verworven hebben en nu in'verreweg de 
l:neeste catechisatien onzer Kerk dienst doen bij het onderwijs in 
de BijbelscheGeschiedenis. 

2.. Voor. het onderwijs in de leerstellige \vaarhec1en acht 
uvve Comin. "Kort Begrip der Christelijke Religie" het best ge
past. (Voor catechisaties in 't Engeisch "Compendium of the 
Christian Religion enlarged," by Rev. H. B. and M. J. B.)-' 
WeI munt de Heidelber. Catechismlls boven Kort Begrip uit 
door volledigheicl en orudat de Heidelb. Catechismus weI tot onze 
Belijdenisschriften behoort en het Kort Begrip niet 

l\1aar zoo\vel hier als in Nederland is gebleken, dat voor 
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verreweg de meeste catechisanten vele en weI' de meest beIallg- . 
rijke antwoorden in den Catechismus te lang -en ingewikkeld zijn, 
om van buiten geIe'erd te kunnen worden. En wat het bezwaar 
van onvolledigheicl tegen Kart Begrip aangaat, ciat valt grooten
clecls weg, wanneer het Aanhangsel over de \Vet, in de laatste 
uitga'len van Kort Begrip opgenomen, behoorlijk wordt behan
deld 'eg dus oak het stuk der dankbaarheid tot zijn recht kom!. 
Boven andere vraagboekeu, zooals die van Hellenbroek en Don
ner en meeT ,andere is -Kort Begrip oj. _ te verkiezen, 'om zijne 
beknoptheid, elegelijkheid en practische strekking en omdat he! 
lleter elan die anelere zich aanpast bij de wekelijkscheprediking 
over den Cat~chismus. 

(Natuurlijk gelelt de beperking tot he! gebruik van Kort Be
\grip aIleen de gewone catechisaties voor jeugdigen, die zich VDor 

het doen van beIijc1enis en het gaan ten' avondmaal \venschen 
voor te bereiden; en niet de zoogenaamde vrijwilligc catechisa
ties voor hen, die nog uitgebreider onclerricht in cle leerstellige 
waarheden begeeren.) 

III. 
Ten opzichte van meer en beter systeem in de meth~de van 

catechiseeren, client vooraf, opgemerkt te ,"vorden: 

a. Dat er in zake de methode van onderwijzen zooveel ge
legen is aan de bekwame en getrouwe toewijding van den cate
cheet. Hi j vooral is het, clie door tact en geregelde, ernstige 
voorbereiding de catechisatie miclclelijk bloeien doet, of door on
handigheid en traagheid de catechisatie bederft. Voorschriften 
VOOf het beste systeem en t;1e voortreffelijkste methode naar eisch 
der catechetiek zullen van iemand zonder tact en toewijding nim
mer een goeden catecheet kunnen maken. Niet genoeg naclruk 
kan er gelegd worden op de noodzakelijkheid van getrouwe voor
bereiding van den catecheet zelf vaal' elke les; die hij met zijne 
leerlingen heeft te behandelen. 

b. Tach 1110gen systeem en methode daarom geen zaken 
van weinig be1ang \vorclcn geacht. Inhouc1 en vorm zijn te zeer 
van elkandel' afhankelijk, dan dat de eene zander schade voor 
den ander veronachtzaamc1 zou kunnen worden. 't Is zelfs te 
vTecfen, dat ve1en het catechetisch onc1erwijs vervelend en onaan
genaam gaan vinclen, niet am den inhoud del' vraagboeken. maar 
0111 de eentoonige, saaie \"lijze, waarop het onden\;ijs jaar in 
j aar uit bleef ingericht. 

c. Het gaat n1et weI aan, om avera! en voor aIle catechisa-
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ties eenzelfden regel aan 'te geven, omdat de ol11standigheden 
.in d,e verschillende gemeenten zoo grooteliJks onderscheiden zijn. 

d. Maar al is het, dat de Synode niet een v~lledig systeem 
voor aIle catechisaties kan voorschrijven lllet bindend gezag', ze 
kan tach het navolgende met aanbeveling voor de aandacht der 
kerkeraden ]Jrengen. Als hulpmiddelen, die betrekking "hebben 
.op de methode en oj. bevorderlijk geaCJ1t mogen worden voor 
degelijk en ordelijk ond~rwijs in de catechisatie noerpen we de 
volgende aanbevelenswaardig: 

1. In elk catechisatie-Iokaal groote,duidelijke wandkaarten, 
passend bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis. 

2. "Blackboards" met toebehooren voor aanteekenillgenJ 

schetsen, vragen, 0111 schriftelijk door de catechisanten te worden 
beantwoorcl, cnz. 

3. Schoolbanken met lessenaars, geschikt voor de leerlingen 
om aanteekeningen te kunnen houden van wat de catecheet ten 
hunnen behoeve 01' het blackboard brengt. 

4. Een vaste, door den catecheet te bepalen, orde van over
gang "van de eene klas in de andere_gelijk men in de lagere scho
len met ,haar "graded system" heeft. In sOffimige catechisaties 
gaan de catechisanten van de eene klas in de andere over naar ei
gen willekeur, zonder dat er volcloende rekelling gehouden wordt 
met hunne vordering, die ze gemaakt hebben. En 't g-evolg wordt 
licht, clat velen het onderwijs in eene klas niet met vrucht kunnen 
genieten en de klas als geheel in hare geleideli j ke ontwikkeling 
ten zeerste belemmercl ,vordt. Dit alles wordt voorkomen, wan
'neer de catecheet naar vordering en bekwaamheid cler leerlingen 
den overgang van de eene klas in de andere zelf vaststelt en regelt. 

5. Schriftelijk' wer1(:-, voor de leerlingen. Vooral is aan -te 
bevelen het schriftelijk beantwoorden van ,'ragen, die dodr den 
onderwijzer te voren uit de les zijn gezocht en op het blackboard 
worden geschreven. Dit dwingt de leertingen om de antwoorden 
uit het vraagboek niet aIleen te memoriseeren, maar ook den in
houd daarvan zich tehuis in te denken en in den Bijbel of in ver

.Jdaringen van Kort Begrip en Catechismus zelf te onderzoeken, 
voor de Ies in de catechisatie mondeling wordt behandeld. 

6. Geregelde aanteekening van presentie en absentie der
leerlingen met bijvoeging van redenen voor de absenties. 

7. Geregelde aanteekening door den catecheet van het ge
drag en het werk del' leerFngen. 

8. CQrrespondentie ~net de ouders ingeval van herhaalde 
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absenties of onvolcloend werk of \vanorde1ijk gedrag cler leerlin
g5=n. Die correspond en tie boucle rekening met de verantwo'orcle
lijkheid del' oude1"S Vaal' hunne kinderen en spore de ouders aan 
tot ~rnstige medevverking met den catecheet. 

. , 
9. Geregeld schrifte1ijk rapport aan ele au del's door middel 

van rapportkaarten. l)eze elke maand of om de tV,ree of meer 
maandcn aan ele auders tel' inzage en onelerteekening op te zen
den en aan 't eincle van 't seizoen of 'van den geheelen catechisa
tietijd desverkiezend daarnaar een diploma aan de leerIingen uit 
te reiken . 

. Op de l:apportkaarten \yorde genoteerd 11et aantal presenties 
-tin absenties. korte, duide.1ijke aanwijzing van het \verk en de toe-
-,v\lijc1ing en het algemeen gedrag des leerlings. 

Door dit middel vooral worclt de band tusschen catechisatie 
en fmisgezin nauwer toegehaald. "\' eel worclt er over geklaagd en 
vaak terecht, dat vele ouders zoo weinig belangstelling toonen 
voor \vat er op ele catechisatie onderwezen en door hUllne kinde~· 
rcn gelcercl wordt, terwijl zc toch als ouelers kracbtens het "ja," 
bij den c100p van hun zaad uitgesproken, in de eerste plaats de 
verantwoordelijke person en voor dat belailgrijk cleel der opvoe
cling blijven .. Met geregeld en natl\vkeurig rapport echter'worclen 
alle ouders gedwongen notitie te ncmen ·van de ktveeking en vor
de ring yan hun zaacl, clat den Heere toebehoorti en tot zijnf:l1 
clienst geroepen wordt. 

1\1 et ccrbiecl ondervi/orpen, 
Uwe Commissie, 

P. JONKER, 
M. J. BOSMA, 
'f'. J. HOEKENGA, 
H. V Al~ DER WERP. 
H. KEEGSTRA. 
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·BIJLAGE XV. 
RAPPORT IN ZAKE ZUID AMERIKA. 

(Art. 28, II.) 

Eerwaarde Vaders en B1'oeders: 
Deputaten voor Zuid Amerika brengen ter Synodale :J~c!' 

ll1et dank aan den Heere, het volgende versJag van hun wcrk, 
alsmede eenig ad vies voor de toekomst. 

Zij kwamcn vijfmaal bijeen om te beraadslagen. Ook COf

responcleerclen ze met Deputaten in N eclerland, met de kerkera
den in Buenos Ayres en Tres Arroyos, met de broeders te Rosa
rio, enz. En zi j hebben, zooals de S)T11ode besloot, ook cene col
lecte aanbeVOfcn voor het oprichtcn van kerkgebouwen. Deze 
aanbeveling is geschiecl door eenige stukjes in "De \i\Tachter", en 
door de 111ol1clelijke en schriftelijke toelichtingen van Dr. Van 
Lonkhuizen. 

De collecte bracht 01' een bouwsom van $2011.19, alsmede 
bizondere giften VQor "de verspreiding van "De \Nachter" en an
dere leesstof, en voor reiskosten van Dr. Van L., $240.11. Waar, 
nog bij kwam de door de 'Synode toegezegde subsiclie voor leer
aarstraktement uit de Alg. Inw. Zenclingskas, $600. Samell 
$2851.30. 

Hiervan IS uitgegeven voor: 
Kerkbouw in Buenos Ayres ...... $700.00 
Subsidie in Buenos Ayres ...... 600.00 
Subsidie i11 Tres Arroyos. . . . . . .. 500.00 
Reis en boeken, Dr. v. L ........ 216.11 
De \Vachter, Preekboeken, enz., &0.;)0-

$2096.61 
Dit laat in kas $754.69, waarvan Deputaten $700 clachten te 

besteclen voor een kerkgebouvv jn Tres Arroyos, zoodra de ker
kelijke toe stand alc1aar de toezending geraden maakt. 

Beide ket;keraden en onderscheidene braeders in de ver
straoiing hebben Deputaten herhaaldelijk verzocht hun dank aan 
cle Synocle en de geheele Kerk over tc brengen voor de verleende 
hulp, zooals wij dan ook bij dezen doen. 

In Buenos Ayres gaat het uitnemend met de gemeente en 
de Chr. School. Voor ruim een jaar en een half aanvaardde 
IV1r. A. C. Sonneveldt zijn ,verk aldaar als hoofdonderwijzer der 
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C;hr. School; en eenige maanden later wer,d ZEw. ook ber-oepen 
en geordend tot herder en leeraar d\r gelpeente. Bij de .<)pening 
cler, school_ werden 16 leerlingen inges~llreven; .en het i~ar sloat 
met 42. Deze school ontvangt jaarl.ijks $900 snbsiilie' van de 

-Nederlandsche Regeering, en ook milcIe bijdragen vaxi>de gegoe
de Hollanders in Buenos Ayres ($600 het, eerste'jaar), zoodat 
er ook een Argentijnsch Chr:istentneisje aangest~}d kon worden 
tot onderwijzeres in de Spaari,sche vakken, el}_,7He jaarrekening 
nag sloat met een batig saldo.-"'De gemeente g~at ook goed voor
uit onder de bearbeiding van'dnzen goedeti en,,Izeer geliefden me-

I debroeder in de Bec1iening,dDs. Sonneveldc";:De opkomst rieemt 
gestfldig toe, en ZEw, arbeidt met steeds to-enemende:r ijvet, door 
prediking, huisbezoek en; catechisatie, door Chr. onderwiJs in de 
Spaansche en N ederl. vakken, door H6l1. en Spaansche Zondags
scholen, door jongel~ngsvereeniging'cell zangschool, 4,001' het ver
spreic1en van "De vVachter/' en het,.,tiitgeven van.;een eigen Chr. 

'blaadje, "De HollaticIsche Stem,':,:,enz. De geme~rite huurde een 
geschikte woning:voor den leerfiqj·--;' en bouwde e'r naast een goed
koop, maar zeer gepast kerkge1:)ouw, in twee,lokalen gedeeld, oni 
twee "roo111s" te krijgen vO(),i'de Chr. School. Er zijn 250 zit
plaatsen in, en het kost ongeveer $1400. Gelijk Aaron en Hur de 
armen van Mozes ondersteunden, zoo heeft onze j eugdige broe
der aldaar, ook kennelijk trouwe en naarstige medearbeiders. 
Drie oude broeders houden I-loll. Zondagsscholen,en jongelingen 
uit de Spaansche Bijbelklas houc1enSpaansche Zonc1agsscholen. 
Bovendien is er ook' al een Holl. boekhanc1elaar, die uitsluitend 
\.=hr. leesstof verkoopt. Ja, gaat deze gemeente zoo voort, clan is 
zi j spoec1ig "self -supporting." 

In Tres Arroyos is het goec1e werk nag niet zoo ver gevor
derd. Ds. A. Rolloos heeft daar nu 8 maanden gewerkt, en ook 
ZEw. arbeidt als leeraar in ,de gemeente, en als onderwijzer it;!. 
de ehr. School; doch beide, kerk en school, zijn klein, en hebben 
met moeilijkheden te worstelen. De school telt 8-10 leerlingen 
in den winter, en in den zomer wanneer de stadsschool vacantie 
heef! 20-40. Zij heef! nog niet een volledigecourse of study in 
'hvee talen, en ontvangt ook nog geene ondersteuning'van de Ned. 
Regeering. Pogingen worden echter aangewend om daartoe te 
kom_ep.--:-Ook de gemeente heeft moeite om go~l op stap te ko
lllen. De leeraar preekt des Zondags hveemaal voor ruim 20 
menschen; catechiseert oud en jong, al wie maar belang stelt· 
doet huisbezoek; houdt Zonc1agsschool en dagschool; doch hoe~ 
veel werk er ook geschiedt, de Geest voer nog niet in de raderen 
1n zulke 'mate, clat gemt;ente en leeraar daarc100r kenneli j~ ge-
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sterkt en aange~l1oedigd ,verden . .' Er komen zelfs tijden, cIat de 
leeraar erg kleinmoedig is, en een trek gevoelt 0111 weer naar het 
vaderland terug, te keeren. Doeh met Gods hulp, en door broe
derlijke samenwerking kunnen al deze moeilijkheden overWOlll1en 
worden ~n ten goede keeren. Uwe Deputaten zijn clan oak van 
oordeel, dat onze Broeder aldaar zijn post niet mag verlaten; 
maar in alle eenvoudigheid en bescheidenheid heeft voort te wer
-ken, zich afhankelijk gevoelende niet alleen van God l maar ook 
van de medewerkitlg del' broeders en zusters, en, waar het n~odig 
is, oak zeJfs bereic1moet zijn om zich door hen te laten voorlich
ten en leiden. Een aIleen kan niet veel beginnen, maar vele han
den niaken licht vyerk. \Vaar God zijn dienstknechten zendt, wiI: 
Hij hun ?ok meJearbelders geven; en \vie ze zoekt, zal ze vinden. 

Dezc gemeente heeft nog geen gebouwen in eigenclol1l; maar 
de gebotnven, die zij huurt, zijn te koop, en zul1en allicht gekocht 
worden, zoorb-a er \vat gang in het gemeentelijk leven komt. In 
dit geval hebben Dcpl.ltatcn haar, ev~nals Buenos Ayres, $700 
toegeclacht. 11aar ook afgeclacht hiervan heeft de gem.eente nog' 
wel t\vee jaren bt:hoefte aan mi'nstens $400 subsiclie' per jaar voor 
tractement. 

De derde plaats, die ook eenigszins bediencI wenl, eli. Or) ver
clerc hearbeiciing vITacht, is Rosario, waar geregeld nog" cell 30 
menschen samenkomen, die bijna aJlen \Troeger reeds bdlOorden 
tot de gemeente van Ds. Struis, en die nll weer dring-end verzoe
ken om'steun, en ook hun begeerte te kenne.} geven '0111 weer tot 
cene geme;ente georganiseerd te worden. Gaarne willen Deputa
ten ook' deze broeelers en zusters .helpen, om zoo spoedig mogelijk 
een eigen herder en leeraar te verkrijgen. 

Verder dec1en Deputaten melle, oat ze 42 ,,\~Tachters" gratis 
naar Z. A. sturen. Een lezer in Argentina echter gaf den wenk 
om cen agent aklaar aan te stellen voor hen die er iets voor geven 
willen. Dit \\'ercl toegestaan met dien verstande, dat van nie
maneI betaling mag geeis~ht worden, _en <lat het ontvangen lees--~ 
geld tot nadere regeling gebrllikt kon worden voor reiskosten vah 
de'n predikant, als ZEw. ande~e kolonies bedienL Als agent ,werd 
aangewezen: Senor F. Beni,ng, Dean Funes 453, Avellaneda, 
Buenos Ayres. 

Op de vraag van den kerkeraad te B. A. inzake den doop 
der kinderen van verstrooi(~e geloovigen, adviseerden Deputaten, 
oat zulke huisgezinnen'ingeschreven worden bij de naastge1egen 
gcmcentc, en dan door den kerkeraad dier gemeente zooveel"mo
gelijk bearheid wordcn, desnoods door een deputatie va'n den ker--
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keraad af te vaarcligen om belijdenis af te, nell1en, \Voord en Sa
cramenten te bedienen, enz. 

Deputaten del' Gel'ef. Kerken in Nederland hebben onlangs 
bericht gezonden, dat de laatstgehouden Generale Synode hen 
opnieuw machtigde, om, in overleg l1,\et Deputaten cler ehr. Ge
ref. Kerk in N. A. de geestelijke belangen del' Holl. kolonisten 
in ATgentina te behartigen. 

1. Door aan aUe Geref. Kerken namens de Generale Syno
de te verzoeken dat ze een collecte houden voor de broeders in 
Argentina; 

2. C)m de A,rgentijnsche Kolonien zooveel noodig en 1110-

gelijk te dienen met advies, en 

3. 0111,overeenko111stig het verzoek cler Argent. Kerken na
. del' verband tl1sschel1 c1eze kerken en die in Nederland voor te 
bereiclen. 

In overeensteml11ing hiermee ac1viseeren Depl1taten, dat deze 
~ynode oak v .. 'eer Deputaten benocme. en hun dan cen mandaat 
geve conform met clat van N ederlancl. Deze opclracht ontslaat 
dan onze Alg. lnw. Zendingskas van verdere subsidie in Z. A., en 
geeft aan Deputaten volmacht om de collecte voor Z. A. te be
stedel1 in overleg met Deputaten in Nederland, en evenredig met 
wat zij eloen., V90r subsidie, kerkbouw, evangelisatie, "De vVach
ter," enz., naardat de 0l11stanc1ighec1en zijrt. Ret gaat toch moei
fijk voor ele Synode om twee jaren vooruit over aIle bijzonclere 
gevallen besluiten te nemen, b.v. over het subsidieeren van Bue
nos Ayres, het koopen van gebouwen in Tres Arroyos~ de stich
ting eener gemeente te Rosario, en of de arbeid aldaar beginnen 
moet zooals in Buenos Ayres met een Chr. Hoofdonclerwijzer, 
dan weI zooals in Tres Arroyos door het beroepen van een pre
c1ikant, enz. 

Sedert het vertrek van Ds. De .Tong diellde Dr. Van Lonk
huizen U\'ve deputaten als aciviseur . 

. Met eerbiecl onderworpen, 
Deputaten ad hoc, 

J. GROEN, Praeses. 
J. WYNGAARDEN, Secr.-Penn. 
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BIJLAGE XVI. 
RAPPORT AANGAANDE DE VERDERE UITBREf

DING VAN ONS ZENDINGSWERK ONDER DE 
NAVAHOES. 

(Art. 25, I, 6.) 

Aan <Ie Deputaten der Heidenzending der Chr. Gere!. Kerk. . 

Ecrwaarde Broeders! 
Uwe C0111111issie bestaallde uit de drie Missionaire'Bedienaars 

des \Voords onder de Indianen heeft de eer u het volgende rapport 
aan te bieden als resultaat van onderzoek en oven\reging en verde
ren arbeid tot oplossing van de vraag: "Hoe zullen we verder 0115 

.. werk onder de Navaho Indianen uitbreiden?" 
Tot duidelijk begrip van de zaken die hierin volgen zullen) 

zal het van belang zijn te weten dat de Navaho Indianell in ver~ 
schiIIende jurisdicties zijn ingedeeld, als voIgt: 

1. Eene kleine bende onder den Agent te Albuquerque, ge
heel afgezonc1erd van de groote reservation. Getal even over de 
200 zielen. 

2. De Pueblo Bonito Agency (agency Crown Point), behel
zende het veroostelijk gedeelte van de Reservation en alle de In
c1ianen elien "al1ottments" zijn ten eleele gevallen oost van de "re
servation proper." De Agency strekt zich verre ten zuiden van 
de Santa Fe R. R. tot aan de San Juan River. 

3. De Navaho Agency (hoofdplaats Fort Defiance). Deze 
Agency strekt zich van de Pueblo Bonito Agency westwaarts tot 
aan'de Hopi Reservation en noordwaarts tot nabij Two Grey 
Hills. 

4. De San Juan Agency (hoofdplaats Ship Rock). Deze 
Agency ligt ten noorden van de Navaho Agency, noordwaarts tot 
aan de Reservation line. 

5. De Hopi Agency (Hoofdplaats Kearn's Canyon). On~ 
der deze Agency -zijn alle de Hopi Indianen, maar over de helft 
van hunne reservation wordt door N avahoes bewoond, zoodat 
deze met de Hopis onder eenen Agent staan. Er is sprake van 
hier eene nieuwe jurisdictie te vormen, zoodat de Navahoes af
zonderlijk kunnen worden beheerd; dit zal dan zijn de "Black 
Mountain Agency." 
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6. De Western Navaho Agency (Hoofdplaats Tuba). Dit 
geaeelte strekt zich westwaarts van de Hopi Agency tot aan de 
Grand Canyon, en l1oordv.,raarts tQt in Utah. 

7~ De Navaho Extension Agency (Hoofdplaats Leupp). Dit 
ligt ten zuiden van de Hopi Agency. 

Het geheele getal cler Navaho Indianen wordt op 30,000 ge
Nag wonen er Navaho Indianen velTe van de reservation 

verwijderd; allen die nabij de reservation wonen hebben van het 
gOllvernel'l1ent hunne "allotments'.' ontvangen; vooral oost en zuid' 
van de reservation wonen een groat aantal N avahoes onder de 
lvlexicanen verspreicl; zeUs tot velTe ten zuiden van Zuni. 

Onder eerstgenoemde bende is nimmel' eenig zendingswerk 
gedaan, hun klein getal e,n hunne afgezonderdheid droeg daartoe 
het zijne bij. De- chief van cleze Indianen bezocht onzen zende
ling te Tohatchi indertijd en zeide dat hij gaarne zag dat door pro
testantsche zendelingen onder' zijn yolk werd gewerkt. Ret was 
misschien doenlijk dat een onzer zenclelingen hen bezocht en een 
paar maapden onder hen vertoefde. 

01' de Pueblo Bonito Agency is tot nag toe geen zen dings
,;verk verricht dan aIleen een -zeer korten tijcl door de Methodisten 
te Canyon Blal1cp. Deze post "werd door hen opgegeven wegens 
gebrek aan belangstelling en fondsen. 

Thans is alclaar e'en arbeidster van de N ational I~ldian ,Asso
ciation; wier politiek het is het \verk op zoo'n post zoolang aan der 

-' hand te houc1en totdat een of andere Kerk gereecl is het werk 
over te nemen. \Vij zouden onze Kerk sterk aanradcn dit werk 
over te nemen; "wijI het een schoone arbeidslocatie is, en er wel
licht binnenkort op 20 mijlen afstand cene Gouvern'ementsschooI 
zal worden gebou\\leI. Deze beide plaatsen konclen clan onder een 
zendeling staan. Dus een zendingspost te Canyon Blanco. 

Verder raden we aan CrO'lt'J1. Point, alwaar in eIezen zomer 
eene School zal worden gebouwcl en ook buitendien overvloed van 
arbeid is. \Vij hebben deze plaats bez9cht, en aldaar een schoone 
locatie uitgekozen voor een zendingserf. 

Verder zouden \..ve sterk aanbevelen'dat onze Kerk te Smith's 
Lake, 16 mijI zuidwaarts van/Crown Point en 9 mijlen ten noor
"den van de Railroad, een zendings-clagschool begon. Verder komt 
het ons voor dat tusschen Crown Point en Canyon Blanco in de 
omgeYing van Pueblo Alto minstens een hulpstation werd aange
legd. Met deze vier posten zouden we deze gehec1e jurisdictie 
bezetten. 

Dus op de Pueblo Bonito Agency, ~e'n :::cndcling tc Canyon 

I. 
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Blanco;_ een :::clldcling te Cr07J./n Point, eene dagschool te Smith's 
Lake, en een ,sub-station te Pueblo Alto, 

2. Op de Navaho Reservation, Riel' wol'dt gea~-beid door 011-

'ze Kerk te Rehoboth en te Tohatchi, beide 1n Ne\\T Mexico; en 
door de Presbyterjanen te Fort Dejia.nce cit te Gan-ado, beide in 
_Arizona. Te Fort Defiance heeft deze Kerk niet veel van beteeke
nis, te Ganac10 echter een Hinken zenclingspost. 

Allereerst zagen we gaarne 'clat' onze Board pogingen in het 
v,rerk stelc1e om Fort Defiance te herkrijgen, vooral waar de zende
ling die daar/\verkt, spoedig vertrekt en toch een nieuweling zij ne 
plaats zal,moeten inn em en. 

Venler, zOllclen we raden d"at onze 'Kerk te 111 anl-{cl-£toJ onge
veer 25 mijlen \vest van Rehoboth aan de Santa Fe Railroad eell 
zendingspost aanlegde. De plaats ligt in eene welbevolkte buu.rt, 
zoo ten noorden als ten zuiden, en is nooit door zendelingen bear-
beid dan aIleen Sl)Oradisch door de Roomschen, De Indianen al- ; .. 
daar zijn bezitters van hun eigen land. 

Bijaldien de Presbyteriaansche kerk onwillig blijkt ons Fort 
Defiance af te staan, zouden we raelen elat te' Crystal, tusschetY 
Fort Defiance en Two Grey Hills een zendingspost werd aange

.1egd. wiji in die omgeving vele Indianen wonen, zoo oostwaarts 
jn New Mexico als westwaarts in Arizona. Hiertegen kim geen 
bezwaar zijn van de zijefe cler Presbyterianen,. wiji hun zendeling 
te ,Fort Defiance oak op ele Navahoes in New Mexico inwerkt. 
'\Nillen zi j echter Fort Defiance aan ons overdoen, dan zouden \ve 
tot het bezetten van Crystal vooralsnog niet sterk aanraden. 

Dus op ele 'N av-aho Agency hvee zendingsposten meer, 111 anue
fito en Cr·ystal (of- Fort Defiance, indien we die plaats krijgen 
kttnnen.) Krijgen we F01't Defiance weer clan is de weg meteeli 
Dpen tot verdere uitbreic1ing in Arizona. 

, 3. Op de San Juan Agency. I-lier zijn twee zendingsposten; 
onze post te T7.C!o Grey Hills, en ele Presbyterianen 1\Ilission te 
Liberty; ook hebben zij een substation te Tiesnaspans, dat ligt 
dicht bij ele Carrizo :rvIo~mtains in Arizona_ Hier is een ongeor~ 
denel arbeicler. vVe zagen gaarne ten spoecligste een georclend 
zendeling voar Two Grey Hills, epdat de arbeid aldaar naar be
hooren kan worden 'voortgezet; ve,rder zouden we aanrade.n dat 
een zendingspost worde aangelegd te B eaut£f-ul M ounta-in, zoo on
geveer halfweg tusschen Two Grey'Hills en Shiprock. 

11et de Presbyterianen hebben we .aangaande deze plaats ge
correspondeerd, wiji zij vroegen, of wij oak iets met deze plaats 
voornemens ware,n; en wij hebben beloofd lla de eerstkomende 
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Synodale Vergadering' hen met antwciord te dienen dienaangaande. 
Bet wordJ dus tijd dat we hier beginnen, indien we 0115 werk uit
breiden willen. Op de San J nan Agency dns Two Grey Hills en 
Beantiful M on"tain. 

Op de landkaart zal men bemerken dat slechts de noordoost 
noek van de, Navahoes in NeVI': Mexico onder de Presbyterianen 
zouden komen te staan. Indien de ,Presbyterianell on5 voar de 
keus wilden plaatsen hUll zendingspost te l~"ort Defiance en dat te 
Liberty, dan zouden we sterk aanraden Liberty te nemen, zoowel 
\Vat omgeving en toeko111st en arbeicl op de Shiprock school met 
200 leerlingen betreft, als wat tegenwerking van de Roomschen be
treft. Op cleze reservation zijn geen Roomschen. 

T e Tiesnaspans is nog geen zendingspost gesticht, de arbeider 
aldaar huist in eene tent. Dus daar is niets te koop, en met den,_ 
aankoop van~ den zendingspost te Liberty zoude dit werk ons wel
heht in handen vallen; en dit zoude tot verdere uitbreiding van ons 
\Verk in Arizona leiden.' Liberty ligt aan de San J uan J~jver niet 
verre van Shiprock; aan nog een of twee zenc1ingsposten in Ari:
zona is behoe£te. 

4. Op de Hopi Agency is een zendeling del' Baptisten te 
Keam's Canyon, die hoofdzakelijk voor de Hopi's werkt. Nava-' 
hoes in die Agen~y zij11 feitelijk onbearbeid. Hier ook nog twee 
posten. 

5. Op de Western Navaho Agency hebben de Presbyterianen 
slechts een zendingspost; te Tuba, slechts een erf ,met huis en 
schuur. De zenc1eling aldaar is een man van degelijk gehalte en 
lange ervaring. Oak op deze reservation- moesten noodzakelijk 
nog twee zendings1?osten zijn. 

6. Op de Navaho Extension werkt de "Mission to the Nava
ho Indians," een Independent werk, en heeft de geheele Extension 
zoowat bezet. Wijl de Hopi Reservation tusschen de Extension 
en de "main body" van de Nav,,:ho reservation in ligt, zijn deze 
Indianen zoowat geheel van de Main body afgezonderd. 

In kort resume dus: 
Op de Pueblo Bonito Agency zijn geen -Zendingsstations, 

maar l110eten naar onze bescheiden mcening tvvee hoofdstations 
en t'wee substations zijn. Op onze (N. l\1ex.) zijde van de Nava
ho Agency, zijn twee Stations, moeten vier stations zijn. 

Op ol1ze zij van de San Juan Agency zijn t\vee stations, 1110e
ten -dus drie stations zijn. 
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Op de Arizo'na zijde van de Navaho Agencyzijn twee Sta
tions (Presb.) moeten minstens vijf --stations zijn. 

Op de Arizona· zijde van de San Juan Agency moeten min
sten~ twee stations zijn. 

, Op de Hopi Agency zi j n geen stations voor de N avahoes en 
moeten nog twee stations zijn. 

Op de Western Navaho Agency is een Station (Presb,) en 
l110eten nog twee Stations zi jn. 

De Extension is bezet. 
Dus indien de gedachte van sommigen orizer, dat onze Kerk 

de geheele Reservation voor hare rekening moest nemen, werke-_ 
lijkheid werd, dan moesten we op het bezetten van 21 zendings
posten rekenen, als hoofdstations; de Navaho Extension buiten 
rekening-latende. ,r ~ 

Die gedachte heef! veel aantrekkelijks en het zoude zeker een 
schoon ideaal zijn, in'dien het werk .onder den geheelen stam onder 
eene kerkelijke organisatie stond, en daarmede zoude in den eer
sten opslag slechts het aankoopen van vier zen dings posten ge
moeid zijn, namelijk Liberty, N. Mex. en Fort Defiance, Ganado 
en Tuba, Arizona. Indien dit gedaan zoude worden dan moest het 
opeens gedaan, en voor' het bezetten van de andere toeko111stige 
posten kon langzamerhand gezorgd worden. Wij gelooven ~i-et,. 
dat dit plan tot de onmogelijkheden behoort, wijl elk onzer Classes 
op een paar uitzonderingen na gemakkelijk een of twce zendings
posten kon onderhouden. 

Met toenemende uitbreiding van de Opleidingsschool tc To
hatchi konden voor aUe' die zendingsposten inboorling arbeiders 
worden gekweekt; en 't ideaal dat de geheele Navaho Kerk der 
toekomst door Inboorling arbeiders' kan worden gediend moet 
voor oogen gehouden. In de eerstkomende jaren echter hebben we 
behoefte aan een aantal zendelingeuj-die gewi11ig zijn onder de Na
vahoes te arbeiden. 

Indi-en .~chter dit plan te groot schijlit, dan zouden we toch 
raden dat pogingen worden aangewend .om aUe de N avahoes van 
New M e.t-ico onder onze Kerk te krijgen; hiertoe moet slechts de 
Presb. zendingspost te Liberty worden aangekocht, en de volgende 
stations bemand: Liberty, Beautiful Mountain, Two Grey Hills, 
Crystal, Tohatchi, il1anuelito, Rehoboth, Crown Point en Blanco 
C ahyon. Dus ne~en hoofdstations. 

En twee substations: Smith's Lake en Pueblo Alto. 
J\1ettertijd zullen de Substatiolls'welmeerder worden, en 80111-

'migen hunner tot hoofdstations worden verheven. Wanneer onder 
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den zegen des Heeren deze aanstaande stations gemeenteniworden 
dan krij'gen w·e hier te midden van de Navahoes eerre flinke 
Classis. . 

De COl11missie neemt zich voor na venIer gedaall ol1derzoek 
afzonderlijke rapporten op te stellen aangaande elk der aange
duide plaatsen. Tot nog toe ontbrak ons de tijd alle deze 
plaatsen in loco' nauwkeurig na te" gaan. Slechts met .opoffering 
van ons geregeld werk, cIat toch ook", broodnoodig moet gedaan 
worden, kunnen we elit al1es naar behooren doen. Ook werden 
ons dienaangaande ,geene definitieve instructies door de cleputaten 
ter hand gedaan. 

Nog zij opgemerkt, dat de Roomschen onder de Navahoes 
twee.zenclingsposten hebben, een: te St. Michael's, Arizona en een 
te Chinlee, Arizona; beide posten op de Navaho Agency. Op 
de andere Agencies niets. ' 

Met 'cerbiecl onclerworpen, 
LEONARD P. BRINK. 
TAN W. BRINK, . 
i-IERMAN FRIJLING. 

De Cotnmissie a'cl hoc. 

• 
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