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MORGENZITTING, WOENSDAG, 21 JUNI. 

A'RTIKEL 1. 

In de Eerste Ghr, Gere!. Kerk te Grand Rapids, Mich., op 
VVoensdagmorgen, 21 Juni, 0111 10 nur, wotdt-de Synodale Ver,r 
ga.dering tot orde geroepen door Ds. J. Manni, Praeses der' 
Synode van 1914, die den vorigen avond'in de Eastern Av~. 
Gemeente 't Biduur voor ,de Synode leidde,: sprekende o,'er 
ColI. 1 :9-12a: "Een V'eelol11vattend Aposto'tisch Gebed'~. 

ARTU(EL 2. 

Ds. J. Manni opent met te laten zingen Psalm 1123 :1; hij 
leest lvIatth. 22 :35 tot 23 :11, eh spreekt de vergadering- t6.e 
als ,'olgt :-. 

. "Eerwaarde en: 'gelie£de broeders in Christus, Deputaten ter 
Synode, Hdoggeleerde Heeren. Pf"ofes-soren, Broeders als 
deputaten _~n commissies _claar de vorige Synode benoemd 
om .deze Syilode met. rapporten en advies tedienen: :l 
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Genade, vfede en ba-rmhartigheid, worde u geschonken 
van God den Vader, 'en van onzen Heere J eZllS Christus, door 
den Heiligen Geest. Amen. 

Ret is rnij eene aangename taa:k, mijne broeders in Chris
tus, om aan' den mor.gen van dezen dag in het kerkgebouw 
van eene der Dudste gemeenten onzer kerken, u welko111 te 
1110gen heeten. . 

Men kan het zoo' zien en hoaren -dat er blijdschap .onder 
de -broederell is, waar zoovelen van 0.05t en '\!if est samen ka
men" allen werkzaam zijnde voor eene groote zaak, als ambts
. dragers strijdende voor het Koninkrijk van J eZllS Christus. 

Daartoe zullen de oroeders tach oak thans in het hijzon
der saamvergader-d zijn. Vergaderd alhier in Synode, 'maet 
het inzondenheid uitkomen dat het Koninkrijk van J ezus 
Chris-tus ons lief is, en meer nag da't wij onze, gaven en krach
ten er voor 'Over hebben. 

Door velen wordt bet afgevaardigd te worden ter Synode 
als een schoon uitsta'pje, een aangenamen tijd beschouwd. De 
afgevaardigden weten beter. Tot ingespannen arbeid wordt 
gij geroepen, mijne broeders, geroepen tdt arbeid met inspan
ning -van al uwe vermogens. Daarom is het zoo noodig "met 
aIle kracht bekrachtigd" te mogen zijn. 

Wij komen sa,a·m als kerken van onzen Heere Jezus Ghris
tus. Daarom is daardaor onze positie ·geteekend, anze roeping 
aangeweze11. Als broeders vergadert men. Geen ,vaders, geen 
meesters. zijn er onder 011S. 'Een slechts is onze Meester, een 
011ze Vader, onze Vader die in de bemelen is. 

I-lij is de hemelsche Majesteit, de eeuwige Vader, de Al
machtige, vol van glorie, bran en oorzaak al1es goeds. I-lij is 
de Vader van al zijne kinderen. Hij is de leve11'de God, die 
van zijnen hoogen hemeltroon regeert over berne! en aarde, 
zee en ·afgrond. 

Die God is onze Vader. Hij is de bron en wortel van! ons 
bestaan. W'ij zijil zijne kinderen. Hij bewaar.t, beschermt, 
behoudt. - 'fili} zijn de voorwerpen zijner eeuwige liefde. Dat 
wij Hem liefhebben en aanbidden. 

Wij hebben een Vader, de Vader van onzen Heere Jezns 
Christus, onze Vader om zijnentwil. Wij hebben een J\1ees
ter, ·deze is Christns. Hij is de onze. Wij zijn de zijne. Hij 
is tevens "onze ,K01!ing en H.o()gep'riester, 4.ie steeds voor 
011'S bidt. . 

.Doorzijn Koningswoord gebiedt Hij o~er ons: Wij heb-
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ben ernstig toe te zien dat Hij aileen Koning zij. Zeer nauw 
let de Koning op zijne onderdanen in al hun doen. Vooral 
wanneer zij in ·de bijzondere dinKen van zijn Koninkrijk be-
zig zijn. .. 

. 'Gewichtige zaken liggen in dezen vaar u, broeders. Bet 
agendum wijst die aan. "De kennisse Gods in aUe wijsheid e'n 
geestel-ijk verstand" is hier van noode. Veel dat voorkom-t 
betreft weer dezel~,de onderwerpen als op vorige Synoden, 
maar daarom niet minder moeilijk, ja sorns meer ingewikkeld. 
De school, de zending, de uniotJ,-kwestie, vormen weI de hoofd

I schotel. Deze -drie zal~en raken ook meer dan eenig ander 
voorkomend onderwerp, het leven ouzer kerken. Van de 
school moet rijke kracht uitgaan om op het leven 011zer ker
ken in te werken. Door de zending maet zij de rijke kracht 
naar buiten openbaren, tot uitbreiding van het rijk van haren 
Koning. En wat zullen wi; zeggen van het vraagstuk over 
de "unions"? Wij weten Ihoe nauw dat dit verbonden is met 
het leven van ons volk, omdat de ,.uniDns" zulk een machti
gen invloed uitoefenen op het tijdelijk bestaan, wat weer zoo 
nauw saamhangt met het leven onzer kerken. God beware 
ons, en vooral U' broeders, voor onbedachtzaamheid, en de ver
gadering blijve binnen het terrein haar door hare"n "Koning 
aangewezen. Hij geve u kennisse van zijnen w~l in aUe wijs
heid en geestelijk verstand. 

Onze Amerikaansche toes tan den moeten mede in a11es in 
acht genomen worden." \iVij kunnen ons in ons kerkelijk leven 
volstrekt niet van ,dezelve losmaken. Zij zu11en invloed uit
oefenen op ons kerkelijk leven. En of schoon wij er beslist 
me de mocten rekenen, mogen wij ons tech ook weer niet door 
dezel-v.e laten overheerschen. 

Christus is onze Konin~. Z.ijn Woorcl blijft wet. "De 
Heere zij onze Rechter; de Heere zij onze Wetgever; de Beere 
zij onze Koning", sta daarom als met gulden letters voor het 
DOg van on'S Yolk, en ook voor het oog van tt, broeelers, in uwe 
vergaderingen. " 

De taak dan, broeders, die u wacht, is een zeer gewich
tige. Wij mogen u niet langer ophouden. Tot dezen gewich
tigen arbeid" s.aamgekomen moet gij dezelve vervullen; ver
vullen onderbiddend opzien tot God, in de afhankelijkheid 
van de inwerking des Heiligen Geestes. Dan a11een za.l het 
~inde kunnen zijn tot zjjne verheerlijking. 
. Komt yereenigen wij ons daarom in het gebed tot den 
God aBer .gena de. Hij wil ons zondaren gebruiken in zjjn 
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Koninkrijk Op aarde. N aar Zijl1 eeuwig welbehagen wil Hij 
de bede van zijn yolk hooren, 'hoe gebrekkig oak, Waal" het in 
ciotmocd Hem "Zockt. En.op het gebed stelt Hij zijn yolk in 
staat zelfs tot het gewichtigste werk. Komt zoe ken wij Hem 
dan en leggen onze bede Vaal' Hem neer in de afhankelijkhcid 
van zijne &"ctrollwheid. 

G EB ED. 

ARTIKEL 3. 

De lastbrieven worden ingediend. De volgende hroedercn" 
blijken ter Synode gedeputeerd en -aanwezig te zijn: 

CIassis Grand R"pids Oost . 
.Illss. W. P. Van Wijk, J. Groen en J. Post; 
Oudd. N. Silvius, Th. Pasma en C. Van del' Ploeg. 

CIassis Grand Rapids West . 
.Illss. H. Beets, D. R. Drukker en J. Van Lonkhuyzell; 
Oudd. J. De Boer, A. Rodenhuis en G. J. Rooks. 

CIassis Hackensack. 
Bss. D. De Beer en K. Poppen; 
Oudd. R. Drukkeren G. Barrowclough. 

CIassis Holland .. 
.Illss. E. J. Tuuk, K. Kuiper en L. J. Lamberts; 
Oudd. J. J. Heeringa, M. J. Ten Hoar en A. Peters. 

CIassis Hudson . 
.Illss. J. J. Biemenga, J. B .. Hoekstra en H. Bakker; 
Oudd. J. S. BaIt, D. Leeuwen en C. Hoogheemstra. 

CIassis Illinois . 
.Illss. F. Doezema, G. J. Baan en B. J. Kuiper; 
Oudd. S. Dekker, Jas. De Boer en P. G. De Boer. 

CIassis Muskegon: 
1955. VV. P. Heeres, J. L. Heeres en N. Burggraaf; 
Oud-d. J. Kleinhesseling, M. Trap en J. Milkamp. 

CIassis Orange City . 
.Illss. W. De Groot, D. Hollebeek en J. Timmermann; 
Oudd. A. Cupido en G .. H. Ledeboer. 
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Classis Ost Friesland. 
Dss. II. Ahuis, II. C Bode en D. I-I. Kromminga; 
Ottdd. W. Jansen en B. Primus. 

Classis Pacific. 
Dss. E. Breen, \N. IVleyer en C. Vriesman; 
Olldd. H. J. Kok, P. Van den Berg en J. Van Dijken. 

Classis Pella. 
Dss. G. D. De Jong-, A. H. Brat en P. Bloem; 
Ol1dd. K. Van vVijk, W. Stllursma en vV. Vas. 

Classis Sioux Center. 
Dss. J. M. Bijleveld, M. De Boer en J. M. Van de Kieft; 
Cudd. M. Kooistra, F. Faber en j. Brock. 

Classis Zeeland. 
Us:=;. A. Keizer, M. Van Vessem en J., H. Gee1'lings; 
OGdd. I-I. Smit, H. Goodijk en J. H. Bllter. 

hRTIKEL 4. 

De vergadering kiest het l'\{oderamen ais voIgt: 
President-D'S. A. Keizer. 
Vice-President-Ds. W. P. Van Wijk. 
Eerste Scriba-,--Ds. J. B. Hoekstra. 
Adjunct Scriba-Ds. E. J. Tuttk. 

ARHKEL 5. 

7 

Het Moderamen neemt zitting, waarop de nieuw geko
zen Praeses, Ds. A. Keizer, de vergadering toespreekt en, daar 
de tijd 'voor de morgenzitting verstreken is, 'met gebed eindigt, 
nadat bepaald is te twee uur 's namiddags weer te vergaderen. 

NAMIDDAGZITTING, 21 JUNI. 

hRTIKEL 6. 

N a het zingen van Ps. 25:2 met gebed geopend door Ds. 
W. P. Van Wijk. De President leest de "Openbare Verkla
ring", welke door de vergadering staande aan-gehoord, en door 
allen met "Ja" beantwoord wordt. 
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ARTIKEL 7. 
De tijd van vergaderen wardt bepaald 's vaarmiddags van 

8~11.30, en's namiddags van :2 tat 5.30, met een kwartier 
pauze tusschen'beide. 

--""",7Vv oensdagnamiddag 28 J uni zal de Synode een automo
bile-tocht nemen ter beziohtiging o.a. van het Asylum en het 
Halland Hame. 

ARTIKEL 8. 

De Praeses annonceert de benoeming van verschillende 
commissies. 

Comm. ter benoeming van Commissies van Praeadvies: 
De Leeraars, J. Timmermann, H. Bakker, F~ Doezema, J. L. 
Heeres, H. Kuiper, J. M. Van de Kieft, K. Poppen; en de Ou
derlingen, Th. Pasma, A. S. Ledebaer, W. Jansen, P. Van den 
Berg, J. Van Wijk, H. Gaadijk. (Vgl. Art. 14.) 

Commissie vaar Benoemingen: De Leeraars, G. D. De 
Jong, D. R. Drukker, G. J. Haan, W. P. Heeres, H. Ahuis; en 
de Ouderlingen, J. Heeringa, M. Kooistra, H. Smit. (Vgl. 
i\,.t. 51.) 

Commissie ter Ontvangst van Deputaten van Correspon
dentiekerken: Dr. H. Beets en Ds. D. De Beer. 

Cammissie voar Rauwbeklag: Ds. J. Post en Ds. E. Breen. 
(Vgl. Art. 52.) 

ARTIKEL 9. 

Een voorste1 van Dr. Van Lonkhuyzen aangaallde den 
tegetlwoordigell oorlog worc1t -voor nadere behandeling ter 
tafel gelegd. (Zie Art. 36.) 

f,.RTIKEL 10. 
"", 

Er wordt lezing gedaan van de volgen-de rapporten: Sy-
crioda!e Camm. (Bijlage I), Curatorillm (Bijlage II cen Artt. 
'20 e'{ 33), AIgel)l. Kas Inwendige Zending (Bijlage III en Art. 

23)', Heiden Zending (Bijlage I'V en Ar.t. 25), Joden Zen-ding, 
Algem. Camm. (Bijlage V en Art. 29), Paterson Hebrew Mis-
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sion (Bijlage VI ·en Art. 29), Emeritus Board (Bijlage VII 
en Art. 29), Kerkhulp (Bijlage VIII), Publication Comm .. 
(Bijlage IX en Art. 29), Zuid Amerika (Bijlage X en Art. 23). 
Ook rapporteert de Commissie ter "Vermindering van het aan
tal Curatoren" (Art. 33), en de Comm. ter Overdracht der 
Academy. te Grand Ra.pid'S aan eene Vereeniging (Art. 33) . 

. De -Comm. tot het1, ontwerpen van een Farmulier vaar de Ray
eering van Ongehoorzame Doopleden rapporteert niet gereed 
te zijn met haar verslag. Z,ij wordt gecontinueerd. (Zie Art. 
51). Voorts worden' rapporten gelezen vah de Comm. voor de 
Voorkoming der Verstrooiing van ons Volk (Bijlage XI en 
Art .. 23), verslagen de" Synodale Depntaten ad Examina, en 
v?-n de broeders die Ol1ze Synode by correspondentiekerken 
vertegen woordigden. (V gl. Artt. 45 en SO.) 

Twee brieven kwamen in van de Geref. Kerken in N eder
lanel (Bijlage XII), (Vgl. Acta 1914, pp. 15, 16,83). Ook een 
schrijven van de Gere!. Kerk in Zuid Afrika (Bijlage XIII). 
Van -de Oud Gere!. Kerken in Duitschland kwam later een 
brief in (Bijlage XIV). Nog kwam een schrijven van den 
deputaat der Ref. Presho Church (Synod). 

V oor zoover noodig zullen deze rapporten in handen der 
Coml1lissies van Praeadvies gesteld worden. 

ARTIKEL 11. 

Er wordt besloten dat in de toekol1lst al de rapporten die 
niet in het Agendum voorkol1len, gedrukt 'voor de Synode 
1110eten gelegd, terwijl ook de aandacht gevestigd wordt op 
Art. 22, Acta Synodi 1912, p. 17: ,;Besloten: Dat voortaan 
copie der rapporten (der Commissies van Praeadvies) gedrukt 
of anderzins, voor ,de vergadering kome." 

ARTIKEL 12, 

In verband met het indienen van het Curatorium rapport 
(Art. 10) besluit de vergadering als voigt: "Hoewel het. Cura
tori-urn in zake het: oprichten van het hoofdgebouw op- den 
nie!nven campus tegen het besluit der Synode van 1914 han
delde, zoo ratihceert de Synode tach het do en desCuratori-
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ums irj deze zaak wijl de omstandigheden sedert de vorige Sy
node gc:wijzigd waren: 

a. in betrekking tot Ihet groote aantal nieuwe studellten; 
b. in betrekking tot de groote sommen ,gelds die sedert 

de vorige Synode beloofd zijn. 

AR<TIKEL 13. 

De Synode approbeert het volgend program voor het leg
'gen van den hoeksteen van het Calvin College hoofdgebouw: 
uit te voel en Donderdag, 22 J uni, 2 p. m., in de tegenwoordig
h~id der leden der Eerw. Synode: 

1. Gebed door den Praeses der Synode. Ds. A. Keizer. 
2. Legging van den hoeksteen door Ds. J. Manni, Pres. 

Building Comm. 
, 3. Zingen door -de verg-adering, Ps. 134 :3. 

4. Toespraak (Holl.) door Prof. F .. M. Ten Hoor. Rector 
der School. 

5. Gezang. Ps. 118:11. 
6. Address (Eng.), Dr. H. Beets, Pres. Curatbrium. 
7. Closing prayer, Prof. G. J. Rooks, Principal Caldn 

College. 
S. Doxology. 
Eeregasten, op 't platform, Dss. L. J. Hulst, J. NOQ1'de

wier, G. Broene, K. Kuiper en Mrs. J. Schepers. 
Prof. Hemkes en Ds. C. Bode, mede l1itgenoodig-d als eere

gasten, konden wegens omstandighed'en niet -verwaoht \varden. 

Zij de Heere ons eene hulpe bij het oprichten van dezen 
"Ebenezer". 

ARTIKEL 14. 

De Commissie om ,de Commissie van Praeadvies aan de 
Synode voar te stellen, rapporteert als voIgt: 

L Theologische School. 

Dss. J. Timmermann, H. Beets, K. Kuiper, F. Doezema 
en D. H. Kromminga. 

Oudd. N. Silvius, Geo. Barrowclough, J. S.Balt, J. Mil
kamp, J. J. Heeringa en J. H. Buter. 

Adviseurs: Profs. B'erkhof en Rooks .. 
Rapporteeren V ri jdagmorg·en. 
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II. Zendingszaken. (Lett. A, C, D, E -van 't Agendum.) 

Dr. Van Lonkhuyzen, Dss. D. Hollebeek, K. Poppen, H. 
Ahuis, C. V-riesman en -M. De Boer. 

Oudd. G. J. Rooks, W. Vos, F. Faber, K. Van Wijk en J. 
Van Dijken. 

Zendingszaken onder lett. D van 't Agendum over de 
Heidenzending. 

Dss. J. Groen, M. Van Vessem, ]. L. H-eeres, D. De Beer, 
J. M. Van ,de Kieft en P. Bloem. 

Oudd. M. J. Ten Hoar, A. G. Ledeboer, Jappe De Boer, 
M. Kooistra, B. Primus en J. Brock. 

Adviseurs: Prof. Volbeda en Dr. Y. P. De Jong. 
Rapporteeren Maandagnamiddag. 

III. Publicatie Zaken. 

Dss. G. D. De long, D. R. Drukker, N. Burggraaf, \V. De 
Groot, H. C. Bode en H. J. Geerlings. 

Oudd. J as. De Boer, R. Drukker, S. Dekker, D. Leeu we,ll 
en C. Hoogheemstra. 

Rapporteeren Dinsdagmorgen. 

IV. Kerkenorde Zaken. 

Dss. E. J. Tuuk, H. Bakker, G. J. lIaan, \V. P. Heeres 
en L. J. Lamberts. 

Adviseurs: Proff. Heyns ·en Janssen. 
Rapporteeren Dinsdagnami'ddag. 

V. Varia. 

Dss. W. P. Van Wijk, J. J. Hiemengaen A. H. Brat. 
Oudd. Pasma, A. Peters, P. G. De Boer en A. Cupido. 
Adviseur: Prof. B. K. Kuiper. 
Rapporteeren \1\loensdagmorgen. 

VI. Bezwaarschriften. 

Dss. E. Breen, H. J. Kuiper en J. M. Eijlevel'd. 
Oudd. Kleinhesselink, Stuursma, Rodenhuis, Kok, Van 

der Ploeg, Jansen en Van den Berg. 
Advi3eur: Prof. Ten Hoor. 

Met -eerbied onderworpen, 
K. Poppen. 
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ARTIKRt 15. 

De Synode verdaagt tot Donderdagnamidclag, na de hoek
steenlegging, om -de Co-m'1nissies van Praeadvies gelegenheid 
te geven tot delibereeren. 

Ds. Hoekstra sluit met dankzegging. 

DONDERDAGNAMIDDAG, 22 jUNI. 

ARTIKEL 16. 

De vergadering zingt Ps. 119 :3. Ds. Tuuk gaat voor in 
't gebeel. 

ARTIKEL 17. 

De Synode wor·c1t toegesproken door de volgende Yerte
genwoordigers van correspO'ndentiekerken et al: Mr. E. S. 
Greenbaum, Chicago Hebrew Mission, beantwoord door Ds . . 
De Beer; Rev. C. M. Laing, Vnited Presb. Church, beant
woord door Dr. Beets; Mr. L. B. Trowbridge, Chicago Tract 
Society, beantwoord door Ds. Hiemenga; Wm.' P. Lovett, 
Michigan Dry Campaign eil Anti-Saloon League, beantwoord 
door Ds. Poppen; Rev. VV. J. Van Kersen, Rdormed Church 
in America, beantwoord door Ds. Tuuk; Rev. H. S. Atchison, 
Associate Presb. Church, beantwoord door Ds. H. J. Kuiper. 
en Prof. Jas. Dooley, Academy Colored People, te Brewton, 
Alabama, beantwoor-d door D;. Drukker. 

ARTIKEL 18. 

Ds. Post sluit de samenkomst met dankzegging. 

VRljDAGMORGEN, 23 jUNI. 

ARTIKEL 19. 

Na 't zingen van Ps. 86:6 en gebed door Ds. Doezema 
hoort de vergadering. naar 't voorlezen van het verslag des 
Synodalen Penningmeesters, Ds. J. N oordewier. 
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1914 in kas ...................... $ 84.50 
Ontvangen tot Juni 1916 .......... 2952.41 

ISamen ........... $3036.91 
Uitgaven to 16 Juni 1916 .......... 2109.33 

Laat in kas ...... $ 927.58 

Ds. G. D. De Jong rapporteert, dat ,het boek van den Pen
ningmeester is nagezien en in orde bevonden. 

Er wordt besloten de Synodale aanslag ditmaal op 20 cent 
per huisgezin te steBen, te betalen in een termijn. (Zie oak 
Art. 22.) . 

ARTfKEL 20. 

Dr. H. Beets rapporteert als voigt namens de Camm. van 
Praead vies voor zakel1 de Theol. School en Calvin College 
betrefien,ie: 

1. Uwe Comm. adviseert dat de Synode gaedkeure het 
voorstel {fes Curatoriums, ·dat er voor:taan onderscheiden war
de tusschen Seminary, College en Preparatory School met het 
DOg op de benoeming en salarieering van professoren en "in
'structors", 

Grand: ·Voor het College, en voora! voor het Seminary, 
zijn m·eerder'e hekwaamheden noodig in de professoren dan in 
de "instructors" def Preparatory School, en ,daarom behoort 
er pro rata te worden gesalarieerd. 

Goedgekeurd. 

2. U we Comm. adviseert het voorstel des Curatoriums 
onder b, pnnt 2, als voIgt gewijzigd te aanvaarden: Wat de 
Theologische professoren aang;tat stelt het Curatorium der 
Synode voor het salaris op $1700 te stellen. 

Grand: De verhoogde levensstandaard. 
Goedgekeurd. 

3. In verband met de onder 2. genoe1l;1de salarisverhoo
ging en die van andere professoren ,die dit jaar en vervolge11's 
plaats grijpt volgens vraegereSynodale regeling, adviseert 
uwe' Comm. het voorstel van ihet Curatorium 'te' aanv'aarden, 
datde amslag voor de School van $1 op $1.25 gebracht wordt. 

Gronq.en: D'e tegenwoor,dige omslag' is 'niet -genoegzaam; 
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de ver'eisclite som is betrekkelijk gering per huisgezil1, voor 
eene ZGO' gewichtige inrichting als de School onzel' Kerken. 

Goedgekeurd. 

4. Punt 4 -van leUer b, valLhet 'Curatorium rapport wordt 
op de voIg-ende wijze aan .de Synode voorgestdd: Aangaande 
regeling- en vaststelling van pensioneering ··der prqfessoren 
warde uitg-esproken dat, bij eer-vol emeritaat,. aIle definitief 
benoemcle professoren (niet de anderen), recht Ihebben op pen
sioneering van de zijde der ,K'erken, omdat zij, evenals ,de leer
aars, 'al hun gaven en krachten geheel en uitsluitend besteden 
in den dienst def Kerken. Op de door het Curatorium voor
gestelde methode (het stellen van een minimum van $500 en 
. een maximum van $1000), meencle uwe Comm. niet te '1110eten 
ingaan, ais te bindend. 

Goedgekeurd. 

5. U\~Te Comm. ad dseert te approbeeren het volgend 
voorsteLvan het ,Curatorium, onder punt 5, n.1. de v_erhooging 
van het pensioen voor ]\IIrs. G. E. Boer tot $400 en voor l\irs. 
II. Benker tot $300. 

Goedgekeurd. 

6. Omtrent het Examina voorstel, punt 6, war-dt als ad
vies aan de Synade aangebaden, dat Art. 5' van "bet Reglement 
van het Curatorium za1 lui-den: "Bet CuratoriU111 zal in de 
maand Juni zijne jaarlijksche vergaderil1'g houden. Voor het 
afnemen der examit:Ia zullen ·de volgelide bepalingen gelden: 

1. AIle examina in Preparatory School en College, be
hal ve die van de "graduates" in laatstgen'Oemd. d-epartement, 
zullen worden afgenomen door de faculteit) die oak over den 
uitslag be:;list. 

2. E.en Examen Comm. van vijf personen, -die de leiding 
heeft en he~ reciht van navragen, zal het CuratoriU111 verte:gen
woor,digen bij de examina van de "graduates" in het College) 
in de volgende vakken: Algemeene en Ned. Geschiedenis, 
Psychologie en Logica, Geschiedenis der Philosophie. Gere
formeerde Geloofsleer, Nederlandsche en Engelsche Taal- en 
Letterkt,tnde. De faculteit neemt -dit examen af. De beslis
sing bl'ijft aan :het voIle Curatorium: na' het rapport V,atl de 
,bov-engen()emde Exam. Comm. en na het oordeel yan de fac111-
teit gehoord i:ehebhen. 

Goedgekeurd. 
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(Voor voortzetting van dit Rapport, Zle Art. 33 dezer 
Acta.) 

ARTIKEL 21. 

Oud. G. ]. Rooks sluit met dankzegging. 

VRIJDAGNAMIDDAG, 23 JUNI. 

ARTIKEL 22. 

Ds. G. D. De Jong laat zingen Ps. 119 :83, en gaat voor in 
gebed. Daarna di'ent Ds. ]. NOOl'dewier in den aanslag voor 
cle onderscheidene Classes ter betaling der Synodale onkosten: 

Grand Rapids Oost, $432.00; Grand Rapids West, $492.00; 
Hackensack, $45.20; Holland, $324.20; Hudson, $262.40; llli· 
110is, $464.00; Muskegon, $395.60; Orange City, $201.20; Osl
friesland, $101.40; Pacific, $106.QO; Pella, $182.00; Sioux Cen
ter, $183.00; Zeeland, $266.80. (Vgl. Art. 19.) 

ARTIKEL 23. 

De Comm. van Praeadvies voor Inwendige Zending 
brengt haar rapport ter tafel bij man de van Ds. D. Hollebeek, 
hetwelk aldus wordt aangenomen en goedgekellrd: 

1. In betrekking tot de Algemeene Kas nam uwe Comm. 
inzage van het Rapport cloor de Deplltaten clezer Kas. 

De Deputaten bevelen de "olgende hulpbehoec-ende Clas
-ses bij de Synod'e aan fer ontvangst van steun uit -de Algemee
t1C Kas cler In¥l. Zen ding tor het bedrag 'aobter hare re-spec
tieve narue-n gena-emd-: 

Cl. Grand Rapids Oost ............ $ 500.00 
Cl. Hudson en Hackensack ........ 2500.00 
Cl. Muskegon .................... 1200.00 
Cl. Orange City .................. 1600.00 
O. Pella ................... . . . ... 2500.00 
Cl. Pacific ....................... 4000.00 
Cl. Ost Friesland :................ 1200.00 

N aar aanleiding der vasts telling .van dit budget, besluit 
de Synode het volgend advies der Comm. ad hoc te aanvaar
den:-
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De Synode wekke door de Gasses de gemeenten op om 
meerdere gaY-en voor de Alg. Kas der Inwendige Zending. 

Grond: De laatste twee jaren is er $19,000 uitgekeerd; 
aan collecten is ontvangen $13,000. Alleen door het Koffer 
legaat ($6,000) was het moge1ijk de $19,000 uit te keeren. 

Thans belooft de Synode voor de volgende twee jaren 
$28,000. De gemiddelde opbrengst der collecten bedraagt on
geveer $13,000. Derhalve zander meerdere collecten komen 
we aan het einde van de volgende twee jaren $15,000 te kort . 

. Goedgekeurd. 

Nog wordt besloten dat de Depp. der Aigem. Kas voortaan 
in hun rapport aan de Synode aangeven waarvoor het door 
hen bestede geld werd gebruikt, terwijl de Gasses die steun 
ontvingen verzocht worden op te geven hoeveel men in eigen 
ressort voor de Inw. Zending per hl1isgezin opbrengt. 

II. In verband met het rapport der Comm. ter Voorko
ming der Verstrooiing onzes Vo1ks (Bijlage XI), besluit de 
Synod'e, clat niet alleen de thans fungeerende brs. worden her
benoemd, maar dat aan hen, wegens de uitgebreidheid van 
hun 'terre in, twee braeders als leden worden toegevoegd, 11.1. 
een in .het Noordwesten -en e·en in het Z·nidwestcll van 0115 

land. CZie Art. 51 voor deze Comm.) 

Waar het uit een pers'Oonlijk schrijven 'blijkt dat de Com-' 
missie zich in haar arbeid b~lemmer'd gevoelt door de bepalin
genin Acta Synodi 1914, Art. 24, I, 2, c, 1, 2, 3, besluit de Sy
node dit werk aldus te omschrijven: 

"Dat de Camm. om -verstrooiing te voorkomen door cor
respondentie met de nederzettingel1 van ons Geref. volk zich 
op de hoogte stelle van den geestelijken en stoffelijken toe
stand dier nederzettingen; en -daarna door noodig geachte 
vO'orlichtin:g- in de K'erkelijke bladen, en verder door particu
liere inlichtingen, en Izoowel over ·den geestelijken als den 5tO£
fdijken toestand diet nederzeHingen, informatie verschaffe, 
opdat aldus aan .de verhuizing leiding gegeven warde, en ver
strooiing, stoffdijke te1eurstelli.ng of geestelijke -ondergang 
z·ooveel doenlijk voorkomen warde." 

Goedgekeurd. 

Het gedeeltevan het rapportdat handelt over de immi
gratie arbei.d in het ·Oosten wordt in handen gesteld van de 
Classes Hudsqn en Hackensa,c.~, 'Om, zoo gewenscht, ·zich in 
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verbinding te stell en met de Ned. Ver. voor Landverhuizing. 
(Zie punt V hieronder.) 

Goedgekeurd. 

N og beslotell dat deze Comm., om tot voornoemd doel te 
geraken, ziohzelve gedurig in de Kerkelijke bladen annonceere 
.als Bureau van Informatie VOor Landverhuizing. 

Goedgekeurd. 

III. Zuid Amerika. In betrekking lot den arbeid in Zuid 
Amerika nam uwe Comm. inzage van het rapport :der _ J:.)epu-
taten. (Bijlage X.) . 

Uwe Gomm. advisee-rt w.ederom in de lV'olgende twee 
j aren een1naal te collecteeren -voor deze zaak, en de nalatige 
geme-en ten op te wekken aan hare rDeping te voldoen. (Comm. 
Art. 51.) . 

Goedgekeurd. 

IV. Mormonisme. Hierover niets ontvangen. 

V. In betrekking tot de Instructie van Classes Hudson 
en H'ackensack in zake het immigratiewerk te Hoboken, ad
viseert tlwe Comm. als voIgt: 

1. De Classes van het Oosten blijven behartigen het irn
migratiewerk en ·de Synbde besluite dezen arbeid financieel te 
st'eun-en uit de Alg. Kas der Inw. Zending ten bedrage van on
geveer $600.00. 

2. De regeling van dit werk wordt aan de kerken van 
bet Oosten oV'erge1aten. 

Goedgekeurd. (V gl. Punt II, hierboven.) 

(V oar de J aden Zending, zie Art. 28.) 

MAANDAGNAMIDDAG, 26 JUNI. 

ARoTIKEL 24. 

Nadat gezongen is Ps. 119:1, gaat Oud. }. J. Heeringa 
voor in gebed. De presentidijst wordt gelezen, wa.-aruit blijkt 
dat vanChtSS1S Grand Rapids Oost Oud. J. Va,n der Schuur 
in de plaats is van C Van der Ploeg; Classis Grand Rapids 
West Oud. W. -Mulder in de plaats is vanA. Roden'huis. Van 
Classis Sioux Center is Oud. F. Faber na.-ar huis geroepen .. 
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ARTm"EL 25 .. 

De Synode gaat over ter behandeling van het Praeadvies 
omtrent de Heidenzending, bij moncle van Ds. Van Vessem. 
Het wordt aidus aangenomen en ,goedgekeurd. 

1. "U we' Comm. vestigt allereerst de aand-acht op de 
voorstellen van den Board: 

1. Wat ·betreft de noodzakelijkheid 'van nieuwe gebou
wen, n.1. a. een 11Iieuw hui5 voor de post Two Grey Hills, wijl 
het oude vernield werd -cloor starn1; b. zendingsgebol1wen voor 
Blanco Canyon, wij1,'claar nog niets is; 'c. twee dormitories, 
een schuur, ·en het installeeren van een "gas plant" te Re
hoboth. 

De Synode drage dit 'Op aan del~ Board 'am dit werk op 
de beste wijze en meest geschikten tijd nit te voeren." 

Goedgekeurd. 
2-. 'Alat betreft het voorstel der Zen-dings Deputaten om 

'verlof tot het aankoopen van -de sectie lal1'el te Rehoboth (zie 
Bijlage IV) wor,dt 'beslot-en om den Boai·d te machtigen dit 
land door koop of anderzins ie verkrijgen als zeer noodig voor 
onze inrichiing, daar het de- put bevat van ,de 5mith's ranch 
:en ,\Toorts voor andere do-eleinden voor onze 1\i[issie t-e Reho
h6th onontbeerlijk is. 

3. Betreffende de Training School (zie Acta 1914, Art. 
52, pag. 38), besluit de Synode om de zaak in statu quo te la
ten -\Toor het tegenwoordig-e, am haar in 1918 D. V. nader ter 
hand te nemen. 

II. Betreffende de Instructie des K'erkeraa,ds van Sherman 
'St., Grand Rapids,·,Miah.: "De Synode spreke uit, dat het nlet 
raadzaam is een zleneleling op het Indianenveld binnen den tijd 
van vijf jaren te beroepen," besluit de vergadering op d,it punt 
niet in te gaan. 0 

ITT. Over llitbrei-ding van onze Zending geeft het Agen
dum het volgende: 

1. Classis_Grand Raoids Oost: De SVl1'0de overwege de 
mogelijkheid en wenschelijkheid van het kiezen van 'een nieuw 
zendings'iJeld. 

2. Class is Grand Rapids I/Vest vraagt hetzelfde als Grand 
,Rapids Oost, met ·de bepaling 'er bij van ,.foreign". 

3. Classis Hollal1'd vraagt am het henoemen van eene 
tomm. van onderzoek, 'Omtrent de ,;venschelijkheid en moge-
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lijkheid van zendingsarbeid te beginnen onder ,de heidenen in 
het buitenland. 

4. Classis Muskegon vraagt, of het niet wenschelijk is 
am voorbereidende maatregelen te n-emen om Heidenzending 
in het buitenland te beginnen. 

5. Classis Ost Friesland vraagt een begin te maken met 
Heidenzending te drijven in het buitenland. 

6. Classis Hackensack vraagt: a. dat de Synode een 
nieuw zendingsveld onder ·de hejd-enen aa'l1i\:aarde; b. zoo zij 
hiertoe -besluit, dat zij dan kieze uit Latin America. 

7. Ctassis 'Hudson begeert: De Synode zie uit naar een 
ander zendingsveld, 'bij voorkeur in Zllid Amerika. 

Hoezeer uwe Comm. overtuigd is. dat de Kerk moet ko
men tot uitbreiding Ihar-er Heidenzen"ding, maa,r daar zij nag 
zoo weinig weet van nieuvve velden, en nag minder wat onge
veer de kosten zOllden zijn am een nieuw veld. te beginnen, 
zoo oordeelt zij, dat dit echter niet overhaast mag geschieden, 
dat wij- vani aIle kanten wet voor:gelicht dienden te zijn eer een 
goed besluit kan genomen worden, en adviseert daarom, dat 
het ~\'oorstel van 'Classis Zeeland, luidende: "Voor -de verdere 
uitbre:iding onzer H 1eidenzending benoeme de Synode eene 
C0111missie, ·die de zaak van ane zij den onderzoeke, om dan 
de Synode van 1918 te dienen met een volledig rapport", aall
genomen worde, als alleszins doeltreffend en voor allen be
vredig-end. 

Tvlocht de Svnode alzoo besluiten, dan wordt daarmede 
een antwd'ord g-eg-even aan den Board Q1f Foreign Mis-sions of 
the Reformed Church in America, die door haren Acting For
eign Secretary, Dr. Can tine. onze K_erk dringend YCl"

zocht '0111 mee te doen aan ·de Arabische Zending. 
Oak is hiermee dan e'en al1'twoord gegeven aan -den z.en

d-eling- A. J. Bliek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging', 
die wiist op het eiland Bali in Ned. Indie met zijn 2Yz milli
Qen Hindoes." 

Goedgekeurd. (Vaor de COl11m. ad hoc, zie Art. 51.) 

JV. Voorts hadden we nag te overwegen ,de vrag-en ran 
Classes Illinois, Pella en Zeeland hetreffende het Lidmaat
schap der Zendelingen. 

Gevraagd wordt of de zendeling-en geen lid kunnen zijn 
van Rehoboth, hoe\vel ze naar de Zendingsante behooren bij 
de z'endende Kerk;. en, langs welken weg dit gedaan kan 
,,,.or-den. 



20 CHRIST. GEREF. KERK 

In de overweging stuitten we al spoedig op de moeilijke 
vraag, of te Rehoboth weI een geillstitueerde kerk bestaat, 
daar wij van geen andere stichting weten dan Fort Defiance . 

. D'e Classes· gaan- van dez'e onderstelling uit, maar de Comm. 
heef! hierover geen zekerheid. 

1. Uwe C'Omm. is van oordeel, dat wij ons te houden 
ihebhen aan Art. 12 der Zendingsorde, en dat daarom het lid
maatschap van den zendeling 'en ·dat zijner bekeerlingen, 200-

langbijde zendende kerk, of kerken, moet berusten, tot de 
oliganisatie van 'een inboorlingen kerk. 

2. De Synode V'erz'Oeke Classis Pella te onderZO'eken of 
te Rehoboth, New Mex,ico, eene geinstitueerde kerk bestaat, 
en zO.o ja, welke de geschiedenis harer institueering is, en hier
van rapport tegeven op de Synode van 1918. 

De Synode neemt het advies hier gena-em·d, onder punt 
IV, niet aan, maar besluit om eene Commissie te benoemen, 
die een onderzoek zal instellen, 'Of het volgens Gerefonneerd 
K'erkrecht foegestaan kan word-en, dat -een missionair dienaar 
des Woords ambtelijk behoort tot een roepende kerk, en ter
zelfder tijd als lidmaat kan beh'Ooren bij een geinstitueerde 
kerk 'OP het zerrdingsveld,en of hij in deze kwaliteit 'Ook nog 
tot het ambt van ouderling of -diaken ,gekozen mag worden. 
Gedurende de komende twee jaren arbeide moen voort op de 
wijze zooals thans geschiedt. (Z,e Art. 51, v'Oor ·deze Comm.) 

Oud. P. G. De Boer eindigt deze zitting met dankgebed. 

DINSDAGVOORMIDDAG, 27 JUNL 

ARTIiKEL 26. 

Na gezongen te hebben Ps. 119:17, gaat Ds. E. Breen vaor 
in gebed. 

ARTI'KEL 27. 

Aan de 'Orode wordt gesteld de behandeling van het prae
advies omtrent Publicatie Zaken. Rapporteur, Ds. D. R. 
Drukker. Het wordt als ,volgt vastgesteld: 

1. Omtrent het protest, geteekend d'Oor Prof. W. Heyns 
en Ds. J. Manni, tegen 'e_en genomen besluit van de "Publica-
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tiOl1 Cornmitte'e" (zie Bijlage IX), adviseert uwe Camm. om 
op deze zaak niet in te gaan, om·dat: 

a. Uit de discussie is a:an de Comm. niet gebleken, dat 
het laten blijven drukken van "The Banner" in Grand Rapid& 
de Kerk $250.00 benad·eelt; . 

h. om,dat punt II .geen grond van protest kan zijn, na·de
maal de Comm. zich het recht heeft voorbehonden aile of ee
nige "bids" te v'erwerpen; 

c. omdat punt HI, onzes inziens, op te subjectieve gron
den rust. 

Advies goedgekeurd. 

2. Als kennisgeving wordt aangenomel1, dat de "Publica
tion Committee" zkh Qvereenkomstig het besluit der vorige 
Synode heeft laten incorporeeren ,volgens de wetten van den 
Staat van Michigan. (Bijlage IX.) 

3. Oak wordt door de Synode goe.dgekeurd, dat het be
sluit der vorige Synode in betrekking tot ·de afbetaling aan 
de Banner Publishing COo. uitgevoerd is, en tevens met erken
telijkhei-d vernomen, -dat ,genoemde Banner Publishing Co. bij 
het liquideeren der schuld, zioh tevreden heeft gesteld met 
$300.00 in plaats van $900.00. 

4. De punten 3, 4, 5 ·en 6 van het rapport worden voor 
·kennisgeving aangeno.m-en. [Punt 3 vermeldt, drat 'er -met de 
"Grand Rapids Printing Co." een contract is gesloten voor 
het drukken ,van "The Banner". 

Punt 4 deeh mede, dat Mr. Jacob Van Ess, sinds den 
aankoop van "The Banner" w-erkza,am geweest is als "Field 
Agent" VOGr beide Wachter en Banner. 

Punt 5 zegt, dat de "Publ. Comm." met ved moeite steeds 
geslaag·d is om m,ed-e-redacteurs te verkrijgen voor de beide 
kerkelijke bladen. 

En punt 6 m-eldt, dat ,de advertentie kwesti-e steeds de 
Comm. hezig houdt, en S01TIS van ingew-ikl~elden en m'Oeilijken 
aard is.] 

5. Punt 7 bevat het financieel rapport, waaromtrent het 
praeadvies lui-dt: "Uwe Comm. vestigt de aandacht op het 
financieel rapport van den Administrateur van de Publishing 
Cumm., en wijst -er op, dat Ivoorts een duid-e1ijker rapport moet 
jngediend worden, en dat dit tevens moet geteekend worden 
door de daart-oe aangestelde Auditing Comm." 

In plaats van dit voorstel wor,dt 't volgende aangenomen: 
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"Aan d'e Publication C0111111. \Vordt opgedragen om een 
,meer "up to date" en minder orils1achtige manier van boek
houden in te voeren. De Synode begeert, dat haar telkens ge
rapporteel'd warde, wat het "ered,it" zoowel als) het "debit" der 
inteekenaren en adverteerders zij, en voorts dat 'een "expert 
accountant" elk jaar geemployeerd warde, on1 de boeken 
nauwkeurig na te gaan." 

6. De Pub!. Comm. heeft de Synode het volgende aan 
te bevelen: 

a. \i\T aar ·de vorige Synode bij ·de benoeming van de 
"Pub1. Comm." 11iet aangewezen hee:ft wie der leden 'VOOf twee 
en wie voor vier jaar 2011 dienen, ·dat tlhans de gehee1e Comtn. 
aftrede, en de Synode bij de benoeming bepale wie voor twee 
en wie voor vier jaren zul1en ,dienen. 

Goedgekeurd. (Zie Art. 51 voor deze (amm.) 

b. Aile jaarlijksehe en halfjaarlijksche c1assikale finan· 
cieele rapporten uit de kerkelijke bladen ote laten, omdat deze 
te veel rui'mte innem'cn en ·averboclig zijn. 

Dit voorstel war-elt verworpen. 

c. Herbenoeming van het tcgenwoordige personeel van 
redactie Iyo-or \iVachter 'en Banner. \iVaar braeder \\T. Stuart 
niet weder ill. aanmerking wenscht te kamen, beveelt uwe 
Comnlissie 'aan,.de benoeming van Ds. G. D. De Jong voor.de 
'Rubriek "U,it 'en voor de Pers", en Dr. J. Van LOl1khuyzen 
voor Secundus Hoofdredacteur van De '"A,Tachter. 

Goedgekeurd. 

d. Bet honorarium van de "Associate Editors of the 
Banner" te stell en op $60.00 per jaar. 

De Synode besluitdit op $50.00 te stellen. 

Eindelij'k vraa-gt de "Pub1. CalTIm." de toe stemming der 
SyuO'de 0111 de beide kerkelijke bla·den ie lTIvgcn uitbesteden, 
wat drukken en administratie betreft, voor een hepaaide som 
en. voor een bepaald getal j-aren, met behoud van aIle reohten 
die de Kerk nn heeft over de bladen. 

Het praeadlv"ies hierover wor.dt aangenomen, luidende: 
Uwe Com·m, advis·eert op dit punt niet in te gaan, amdat een 
aanneming van deze aanbevding in strijd zau zijn 1net -den 
geest van vroegere Synodale besluiten. (Act. 1912, bladz. 
15, IVe.) 

8. De Publ. Comm. vraagt: Of een rekening, ingezon-
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den door Ds. ]. Noordewier, voor druk"verk in "The Banner", 
door, de Synode moet betaald wOf·den. 

Besloten wordt, dat zulks geschiede. 

9. De PubI. COlll111. vraagt: De "Banner" met vier blad
zijden te mogen vergrooten, zoo rnogelijk zonder venneerde
ring -der onkosten. 

Hiertoe wordt verIof gegev'en. 

10. Agendum voorstellen omtrent Publica tie Zaken. 
a. De Synode besluite am de rubriek van ,de Sabb~,th

schoolles in ,,'I'he Banner" af te schaffen met het oog op -de 
v.rekelijksche versohijning van "The Instruct-or for the Sab-
1oathschool", (Classis Zeeland.) 

Besloten wordt om de S. S. les niet aIken in The Banner 
maar o-ok weer in De Wachter op te nemen, wegens verschei
denheid van l,eesstof en begeerte der lezers. (V 00[' de Comm. 
leden, zie Art. 51.) 

b. De Syno-de besluite de verantwoording van collecten 
zoowel in ,/I'he Baniler" als in "De \\lachter" op te lTemen. 

Gronden:-
a. "The Banner" is thans ons kerkelijk 'blad, zoowel als 

"De \i'i/a6hter". 
b. Onze Engelsch sprekende gemeenten, zoowel als -de 

leden van Hollandsche gemeenten, die aIleen "The Banner" 
Iezen, hebben hier recht op. (Classis Illinois.) 

H et v-oorstel ·def Comm. voor Praead,vies wordt aangeno
men, luidende: daar niet op in te gaan: a. daar zulks te veel 
ruim-te neemt, en b. omdat er te groote kostcn aan verbon
elen zijn. 

c. A. I-Iet besluit van eene vroegere Synode warde ge
hanelhaafel. am niet in "De Vl achter" te melden, ·dat aan predi
kanten presenten zijn gee-·even. 'en dat besluit wor,de oak van 
to'epassing gemaakt op "The Banner". 

(Classis Pacific.) 

R. Al1e correspondenties in "De \iVachter" en "The 
Banner" zullen worden ondetteekend met ,den naatn en het 
adres des inzenders. (Classis Pacific.) 

Aangaande punt A van Classis Pacific wordt het prae
advies goedgekeurd, lui-dende: "Uwe Com'tn. adviseert aldus 
te hesluiten. De ,Comm. vestigt in Iverband hierm'ee ·de aan
dacht op het gedurig vermelden van verhooging van trac-
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tementen, het aanschaffen van anto's door gemeenten, het 
bouwen van schoone pastorien, 'enz. Uwe Comm. is van oor
dee!, dat de redacteurs er vooral op gewezen moeten worden 
om het vele schrijven en opnem'en van artikelen: .in dezen geest 
tegen te ga,an, opdat het ,materieele niet op den Ivoorgrond ge
zet worde. 

Punt B van Classis Pacific wordt goedgekeurd. 

d. De Synode publiceere hare eigene tractaat literatuur, 
in -stede van daarvoor te lat-en collecteeren voor Tractaatge-
nootschappen. (Classis Grand Rapids West.) 

De Synode zonge voor het uitgeven van dgen tractaten. 
(Classis Grand Rapids Oost.) 

Uwe Comm. advis-eert niet op de voorstellen in te gaan{ 
maar eene commissie te benoe-men, die pogingen in 't werk 
stelt, bij de Chicago Tract Society zulke tractaten te drukken. 
die .oilS bevre·diging kunnen geven. 

Advies goedgekeurd. (Zie Art. 51, ,voor ·deze Comm.) 
e. De Synode zorge voor 'eene Engelsche -uitgave del' 

D. K. O. (Classis Grand Rapids Oos!.) 
The Class is asks Synod to provide for an English edition 

of our Chur~h -Manual. (Classis Hackensack.) 
Besloten op -deze zaak niet in te gaan, maar aan privaat 

in-itiatief over te laten, gelijk tot hiertoe met ,dergelijke uit
gaven geschi-edde. 

f. De Synod-e spreke uit ·de wenschelijkheid van en geve 
haren zedelijken steun aan een m'ogelijke uitgave van een 
Psal111boekje ,der nieuwe -doo~' de Synode goedgekeurde Ellgel
sche Psalmherijming. 

Gronden:-
a. Er is 'behoefte aan om als Gereformeel~d ,volk 'eeri 

Psalmzingend volk te blijven; de kinderen moeten de Engel
sche Psalmen leeren ,evenals de Hollandsche Psalmverzen ge
leerd worden. 

b. Zulk een Psalmboekje is meer han-dig ,dan 'het groote 
boek, dat in .den eeredienst gebruikt wordt en het zal het leeren 
en ihet zin-gen ,der Engelsche Psalmen onder -en ·door onze jeugd 
bevorderen. (Oassis Holland.) 

De Comm. adviseert alzoo 'te doen, op grond van hetgeen 
in de Instructie zelf daarvoor aangegeven wordt. 

Goedgekeurd. 
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K. Eigen Zondagschoolrooster (Agendum, bladz. 74). 
Uwe Comm., het rapport ingezi1en hebbende van de Comm., 
benoenid om een' eigen Zondagschoolrooster op t,e steIlen, ·sluit 
zich aan bij het ad vies .dezer cOffi'missie, "aldus luidende: "Wij 
meenen dan oak er bij de Synode belee'fdelijk op aan te moe
ten dringen z'Oo spoedig mogeli jk zich uit te spreken over de 
Ivraag welke positie ·de Zondagschool in onze kerken dient in 
te nemen. Dan eerst kan overwogen of aan een eigen Zondag
schoolrooster de voorkeur ie geven is hoven de "Interna.t1onal 
Sunday School Lessons", am daarna, in Keval het blijkt, dat 
deze lessen bij bet doel dat wij ons met de Zond"gschool voor
stellen niet passen, aan bekwam'e broeders het opstellen van 
zulk een Roost"er op te ·dragen." 

Besloten wordt een commissie te benoemen, die omtrent 
deze zaak een volgen.de Synode verslag -geve. (Art. 51.) 

h. Betreffendeeen "Quarterly Missionary Sabbathschool 
Lesson". (Agendum, pag. 73.) Uwe Comm. adviseert de Sy
node de Zendingslessen weer in "De Wac:hter" en "The Ban
ner" te pubIiceeren, indien n.1. ·de Sabbath school lessen weer 
in onze kerkelijke bladen opgenomen worden, 'en dan tevens 
door de Synode ·een commissie te benoemen em .de Zen dings
lessen, te sohrijven. (Zie Art. 51.) 

Goedgekeurd. Aan de redacteurs der S. S. rubrieken 
vvordt opgedragen deze lessen te prepareeren. (Doch zie 
Art. 51.) 

ARTIKEL 28. 

Dcze sessie wot-dt met ·dankzegging gesloten cloor Oud. 
Goodijk. 

DINSDAGNAMIDDAG, 25 JUNI. 

ARTIKEL 29. 

Na opening met gezang, Ps. 86:6, en gebed bij maude van 
Ds. De Beer, neemt de Synode in behandeling het rapport del' 
Camm. van Prae.advies in zake Joden Zending. Rap·p., Ds. 
Hollebeek. 

1. Besloten niet in te gaan op e'en verzoek tot .bet teeke
nell van een Memoriaal, ingediend ·door den heer Blackst'one, 
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de V. S. reg-eering verzoekend 0111 te hewer'ken dat Palestina 
tel' beschikking def Jaden gestdd war,de. 

2. In verbai1d tnet het rapport del' Joden Zen-ding C0111111., 
Bijlage V, en der .comm. voor de Paterson Hebrew Mission, 
B-ijlage VI, wordt 'beslate'll c1at de arbeid te Paterson, namens 
d'e Synoc1e wOf'c1e uitgevoerd ·door de Classes Hackensack en 
Hudson, die het werk regelen, 

De Algem. Jaden Zending. Com111. wordt opgedragen .0111 

aan de genoemde Classes vOor dit ,doel in de volgend'e twee 
jaren hoogstens $8000 beschikbaar te stell en. . 

VerdeI' wordt aan ·de Depp. der Classes I-~Iackensack en 
Hudson opgedragen 'een Concept-Reglement I\'oor hunnen ar
heid te ontwerpen en dit aan de volgende Synode v'oor te 
leggen. 

, 3. In verband 111et een verzoek d'er Chicago H·ebrew 
:Mission tot voortzetting van den steun tot hiertoe door onze 
I(erk aan deze zen ding verleend, besluit de Synode am oo,k 
voor de 'Volgende twee jaren te laten gelden ,de beschikking der 
Synode van 1914, Art. 24, II, 3, n.!. 0111 de Chicago Hebrew 
11ission tot de volgen.de Synode te steuney met $1,000 per jaar. 

ARTI'KEL 30. 

Het rapport del' CO'mm. van Praeaci:'.iies betreffende Ker
kenorde Zaken, wordt gelezen bij monde van Ds. H. Bakker 
en aldus vastgesteId: 

1. Instnictie~Classis H-udson: 
"De Synode bepale- dat_ de overwegingstijd van candida

ten in zake cen of meer roeping'en van 6 tot 3 wekcn verkort 
warde. 

Gronden:-
a. Dc studenten zijll nn veel meer dan dit vroeger bet 

geval was alom in onze gemeenten beken-d als zij candidaat 
word'en gesteld; 

b. indien voor een leeraar, ·die een arbeidsveld heeH, drie 
we'ken tijd I\ran overweging vold'oende wordt geacht, dan is 
deze tijd zeker meer -dan vold-oen-de voor iemand ·die -nog geen 
arbeidsveld heeft." 

Uwe Cornm. ;cdviseert dat de Synode bij de bestaande 
bepaling blijve. 

Gronden:-
'a. D'e -gronden hij deze instructie aangevoerd zijn naar 
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het oor,deel uwer ·Comm. niet ovenvegend genoeg om hierin 
verandering te brengen. 

b. Bet is niet uit ,de practijk gebleken dat deze bepa1illg 
scha·delijk heeft gewerkt. 

Goedg~keurd. 

2. Instructi'e-Classis Orange City en Englewood: 
"De Synode spreke zich uit over welke vakken :het peremp

toil' examen beeft te loopen, en waarin het Dnderscheiden is 
van het praeparatoir examen. 

·Gronden:-
a. Dit schijnt nooit officieel vastgestdd te zijn; 
b. in de practijk is het peretnptoir dikwijls een '-vluch

tige herhaling' van het praeparatoir. 
(Classis Orange City.) 

T.he Synod resolve to abolish the Classical Examinations 
of Candidates for the ]\/[inistry who gra,duate from OUt 

S{~minary .. 
Grounds :-
a. As at present conducted these 'examinations are simply 

imitations of exam,inations already passed at the Seminary. 
, h. The examinations at the Seminary are conducted with 
the co-operation and under the superv·ision of the Council 
(,;Curatorium") vlhich represents the, Synod and consequently 
all our churches. An additional safeguard for these churches 
is therefore superfluous. Safety lies rather in undivided cen
tralize,d responsibility. 

c. Inasmuch as these c1as'sica! examinations in no wise 
benefit our churches, they involve a waste of Hme for classical 
delegatE's and entail unnecessary hardship for the Candi,dates. 
The time spent in preparation could be more profitably em
ployed. 

d. Candidates "vho make a poor showing at these ex
aminatio:1s but are nevertheless admitted to the ministrv are 
freqll"l1tly :hand;capped in their work by the publicity an'd H;e 
-"'tigma a.ttached to them at the very beginning of their l11~n
isterial career. 

(Consistory, Second Englewood, Chicago.)" 

lJwe Comm. is van oor·dee1 dat er, zooals ,de exam ens te
genwoordig en op ·de Theol. School en op d'e Classis wordell 
afgenomE'n. veel voor ,de instructie ,v·an E11g-lewood II te zeg
gen valt, omdat het dassicaal exam en feitelijk eene herhaling 
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is van het examen dat op de Thea!. School wordt afgenomen . 
.y erder is het het oo"deel uwer Comm. : 
a. dat de Kerk den weg. die door Englewood II wordt 

voorgesteld, niet maet jnsla'au, wijl het recht der toe1ating tot 
het ambt bij de kerken berust. 

b. dat er onderscheid maet zijri tusschen ':bet ex-amen, 
dat "I' de Thea!. School 'en dat ·door de Classis wordt afgeno
ll1en. Ret ,examen op de School drage meef het wetenschap
pelijk en het Classicaal examen meer het kerkelijk karakter. 

Uwe Comm. meent ten slotte dat de regeling ·ende on
·derscheiding dezer zaken te veel omvattend zijn v'Oor den kor
ten tij-d waarover zij te beschikken heeft. Zij adviseert 
daarom: 

De Sync-de benoeme een commissie, die de zaak der exa
mens, die en op ·de School en door de Class is wOf,den afgeno
men, wel indenke en diene de volgende Synode met een weI 
ui,tgewerkt plan. In dit plan rekene men tevrens -met ,de be
geerre van Classis Orange City inzake het perelnptoir examen. 

Alzoo besloten. (Vgl. Art. 51, anlder Bennemingen.) 

3. Instructie~Classis Pacific: 
De Classis diingt er hij de Synode op aan. dat deze de 

kerkeraden van vacante gern'eenten nogmaals met nadruk wijze 
01' een besluit der Synode van 1914 (Art. 64, 1) en drage aan 
,de Classes op, dat deze -hare cons111enten belasten, geen drietal 
goed te -keuren, waarop de naam eens leeraars staat, die nog 
geen tl'.llee jaren in de .gemeente diende, tenzij ,dan ,dat er bij
z-onder,e, overwegende re-denen zijn, welke redenen door de 
roepen-de gem'eenten dienen ~angegeven te worden. 

. (Class;s Pacific.) 
'Classis Pacific begeert in deze instructie vernieuwing en 

verscherping van het besluit der vorige Synode ten aanzien 
van korte bedjening in een gem,eente. Zooals uit de A~ta 
blijkt, komt de vraag om een'e bepaling als ,door deze Classis 
gewellscht wardt, telkens terug; weI een hewijs Idat ,de lV'raag 
de uitdrukking is van -een in het. kerkelijk Ieven aI-door ge
vodde behoeft·e. En dat er in· dit opzicht telkens weer clingen 
gebeuren, -die opspraak verwekke-n. en ·die het prestige van 
11et ambt zoowel als het besef van de heiligheitd van beroepin
gen ·en van de aanvaar-ding er van, ondermijnen, is 'algemeen 
h'ekend. lJwe Comm. is daaro·m van oordeel, dat 'er aan ver
soherping Yan de besfaan!de bepaling indet1daad behoefte is. en 
tevens dat :het voor de .getrouwe nalevit:tg van 2u1k een bepa-



ACTA SYNOD! 1916 29 

ling van groot belang zou .zijn, dat er op de verantwoordelijk
heid del' Consul en ten in ,de zen bijzondere nadruk wDrde ge
legd. Zij adviseeren daarom de Synode het volgende uit te 
spre:ken: 

De Synode oorde,elt, Idat Ker'kera,den van vacante Gemeen
ten bij het maken van een nominatie daarop geen naam be
hDoren tre. plaatsen van 'een leeraar die nDg geen tw·ee jaren 
zijn tegenwoordige 'Gem'eente diende, tenzij ·er -daar-voor bij
zonder-e, overwege11'de' redenen zijn, 'en dat een Consulent, die 
meent een nomina tie, waarop zulk een naam voorkom,t, na
menS ,d'e Classis te moetrl' gO'e,dkeuren, van zijn redenen daar
voor aan de 'Classis verantWDording behoort te daell. 

Goedgekeurd. 

4. Instructie-CIassis Holland: 
"De Classis vestigt de aandacht del' Synode op het feit, 

dat ,het voorvalt, ,dat personen, niet in h'et predik-ambt st'aande) 
SOlTIS 'een stichtelijk woord spreken in onz.e kerken. 

Zij verzoekt de Synode hi-ervDor een regel aan te geven, 
die geldend zij va or geheel de Kcrk. 

Gronden:-
1. Wiji -ct in de K. O. ,voor deze z.g. oefenaars gee'll pro

visie is gemaakt. 
2. v\lijl hier gevaar schuilt voor willekeurig handelen 

van kerkeraden en genoemde personen." 
De Classis Holland vestigt ·de aandacht -der Synode "op 

het feit dat het voorvaIt dat person en, niet in het am-bt staan
de, soms cen stiC::htelijk woord ·spreken in onze kerken". 

Aangezien -het optreden van "oefenaars" in de Geref. Ker
ken altijd beschouwd is als iets -datalleen -door nood te wetti
gen is, en dcze zaak onder ·ons reeds 'een betrekkelijk vrij groo
ten -omvang heeft aangenomen, oord'eelt de C~)1nm., dat er geen 
recht is am zulk optreden voor bepaal·d· ongeoorloofd te ver
klare'll, maar er weI re·den is om zulk optreden te oll'tm'oedigen 
en door na,dere regeling te beperken. Daarom stelt de Comm. 
aan de Synode 'Voor uit te spreken: 

·Dat behoudens de Kerkelijke regeling van het optreden 
van studenten in de Theol'ogie, niemand het rech~ heeft in den 
openharen 'eeredienst, zooals m'en het nQemt, een stiC:htelijk 
woor,d te spreken, ten-zij Jhij" daartoe van zijn Classis het recht 
ontvang·en ihedt, en dat dan nag het recht daartoe aIleen gcIdt 
vaor !lret ressort van die Classis 'en niet daatbuit'en. 

Goedgekeurd. 
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5. Instructie-Classis Illinois: 
"Synod express the desirability of introducing a uniform 

order of servic·es in\ our American-speaking churches, in which 
the congregation takes a mOTe activ'e part; and exhort t,hese 
churches to come to an agreement in this matter if possible.'; 

Uwe Comm. oor,deelt dat het wenschelijk i's 'dat er een
heid zij in onz'e gemeenten ten opzichte van de inrichting van 
den eeredienst en dat eene orde van liturgische verrichtingen 
warde .vastgesteld waarin de gerneente meer actief deel neemt. 
Doeh aangezien ·deze ins;tructie zich beperkt tot wijziging van 
den vorm van eeredienst voo1' een deel der Kerk, ziet llwe 
Camm. zich genoodzaakt ,de Synode te adviseeren op deze in
strl1ctie, ,gelijk die hier luidt, niet in te gaan. 

Gronden:~ 
a. Inidien het wenschelijk is ,dat er eenheid Zl} 111 den 

Yorm van eeredienst in Engelsch-sprekend,e gemeenten, zulks 
evenzeer geldt voor ,de Hollall'dsch- en Duitsc'h-sprekende ge
meenten. 

b. H·et inslaan van den weg door Classis Illinois voo1'
gesteld om dit alleen voor de Engelsch-sprekende gemeenten 
te doen, zou de ,eenheid onzer Kerk in den eeredienst 'v"erstoren. 

Uwe Comm. beseffende dat de gel~eenten voor een ver
an1dering ntl nog niet rijp zijn en deze zaak wegens hare be
langrijkheid ,de aandacht del' Synode waard is! adviseert dat 
de Synode een commissie benoe-me ,die Idez'e zaak indenke en 
de volgeude SynDde met een welomschreven rapport ter voor
lichting diene.' 

Goedgekeurd. (Comm. Art. 51.) 

6. r:nstructie--,Classis I11inois: 
"Synoddecilde which Revision of the Bible oug'ht to be 

used in our Am'erican-speaking churches." 
Uwe Comm. adviseert op deze instructie niet in "te gaan: 

wijl:-
a. Uit de historie ·der Kerken blijkt dat znlk een beslis

sing nooit door de Nederlandsohe Geref. Kerken is geno-
111C-n, en 

b. .dat zulk eene uitspraak zou eischen een vool"afgaan-
den grondigen wetenschappdijken arb-eid. 

Advies goedgekeurd. 

7. Instructie-Classis Holland: 
"De Syno:de spreke uit of onze Liturgie, die "\vij n"iet 011-

derteekend hebben, dezelfde verbindingskracht .heeftals de 
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belijdenissehriften, die wij weI o-nderteekenden. Aanleiding 
tot deze instruetie is: Ret besluit der vorige Synode in be
trekking het bezwaanschrift 'van Ds. J. Van der W·erp. Zie 
Acta !9!4, Art. 68, III, p. 77. \iI/aarin opgesloten ligt dat een 
leeraar heel het formuUer onveranderd moet gehruiken om 
bedienaar des '¥oords in onze kerken te kunnen zijn." 

Advies uwer COll1ll1. is datde SynDde verklare -dat for
mee! de Liturgie ni·et dezelfde verbindingskracht heelt als de 
Formulieren van Eenigheid liebben.· 

Grond:-
'Omdat zij uit den aar·d ,der zaak, als Liturgie, niet -het

zelfde karakter draagt. 
Doeh ':Vat het bedienen van Doop en Avondmaal aangaat: 

verwijst uwe Comm. naal' K. O~, Artt. 58 e,n 62. 

8. I nstruetie-Classis Illinois: 
,.De Synode kome tot de vaststelling van een Formttlier 

voor het doen van Openhare Belijclenis des Geloofs. 
Gran-den :-
a. De openhare belijdenis is een kerkelijke plechtighdJ 

,yan groot gewieht. 
b. De heteekenis van ,het belijclenis' do en zal door de 

gemeente beter worden verstaan. 
c. Er ,dient in dezen eenheid te komen in de practijk. 
,d. AIle willekeur in :den eeredienst dient te worden te-

gengegaan." 
Bet advies uwer Com111. is dat de Synode hierop niet inga .. 
Gronden:-
a. De gebruikelijke vrag-en ,clekken de materi'e in ,deze 

zaak en geven voldoende eenheid; 
b. ,door een vastgesteld Fonuuli-er- kan de indruk gege

ven worden dat men door het ,doen van belij-denis del' gemeen
te ingelijt-d wordt; 

c. de beteeK,enis van :het doen van beli}denis ;dient niet 
allereerst door een plechti~'hei-d aangegeven te v,rorclen, maar 
door onderwijzing in pr-ediking en catechisatie. 

Advies goedgekeurd. 

ARTIKEL 31. 

De zitting w01~dt gesloten met dankzegging door Oud. 
M. Trap. 
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een volledige levensgemeenschap voor heel den duur van het 
aardsche leven. Zulk een huwelijk komt tot stand: 

a. Door Goddelijke samenvoeging. Het is God die bei
den samenvoeg,t, die "aan e'en iegelijk zijne huisV'fOUW als met 
zijne. hand toehrengtJJ. Huwelijken, zegt 'cen Dude spreuk, 
word·en in den hemel g-esloten. H'et is daarDm een Iverbinte
nis, die in haar diepsten grand niet opkomt uit den mensche
lijken wiI, en dus naar menschelijken wil oak weer zou kunnen 
",erbroken worden, maar die opko'tllt uit den Goddelijken wil, 
en daarollli staat boven d,en wil der verbonden partijen. 

b. Door menschelijke huwelijkssluiting. In Gods voor
zienigheid wordt zijn bestel door den m-ensch uitgevoerd. Dit 
geschiedt: 

l'e. 'Door het .huwelijksverbond def verloving, ais bepaal-. 
deIijk een huweIijksverbond, een verbond tot zulk een volle
dige levensgemeenschap met elkander en met elkander alleen. 
Dit echter is nag slechts de eerste phase van ·die verbintenis. 

2e. Door open bare huwel'ijkssluitil1g, en daarna, maar 
ook eerst daarna, mag bet huwelijksleven ingaan. Deze open~ 
bare huwelijkssluiting geschiedt nu va or de Overheid, doch 
daarom is het niet de Overheid, die sam'enbind-t; niet wat de 
Overheid daet, maar wat de partij.en zelven doen maakt naar 
Gerd. opvatting C-zie het Huwelijksformulier) de bnwelijks
sluiting. Niet de Overheid legt de handen in elkaar, maar zij 

. geven elkander de rechterhand, als blijk, dat niet de Overheid 
hen sam·envoegt, maar dat zij elkander "genomen hebhen en 
ne-men". Vandaar dan oak dat in ons Huwelijksfonnulier een 
verbindingsformule, zooah men die :elders heeft, gemist wordt, 
en dat in plaats daa:rvan op het "ja" def zich verbindend·e par-' 
tijen alleen het uitspreken van een zegen voIgt. 

3e. ,Door de copula carnalis. Want zijn voHe verwezeu
liiking verkrijgt dit huwelijksverbond eerst door dez'e daad, 
niet aIleen als een daad waarin de huweIijksgemeenschap cul
mineert, maar oak als de daad door middd waarvan God de 
levenseenheid, het "tot een vleesch zijn" tot stand brengt. Im
mers dat dit door de copula catnalis geschiedt, wordti met zoo
veel woorden ge"egd in 1 Cm. 6 :16, Of weet gij niet, dat die 
de hoer aanhangt, een Iichaam met haar is? Want die twee, 
zegt Hij. zullen tot een vleesch wezen. Hierrnee wordt ver
'klaard, dat geslachtsg'emeenschap zelfs met een hoer, teweeg 

, brengt, wat in Gen. 2 :24 bij de schepping door God aan het 
huweliik is toegekend, n.1. het tot een vleesch, tot een Iiohaam 
ziin. In ig,evafvan lioererij is natuurlijk dit "tot een vleesch 
zijn" slechts de caricatuur van het"ware huwelijksverband, 
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rna'aT "toen' een: huwelijksverband, een tot een vleesch zifll, ge
Jijk de mortdigheid en Godegelijl<heid naar Gen. 3 :22 door d€I> 
va] verkregen, slechts het spoubeelc1 was van de ware mondfg~ 
heiden Gode gelijkheid, welke de mensch in <jen weg va"lfe
hoorzaam'heid zou hebben ontvangen, 'maar tach eei( mondig"-
heid en Godegelijkhei,d. God zelf noerll'de het zoo. En "een 
vleesdh", "een lichaam", hoe kenmerken.d zijn die woorden 
als uitdrukking van de levenseen"heid en van de onontbind

. ba,arheid ,des huwelijks. vVat e-en lich:aam is, kan niet ge
scheiden worden. Wordt het toch gewelddadig gesoheiden, 
dan is dit voor dat lichaam de dood. En: hoe kenmerkend dan 
oak .zijn die woorden yo-or de beteekenis, die voor het huwe
lijk aan gesJac1htsgeitneenschap maet worden toegekend. 

Maar behoeft het dan nog te verwon-deren, dat aan onwet
tige geslachtsgemeensohap van een gehllwde een kraeht wordt 
toegekend, n.1. de krac,ht am het hnwelijk te verbreken, welke 
met het "anders dan" aan elke -andere zaak wordt 'ontzegd? 
De ov·erspeler wordt claar-door een vIeeseh met een ander, 'en 
doet alzoo het een vIeesch zijn alleen met haar die hij huwde, 
ophouaen. Dus verbreekt hij het huwelijk. ' Hij huwde haar 
om met haar een vleeseh te zijn, en met haar uitsluitel.ld, en 
datis hij niet meer. Zoo wordt door overspel het tl1'llwelijks
verbond verwoesten·d aangetast· in het diepst van zijn wezen, 
eli'- daarb·m ook in heel -zijn om'Vang; hee1 dit ver'bond' wordt 
door die daad trouweloos ter ,zijde ge'Zet en verloochend, op een 
wij'ze als waarop iliets a:'nders in staat is ·dat te doen, zooda..; 
nig. 'dat God zelf daardoor het huwelijk (wei onwettig maar' 
toch -vverkelijk) verbroken verklaart, en de 'partij tegen wie zoo 
doO'delijk werd ,ge-zondigd, het recht geeft den schu.ldige te 
verstoaten. 

Zoo gaat ook hier de analogie van hllwelijk en Genade
,verbond, alt!hans zoover het eerste 'beeld van bet laatste kan 
zijn, door. ,Gelijk er is de zonde van overspel, zoo is er ook 
de -zonde van bondsbreuk. En nu verdi-ent het onze aandacht. 
d'at Israels zonde van bondsbreuk door afgoderij door de pro
feten altijd weer hoererij en overspel genoemd wordt, en van 
afg'O'derij kan t.en opzichte van het Genadevenbond juist het
zelfde 'g-e'Zeg-d worden a"ls van "overs pel ten opzichte van het 
hu'\veliik. Den 'Heere aan te :ha-ng-en maakt tot een geest met 
Hem, 1 Cor. 6 :17. en dns maakt de afgoden aan te hang;en tot 
een geest met hen: en evenals overspel·het huweliik. tast af
goded; het Genadeverbond rechtstreeks. aan in -het diepste 
van zil-D wezen, en zet zij alzoo heel.·dit Verbond trouweloos 
ter zijde. 
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1. Omdat wij vooralsnog te weinig kunnen oQlrdeden 
over .hetgeen Ct. 05t Friesland tot stand zal brengen, 'Om de 
billij-kheid 'van dezen lTIlaatregel te zien. 

2. Omdat het geld naar Synodalen omslag opgebracht 
voor onze School hoofdzakelijk, zoo 11iet uitsluitend, opge
bracht war-dt voor het College proper en het Seminarium, ter
wiji het zich niet laat aanzien, dat O. F. oak terstond al eell 
Colleg'e en een Seminarium zal hebben. 

3. Omdat op:heffing van de verplichting om aan den om
slag te voldoen een antecedent kon zijn dat eld~rs navolging 
Z.o11 vinden, waar men tot oprichting van Chr. High Schools, 
etc. overging. 

Dit advies wOordt verworpen en in st-ede daarvan aangeno~ 
men de beide ·verzoeken van Classis Ost Friesland in zake ·de 
School te Grundy Center in te willigen, onder de volgende 
voorwa-arden : 

1. Dat ,de Synode een cOl11'missie benoemt, die kennis 
neemt van 'den grondslag en de regeling van ,genoem,de School, 
en de belooide som alleen dan door den Penningm. der Theol. 
School kan worden uitbetaald indien genoemde Comnl. geen 
hezwaar heeit. . 

2. Dat de vrijstelling van den aanslag der- Theol. School 
l1U gegeven wordt tot de volgende Synode. 

3. Dat bovengenoemde Comm. met Classis Ost F'ries-
1and ,een concept :regeling '2a1 gereed m,aken am de verhouding 
van de School te Grundy Center tot onze kerken _te bepalen, 
en haa.r rapport op ,de volgende Synode inbrengt om dan, in
dien 'mogelijk, tot een finale regeling van die verhouding t e 
komen. (Comm; leden, Art. 51.) 

U we Comm. nam: 
D. Inzage van het Rapport van het Voorloop-ig Bestuur 

ter Rege1ing van de Overdracht onzer Academy en adviseert 
dat de Synod'e in -deze' aangelegenheid voorloopig eene wach
t~nde houdi!1g aanneme, in de ,hope ciat zich - eedang meer 
belangst-elling open bare :vaor het tot stand komen een~r Veree
ITiging di·e de Academy zau kunnen en willen overnemen. 

Goedgekeurd. 
Ook nam" uwe Comm. inzage van het Reglement 'yoor 

IVIidc1elbaar Onc1erwijs op Geref. Grondslag in Michigan door 
't V'borloopig Restuur ontworpen en adviseert het stuk in 't 
Synochial Archief te bewaren. 

Alzoo beslc>ten. 
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ARTIKEL 34. 

Na-dat besloten- is hedenavond een zitting te 'hebben van 
8-10 unr, wordt deze zitting met dankzegging gesloten door 
Oud. W. Jansen. 

WOENSDAGAVOND ZITTING, 28 JUNI. 

AR'I'IKEL 35. 

Gezongen wordt Ps. 84 :3, waarna Ds. VV. De Groot opent 
met gebed. 

ARTIKEL 36. 

Nu'w'Of.dt aan -de orde gesteld het rapport ·der Comm. '\-oor 
Varia. Rapp. Ds. Hiemenga. 

Bet wordt als voIgt vastgesteld: 

1. 'Omtrent het verzoek der kerken van Pease' en Ogilvie, 
]\;linl1. adviseert de Cornu1- haar verzoek tot overdracht van' 
-de C1. Ost Friesland tot die van Sioux Center toe te staan, om
dat eerstgenoemde Cl. 't Duitsclr tot hare officiee1e taal stelde, 
waar genoemde gemeenten H·ollandsch zijn, en O'ok omdat de 
reisge1egenheid naar Sioux Center Class is ruim zoo goed is 
als die naar Ost Friesland, en daarenboven omdat weigering
licht tot meer·dere moeilijkheden zou kunnen lei den. 

Goedgekeurd . 

. 2. Betreffende de resolutie van Dr. 1- Van Lonkhuyzen 
(Art. 9), en een schrij'ven van den kerkeraad van Hull, I'Owa 
inzake den Eu,ropeeschen 'OorIog, adviseert uwe Comm., dat de 
Synode hier niet op inga. 

'Grond:-
Deze zaa:k is ,een kwes-tie ,Tan zl1iver internationaal recht: 

Bet ligt l1iet op deil weg der- kerken om op dit terrein op te 
treden en in zulke zaken een uitspraak 'ie ,dOell.. . 

Advies goedgekeurd. 

Tegen"deze -actie-der Synode kwam 't volgen-de in als 

PROTEST. 

Ondergeteekenden teekenen hierm·ede hun ernstig pro
t·est aan tegen het besluit der Synode, waarbij aangenomen 
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w·erd niet in te gaan op de resolutie aan de Synode voorge
steld door Dr. J. V;>n Lonkhuyzen, in welke· resolutie werden 
uitgesproken: on'ze aanhankelijk:heid aan -dit land, onze gebe
den vo-or .den vre-de en den welvaart van dit land, onze smart 
dat zoovelen in het land winst zoe'ken te maken uit veTdel
gings:q1aterialen voor .den oorl'og in Europa, en dit verzenden 
van ammunitie niet schiji1t verhinderd te 'kunnen word'en, 011-
ze gebeden dat de pogingen van den President am te bemj.dde
len en om vre.de in Europa terug t-e daen keeren mochten ge
zegend worden; van welke uitdrukking van gevoelem; voor
gestetd werd een afschrift naar den President' clef V,er. Staten 
te zenden. 

Ondergeteekenden protesteeren tegen het Synodale be
sluit, om op -deze resolutie niet in te galan, zoowel om hun ge
wetens te ontlasten welke zich niet in dit besluit kunnen vin-' 
den, alsook om 'hun oordeel uit te spreken, dat de grond waar
op dit besluit genom en werd en uitged'rukt staat in het voor
ste1 van de Comm. van Pra'ea-dvies, namelijk -dat "deze zaak 
een kwesfie 1'8 van zuiver internationaal recht, en het niet ligt 
op den weg del~ kerken om op dit terre in te tred'en en in zulke· 
zakell ·een uitspI'aak te ,doen", volgells hun oordeel ten eenen
male onhoudbaar is. 

J. VAN LONKHUYZEN. 
J. TIMME]{'M'A'NN. 
P. VAN DEN BE]{'G. 
B. PRIMUS. 

3. Sam,enwerking 'met de "Fed-eral 'Council". Zie Bij~ 
lage van 1914, p. 21. Uit het rapport van de Comm. in 1914 
·door de ::,ynode benoemd bleek dat samenwerking met deze· 
council ol1vruchtbaar zoo niet geheel onmogelijk is. Uwe· 
Comm. oordeelt, ,dat langs een anderen w-C'g verb-etering ,van 
huwelijkswetten kan en behoort Iverkregen te wO'rden. Zij 
adviseert da'arom dat de Synode uitspreke ·dat door middel 
v;>n ,de Christelijke pers en .door ·den invloed van de prediking 
des VVoords de Christelijke burgers worden voorge1icM, op-~ 
dat deze tracht-en verbetering tot stand- te brengen. 

Goedgekeurd. 

4. De Deputaten van de Emeritus Kas kwamen met de 
volgende voorstellen, welke de Commissie de Synode adviseert 
a<Oj.n te ne~en: 
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J. A. Ket!, $150.00 
Schultz 200.00. 
H. Huizingh, 200.00 
L. Rietdijk, 100.00 
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b. De Synode keure goed de verhooging gege<"en aan 
Juffr. A. Van Houten. Deze verhooging was $50.00. 

c. De SYllode brenge de subsidie van Ds. H. Van cler 
Werp van 400 op 500 dollars. 

d. ,De Synode bepale dat de aanslag voor de Emeritus 
Kas blijve op 25c per huisgezin, tenzij de Synode zou bijslui
ten de-Isubsidies aanm'erkelijk te verhoogen. 

Punten a-d goedgekeurd. 

5. In verband met de Emeritus Kas komt Classis Hud
son met een instructie om uit te zien naar hete're verzorging 
van Emeritus predikan-ten, enz. 

De Comm. advis-eert hierop niet in te gaan. 
Gronden:-
a. Er kwam'en bij den "Board" geen klachten va,n 'eenig 

concr,eet ge'va1. 
b. De "Board" was en is altij-d gereed te verhoogen waar 

zulks noodig blijkt te zijn. 
-c. De "Board" is z,eIf van oorded dat' v.erhooging van 

subsidie thans niet noo-dig is. 
Advies aangenomen. 

6. Classis Pella verzoekt de approbatie der Synode over 
het verleenen van eervol -emeritaat aan Ds. J. I. Fles 'me,t het 
cog op zijn gezegenden ouderdom. De Comm. adviseert dat 
de Synode ha're approbatie geve.! 

Goedgekeurd. 
7. Instructi-e 'v:an Classis Pella, waarin de Classils een 

aanhev,eling vraagt van de Synode voor financieele steun voor 
Benver's nieuw kerkgebouw. 

H t advies uwer Comm. is aldus: In aanm·erking nemende 
de zeer eigenaar,dige samenstelling van de 'kerk -i.e Denver be
vele de Synode dit verzoek van Den'v.er bij de kerken- aan. 

Goedgekeurd. 

8. Vrouwen Stemrecht. ,Over ,deze zaak zijn tw'ee rap
port-en. De Com'm. heelft beide rapporten ingezien. Ret oor
dee! ,der Comm., is d-at het vraagstuk van Vrouwen "stemrecht 
geen 'kerkelijke zaak is-. Bet is een zuiv-er -politiek vraagstuk 
en behoort niet op het terr-ein van de kerk. De Christelijke 
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pers en ,de prediking des Woords ·behoor,en hierin voorlichting 
te geven. Daarom adviseert uwe Comm. dat de Synode O'V'er 
deze zaak geen uiitspraak doe. 

Goedgekeurd. 

9. De Arbeidersbeweging en Union Commissie. In zake 
de Labor Unions werden twee rapporten geleverd, een 'meer
derhdds:- en een min-derheids-rappO'rt. U we Com·m. was van 
oOl'deel dat de bespreking van de moeilijkheden, tusschen de 
1eden der Commissie in zake ,de Labo-r Unions, niet op haren 
v . .reg lag wiji deze slechts een methode van werken raakt, waar
bij de Synode geen belang heeft. Uwe Com'ill. kan geen be
vrediging vinden in een ·der rapporten, evenmin in het besluit 
der Syn(}de van 1904. Zij beslqot eindelijk het volgendede 
Synode 'v,oor te leggen: 

Met dank aande broeders welke in het verleden de hr
ken gediend heh-ben ffi·et voorlichting over .de "Unions" en na 
inzage van meerderheids- en mind-erheids-rapport en de in
structie 'van den kerkeraad van Sheldon, Iow,a; en na :hr,eed
voerige toelichting van het meerderheidsrapport door Rev. B. 
Einink en van het minderheidsrapport door Re\T. J. Groen ad
viseert uwe 'Com'm. de .Synode: 

a. Het ~ynodale besluit van 1904 in betrekking tot de 
Unions voorloopig te wijzigen, omdat: 

1. Volgells het oordeel l1wer Comm. er geen genoeg
zame gegeven:s aanwezig zijn om aan te toonen dat 11et Ud
m'aatschap ,der Kerk onvereenigbaar is m,et het lidmaatschap 
van de zoogenaa-mde neutra'le Unions, tenzij vastgesteld 'kan 
worden dat een Union een zon-de of z'Onden reglementeert of 
in hare doorloopende handelingen betoont de zonde '\~oor te 
staan. 

2. Zoolang men niet t'Ot volkomen zekerheid in deze za-ak 
gekornen is en men :het ingenomen standpunt niet kan han-d
haven, de tegenwoordige "standing" van Ivelen ,onzer kerkleden 
ais ,.,dragelijk" ongewenscht is. 

b. Uit beide rapportenen uit ,de toelichtingen bleek dat 
er een zeer ui,teenIoopende opvatting bestaat over de solida
riteit in :c1en arbeidskring. Bij sommigen is het de overtui
gillg dat leden van de Labor Unions verantwoo-rdelijk zijn 
voar aIle handelingen van zul'ke Unions of van de federatie er 
rv,an, terwiji ancleren oorde-elen -dat zulks niet het geval was. 
In ,dezen kon ook llwe Comm. niet tot volkomen helde"heid 
komen. 'Zij ad viseert daarom de Synode het volgende: 
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1. lVlen wekke alIe 'Ieden onzel' kel'ken, en in het bijzon
del' onze leiders op, om van <dit gewichtig punt een 'meer bij
zondere studie dan voorheen te nTaken, opdat m·en onder de 
leiding en voorlichting des Geestes tot eenheid van gedachten 
moge k~1?-1en. 

c. l\1et 't -oog op den tegenwoordigen stand 'Van zaken en 
als advies aan de ar-beiders en werklieden, Ieden onzer kerken; 
beveeIt uwe Comm. het volgende aan: 

1. Indien m·en ge-dwO'ngen is aan eene z.g. neutrale 
Union te behooren ten einde in zjjn onderhoud te kunnen 
voorzien, dan legge men in het mid·den zijner Union en mede
arbeiders ·en werklieden ten allen ti j-de door woord en daad 
een krachtig getuigenis af 'van den Chr1stus Gods toe te be
hooren en zijne eel' te zoeken; en indien men bierin verhin
derd wordt, jan breke men mef een dergelijke U~ion. 

2. Op plaatsen waar zelfstandige Christelijke Unions 
wenschelijk zij-n, trachte men zoover moge1ijk met andere 
Unions sainen te werken om maatschappelijk re0ht ·en g'erech
tigheid te verkrijgen of te behouden. (Vgl. Art. 40.) 

Goedgekeurd. 

ARTIKEL 37. 

Bet volgende door Dr. H. Beets ingediend.e voor
stel wordt aangenomen: 

"Daar het in het jaar 1917 vierhonderd jaren geleden zal 
zijn, dat h€t gezegend werk der Reformatie began. zoo sp'reekt 
de Synode den wensch uit, dat onze kerken dit feit op gepaste 
wijze herdenken, hetzij als apar-te gemeel?ten, of al;:; groepen 
van genabuurde kerken." 

ARTTKEL 38. 

Een Instructie van Classis Hlinois, op den Last
brief voorkom·ende. ollf de Classes opmerkzaam te ma'k-en dat 
mann-en met business capaciteiten in deri Zendingsboard wor
den gekozen, wordt voor kennisgeving aangenom.en. 

Ond. A. G. Ledeboer eindigt deze zitting met dankgebed. 
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DONDERDAGVOORMIDDAG, 29 JUNI. 

ARTIKEL 39. 

Ds. W. Heeres laat zingen Ps. B9:8 en gaat voor in gebed. 
De notulen wDr,den gelezen en met eenige opmerkingen 

goedgekeurd. 
Ds. H. Ii\! alkotten is in de plaats 'V'an Ds. J. H. Geerlings 

van Classis Zeeland. 

ARTIKEL 40. 

Een voorstel ter herziening van- de Union-zaak, de vorige 
zitting beslO'ten (Al"t. 36), wordt verworpen. De leeraren J. 
Timmermann en E. Breen geven te kenn'en, ·dat z~ tegen het 
genomen besluit, in zake ·de Unions, protesteeren, alsmede 
Ds. C._'Vriesman en Ond. P. Van den Berg. 

ARTIKEL 41. 

Komt ter tafe! het rapport def Comm. van Praeadvies In 

zake Bezwaarschriften. Rapp. Ds. H. J. Kuiper. 

Uw Commissie heeft de eer het voTgende te rapporteeren: 

1. Wettig ter tafeleen protest van Ds. L. J. Hulst en 
Prof. G. K. Hemkes tegen Ds. G. J. Haan. Dit protest' heeft 
betrekking .op eenige artikelen van Ds. Haan in "De Calvinist": 
Nos. 139 en 140, waarin 'eene 'verklaring gegeven wordt van 
Rom. 9 :22, 23: "En of God willende zijnen toorn bewijzen en 
zijne macht bekend maken, met vee I lankmoedigheid verdra
gen hee:(t ,de vaten ,des toorns, tot het verderf toebereid; en 
opdat Hij zaude beI<:end makenden rijkdom zijner heerlijk
heid over de vaten der barm:hartigheid, die H'ij te voren be
reid heeft tot heerlijkheid." 

De gewraakte uitspraken zijn vooral deze: 1. "Het be
sluit Gods gaat over aIle dingen. . .. dus oak over de zonde. 
2. "De praedestinatie neemt in het besluit Gods zulk eene 
centrale plaats in, dat 'het overige zich daarnaar schikt. ... De 
'Voorverordineering praedomineert in het besluit Gods

-Sc'hepping·en val zijn het middel om ,het' besluit del' voorver
ordineering- te verwezenlijken," 

Ret protest tegen D'S. Haan op grand van _genaemde uit
.drukkingen, is tweeledig: 
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1. D'e broeder houdt zich ni'et aan de Conclusies van 
Utrecht, ook door onze kerken in Synode aari-vaard, 'en 

2. ,Hij hi edt van genoem,den tekst Z1l1k eene supra-ver
klaring, die GOod tot oorzaa'k van de zonde ·maakt en mitsdien 
Godslasterlijk is. 

Uwe Comm. stelt voor dat de Synode. wat betreft punt 1 
rVian ;het prot-est, zich aansluite bij het besluit ,desbetreffende 
van Classis Illinois. 'I welk luidt: 

"Aangezien de aanklacht van Ds. Hulst en Prof. Hemkes 
niet geldt de leer van Ds. Haan in -de prediking of op de cate
·ehisatie, maar slechts betrekking heeft op hetgeen Ds. I-Iaan 
in een weekblad heeft geschreven; kan er voor die aanklacht 
geen gegronde reden bestaan. 

In ·de Conc1usie van Utrecht verklaren onze kerken het 
volgende in par. 1: 

"Wat het eerste punt, :het infra- of supralapsarisme aan
gaat, Ispreekt de Synode uit, dat onze Belij-denisschriften ze
ker ten opzichte van ·het leerg,tuk der uitverkiezing de infra
lapsarische voorstelling volgen, maar dat zoowel blijkens de 
bewoor,dingen 'v,an Hoofdstuk I, Art. 7, ,der Leerrege1s van 
Dordt als blijkens ·de beraadslagingen op de Dordtsche Sy
node hiermede geenszins is bedoeld ,de supra1apsarische vo0'r
Btelling uit te s1uiten of te veroordeelen; ·dat 'bet diensvolgens 
weI uiet geoorloofd is ·de supralapsarische zienswijz.e ais de 
leer der'Gereformeer.de kerken in Nederland voor te sltellen, 
maar ,evenmin om iemand, die voor zich zelf :het Isupralapsari
sche gevoelen voorstaat, daarom te bemoeilijken, aangezien 
-de Synode van DOl·dt overdit geschilpunt geen uitspraak heeft 
gedaan; waarbij d'e Synode ·de waarschuwing voegt, om der
gelijke diepgaande le-erstukk;en, die het verstand ·cler een'\~OU
digen zeef verre te 'bov,en. gaan, zoo weinig- mogelijk op den 
kansel te brengen 'en in de pre-diking ·des \iV oords en bet cate
chetisch onderwiis zich te houd-en aan de voorstelling, die on
ze BelijdenissC:hriften geven." 

I-I'ler is dus aIleen sprake v.an Drediking en catechetisch 
onderwijs. En zeJ.fs ten opzicht,e daarvan wor-dt ons slechts 
een ernstige waarschuwing, green 'beslist verbod gegeven, om 
het snpra'lapsarism'e voor te sta2:11. 

Ook wat punt 2 van het protest aangaaf, ·st~lt uwe Comm. 
voor dat de Synode hare adhesie hechte aan :het besll1it des
betreffende door Classis Illinois genomen. Het luidt: 

"W.at -aang-aat Ds. Ifaan's '\'~erklaring van Rom. 9 :22. 23, 
oordeelt tlwe Comm.: 
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a. Dat de broeders Hulst en Hemkes juist gezien bebben, 
waar z'ij beweren, dat Ds. Haan in de gewraakte nummers van 
"De Calvinist" een supralapsarische v,erklaring van Rom. 9: 
22, 23 geeft. 

b. Dat de conc1l1sie van Ds. Hulst en Prof. Hemkes, als 
zau deze verkl'aring van Rom. 9 :22, 23 er toe lei den om God 
tot -oorzaa'k van de zonde te maken, niet door Ds. Haan wordt 
getrokken. 

c. Dat de aanklacht van Ds. Hulst en Prof. Hemkes dus 
fdtelijk een aanklaC'ht is tegen het supralapsarisme, hetwelk 
volgens de Leerregels van Dordt (Cap. I, Art. 7) en blijkens 
de heraadslagingen op de Dordtsche Synode en de Utrecht
sehe Conclusies niet uit te sl.l1iten of te veroordeelen is. 

d. Dat derhahr,e noch Ds. Haan noeh iemand anders over 
zijn supralapsarische uitlatingen te bemoeilijken is. 

U we Comm. oordeelt ten slotte dat de Synode oak bet 
derde punt van het door de Cla-ssis Illinois aangenomell rap
port dient over te nemen. Het luidt aldus: 

"Uwe 'Comm. is van oordeel, dat scherp onderscheiden 
client ie worden tusschen het rec-ht van ambtsdragers of led en 
onzer kerken om het supra,},apsarisme 'Voor te staan, 'en de 
wenschelijkheid om over dit en .dergelijke betwiste punten 
publiek zijn gevoelen te verkondigen. 

Aangezien het voeren van ·discttssie over het infra- en 
supralapsarisme: a. Onmogelijk tot bevrediging 'van ,ons del1-
ken leiden kan en mitsdien ol1vruchthaar is, en b. ,de kerken 
ontstemt en, tenzij met 'de uiterste voorzichtigheid ge.daan: 
bhvrllchtbaar is,~wil het OTIS voorkomel1, dat dergeli.ike be
spreking,en, fer wille van den vre-de en het welzijn cler kerken. 
ernstig ontra-den mciet~n wOf,den." 

De Synode keurt dit advies goed. Op verzoek wordt aan 
de brs. Hulst en Hemkes toegestaan dat er genotuleerd wor
de alhier dat zij tegen. dit besluit del' Synode hun protest in
brengen. Het luidt als voigt: 

PROTE ST. 
Ondergeteekenden verklaren door dezen, ,dat hun bezwaar 

door het Synodaal be~luit deze zaak aangaande niet is weg
genom,en, ,en daarom protest Doen aanteekenen, en zich beroe
pen op het oordeel van den Drieeenigen God. 

L. J. HULST. 
G. K. HEMKES. 
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II. Ter tafe! eene rilisslev,e van Ds. J. Van der Werp, 
waarin gereflecteerd wordt op een besluit der vorige Synode 
betre~ende zijn prot·est tegen de handeling van Classis Pella 
(Acta, p. 73). 

Uwe Comm. oordeeIt dat: 

_1. Hoewel Ds. Van der \Verp krachtens zijne kerkelijke 
positie geen recht heeft op de behande-ling zijner zaak, het 
toch noodig is dat de Synode kennis neme van zijn ingezonden 
stuk. 

2. De Synode geen nadere verklaring. van het dankge
bed in 'bet Doopsformulier beh6eft te geven, aangezien bedoel
de uitdrukkingen naar de belijdenis moeten v·erkla;lrd worden. 

3. De Synode, wat aangaat het verzoek am herstelling 
in het ambt, uit dient te spreken dat Ds. Van der Werp zich 
met de 11ier'boven afgeschreven verklaring maet vervo.egen bij 
Classis Pella. 

Goedgekeurd. 

III. Wettig ter tafel twee protesten van J. Hoeksema 
tegen den kerkeraad van Eastern Ave. en de Cl.assis Grand 
Rapids Oost. 

A. Het eerste protest gaat tegen het openibaar verdedi
gen en bepleiten door Ds. Groen' van AJgemeen Vrouwen 
Stemrecht. 

Uwe Comm. adviseert de Synode dienaangaande zich bij 
het besIuit desbetreffende van CIassis Grand Rapids Oost aan 
te sluiten, n.1. op de zaak niet in te gaan, zander echter den 
grand in het bewuste Classicaal besluit over te nemen, die 
aldus Iuidde: "WijI ,dit protest de strekking heeft Ds. Groen 
,\~anW'ege zijn optreden in de zaak van Vrouwen Stemrecht te 
censureeren." 

Grond:-
"\iVij hebhen geen uitspraak over dit vraagstuk in Belijde

nisschriften en Kerkenorde. 

B. Het tweede protest heeft betrekking op de censure 
"oorden kerkeraad van Eastern Ave. op den zich bekIagen
den broeder toegepast. Gronden voor censure zijn: 

1. J. Hoeksema beschuldigt Ds. Groen van "ongerefor
meerd" of liever v.an 'onbij'belsch te zijl1 in zijne p-rediking. 
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2. V'erwekte oproer in de gemeente door een petitie te
gen Ds. Groen ie circule·eren. 

3. Beleedigde de leden van den kerkeraad. 

De Classis waarbij H. tegen ,deze c'ensure appelleerde, 
weig~erde tot tweemaal -toe op de zaak in ie gaan en verwees 
die terug naar den betrokken kerkeraad. Gronden voor dit 
bes1.uit zijn in de notulen ·dezer Classicale vergaderingen niet 
te vinden. Blijkbaar meende de Classis te kunnen 'volstaan 
met het beoordeelen van ·dit protest bij heteventueel verzoek 
van Eastern Ave. :om advies inza'ke de to,epassing van de 
tweede tr,ap der censure. 

De Com'll. adviseert d'e Synode uit te spreken: 
Betreff,ende het tweede protest van J. Hoeksema (n.1. te

gen zijne censuur) spreekt de Synode uit dat de Class is er op 
in dient te gaan, dewijl a. dit protest wettig- ter·,Classicale tafel 
kwam; b. een protestant steeds recht heeft op eene uitspraak 
door ,de meerdere verga·dering waarap hij zich, met inachtne
ming van de regels ·da,anToor hestaande, beroept. 

Goedgekeurd, nadat ,de Synode den protestant hoorde. 

IV. Wettig ter tafel een protest van C. F. Boerkool te
gen ,de Classip Grand Rapids Oost. 

Toelic:hting: Boerkool kwa'm 'm'd attest van Nederland 
naar Eastern Ave. Gevoelde zich ,daar niet thuis en verkreeg 
schoon attest na.ar 'Oakda'l'e Park, hoewel wonende in de kom 
van Eastern Ave. Oakdale Park weigerde hem te ontvangen. 
De 'Classis besloot, :met beroep op een vroeger genomen Clas
sicaal besluit, dat .oakdale Park haar recht niet te buiten was 
gegaan. Eastern Ave. verldaar,de zich gewillig Boerkool weer 
op attest 'te onh:angen. De broeder weigert zulks te eloen en 
eischt aanvaar·ding van attest door Oak9-ale Park. 

Uwe Comm. adviseert de Synod'e nit te sprek'en: 
a. Eastern Ave, had niet het recht. blijkens punt IV, 

van het Classicaal besluit van 21 Mei 1902. betreffende grens
regeling, Boerkool een attest naar Oakdale Park te -g'even zon
der vooraf met den kerk;eraad van deze gemeente ie raadplegen. 

Punt I'V lui,dt als voIgt: "In-dien in een of an-der geval, 
wegens dringende red en, d:en een of ander, of sommige"ll wor
den toegestaan 'dat zij ingeschreven (geteld) werden bij de 
een of ,andere kerk buiten ,de plaats der woning, of dat zij hle
·v;en bij die waar ze fe voi"en ingeschreven waren, of schoon ze 
zullen v'erhuisd 'zijn miar eene geriabuurde stad of ,dorp, zoo is 
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het noodzakelijk dit te doen plaats vinden met overleg en toe
stemm'ing der beide kerken." (Citaat, Voetius.) 

b. Oakdale Park had het recht op grand van bov,enge
noem-d besluit het attest van Boerkool te weigeren. 

c. Boerkool dient zich neer te leggen bij het besluit van 
Classis Oust, n.1. zijn att'est weer indienen bij Eastern Ave. 

d. Waar Boerkool mede door de schuM van Eastern Ave. 
in een beklagenswaardigen kerkelijken toestand is geraakt, 
neme deze kerkeraa,d hem weer als lid op zijn attest aan in den 
siand waarin hij verkeerde bij zijn vertrek. -

De protestant gehoord zijnde besluit de Synode 't ad'vies 
goed te keuren. 

V. Wenig ter tafel een protest van Classis Ost Friesland 
tegen de Publicatie Commissie. Deze Commissie weiger,de de 
opnam·e in "De Vvachter" van een protest der voornoemde 
Classis tegen c:en artikel van een -der mede-redacteurs over den 
EU'ropeeschen oorIog. 

Grond voor deze weigering: 
Bedoelde redacteur kwam in een later artikel op zijn vorig 

standpunt terug. De Classis oordeelt echter ,dat de Publicatie 
Comm. het recht mist de opname te weigeren van cen Classi
caal besluit. 

Uwe Comm. adviseert de Synode uit te spreken: 
De ha-ndeling van de Publica tie Comm. was in overeen

stem·ming met het recht haar toegekend'door de Synode van 
1910 (Acta, Art. 71, I, 2: "De beoordeeling omtrent plaatsing 
en niet-plaatsing van ingezonde'i1 stukken zal volstrekt behoo
ren bij den hoofdre-dacteur in 'overeenstem·ming met Art. 4, 
leiter c, van het Reglement, Acta, Art. 17."-Zie Kerkenorde, 
p. 164.) 

Goedgekeurd. 

De Com-m. acht zich niet bevoegd zich uit te spreken of 
het reglement in -dit opzicht in overeenstemming is met doe 
kerkrechtelijke beginselen. 

Besloten Ihierop niet in te gaan. 

VI. W-ettig ter -tafe1 een bezwaarschrift van den kerke
raad van Peoria over het standpunt dat ons Kerkelijk Hand
boek (p. 99 vv., 203) inneemt in zakede tucht, bepaaldelijk 
het opzeggen van. lidmaatschap. 
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Aangezien het-protest van Peoria niet gaat tegen de K. O. 
maar tegen de bijvoegingel), welke geen kerkelijk gezag heb
ben, omdat Ze liooit door de Synode zijn aanvaa·rd, adviseert, 
de Corum. aan de Synode er niet op in 'te gaan. 

AJzoo besJoten~ 

VI. Protest van vier Jeden der Chr. Geref. Kerk teEd
monton, Cauada, tegen Classis Pacific. Uit nadere toelichting 
blijkthet volgende: 

Edmonton werd aangewezen door de Class is als roepende 
gemeente voor Ihet zendingsveld Alta. en Sask. De kerkeraad 
beriep Ds. Jongbloed, eigen predikant. Ontevredenheid hier
over werd openbaar in de ge,meente ,en eene gemeenteverga
:dering werd -saamgeroepen om over deze -beroeping--te--spreken. 
Twee oude'rlingen en eenige leden verla ten de vergadering be
tuigeade door eenige uitspraken afgemaakt te Z'ijn. Deze lie
ten hunne plaatsen open in -de verga-deringen der gemeente en 
'\~ergaderden afzon-derlij'k. De kerkeraad beleed tegenover hen 
de heftige uitdrukkingen op de voornoemde, gemeentevergade
ring ongestraft te hebben gepasseerd. Zij eehter bdeden niets. 
D-e 'kerker<;tad laat de zaak rusten. De gemeente verwachtte 
eene open bare belij·denis van 'deze broeders die zich afgeschei
den -hadden: En wair deze ni-et plaats vond, verschenen twee 
braedoers op den kerkeraad om hiernaar te informeeren. De 
kerkeraad weig-erde verder te gaan.- V oornoemde twee broe
ders protesteerden' bij de Class is, . die -eepe Comm. benoemde 
om de zaak in loco te onderzoeken en in or,de te lJrengen. 

De Comm. a·dviseert -den kerkeraad van de broeders, die 
zich van de gemeente aifscheidd,en, eene openbare beliJdenis 
te vragen. N a afloop van de .vergadering der Comm. met den 
kerkeraad, de protesteerende broeders, en de twee ouderlin
g-en die zich afgescheiden hadden, verscheen een zekere broe
der, V., en- verzoc'ht van de Comm. de geheele zaak weer over 
-ie doen van af de heruchte gemeent-evergadering. De Camm. 
meende c1it niet te magen doen, dewijI de beleedigde broeders 
genoeg,en hadden genamen in de ·belij-denis des kerkeraads. 
Broeder V. protesteert bij de Classis tegen dit, weig-el'en del' 
Comm. D~ __ ~'iassis rechtvaardigt de Com'm. Br. V. protesteert 
tegen cl'e---~_ht:."sis en veryoegt zich thans met zijn protest bij 
-de Svnode. terwijl dit protest oak is onderteekend door drie 
broeders, die zich' aan de afscheiding hebben schuldig gemaakt 
en later belijdenis dederi, -en verklaarden ook buiten de ge
meente, ·dat alles in or-de was. 
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Uwe Comm. ad'viseert de Synode te besluiten: 
1. ',Dat br. Visscher zich dient neer te leggen bij het be

sluit van ·de Classis. 
2. Dat de overige protestanten geen' ·recht van protest 

Ihebben, aangezien zij verzoend waren, avondmaal vierden en 
zich niet bij kerkeraad. en Gassis hebben beklaagd. 

Goedgekeurd. . 

VnI. Ter lafel een protest van Simon Pos tegen Classis 
Hudson. 

:~oelichting: De ·broedel' protesteerde bij de Classis teg_en . 
handelingen van zijn kerkeraad (Paterson I). De Classis be-' 
sloat op grond van den schandelijken inhoud van het protest, 
het terug te zen den en den broedel' mede te deelen dat hij zijne 
bezwaren' in een waar,digen vorm kleeden moest. 

Uwe Comm. adviseert -de Synode nit te spreken dat 'hoe
wel er zware besc'huldigingen in het protest '\Toorkomen, er 
geen kerkrechtelijke grond bestaat voor het besluit del' Classis. 

Goedgekeurd. 

ARTIKEL 42. 

, Deze sessie wordt met dankzegging gesloten door' 011:1. 
]. Van Dijken. 

DONDERDAGNAMIDDAG, 29 JUNI. 

ARTIKEL 43. 

D'S. ~. Kuiper laat ~ingen Ps. 84:6 en gaat voor in 't geQed. -

ARTIKEL 44. 

Rapport van de Commissie voor Kerkenorde Zaken. Rapp. 
Ds. Bakker. 

1. Instructie---'Classes -lV[uskegon en. Pella: 
.• De SynodebepaJe: dat hel bedanken ·voor het lidmaal· 

schap dat ten doel heeft de tucht te ontgaa!l, censurabel is tot 
afsnijdens toe. . . (Classis Muskegon.) 

'De Classe verzoekt de Synode zic'll uit te spreken over de 
vraag:. "I-Ioe te h~nde1en met Ie-den clerc geme-ente, die 0111 de 
tuch.t te ontgaan va or hun liclnlaatschap bedanken?" 

Gronden: -
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a. ])e Synode van 1890 (Acta 1890, Art. 23) besloot om 
de zinsnede, voorkomende in de "Algemeene Bepalingen", Art. 
65, te schrappen. Deze zinsnede luidde, ·dat de Kerk aan zulke 
beklagens\vaar'dige personen niets 'meeT kan doerr, wijl zij zich 
buiten de Kerk gesteld hebben. 

Door te besluiten deze zinsnede (Acta 1890, Art. 23) te 
schrappen, welk besluit nag steeds van kracht is" spreekt Gnze 
Ker>k dus uit, dat ze niet wil zegg~nJ dat aan zulke personen 
niets meer te daen is. 

b. D;t officieel stand punt onz'er Kerk is eehter. te nega
tief van ka'rakter am vastheid en ,eenheid te geven aan 'On8 

kerkelijk leven in dezen. Derhalve: . 
c. 'Om onvastheid weg te nemen, willekeur te voorko

men, ,en -de ·een'heid onzer Kerk op dit punt te bevorderen, spre
ke dus de Synode positief uit wat aan zulke personen weI te 
doen is. (Classis Pella.) 

In z"ke -de vraag van Muskegon (a) en Classis Pella be
treffende het bed an ken voor het lidmaatschap dergenen die 
onder de tueht staan besluite de Synode: dit bedanken te aan
vaar,den judien m'en zich ,bij een andere K'erk wil aanslu-iten, 
omdat men het niet meer eens is met de leer 'Of de ,Kerken
o:rdening der Kerk. ,Maar wanneer zulks niet het geval is, ga 
men door met de tucht. 

a. IWijl het alsdan nog niet openbaar geworden is of de 
tucht tot genezing dienstbaa'1" kan zijn. 

b. Wijl men zic'h van -de Kerk als ins6tuut niet ,mag 10s
maken, daar men zich vol gens Gods eisch en niet naar eigen 
willekeur bij het instituut heeft aangesloten. 

c. Wijl op ·deze wijze de prestige der tucht Kehandhaa.fd 
blijft. 

Besloten V'oor deze zaak eene Com'm. te benoemen. Zie 
Art~ 51, voor de leden. 

II: "De Synode bepale: dat het den kerkeraden v-rij staat 
om ·naar bevind ~van zaken ,de opgevraagde attesten per brief 
aan den genoemden 'kerkeraad te verz,enden. 

(Classis Muskegon.)" 

Instructie-Classis Pella: 
De Synode spreke zieh uit of Art. 82 K. O. insluit dat men 

ook het attest in han-den mDet geven van personen, die het 
kennelijk naar het oordeel des kerkeraads opvragen am aan 
de ke"kelijke tucht te ontkomen. 
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Ret oordeel uwer COm'lll. is, dat de Synode de Instruc-tie 
van Pella bevestigend beantwoorde omdat genoemd Artikel 
geen 'en'kele beperking aangeeft. Hiermed'e is ook behandeld 
de Instructie van Classis Muskegon. 

Goedgekeurd. 

III. "De Synode overwege de vraa,g of het niet noodza
kelijk is dal de Kerk duidelijk hare houding bepale tegenover 
de "saloon", zooals die tegenwoO'rdig onder ons bestaat: 

a. Omdat lidmaten der Kerk zi<!h voortdurend sehuldig 
nlaken aan het bezoeken der saloon en daard'Oor een kwaad 
stennen, waardoor zoO'\,rele levens zedelijk,. geestelijk en licha
meli jk verwoest worden; 

h. omdat de Synode zieh nooit duidelijk ui,tgesproken 
he'eft over 'het geregeld sal'Oon-.b'ezoek door lidmaten der Kerk; 

c. omdat de Synode het lidmaatsehap der Kerk ontzegd 
heeft aan saloonkeepers en aan hen die gebouwen VGor dit 
.doel verhuren." (Classis Muskegon.) 

"Tlhe Synod express itseH with reference to the saloons, 
and }~y down 'fules for discipline in rega'rd to those who in 
any way patronize them." (Classis H'ackensack.) 

In zake 'deze instructies Dordeelt uwe Comm., dat de Sy
node zich hierover niet uitspreke: 

a. Omdal de Kerk niet geroepen is alle mogelijke kwa
den door Synodaal besIuit te veroordeelen en bijzondere rege
len voor tuchtoefeni11'g over alIe mogelijke kwaaddGeners vast 
te stencn anders dan ,de in onZe K. O. aangegevene Artt. 71-
78 K. O. 

h. Omd~t beide instructie-s van de veronderstelling uit
gaan . dat het saloonbezoek censurahel is en de weg nroor de 
censure door de K. O. genoegzaam is aangegeven. 

Doch waar de "saloon" a1s inrichting een ontzettend ver
dervende macht is' gewor,den in ons maatsc1happeliJk en polio. 
tieke leven, geve de SynGde haren zedelijken stet1~ aan bewe
gingen om deze ,macht te breken, door de kerken er toe op te 
wekken tegen 'dit erkend kwaad te strijden met ane door de 
Sehrift geoorloofde middelen. 

Goedgekeurd. 

IV. Vertalingen der Kerkenorde. 

De door de vorige Synode henDemde ,Commissies ter ver-



.' 

50 CHRIST. GEREF. KERK 

taling van de Kerkenor,de in het Engel-seh en in het Duitsch 
(Acta 1914, Art. 64, 9) hebben de haar opgedragen taak vol
bracht, en vragen nu van dez'e vergadering goedkeuring en 
"raststelIing van haar werk 

In deze r-aak de Synode te dienen met een welgenl0tiveerd 
:ad vies, is vool' uwe 'Camill., die bovendien een lange lijst van 
za'ken te overwegen had, eenvoudig ondoenlijk. Daarom ad
viseert zij de Synode VOOf elk dezer vertalingen een bekwame 
Comm. te benDe-men met de opdracht: 

a, Te onderzoeken of de haar ter hand gestelde vert a
ling een getr-ouwe overzetting is 'van den door de vorige Sy-
node aangenomen Hollandschen tekst; . 

b. alle op- en aanmerkingen der Kerken, die daartoe 
voor den lsten Juni 1917 bij haar moe ten worden ingediend. 
ill' ernstige overweging te nemen; 

C. op de volgende Synode te rapporteeren. 
Te meer me-ent uwe Com111. deze wijze van handelen als

,de beste te _moeten aall'beveIen, om·dat de Duitsche vertaling 
'zoo laat is gepubliceerd. dat Kerkera·d'en en Classes geen gele
'genheid gehad h,ebben haar na te zien, en oak van de EngeI
'sche vertaling-. schoon deze tijdig verEchenen is. blijkbaar 
door Kerkeraden en Classes nag geen genoegzame noHtie is 
~genol1Ten. 

Ten einde echter 111oeHijkheden, -die van deze vertraging 
'het ge'\Tolg- zouden kunnen zijn ,te voarkomen, besluite de 
'Synode, ·c1at voorloopig de Engelsch- en Duitsch-sprekende 

, "gemeenten zich ~hebben te houden- aan de vertalingen zooa1s 
:zij nu ingedienc1 -zijn. 

Goedgekeurd. Zie Bijlagen XV 'en XVI en Art. 51. 

V. Huwelijkszaken, Artt. 51 en 68, 1, Acta 1914. 

Eindelijk had uwe Comm. nog te overwegen de beide in 
het Agendum verschenen rapporten in za-ke echts·chei-ding, 
meer bepaald omhent ·de vraag. _of het kerke1ijk standpllnt, 
dat aIleen de gTond in Matth. 5 :32 genoe'md een wettige grond 
voor echtscheiding is, alle mogelijlcheid van toelating tot de 
kerkeli;ke g-em'eenschap uitsluit voor hen, die op andere gron
den echtscheiding verkreg-en ·en daarna een nieuw huwelijk 
aangegaan hebben, dan weI of dit niet het geval is. 

Dienaangaande echter kan zij de Synode niet met een 
l)epaald advies <ciien-en, wijI zij, niettegens-taande zij zoo vaak. 
en dan tel-kens zOQ Jang ·\-er.gaderd is geweest ais eenigszins 
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_mogelijk was,. den tijd niet geJha'd heeH- om die rapporten punt 
voor punt te bespreken, en zij gevoelt dat een advies zonder 
zulk een vooqJgaande grondige bespreking" als zoodanig voor 
de Synode waardeloos is. Wel bleek, dat de meerderheid 
harer leden door persoonlij-ke lezing tot het besluit gekomei1 
was, -da-t 'men zich beter kon aansluiten bij rapport No.1 dan 
bij rapport No.2, maar van -elk der le,den van de Synode mag 
veron'ders-teld worden, d'at U1en die rapporten gelezen heeft en' 
voor zichzelven to~ eene of andere conc1usie gekomen is. Uwe 
Comm. meent daarom, dat zij niets anders doen kan, dan de 
zaak zonder meet aan de beslissing d'er Syt:I0de 'Over te laten. 

N a breede discussie over d~ze zaa~ del' Echtscheiding en 
nadat ,de conc1usies der in het Agendlnu gedrukte rapporten 
beide zijn afgestemd, word-t het volgende door de Synode aan
vaard:-

De Synod-e, lettende op de zoo uiteell'loopende conclusies 
der rapporten over de Echtscheiding en het blijkbaar niet-rijp 
zijn -cler vergadering om thans tot beslissing te komen, besluit 
om voor het tegenwoordige de zaak in statu quo 'te laten, 
maar om middelerwijl, door de Synodale Com'm., het advies in 
te winnen der Geref. Ketken van Nederland en Zui,d Afrika. 

ARTIKEL 45. 

Gelezen het verslag van Ds. E. J. Tuuk, afgevaardigde 
llaar de Reformed Church in America. 

Voor kennisgeving aangen01nen. 
Naar aanleiding van dit bericht wordt 'aan Ds. J. Timmer

'mann opgedragen om een 'gemotiveer·d Ivoorstel in te dienen in 
zake 'Onze correspondentie met de Reformed Church. (Zie 
Art. 50.) 

ARTIKEL 46. 

Ee'n schrijven worqt gelezen van C'lassis Pacific, in~hou·

dende het verzoek aan de Synode om een Zunda.g apart te 
zetten op welken in prediking en gebe,d -de bloedige oorlog in 
Europa zou worden gedacht. 

De Synode besluit 'a'm hierop niet in te gaan. 
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ARTIKiEL 47. 

Gelezen wordt ,een schrijven van "The IMoody Bihle In
stitute of Chicago", begeerende den financieelen steun Ol1ze'r 

Kerken. 
Besloten hierop niet in te gaan. 

ARTIKEL 48. 

Oud. H. Smit slu;~ deze ziHing met dankgebed. 

VRIJDAGVOORMIDDAG, 30 JUNI. 

ART'IKEL 49. 

Gezongen wordt P:S. 25 :6, waarna Ds. Hollebeek met ge
bed opent. De Notulen -,worden gelezen en goedgekcl1rd. 

ARTIKEL 50. 

Ds. ]. Timmermann 'leest eell voorstel aangaande -de COf

respondentie tusschen ,de Chr. Geref. en de Reformed Church. 
(Zie Art. 45.) 

Dit VGorstel wordt verworpen. 

ARTIKEL 51. 

Wordt behandeld het rapport der Comm. vaor Benoe
mingen. Rapp. Ds. Drukker. 

Bet wordt als voIgt geapprobeerd;-

Synodale Commissie~Dss. J. Timmermann, 'vV. P. Van 'Wijk 
en F. Fortuin. 

Synodale Penningmeester----':Rev. J. Noordewier. 

Curatoren: 
Grand Rapids Oost-Dss. W. P. Van VVijk, 4 jaar; Secundi: 

·Ds. J. Holwerda. Ds. P. Ekster, 2 jaar; Secundus, Dr. Y. 
P. De Jong. 

Grand Rapids West-Dr. H. Beets, 4 jaar; Sec.: Dr. J. Van 
Lonkhuyz'en. 

Hackensack-Ds. D. De Beer. 
Holland-Ds. B. H. Einink, 4 jr.; Sec.: Ds. H. Hoeksema. 

Ds. E. J. Tuuk, 2 jr.; Sec. : Ds. A. J. Rus. 
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Hudson-Ds. J. B. Hoekstra, 4 ir.; Sec.: Ds. F. For.tU'in. 
IlIinois-Ds. ]. Manni, 4 ir. ; Sec.: Ds. S. S. Van der Heide. 
Muskegon-Ds. H. Keegstra, 4 ir.; Sec.: Ds. J. Dolfin, Ds.";. 

Brmnooge, 2 Jr.; Sec.: Ds. J. L. Hceres. 
Orange City-Ds. J. B. Van den Hoek, 4 ir.; Sec.: Ds. W. 

,ne Groot. -
Ost Friesland-Ds. H. Ahuis, 4 ir.; Sec.: Ds. H. C. Bode. 
Pacific-Ds. E. Breen, 4 ir.; Sec.: Ds. T. Van der Ark. 
Pella-Ds. 1. Van Dellen, 4 ir.; Sec.: Ds. ]. HaNeman. Ds. C. 

De Leeuw,,z ir.; Sec.: Ds. G. D. De Jong. 
Sioux Center-Ds. H. ]. Heynen, 4 ir.; Sec.: Ds. ]. M. Biile

veld. Ds. P. Jonker Sr., 2 ir.; Sec.: Ds. H. M. v. d. Ploeg. 
Zeeland-Ds. M. Van Vessem, 4 ir.; Sec.: Ds.]. H. Geerlings. 

Ds. E. ]. Krohne, 2 ir.; Sec.: Ds. L. Trap. 

Comm. Kerkhulp-Dss. ]. Manni, D. De Beer, I-I. J. Heynen, 
W. Borgman, P. A. Hoekstra en C. Vriesman. 

Emeritus Board-Oud·d. S. S. Postma en M. Trap. 

Vertegenwoordiger bij de National Christian Association-Ds. 
S. S. Vander Heide. 

Algemeene Kas der Inwendige Zending-Dss.·r. Van Dellen 
en K. Poppen, en Ond. B. Sevensma. 
Secundi: Dss. H. Ahnis, G. J. Haan en H. B"kker. 

Deputaten Heiden Zending. 
G. R. Oost-Dr. Y. P. De Jong. 
G. R. West~Dr. H. Beets. 
Hudson-Ds. M. Bothiil. 
Hackensack-Ds. K. Poppen; Sec.: Ds. D. De Beer. 
Hollond-Ds. R. Bolt; Sec.: ]. J. H eeringa. 
Illinois-Ds. J. Manni; Sec.: Ond. ]. Meeter. 
Muskegon-Ds. J. Dolfin. 
Orange City-Ds. L. Ypma. 
Ost Friesland-Ds. H. C. Bode; Sec.: D. H. Kromminga. 
Pacific-Ds. E. Breen. 
pella-Ds. 1. Van Dellen; Sec.: Ds. G. W. Hiilkema. 
Sioux Center-Ds. H. M. v. d. Ploeg; Sec.: Ds. P. Jonker Sr. 
Zeeland-Ds. H. "'[alkatten. 
Pnnt IV-Rapport Heiden Zending ter Formuleering van een 

besluit omtrent het Iidmaatsch"p onzer Zendelingen (Art. 
25)-Dr. J. Van Lonkhuyzen, Prof. W. Heyns en Oud. 
E. Hekman. 
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Publicatie Committee (Art. 27)~Voor 4 jaren: Ds. J.Manni, 
Prof. W. Heyns, Hon. A. Bosch en H. Denkema. 
Voor 2 jaren: Mr. J. B. Hulst, Prof. J. G. Van den Bosch 
en Ds. E. J. Tanis. 

Redacteur VOOr de S. S. Les (Art. 27). 
Vaar De Wachter-Ds. D. H._'Kromminga. 
Voor The Banner-Ds. VV. Stuart. 

Comm. die zich in contact stelle met de Chicago Tract Society 
am goede tractaten te verkrijgen. (Vgl. Art. 28)-Dss. H. 
J. Kuiper, F. Doezema en Z. Sherda. 

Comm. aan te toonen, het verband der S. S. tot de Kerk-Dss. 
E. J. Tuuk, J. Ghysels en Prof. L. Berkhof. 

. Comm. voor de Zendingslessen (Art. 28)-Dss. ]. 'V. Brink, 
voor De Wachter, en L. S. Huizenga voar The Banner. 

Deputaten Joden Zending (Art. 29)-Prof. Heyns, Ds. J. I. 
Flesen Oud. S. Dekker. 

Bureau VQar Immigratie, te,r Voorkoming van Verstrooiing 
van ~ns Volk (Art. 23)-Ds. H. J. Heynen, Vlf. Bierema, 
W. Aard21ppel, D. ]. Zijlstra en B. Leest. 

Comm. in z"ke School en Classicale Examens (Art. 30)-Dss. 
E. J. Tuuk, R. L. Baan en Dr. S. Volbeda. 

Comm. om de Eenheid in Onze Eerediensten te Bevorderen 
(Art.30)-Ds. D. Zwier, Prof. Heyns en Ds. L. Trap. 

Comm. in zake het Bedanken van het Lidmaatschap der Kerk 
(Art. 44)-Ds. J. Groen, Dr. ]. Van Lonkhuyzen, Prof. F. 
M. Ten Hoar en Ds. H. Bultema. 

Comm" tot Nazien der Engelsche en Duitsche Vertalingen der 
Kerkenorde (Art. 44)-Voor de Engelsche, Ds. W. 
Stuart, Ds. D. R. Drukker en Prof. B. Kuiper. Voor de 
Duitsche, Dss. ]. Timmermann, D. KroIDlminga en F. 
Scht1ur1y~an. 

Doopleden Royeering Comm. Gecontinueerd (Art. lO)~Dss. 
S. S. Van der Heide, I. Van Dellen en H. Keegstra. 

Comm. in zake de Uitbreiding onzer Heiden Zending (Art. 
25)-Dss. M. Van Vessem, K. Fortuin en H. C. Bode. 
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Comm. vOOr het Opstellen van een Nieuw Reglement voor het 
Curatorium (Art. 33)-De Comm. van Toezicht van het 
Curatoriu1TI ,en ,Prof. A. J. Rooks en Dr. R. Janssen. 

Comm. die zich met de Classe Ost Friesland in contact stelle 
in zake de Duitsche School te Grundy Center (Art. 33)
Dss. G. D. D~ Jong, C. De Leeuwen A. H. Brat. 

Deputaten Ad Examina: 
G. R. Oost-Ds. J. Groen. 
Gr. R. West-Ds. L. Veltkamp. 
Hackensack-Ds. D. De Beer. 
HoIl"nd_Ds. K. Kuiper; Sec.: Ds. E. J. Tl1l1k. 
Hudson-Ds. P. A. Hoekstra. 
IIlinois-Ds. J. Manni; Sec.: Ds. D. Zwier. 
Muskegon-Ds. P; D. Van Vliet. 
Orange City-Ds. J. Timmermann; Sec.: Ds. M. v. d. Heide. 
Ost Friesland-Dr. y..,T. Bode; Sec.: Ds. D. H. Krall1minga. 
Pacific-Ds. C. V riesman. 
Pella-Ds. C. De Leel1w; Sec.: Ds. G. D. De Jong. 
Sioux Center-Ds. P. Jonker Sr.; Sec.: Ds. H. M.v. d. Ploeg. 
Zeeland-Ds. A. Keiz·er; Sec.: Ds. E. J. Krohn-e. 

ARTIKEL 52. 

De Synode accepteert het volgen·d Rouwbeklag Rapport: 
"Gelijk in 1neest ieder teTmijn tusschen 'twee synodale 

jaren, de Kerk het verlies moet betrenren van Dienaren des 
\!I.,T oords, die haar door den 'dood ontvielen, zoo was 'dat oak 
nu weer het geval. 

Den 23sten· Dec. 1914 overleed in zijnen Heel' en Heiland, 
Ds. J. H. Schultz, te Middelburg, Iowa, in den ouderdom van 
ruim 62 jar·en; en 'den 31sten Aug. 1915 ontsliep Ds. H. Hui
sing11 teL:eota, Minn. in den ouderdo111 van bijna 69 jaren. 

De Synode -spreekt uit, ,dat zij dankbaar erlcent en waar
deert ·den arbeid, die beide 'deze broeders een re'eks van jaren 
in de Kerk des Heeren hehben mogen verrichten, en 

Gevoelende clat door 'hun heeng-aan niet aHeen de betrok
kene fa-milies, maar odk de Kerk die z-ij dienden, daardoor in 
rouw werden gedompeld, wenscht, 'de Synode mits dezen uiting 
te g-even Ivan hare sv-m'Pathie met ,de rouwdragende -betrekkin
gen. en deze een ruime vertroasting des H. Geestes toe te 
bidden. 

E. BREEN. 
J. POST. 
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AKDIKEL 53. 

Besloten dat D. V. de volgende Synode in 1918 te Grand 
Rapi·ds vergadere in het nieuwe- College gebouw. Aan den 
I(erkeraad van East-ern Ave. wordt opgedragen de verga de
ring samen te roepen en regeling te maken omtrent het reis
verblijf der deputaten. 

ARTIKEL 54. 

Besloten dat aan de "stenographer" onzer School eene 
gratificatie van $10 gegeven warde voor baren extra al'beid in 
't af·drukken der rap'porten. V oorts wordt eene resolutie ge
passeerd om de kerken in Grand Rapids, en met nanle de Eer
ste Gemeente, te danken voor 'verleende gastvrijheid aan de 
leden der Synode bewezen. 

ARTIKEL 55. 

De Synode besluit dat voortaan een 
"Acta" aan de kerkeraden gezonden· zal 
bewaring in de kerkeraadsarchieven. 

AR11IKEL 56. 

extra exemplaar der 
worden, speciaal ter 

Aan het einde der wer'kzaamheden gekomen zijncle spreekt 
de Praeses het volgend Slotwoord: 

Vl elEerw. Broeders:-
Aan het einde van den arbeid gekol11en is aan de orde een 

slohvDord te spreken. Bij de nitbrei-ding onzer kerken 'krijgen 
onze synodale ·ver.gaderingen· a1 breeder omvang; de proble~ 
men worden steeds meer eil de vraagstukken, waaraan een 
kwart eeuw.-geleden in onze kringen nog weinig aandacht ge~ 
wi}d wercl, roepen thans· om uplossing. 

De "\vaarheid der 'schrift, dat we slechts ten deele kennen. 
k",\Tam oak ditmaal weI weer uit, want het was 5-0111S maa1: 
gansch moeilijk om te komen ·tot een oplossing, die tot alge
m·eene bevrediging leidde. Wij zochten allen naar den besten 

'weg, naar het juiste pad, naar ·de lijnen getrokken in het 
\"1{ oord van God, die lamp voor den voet en dat licht op het 
pad, dat we ook als Synode hebben te bewal1delen. Zeer zeker 
<verspreidt Gods \;Voordlicht over alle kwesties, niet slecMs de 
leer,. maar oak het lev·en ··der K·erk betreffende, 'maar het is' niet 
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aItijd gemaMkelijk het waarachtige licht te onderscheiden van 
zOoovele rlwaallichten, die van buiten af zich evenz.eer bij ons 
aandiell'en als aan het W oOord ontleend. 

Nu, er zul1en ook op ,deze Synode weI weer besluiten ge
nomen z-ijn, waarvan 'later blijkt dat ze wd niet 'bepaald 011-

juist, m,aarl dan toch onvolle-dig waren, en ·daarom nag m·oeten 
worden aangevuld of oak hier en daar gewijzigd. 

,Mage de Heere met zijn zc:gel1, kronen al wat naar zijn 
wi1 be510ten werd, onschadelijk maken alles wat daarmede in 
strijd moc:ht blijk'en te zi-in en genadiglijk vefi~6ening doen 
over alles, wat ons bij den arbeid 'aankleefde en niet was naar 
de re,inheid van zijn hei1i.gdom. 

lk bendankbaar voor 't geduld ,da! de vargadering had met 
lharen voorzitter; voor de goede hulp van den vice-president 
genoten en aan 'de sctiba'-s VOoor hun-ne nauwkeurige opteeke
ning. Dank a'an de leden van verschillende Commissies van 
Praeadvies VOoor haren inspannenden arbei-d tot 'soms laat in 
den avond; aan de professoren IVioor hunne -gewaardeerde ad
vie zen ; aan allen die op eenige wijze 'mee werkten tot het weI
slagen dezer vergadering. Maar, alIermeest ,ol).zen oot:moedigen 
·dank aan ,den God alIef -gena-de, die ons verwaardigde tot de
zen belangrijken arbeid; voor de lust en ,de kracht, bekwaam
heid en toewijding ,door H,e-m verleend, om 'dien arbeid te kun 
nen verrichten, zeer z,eker 'met veel gebrek, m'aar ,dan tach 
naar ons beste weten o-vere,enkomS'tig Izijne vo-orsc:hriften. 
. Bn nu gaan we straks weer uit elkander. BHjde elkaar 
eens 'wee.r te hebben -gezi-en, .maar' meer nag samen te hebben 
mogen arbeiden tot de k'omst en den welstand van het geze
gend Koninkrijk van onzen Heere en Heiland J ezus Christus. 

Geleide de Heere 011S "Feilig hrtl'iswaarts, vooral de brCie
del's die ver moeten reizen. Hij brenge u in welstand tot de 
uwen en tot uwe .g-emeenten en classen, d·ie u depl1teerden, 
terng. Dat wij -oak zander 'synod ale vergadering elkander 
gedurig moOgen ge!denken en ontmoeten voor den troon del' 
g-enade. Eens hehben we de laatste synod-ale vergadering bij
gewoond; geve -de I-I,eer-e 011S dan het .genadeloon des getron
wen in de gewesten, waar geen synoden meer gehouden zullen 
worden, maar waar we God Drieeenig volmaakt -zullen ken
nen:, volmaakt zullen dienen, volmaa'kt zul1en liefhebben en 
v-:'olmaakt zullen verheerlijken. 

ARTIKEL 57. 

De vice-president spreekt den d'<l!nk der vergadering uit 
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aall Ds. Keizer Ivoor zijne e111inente leiding der Synode. ,Daar· 
na gaat de president de vergadering voor in dal1kge-bed, ge· 
volgd door 't samen zingen van Ps. 138:1. Aan het einde 
wordt door den· voorzi-tter de apostolische zegen uitgesprGken. 

Het Moderamen der Synode van 1916, 
A .. KEIZ.ER, Praeses. 

Getrouw Afschrift: 

W. P. VAN WI]K, Vice-Praeses. 
]. B. HOEKSTRA, Scriba. 
E. ]. TUUK, Adjunct Scriba. 

HENRY BEETS, S. C. 
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BIJLAGEN 

Bijlage I 

RAPPORT DElR SYNODALE COM~ISSIE AAN DE 
SYNODE VAN 1916. 

Eervvaarde Broeders:-

De 'stroom van ons kerkelijk leven vloeide gedurende het 
verlaopen synodaal jaar zno rustig voart in zijne bedding dat 
er niets hijzonders te doen was voor uwe commissie. Alleen 
omtrent de volgende zaken kunnen w.ij rapport gev'en. Aller
eerst dat er verschillenae 'broeders werden gedeputeerd naar 
de breedere vergaderingen van correspondeerende Kerken in 
ons land. Zij zul1en U zelf weI bericht geven van het volbren
gen van hunne taak. Ret waren de br8. Tuuk naal' de Gen. 
Synod. R. C. A.; Van de Riet naar ,de U. P. Gen. Assembly; 
VV. Trap naar de Gen. Synod. Refd. Presb. Church. en J. Mul
der naar ,de Ass. Presb. Synod. 

Krankhei·d venhin·de1-de br. Hoekel1ga de Synode der Re
formed Presbyterian >Church te bezoeken. 

N aar de Geref. Kerken in Ned., de Gere!. Kerk in Zuid 
Afrika, en de Oud. Gere!. Kerk in Bentheim en Ostfriesland 
werden uitnoodigingen gezonden ter bijwon.ing onzer Syno
de. Van de twee eerst genoem,de Kerken kwam antwoord 
in dat zij verhinder,d w;,tren eene deputatie te z-enden. 

'Ogilvie's verzaek ter aanlbeveling eener collecte vaar ·een 



ACTA SYNODI 1916 61 

nieuw kerkgebouw werd op verzoek der Classis Ostfriesland 
gesteund. 

Een verzoek van C1. Pacific tot het :ho'l1,den van een twee
den Biddag tegen den wereldkrijg kwam eerst pas in en wordt 
U voor,gelegd tot aetie zoo gewenseht. 

En'kele andere zaken ,-,:aaromtrent advies gevraa-gd werd, 
werden niet ontvankelijk geaeht als buiten de volmaeht en 
het reglement ·derComm. vallende. 

U dankzeggend Velor het vertrouwen in ons gesteld leggen 
wij ons mandaat wederom in uwe handen. 

Heilbiddend uwe dnrs. en ·brs., 
J. GROEN, 
J. ~EIZER, 
J. TIMMERMANN. 

HENRY BEETS, S. C. 
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Bijlage II 

RAPPORT V AN HET CURATORIUM DER THEOLO
GISCHE SCHOOL EN CALVIN COLLEGE 

AAN DE SYNODE VAN 1916. 

Eervvaard,e Va-del's en Broeders:-

Ret Curatoril1rn heeft de eer en het genoegen het volgen
de rapport der Synode aan te hieden: 

Gelijk andere jaren heeft het Curatoriurn oak nu ruime 
sto£ tot ·dank aan' God voal" de ve1e welda-den aan onze 1n
richting geschonken gedurende de twee jaren sedert de laat
ste Synode verloopen. Lust tot studie, onverdeelde toewij.ding 
-en eendrachtige samenwerking en bij. de professoren en bij 
de stuclenten kenmerkten bet schoolleven. H oewel ziek.te meer 
dan eel\. aantastte, werd ·011S tach niemand ·door den doad ont
nomen. Sommige studenten zagen door ongesteldheid of door 
gebrek aan studiekracht zich genoodzaakt de School te verla
ten. Waar het noodig was, werd de tucht toegepast. In ge
staclige groei van het aantal studenten mogen we ons verblij·· 
den, In 't begin van het laatste schooljaar waren niet mi11-
-cler dan 344 ingeschreven, waarvan 22 ged1.11'ende 't jaar zich 
genoodzaakt zagen haar weer te verlaten. Van de 322 die hun
ne stud-jen konden voortzetten waren 36 in het Seminary, 61 
in het 'College en 225 in de Preparatory Sohool. In 1915 wer
den 13 studenten -in ·de Theologie toegelaten en 8 werden be
roepbaar gesteld. Van clit achttal vertr.okken er 2 naar Prin
,ceton. In 1916 werden 18 tot de Theologie toegelatenen 5 
"werden .beroepbaar gesteld. 

1. De Faculteit. 
-Door ·de yonge ,Synoae \vent Rev. S. Volbeda, D.D. he-
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noemd tot professor in de Historische Theologie en Prof. R. 
Janssen, Ph.D. tot professor in de Exegetische Theologie van 
het '0. Testament. We kunnen me1den dat Ibeiden. hunne be
noeming heb1ben opgevolgd en nu reeds 2 jaren met vrLlcht 
aan onze School arbeiden. In 1915 werd Mr. H. J. G. Van An
del, A. M. -door het Curatorium benoemd tot Instructor in de 
N ederlandsche taal, die de benoeming aannam en reeds een 
jaar met zegen aan onze Inrichting Ies gee ft. Verder werdetl 
door het Curatorium herbenoemd Prof. J. Broene delinitie!, 
Mr. J. Nieuwdorp Vaal' 6 jaren en Mr. ]. H. Muyskens en Mr. 
H. J. G. Van Andel ieder Vaal' 2 jaren. Prof. A. K Broene 
die "leave of absence" ontvangen had, om in Duitschland zij
ne studien voort te zeHen, keerde in 1915 terug. 

De Faculteit aan onze School bestaat thans uit .de Pro
fessoren G. K. Hemkes, Em, P.rof.; F. M, Ten Hoor, W. 
Heyns, L. Berkho!, B. D.; S. Volbeda, D.D. en R. Janssen, Ph. 
D., als docenten in de Theologie; en A. J. Rooks, A. M.; 
K. Schoolland, ]. G. Van den Bosch, A. M.; B. K. Kuiper, A.B. ; 
A. E. Broene, A. B.; W. Rinck, A. M.; J. Broene, A. M.; J. 
Van Haitsma, A. M.; J. Nieuwdorp, B. S.; J. H. Muyskens, 
A. B. en H. J. G. Van Andel, A. M. in de Letteren. 

2. De Leercursus. 
,Met betrekking tot den leercursus valt het II'olgencle te 

rapporteeren: 
a. Vi at de uithreiding van het College betreft, besloot 

het Curatorium thans niet tot ver-dere uitbreiding .over te gaan, 
naardien er juist n11 extra uitgaven gevorderd "worden, en door 
uitbreiding de uitgavcn "aanmerkelijk zouden worden ver
hoogcl ~n er daarenboven voor uitbrei,ding in het tegenwoor
c1ige gelbouw geen plaatslluimte is: 

lb. Aan de Theologische Faculteit werd opgedragen het 
volgende Curatorium te dienen van een concept vaal' een Se
lninary Post Graduate 'Course. 

3. De Finantien. 
De boeken van den Penningmeester \-varen telkens in goe

de or,de. De staat del' verschillende kassen is als voIgt: 
. 1914--1915. 

a. Theol. School. 
Aan Kas 31 Mei, 1914 ................ $ 5,42KSI 
Ontyang"len ...... ........ . ....... 29,127.45 
Uit,gaven ............ ,., ..... ' .. ",.... .. 

Aan Kas 31 Mei, 1915 ............. . 

$34,555.96 
27.387.66 

$ 9.168.30 
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h. Calvin College End. Fonds. 
Waarde der Kas 31 Mei, 1914 ........ $39,100.00 
Ontvangen .............. .......... 700.00 

Waarde der Kas 31 Mei, 1915 ........ $39,800.00 

c. BihIiotheek. 
Waarde der Kas 31 Mei, 1914 ....... ,$ 5,800.00 
Ontvangsten ...... ........ . .... . 
Uitgaven ...... .... . ............ . 

1,092.19 $ 6,892.19 
1,038.54 

Waarde der Kas 31 Mei, 1915 
,Real Est",te ."., ... , ....... , 

d. Bouwfonds. 
Aan Kas 31 Mei 1914 .......... , .. , .. ,$ 3,700.60 
Ontvangen ......... ,................ 613.52 
Uitgaven ........................... . 

Geld aan Kas . , . , , , , .... , . , . , , , .... , , 
Uitstaande Gelden ......... , ......... . 

Waarde der Kas 31 Mei 1915 .,.,', .. ,. 
1915-1916. 

a. Theol. School. 
Waarde der Kas 31 Mei 1915 , ...... ,. ,$ 9,168.30 
Ontvangen ., .. ,", ..... "." ....... ,. ,27,390,98 
Uitgaven ........... , .......... , .... . 

Waarde der Kas 31 Mei 1916 .. , 

h. Calvin College End. Fonds. 
Waarde der Kas 31 Mei 1915 .. ,., .... . 
Waarde der Kas 31 Mei 1916 ...... , .. . 

c. Bihliotheek. 
Waarde der Kas 31 Mei 1915 , ....... , ,$ 5,944.54 
Ontvangen . , , , . , . , ......... , ....... " 1,242.28 
Uitgaven .......... , ... , ............ . 

Waarde der Kas 31 Mei 1916 .. , 

d. Bouwfonds. 
Aan Kas 31 Mei' 1915 .. , .... , ......... $ 136,12 

$ 5,853.54 
250.00 

$ 4,319.12 
4,183,00 

$ 136.12 
4,142,65 

$ 4,278.77 

$36,559.38 
29,690,03 

$ 6,869,35 

. $39,800,00 
39,800.00 

$ 7,186.82 
917,61 

$ 6,269.21 

On tvangcn ., ......................... . 1,065.05 $ 1,201.17 
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Uitgaven . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , . , , , . . : . 

nan Kas 31 Mei 1916 ........ . 
Uitstaande Gelden ................... . 

Waarde der Kas 31 Mei 1916 ... 

e. Bouwfonds voor Nieuwe School. 
Ontvangen .. ' .... , ... , .. , ... , ....... , 
Uitgaven .......... , ... " ... , ... , .... . 

Aan Kas 31 Mei 1916 ........ . 

4. Educational Secretary. 
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357.35 

$ 843.82 
4,500.00 

$ 5,343.82 

$12,125.00 
5,571.84 

$ 6,553.16 

In de afgeloopen twee jaren is d'e Edl}Cational Secretary, 
Ds. J. Valli der ,Mey, geregeld bezi:g geweest in het belang on
zer School. Vooralsnog bekleeden de financieele belangell 
der School in zijn werk de voornaa'fl1ste plaats. Toch arbeidt 
hij ook zooveel mogelijk om veelbelovende jeugdigell aan te 
sporen hunne opleiding aan onze Inl'ichting te zoeken. En 
tevens tracht hij zooveel mogelijk am onze School en de be
ginselen, die ze vertegenwoordigt, een ruim'er plaats in de 
hal'ten van 0115 yolk te bezol'g.en. 

Wat ·de Finantieele resultaten van zijnen arbeid aangaat, 
mel-den we het volgende:~ . 

In 1914-15 verzamelde hij aan geld en beloften de som 
van $28,065. . 

Met blijdschap kunnen we mededeelen, dat de wel-gead
verteerde campaign van dit jaal', om van uit Grand Rapids en 
omstreken de sam van $50,000 te vel'zamden vaal' het bouw
fonds met een goeden uitslag is bekl'oond. Nag is het werk, 
daaraan vel'bonden) niet geheel afgeloopen en ~omen er gedu
rig beloften in, zoodat de ibeloofde sam niet met zekel'heid 
is te bepalen. Echter gaan we veilig met te zeggen, dat de sam 
van $50,000 reeds bijna is bereikt en het volle bedrag over ee
ll'igen tijd dat cijf.er wellicht te hoven zal gaan. Daal'enboven 
verzamelde hij ,gedurende ·dit jaar buitenaf aan 'geld o,f belof
ten ongeveer $19,000. Dus alles te zamen gerekend in het jaar 
1915-16 de sam van $69,000. 

5. De ~ynode gelieve de volgende zaken in overweging 
te nemen: 

a. Nieuwe gebouwen. 
1. Ret Cul'atorium zag om den grooten toevloed van 

student en zich genoodzaakt m,eer plaatsl'uimte te vel'.schaffe~ 
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en -besloot tot het oprichten van het -hoofdgebollw op den nieu
wen ca·mpus. Aleer het Curatorium zulk een besluit kon ne
men, kwam het voor twee -gewichtige vragen te staan, de kerk
rechtelijke: ma,g het, daar de Synode van 1914 tot nits tel be
sloat ,en kan bet, wat de finantien aangaat. Ret anhvoord op 
die vragen was als volgt:-

A. De Kerkrechterlijke Kwestie. 
Bet Curatorium is van oordeel dat er strikt genomen over

eenkomstig het besluit def Synode weI Ibezwaar bestaat, doch 
dat er practisch overwegende redenen zijn om toch tot bet 
bouwen over te gaan en weI om het volgende: 

1. Daar de Synode het vGorstel van het 'Curatoriul11 niet 
heeft ingedacht omdat volgens het oordeel van de -(amm. van 
Praeadvies de financien het niet toelieten;' 

2. daar de Synode niet kon rekenen met de groote 111oei
lijkheid waarin de School jongstleden September gekomen is 
door de aankomst van een buitelfgevvoon ,groat aantal nieuwe 
studenten; 

3. claar wij, indien wij moeten voortgaan ons te behelpen 
zooals ·dat thans. het geval is, ,de 'school groote schade berok
ken en, aangezien wij genoodzaakt waren 'met Nieuwjaar een 
l1iet onbelangrijk getal studenten af te wijzen en dit misschien 
111et September en ze'ker met Nieuwjaar weer het geval zal zijn; 

4. claar de Synode het ,CuratoriU111 opdroeg Yoor de noo
di.ge ruimte te zorgen en dit volgens het oor,deel van het Cura
torium op geen meer doeltreffende wijze ka11 geschiedell dan 
door ten spoedigste tot bouwen over te gaan. 

B. De Financiee1e Kwestie. 
Hier diende overwogen te worden 0'£ er genoegzame gel

den aan\vczig en beloofd zijn om met-het botnven een aan
van.g te maken. 

Bet Curatorium is van oordeel dat er tegen het nemen 
van zulke stappen geen bezwaar is, aangezien wij thalls over 
de som van $40,000 beschikken kunnen, het geheele I(offers 
lcO'aat tijdeEjk en het Peck legaat voor clit doel diende ge
br~likt, er ruim $4,000 in de Building Fund aanwezig is en 
onze Ed. Sec. voortgaat voor dit doe1 te collecteeren." 

II. Om met het te 'bonwen dormitory, waartoe de Sy
node Tan 1914 ,besloot, klaar te zijn terzelfder tijd dat het 
hoofdgebouw in gelbruik kan worden genomen, besloot het 
Curatorium daar-mede niet eerder te beginnen dan in het voor
jaar van 1917. 
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III. Het Curatorium besloot om voor het hoofdgebouw 
een mortgage op te nemen in de bank ten bedrage van $60,000, 
welke som naar de beloften, welke de Ed. See. ,in zijn boek 
heeH, in den tijd van ongeveer 2 jaren terugbetaald kan 
worden. 

b. Salarieering en Pensioneering. 
1. Bet Curatorium besloot del' Synode voo:r te stellen, 

dat er voortaan ond'erscheiden warde tusschen Seminary, Col
lege en Prep. School m-et het oog op de benoeming en salari
eering van Professoren en Ond-erwijzers. 

2. vVat de Theologische Professoren aangaat stelt het 
Curatorium der Synod·e voor het maximum salaris op $1,700.00 
te stell en, door het Curatorium toe te pass en naar den regel 
del' Synode van 1910, Acta, Art. 56, VII, 3, B: "In de vakken 
waarin de professor ollaerwijs gedt, moet hij voldoeul aan den 
eisch, die in ons land dborgaans gesteld wordt aal1 professo
ren die onderwijs g':-ven i111 d·ezelfde vakken aan andere in rich
'tingen, die van ongeveer denzelf,d·en: rang zijn als de onze. 

De algemeene ·eischen zijn: 
a. De professor moet behoorlijke intel1ectueele capaciteit 

bezitt"€l1 ; 
h.. De professor moet hij den voortduur, voorzooverre 

zijn tijd dit toelaat, zich vvijden aa11 verdere studie, oO'k bepaal
delijk voor zijn vakken; 

c. .tJe professor moet behoorlijk paedagogischen tact 
bezitten; 

d. .Dat hij niet door ouderdom of zwakheid onbekwaam 
zij voor zijnen arbeid. 

'C. De finale beslissing of aan dez-e vereischten voldaan 
wordt, blijft in elk voorkomend 'geschil tuS'schen het Curato
rium en :Ie pro.fessoren, aan de Synode. 

D. Zoo de bovenstaande bepalingen mogen aangenamen 
worden-; adviseert het Curatorium de Synode, dat deze bepalin
gen gelden niet alleen VOor professoren die in de toekomst be
noemd mogen worden, maar ook voor hen. die thans aan de 
School zijn verbonden." 

3. ] 11 verband ·met de verhooging van salaris brenge de 
Synode den omslag op $1.25 per huisgezin. 

4. -Aangaande regeling en vaststelling van pensioneering 
der docenten worde uitgesproken, dat bij een'ol- emeritaaf al 
de Professoren _(niet instructors) recht hebJben op ·pensionee-
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ring clef Kerken, omdat zij gelijk de leeraars al hunne gaven 
en krachten geheel en uitsluitend 'besteden voor d·e Kerken. 
Vvat de methode aangaat adviseert het Curatorium e·m'eritee
ring -def Professoren tusschen een minimum van $500 en een 
maximum v.an $1,000, de varieering tusschen minimum en 
maximum naar de hehoeften van den persoon orf 't gezin, te 
bepalen'door het Cnratorium. 

S. De Synode keur,e goed -de verhooging van pensioen 
van Mrs, G, E. Boer tot $400 per jaar en van Mrs, H, Beuker 
tot $300 per jaar. 

c. Examina. 
V oor het afnernen der examina stelt het Curatorium der 

Synode de volgende wijzigingen in het Reglement voor, zoodat 
Art. 5 van het Reglement voar het Curatorium voortaan al
dus Ieze:-

"Ret ('uratoriU111 zal in de maand J uni zljn jaarlijksche 
vergadering houden. 

,V oor het afnemen der examina zullen de volgende bepa
lingen gelden: 

1. Al1e examina in Preparatory School en Col1ege. behaI
ve ,die van de graduates in 1aatst.genoemd departement, zullen 
worden afgenomen door de Faculteit, ,die ook over den uitslag 
beslist. 

2. Een Examen Comm. van vijf personen, die de leiding 
heeft en het reeht van na-vragen, zal :bet Curatorium vertegen
woordigen hij de examina van de graduates in het College, af 
te nemen door de Faculteit. De beslissing 'blijft aan het vol1e 
Curatorium na het rapport van de ;Exa-men Comm. en na het 
oordeel van de Faculteit gehoord te hebben. 

3. Al de Theologische examina worden mondeling" afge
nomen door de FacuIteit in tegenwoordigheid van het volle 
Curatorium, hetwelk over bevordering tot hoogere stu die of 
beroepbaarstdling beslist, 

4. De Faculteit zorgt dat volled-ige lijsten van al de. on
-der 2 en 3 genoemde examinandi, met hunne respectieve stand
ings, bij den aanvang van de in dit Art. genoe-mde werkzaam
heden aanwezig zijn." 

d. Datum voor 't sluiten van het boekjaar. 
Daar sommige classes\ de gelden te laat aan den Penning-· 

meest'er opzenden, wat verwarring en moeilijkheid voor het 
or,delijk boekhouden veroorzaakt, stelt het Curatorium der 
Synode voor, voortaan den 15den Mei als datum vast te stel
len voor het sluiten van het boekjaar. 
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e. School geld. 

Het Curatorium besloot 0111 onder nadere approbatie der 
Synode aIle korting van schoolgeld van wege afstand te late!1 
verval1en. 
, ,Met eerbied onderworpen, 

Namens het Curatcrium. 
H. KEEGSTRA. Seriha. 

" 
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Bijlage III 

RAPPORT DER SYNODALE DEPUTATEN 
-van de-

ALGEMEENE KAS DER INWENDIGE ZENDING. 

Eerwaarde en Geachte B-roeders:-

Uwe Deputaten voar het beheer van de Algemeene Kas 
der Inwendige Zen ding hebben de eer en het genoegen U het 
volgende te ~apporteeren: 

1. AIgemeene Mededeelingen. 
,Door het vertrek van Ds. -G. \~r estenberg uit het Oosten 

werd Ds. K. Poppen medelid der commissie. Geregeld cor-
~,respondeerden uwe Deputaten met dkander en met de respec

tiev-e (lasses. Aan het einde van hunnen tweejarigen dienst
tijd hielden uwe Depntaten vergadering volgens Synodale op
dracht. Ds. Poppen kon op ,deze vergadering niet tegem.voor
dig zijn, zoodat de beide andere Deputaten zich genoodzaakt 
zagen dit rapport op te stellen. 

Ret was uwen Deputaten aangenaa.m,· dat ze tel kens k011-

den uitkeeren wat noodig bleek te zijri voor de hulpbehoeven
de ·Classes. Dat ze hiertoe in staatJ waren, dan'kten ze aan het 
Kolfers leg-aat, dat bij het begin van het Synodale jaar over 
een sam van bijna 6000 dollars deed beschikken en aan het 
nog ingekomen restant van dit legaat, benevens een legaat van 
wijlen Mrs. Rev. Greve, hetwelk oak il1kwam na de vorige Sy
node. -Dez.e SOlnmen stelden de Classes in staat het werk der 
Inwendige 'Zending' ,met kracht voort te zetten. Uwe Deputa
ten meenden de voorzienig-e zorge Gods te mogen opmerken, 
waar I-Iij juist in -de verloopen twee jaren zulk een overvloe<i 
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gaf, want indien Doit, -dan was het nu noodig, dat met name de 
arbeid in het onmetelijke Zuid~'\i\T esten en Noord-vVesten van 
ons land werd aangepakt en uitgebreid. 

Er is stof tot blijdschap. Er arbeidt thans in Oost en ,Nest 
eene groote schare mann en op het veld der Inwendige Zen
c;1ing, terwijl oak onderscheiden zwakke kerken door ,den ver
-leenden steun in staat werden gestdd een dgen Dienaar des 
VV oords te roepen. Pella arbeidt in California en onder de 
l\1onnonen; Pacific in de N oord-W estelijke Staten en 'Canada; 
Hudson en Hackensack aan de 'Poorte van ons land) terwijl de 
andere Classes elk op eigen terrein meef en meer tot actie 
kamen. -

Doch waar de Kerk zich mag verheugen in zoo groaten 
bloei op dit veld, zau het dubhe! jammer ziju, iudien thans door 
gebrek aan financien de zoo noodige steun zou vermin-deren. 
Tach bestaat daarvoor groot gevaar. Uwe Delputaten begon
nen met eell batig saldo van ongev,eer 6,000 dollars, doch thans 
is er slechts t,e besc'hikken over 'cen som van plus minus 1,200 
dO'l[ars. Nieuwe Iegaten zijn er niet in zicht~ ,en vele Classes 
offerden minder dan in de iaren 1912-1914. Het totaal der 
aanvragen voor de komende twee iaren is 13,000 dollars per 
jaar en door de 'Cla-sses is in -de verloopen twee jaren ongeveer 
6500 dollars per iaar opgebracht, dus vriiwel de helft van het 
nu aangevraagde. Dit moet spaak loop en, ais er geene ver
andering wordt aangebradlt. Uwe Deputaten meenden met 
allen ernst hierop te moeten wijzen. Zal het ,goed gaan, dan 
moeten de gaven.voor de AIgemeene Kas der Inwendige Zen
ding verduhbelen, of de Synode moet gemiddeld ·de helft be
loven van wat doori'de respectieve Classes wordt gevraag,d. 

Naar het oordeel van uv,,re Deputaten zou het niet billijk 
en recht zijn, zoo dit laatste geschiedde. \i\T el isi het mogelijk, 
dat enkeae Classes met wat m'eer' in-spanning en systeem ·in het 
verzamelen del' noodige fondsen zichzelf konden helpen. Ret 
zal wensc:helijk zijn, dat de Synode' zulks ond,erzoeke. In dit 
vetband wijzen uwe Deputaten op het voarbeeid van Classis 
Pella. De uitgaven stijgen daar .ge.durig, en toch vraagt deze 
Gassis thans slechts 2,500 dollars tegen 5,000 cloTIlars in 1914. 
($4.000.00 voorden arbeid in het algemeen en $1,000.00 'Voor 
het werk onder de Mormonen.) Dat die Classis daartoe den 
moed heeH komt doordat ze zich er voor heeft geSipannen om 
in 'eigen kring van de onderscheide11 gemeen ten beloften te 
verkrijgen voor! zekere sommen per jaar, terwijl eenc gemee"il
te, n.1. Peoria, zelfs op zich. nam' een zendeling voor eig-en r-e-
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kelling te ne-men. Da~ goede voorbeeld van Classis Pella vinde 
navolging! 

Doch zeUs al komen de Classes er toe am meer in eig-en 
kring te vergaderen, zoO' blijft er nog O'! zoo veel noodig IVQar 

de Algemeene Kas. Een woord van opwekking vanwege de 
Synode om deze Kas bij den voortduur rijkelijk te geden'ken, 
zal zeker niet overbodig zijn. Men heeft den arheid d·er In
wendige Zending genoemd de rechterarmder. kerk. Dat die 
arm niet verlamme! Mage het zwakke ?OO worden gesterkt, 
dat met moed en veerkracht -kan worden doorgewerkt! 

Regel is dat deze' Commissie haar ooraeell geeft over het 
aangevraagde. Uwe Deputaten meenden echter dat, na het 
boven gezegde, het overbodig is om meer in bijzonderheden 
te treden en bepalen zich er daarom toe om onder III eenlv'otl
dig te vermelden wat elk der hulpbehoevende Classes begeert. 
Indien noodig dan kan verdere· informatie l110ndeling worden 
gegeven. 

II. Financieel Verslag. 
Loopende van I Juni 1914 tot 31 Mei 1916. 

1. Commercial Account. 

Classis Grand Rapids Oost ....... $ 1,343.50 
1,494.49 

991.85 
139.51 

1,486.42 

" Grand Rapids West ..... . 
,. Hudson ................ . 
" Hackensack ............ . 
" Muskegon .............. . 

." Orange City ............ . 

" 
Pdlla .................. . 

" Pacific ................. . 
" Holland ................ . 
" lllinois ................. . 
" Sioux Center ........... . 
" Zeeland ................ . 

Ost Friesland ........... . 

988.04 
1,238.89 

263.60 
1,056.63 
1,376.42 

993.76 
1,082.88 

728.b7 

$13,044.48 
Saldo van 1 Juni 1914 ............ 220.50 
Legaat Koffers restant ........... 406.44 
Legaat Greve ................... 500.00 
Interest Lubbers Fonds. . . . . . . . . . 162.00 
InterestComm. ................. 17.45 
Diverse Inkomsten .............. 24.05 
Uit Savings Del" getr. .......... 5,252.41 

Oost. 
Zend. 

$ 400.00 
200.00 

2,100.00 
1,550.00 
1,000.00 
6,700.00 
7.363.60 

$19,313.60 



I 
I 

ACTA SYNOD! 1916 

Reiskosten, tax, etc. . ........... . 
GraHficatie Penningmeester ..... . 

Saldo I Juni 1916· .............. . 

$19,677.33 

2. Savings Account. 
Saldo 1 Juni 1914 ................ $ 5,925.50 
Interest ........................ 371.50 

Totaal .......................... $ 6,297.50 
Uitgegeven aan Comm. .......... 5,252.41 

Saldo 1 Juni 1916 ................ $ 1,044.59 . 
3. SaJdo's. 

In Comm ....................... $ 210.08 
In Savings ...................... 1,044.59 

Totaal .......................... $ 1,254.67 

73 

103.65 
50.00 

210.08 

$19,677.33 

4. Het uitstaande "Luhbers-fonds" is groat $1,350.00. 

III. Aanvragen van Hulpbehoevende Clas.ses.. . .. 
Classis Grand Rapids Oost ....... : ............. ' .. $ 500.00 

" Hudson en Hackensack. : ............... " 2,500.00 
" Muskegon ........... '. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1,200.00 
" Orange City ........................... ". 1,600.00 
" Pella. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 2,500.00 
" Pacific. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 4,000.00 
" Ost Friesland ............................ 1,200.00 

$13,500.00 
M-et eerbied onderworpen, 

K. POPPEN, Pres. 
W. P. VAN WIJK, Secr. 
1. VAN DELLEN, Penn. 
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Bijlage IV 

RAPPORT VAN DE SYNODALE DEPUTATEN DER 
HEIDEN ZENDING AAN DE SYNODE VAN 1916. 

vVaarde Vaders en Broeders:-

De Synodale Deputatell hebben de eer en: het genoegen U 
te r~pporteeren betreffende onze Heiden Zen ding. 

Volgens synodaal besluit van 1914 (zie Acta. p. 43) is er 
in deze twee jaren gewer'kt, ~n we hebben redenen om te ver
moec1en, dat ·de ,methode die uu wordt gevolgd, meer vol doe
ning schenkt, dan die weilke door de vorige Synode is af-
geschaft. . 

Sinds de Synode van 1914 hebhen Uwe Deputaten 19 maal 
vergaderd, met dezen verstande; dat'tde Deputaten van de Clas
ses Grar>d Rapids Oost en West, Zeeland, Holland, Mnskegon 
en Illinois als uitvoerende commissie fun-geerden. Op de jaar
yergac1ering, die en verleden jaar en oak ditmaal in ) uni wer
den gehouden, waren, al de Classes rvertegenwoordig,d. 

De Uitvoerende C0111missie poogt zooveel mogelijk de 
O!verige Deputaten te raa,dplegen, stuurt 'betreffende belang
rijke zaken rapporten bij al de Deputaten rond, en ,de Seer. 
en de Penn. zorgen 'Or voor, dat al de Deputaten een afschrift 
van de notulen, alsook een financieel rapport van den stand 
van zaken ontvangen. 

Op deLe wijze kunnen al- de Synodale Deputaten op hunne 
c1assicale verga,deringen telkens volledig rapport uitbrengen, 
en zoodoende blijft Ol1ze gansche Kerk in geregeld contact 
met ,den arbeid der Heiden Zen ding. 

,De n:1 door de Classes hcnoemde Deputatcn, die ook hie-r
bij der Synode ter approbatie worden voorgc1egd, zijn: 
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Class is Grand Rapids Oost ............... Dr. Y. P. De Jong 
" Grand Rapids \iI! est ................... Dr. H. Beets 
" L.eeland ..................... , ... Rev. H. Walkotten 

" 
Holland ..................... ' ......... R~v. R. Bolt 

" 

Muskegon ........................... Rev. J, Dolfin 
Hudson ................. ' .......... Rev. M. Botbijl 
Hackensack ........................ Rev. K. Poppen 

" 
Tllinois .............................. Rev. J. Manni 

" 
Sioux Center ................. Rev. H. Van der Ploeg 

" 
Orange City ......................... Rev. L. Ypma 
Ost Friesland ...................... Rev. H. C. Bode 

" 
Pelb .... ' ....................... Rev. 1. Van Dellen 

" 
Pacific .............................. Rev. E. Breen 

In verband .met het wer:k der Heiden Zen ding wer·d ook 
in deze twee jaren 'crvaren ,dat er niets Ibestendigs hier beneden 
gevonden wordt. Gok op het terrein Ivan onze Zending gre
pen veranderingen plaats. 

Nu is het voorzeker niet noodig om in dit rapport, dat in 
het algemeen een historisch overzicht van d,en loop en stand 
der .zaken geven wil, in bijzonder'he:den te tre.den. Te meer 
kunnen w'e hiervan a1zien. dewijl -de jaarrapporten van al de 
zendelingen eerlang in "De ,\iVachter" staan gepubliceerd te 
worden. 

'o.m ·ech'ter-toch een eenigszins globaal overzicht te, kunnen 
geven, zoo zijn we zoo vrij, stilstaande bij elk der posten af
zondenlijk, u het volgellide te rapporteeren: 

Rehoboth. 
Op dezen post werkt de Zwdeling-Ieeraar ReJi. J. \iI!. 

Brink, bezoldigd claar de gelueente Eastern Ave., Grand Rap
ids, ·met ijver en toewijding, ,en tracht zich gedurig meer 111et 
de behoeften van ,den post aan hem toevertrouwd en de eischen 
van zijnen ar,beid op de hoogte te stellen. 

In zake het beheeren van de Industrial Department heb
hen de Syn. Dep. besloten eene verandering aan te brengen. 
De verschillende rapporten, die we hetref£ende ,dezen arbei,cl 
ontvingen, zoowel van d-en manager als van den industrial 
superintendent, bracht de Dep. op de gedachte, -dat het beter 
zoude zijn de Industrial Department in te lijven ~)ij het werk 
Ivan den Generall J\1anager. Dit voor 'een jaar te beproeven 
\:verd OJ) onze laatste vergadering besloten, en met 1 Septem
ber staat Mr. J. Bosscher als General Manager op te treden. 
De noodj.~e httlp voor mechanical work en manual training 
arbeicl staatl hem te worden verstre'kt. 
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Onze Girls Matron, Miss Anna Derks, die onderscheidene 
jaren met z'eer veel toewijding haren arbeid verrichtte, heeft 
het veld verlaten. Zeer noode zagen Deputaten haal' vertrek
ken. In haar plaats is -benoemd Miss Cora Van Zan ten, die 
tot dusver eene waardige opvQllgster blijkt t:e zijn. 

Onze Medicall Missionary, Dr. C. J. K. Moore, verliet ook 
het veld. Herhaalde pogingen werden aangewen·d 0111 deze 
fvacature vervuld te krijgeu, doch aanvankelijk zander bet ge
wenschte gevolg. 

lGelukkig vanden uwe Deputaten ten sloUe, naar het ODS 

voorkwam, in Mr. J. D. Mulder ,den gewenschten man. VVel
iswaar wachtte hem nag een jaar studie, toen hij de benoe
ming arrtving, doch de Dep. meend:en dit geen onoverkomelijk 
bezwaar te zijn. 

Eerstens wal~en we zoo gelukkig, dat Dr. L. Huizenga, 
toen nag gestationeerd te Tohatchi, gewi1llig bleek am, zoo
veell doenlijk, hulpdienst te Rehoboth ';n ons hospitaal te ver
richten. Met loffelijken ijver heeft hijdit werk verricht. Een 
woord van dank voor zijne- gewaardeerde diensten, alsook voor 
de goedwilHgheid, in dezen onderlvonden van ·de gecombineer
de gemeenten; nnder Classis Holland, .achten Deputaten in dit 
verslag dan oak: niet misplaats1t, ,doch zeer gepast. 

Vervolgens waren we geslaagd in het verkrijgen van een 
Head Nurse voor ~ns hospitaal. Miss 'sena Voss, van het 
Hackley Hospitall van Muskegon, is nu te Rehoboth werk
zaam. Verleden jaar ontving ze hare benoeming en na eerst 
haar staatsexamen afgelegd te hebben, is ze naar het veld ver
trokken. Uit hare rapport en blijkt, ·dat ze met lust en ijver 
haar arbeid verricht. 

·Ongetwijfeld zal de arbeid in :het hospitaal -eerlang zich 
uitbrei·den. Dit staatJ ·in werband met het heengaan van onzen 
benoemden dokter, Mr. J. D. Mulder. 

Deze jonge man, een zoon onzer Kerk, studeerde vroeger 
aan onze Calvin Callege. Eene verzwakking -in zijne stem 
noodzaakte hem om af 'te zien van het studeeren voor Bedie
naar des VVoords. Hij gaf zich voor de studie in de medicij
nen, en ontving in het eerst dezer maand zijn dip1lama van 
Rush Medical College te Chicago, Ill. N a zijn staatsexamen 
te hebben afgelegd hoopt hij in 'de maand J'Uli naar ons zen
dings veld te vertrekken. 

Alsi Field Nurse is nu werkzaam Miss Christine B. Hood. 
VerIeden jaar December arrtving ze 'hare aansteHing. Ret -is 
zeker overbodig hier' te !\Termdden, dat zij gedurende de win
termaanden, op verzoek v-an ,de Deputaten, eene reis heeft ge-
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maakt naar de kerken in het Oosten, en oak op velIe plaatsen 
in Mkhigan en Illinois heeft gesproken. Met recht kan ge
zegd, dat deze 'eerste Indiaansche nurse van ons veld 'en eerste 
gegradueerde van ons hospitaal, door haar to even in onze 
krin-gen een zeer gunstigen indru'k heeft .gemaakt 'en eene zeer 
aangename iherinnering 'heeft achtergelaten. 

Sinds enkele maanden is ze nu als Field Nurse gestatio
neerd te Rehoboth, werkzaam. Vit hare rapporten blijkt, dat 
ze met lust en toewijding den arheid verricht, die de Iiefde 
heeft van haar hart. 

In vel~band met Miss Rood dient nog met dankbaarheid 
vermeld, dat de gemeente Fremont, -die !Voor hare opleiding 
steeds ge1delijk zorgde, oak nu voor hare sala-rieering -zorgt. 

Tevens kan nag vermeld dat verleden jaar December Miss 
Fannie Eccenti oak als nurse gradueerde. Het is 1TIogelijk 
dat ze eerlang een post graduate course in 11et Hackley Hos
pital te Muskegon staat te nem-en. 

Dit a1les in aanmerking nemende mogen we zeggen dat 
we met onzen post Rehoboth welgemoed de toekomst mogen 
tegengaan. 

Tohatchi. 

'l'w-ee jaar geleden was op dezen post nag werkzaam Rev. 
Dr. L. S. Huizenga,zendeling van de gecombineerde gemeenten 
van Classis Holland. H-et is ons allen bekend, hoe deze Ihroe
der in den loop van het jaar 1915 van de hein zendende kerken 
vrijheid ve1-kreeg, zich tijdetijk weer aan de medische stu die te 
mag-en wij-den, en in verband daarm-ede thans arbeidt in de 
gemeente Englewood, N. J. 

InmiddeJ.s waren de gecombineerde kerken van Classis 
Holland in onderhandeling -met Mr. M. Bouma, reeds vroeger 
op ons zen.dingsv-eld werkzaam, om hem als zendeling-helper 
aan Dr. Huizenga toe -te voegen. Ret resuItaat is gewordell, 
dat breeder Bouma naar Tohatchi vertrok en -claar nu met 
l;efde en toewi}ding w-erkzaam is. 

In verban·d met 'dezen post dient hier nog opgemerkt te 
worden, dat Ds. R. Reynos tijodelijk te Tohatchi is gestatio
neerd en met IVlr. M. Bouma zeer har,monisch schijnt samen te 
werken. Men =beeft den a'rbeid verdeeld en schijnt elkander 
zeer go-ed aan te vullen. 

Two Grey Hills .. 
Oak op dezen post grepen sinds ,de Syno-d_~ van 1914 ver

schiUende veran4eringen plaats. Eerstens wat het personee;i 
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aangaat. Twee jaar geleden werkte Op dezen post Mr. Wil)liam 
Mierop, zcndeling-helper, benoemd en uitgezonden door de 
drie kerken van Rnseland, ressorteerende onder elas'sis Illinois. 

Zijn talk was 'Mr. James Becenti, Deze maest het ,,'eld 
verlaten, 'en oak later ging Mr. Mierop heen, orndat hij zich 
door stlldie verder wilde bekwamen. 

Bet heengaan van laatstgenoemde deed Deputaten het 
yolgende aan RoseJand's kerkell beric-hten: De Synodale De
putaten- geven u den raad, indien u weer tot roepen. overgaat, 
een ge'Orclend leeraar te zenden. Redenen; Vit is beter met 
het DOg op 't sluiten van :huwelijken, en men kan door een ge
ordend leeraar oak meer invloed uitoefenen op de Indianen. 

Gevolg is geweest dat bovengenoemde kerken den vroe
geren zendeling, Rev. L. p. Brink, hehben beroepen. Deze 
lvolgde de roeping op en is 11U reed-s meer dan een jaar als zen
de1ing te Two Grey Hills werkzaam. 

Zijn tegenwoordige tolk, Hudson Bainbridge, staat zeef 
waarschijnlijk door Edward Becenti te wor·den vervangen. 

Ook greep er verandering p:laats in zake de gebouwen. 
Kort geleden orrtving de Secretaris een telegram van Rev. L. 
P. Brink, clat een windstorm ·de waning van 'den zendeling 
schier geheel had verwoest. Gelukkig vallen er geen men
schenlevens te ihetreuren. In onze kerkelijke bladen is van 
deze gebeurtenis genoegzame kennis gegeven, zoodat we bij 
,deze gebeurtenis niet breeder behoeJven stil te staan. 

AIleen ,dient hier nag vermeld te worden, dat de nieuvve 
waning, ·die nu gebouwd moet worden, dichter bij ·de gouver
nementsgebouwen staat gep[aatst te worden. Dit zal den ar
beid van den zendeling niet weinig vergemakkelijken. 

Crown Point. 

Oak op ·dezen post greep sinds de .1aatste Synode veran
dering plaats. In lhet vorige rapport del' Synode van 1914 
aangeboden, moest de :=ecretaris ·reeds .melden: "Sedert dit 
geschreven werd nam Ds. D. H. Muyskens ·eene benoeming 
tot Educational .secretary voor The vVestern Calvin Aca·demy 
aan ·en is Crown Point vacant." Zoo is het geweest, doch ge
htkkig niet lang. 

De kerken van Paterson I, II, IV en Prospect Park, res
sorteerende onder Classis Hudson, slaagdenl betrekkelijk spoe
dig in het werkrijgen van een opvolger. in Rev. J. Bolt, die nl1 
reeds langer ·dan anderhalf jaar ·dezen post 'bezet. 

Oak deze braeder werkt met lust en toewijding. Legt 
zich naar vermogen op de taalstudie toe. Tij-delijk werkt hij, 
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op eigen verzoek, zonder tolk, doch vr-oeg ntl weer een talk te 
engageeren, hetwelk hem wer·d toegestaan. 

Blanco Canyon. 

In den loop van -deze twee jaar is deze post op haar ver
zDek aan Classis Zeeland toegestaan. Deze jeugdige Classis 
:heeft met moed dezen jongsten post op ons veld aanvaard. 

De Heere heeft ook reeds in zooverre hare pogingen met 
zijnen zegen bekroon,d, dat Classis Zeeland sedert September 
1915 in J:{ev. H. Heyns, B. D., haar eigen zendeling-l-eeraar 
ma'g bez.jtten~ 

Zooals'lboven reeds vermeld, is Rev. H. Heyns tijdelijk 
te T"ohatchi gestationeerd. Dit heeft een oorzaak. In de 
naaste toekomst staat het goU!vcrriemcnt gebouwen te Blanco 
Canyon op te richten. De juiste plaats echter is nog niet be
kend. Zoolang we dit niet weten, meenden uwe Deputaten 
geene zendingsgebouwen _te Blanco Canyon te mogen aprich
ten, ·dewijl onze gebouwen in ,de anmiddellijke -nabijheid van 
de gouverementsgebouwen di-enen geplaatst te wHrden. 

De Classes Holland en Zeel1anc1 kwamen orrderling tot 
zulk een goed verdrag, dat Zeeland's zendeling ntl ti}delijk de 
post van Holland mede bezet. 

Hieraan mag nag toegevoegd dat verleden jaar door onze 
zendelingen eene uitgebrei,de inspectiereis over den p·ost Blanco 
Canyon is gemaakt, en dat 'llwe Deputaten een zeer gunstig 
luidend rapport aangaande di-t veld ontvingen. 

Het Zuni-veld. 

Op dit veld bleef tot dusver alles Ivrijwel gdij'k. Zen·de
ling FrijIing werkt m.et zijne helper-s 'daar voortdurend met 
lust en in "Schoone harmonie. 

Twee zaken in verb and met dezen post dienen vermeld. 
De zend~ling antving in Mr. M. Van ·der Beek van Holland, 
Mich. 'een helper, die hem vooral in -bet bewerken van ·de jonge 
Zunies trouw ter zijde staat, en met jeugdigen moed zich op 
-den arbeid schijnt toe te leggen. Da'ar ook -Rev; FrijEng's jaar
verslag spoedig in "De Wachter" staat te :v·ersohijnen, kunnen 
w~ van. -elezen post afstappen. 

Aneen dient nog gezegd, dat Deputaten in den laatsten 
tijd veron trust werden door de pogi9gen van de ROnInschen, 
die in Zuni willen indringen. V-oor zoover mogelijk zijn maat
regelen genom en om zulk indringen te voorkomen. 
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Dat de arbeid 'Op het zendingsveld in het gehed niet on-
. gezegend is, blijkt weI hieruit dat van tijd tot tijd ook in de 

kerkelijke bladen vermeld kan worden dat jeugdigen,'Soms 
ook een enkele bejaarde, den heiligen Doop begeert en ont
vangt. 

I-let laatste schrijven van ReJv. J. W. Brink herichtte ons 
nog dat door vij! jeugdigen belijdenis des gelo'Ofs was afge
legd, waarvan vier Indianen-kinderen en een eigen dochter 
van den zende~1ing. 

Over het geheel laatde Heere onze Go·d zich niet onbe
tuigd. Zeker ook 'Op het gebied der zending gaat het niet al
tijd zooals wij 'menschen het weI zouden bege,eren. Zelfs 
sehijnt het soms een ploegen oop rotsen en een zaaien in den 
wind. Doeh we v·ersagen nie:t. Ook het rapport van de in
specteurs, de leeraren J. Manni en VV. D. Van 'cler Werp, die 
verle'den jaar een inspectiereis hielden, was op verschi1lende 
pl1nten zeer bemoedigend. 

Het volgende personeel is nU aan onze zen ding I\Terbonden~' 
of staat D. V. met 1 September in dienst te treden: 

Rehoboth, New Mexico. 

Rev. J. W. Brink, Missionary (Eastern Ave., Grand Rapids, 
Michigan). 

Mr. J, Bosscber ..................... ' .... Generall Manager 
Dr. J. D. Mulder ....................... Medical Missionary 
Head Nurse ............................... Miss Sena Voss 
Field Nurse ....... Miss Christine B. Hood (Fremont, Mich.) 
Nurse, nog niet gestationeerd, Miss Fannie Becentie (Sher-

man St., Grand Rapids, Mich.) 
Principal ·en Disciplinarian! ............. Miss Nellie De Jong 
Assist'ent T,eacher .................. Miss Carrie Ten Houten 
Girls' Matron ....................... Miss Cora Van Zan ten 
Boys' Matron ........................ Miss Bertha Rosbach 
Housekeeper ................................ Miss Zandstra 
Assistent H'OusekeeJper: ............... Miss Clarissa Pierson 
Laundress .............................. Miss Nellie Ba.kker 

Tohatchi, New Mexico. 

Mr. M. Bouma, Zen-deling-helper. 

Rev. H. H·eyns, Zmdeling-!eeraar van Cl. Zeeland, tijdelijk 
te Tohatchi. 
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. Crozier, New Mexico. 
(Two Grey Hills.) 

Rev. L. P. Brink, Zt;ndeling van ~osel.an,d Kerken. 
Mr. Hudson B.ainbridge, Interpreter (Ridott, Ill.). 

Crown Poi.nt, New Mexico. 
Rev. J. Bolt, Zendeling van de Paterson Ke.rken. 

Zuni, New Mexico. 

81 

Rev. H. Frijling ......................... Classis Muskegon 
Mr. H. Van ,der Beek ...................... Zendeling-helper 
Miss Alice Aardsma ............................... Teacher 
1\1iss Hattie Beekman ............................. Matron 

De vOllgende scholieren worden aan onze scholen verzorgd 
en onderwezen :-

I. Children at Rehoboth Boarding School and their Supporters. 
I. Josep,h Lee Bergen .............. S. S. Englewood, N. ]. 
2. Donald Bergen ................. Ist Church G. R, Mich. 
3. Paul Cadman .' ................................. . 

.......... Mission ,Society Grand!iTille Ave., G. R., Mich. 
4. Frederic Coan .... Oraet Labora Soc., Harrison, S. Dak. 
5. John Cook ................... Church of Overisel, Mich. 
6. Mark Cook .............. S. S. 1st Church, Roseland, Ill. 
7. Julius Del1'ay ........... "Maranatha", KaIa·mazoo, Mich. 
8. Robert De 'Groot ............. Church of Luctor, Kansas 
9. Richard Duncan ..... Y. P. S. Midhmd Park, New Jersey 

10. ,ViUiam Duncan ............ S. S. Central Ave., Holland 
II. David Evans ................. oS. S. LwGrave Ave., G. R .. 
12. Brainard Holland ............. 14th 'st. Church, Holland 
13. George Hood ........ S. S. Grandville Ave., G. R, Mich. 
14. David Livingston ......... S. S. Paterson I, New Jersey 
15. Chi Peshlakai ................ Hope Ave., Passaic, N. J. 
16. James Sherman .......... S. S. Sherman St., G. R, Mich. 
17. Albert Sherman ............ Ladies Aid Zeeland I, Mich. 
18. Hen.ry Whipple .................. New Holland, S. Dak. 
19. Marcus ,Vhitman ............. S. S. Legrand St., Mich. 
20. Robert Peshlakai .... Ladies Aid & Y. W. Soc., Pella, Ia. 
21. Herbert ,Vhitman .. Mission Circle & S. S. Muskegon II 
22. Mannus WilliaJus ................. S. S. Drenthe, Mich. 
23. CIaren'ce Willelo .... Albert Gardner, Miss. Soc., G. R,M. 
24. Edgenton Young' .................. S. S. 9th St., Holland 
25. Roger Hillman .............. "Rriends", Engllewood, Ill. 
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26. 
27. 
28. 
2Sl. 

30. 
31. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57 .. 
58. 
59. 
60. 
61. 

·62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
II. 
1. 
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ehas. De Groot ................ S. S. Lafayette, Indiana 
Panl Becenti ......... Miss. Soc. LaGrave 1\Jve., G. R, M. 
vValter Hes'kaltsee .. Rev. & Mrs. N. Burggraaf, Bishop, M. 
IGrace Averiso .................................. . 
. ... . ' .... Friend's, Broadway, G. R. and Rehoboth, N. M. 
vVilhelmina Beets ........ ' ..... Church, of Lucas, Mich. 
Clara Beets ............ ~. S. Prosper' ~L, Passaic, N. J 

,"ise'smith ....... " ......... 1st L .o·ch, Chicago 'l11. 
Emma Bode ....... 'Mis,s. Soc., F'ranklin St., ,G. R., 11ich. 
Leonora Brink ...••...... Ladies' Ai·d Englewood I, 111. 
Evelyn ·Ca·dman. ,' .. "Friends", Bates St. 'Church, G. R., M. 
·Ethel Cadman ..................... S. S. Chicago I, Ill. 
J'OhannaCurlysmith ............. N. N .• Holland, Mich. 
Jessie Curlysmith ........... "Friend" J vVellsburg, Io\va 
N onabah De Groot .......... S. S. Legrand St .• G. R, M. 
Nona Gordie .................. . Dennis Ave., G. R., ]V1. 
'Mattie Green ..... -; ......... S. S. East Saugatuck, Mich. 
Tuli H eshi .. Ora et Labora Soc. 2-d Church, Roseland, Ill. 
Martha Hoilland ................ S. S. Douglas Park • .Jll. 
Mary Johnson ................. S. S. South Holland, Ill. 
Dorothy Livingston ..... S. S. 3d Church, Paterson, N. J. 
Catharine Murphy ...................... Reeman, Mich. 
Nonabah Murphy ............ S. S. Broadway. G. R. M. 
Jeanette Paton ......................... Lynden, VVash. 
Cora Sherman ...... Mission Soc. 1st Church, Muskegon 
,Minnie Sherman ' ............ West Side, Cleveland, Ohio 
Elizaheth Smith .............. S. S. Prospect Park, N. J. 
Julia Smith .................... ,s. S.Graafschap, Mich. 
SamueJ Hale .... -..... Miss. Soc. 1 st 'Chllrch, IZalamazoo 
Harriette_ Bode .................. V r. V'er. Peoria, Iowa' 
Susie Johnston .............. S. S. Broa,dway, G. R, M. 
Alice Hood ......... "Friends", So. Dakota & Michigan 
Willis Hilllman ...... Ladies' Aid Oakdale Park, G. RooM. 
Lambert Franklin ... .'Mission Soc. Franklin St., G. R, M. 
Anthony Bode ........ La·dies' Aid Broadway, G. R, M. 
Ellen Smith ..... ' ............. S. S. Thi·rd Chicago, Ill. 
Anna S. Dolfin ..................... S. S. Third Zeeland 
Etta De Groot ... Mission Soc., Grandville Ave., G. R .• M. 
Helen Mlll'phy ...... Mr. & Mrs. D. IV. J ellema, Holland 
Margar-et Vanderveer ............... -....... -----
Edith Ho-ward ............................ . -----
Ida Peshla'kai .......... Mr·. & Mrs. J. Brouwe1', Holland 
Children a1; the. Zuni DaySchoo1 and their Supporters. 
Douglas Laati .............. ,s. S. Franklin St., G. R. M .. 
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2. Helen Nashu .............. 5. S. Frauklin St., G. R, M; 
3. Lucy Monta ............... S. S. Franklin St., G. R, M. 
4. Riohard Leopol·da .......... S. S. Franklin St.,·G. R, M. 
5.0harlie Tjuyati ............. Y. L Guild 3rd, KaJlamazoo 
6. Gwrge Suphony ........... Y. L. Guild 3r·d, Kalamazoo 
7. Amy Humpekya ........... Y. L. Guild 3cd, Kalamazoo 
8. George' Humpekya ., .. Miss. Soc. Franklin St., G. R., M. 
9. Nic-holas Yuyescelu ......... -.. 2nd Grand Haven, :Mich. 

10. May Hustita ......... Ladies' Aid 14th 5t., Ho!1and, M. 
11. Pauline Tsanati ................. S. S. 3rd, Roseland, HI. 
12. Hilda Lahu .................. A. VV., Orange City, Iowa 
13. Celia Mama .................................... . 

....... . Miss .Helen Shaw (Ladies' Aid), Brooklyn, N. Y. 
14. Mable Iula ...... ' ... Y. L. Sewing Circle, Munster, Ind. 
15. Rosa Zuni ............... 10 Mission F6ends, G. R, M. 
16. Ned Nashu ........ " ..... S. S. Lagra;ve Ave.,G. R., M. 
17. Isaac Lutazin ...... ' ......... North Side, Pa'ssaic, N. J. 
18. Anna \Valve ................. N orth Side, Passaic, N. J. 
19. '.i\1alter Kany ........... : ........ Lincolln Center, 101va 
20. Ester Laweuti ..... . S. S. Class Burton HeigJhts, G. R, M. 
21. Elizabeth Duce .................... N. N., Peoria, Iowa 
22. Grace Mina .... ' ... E. S. Cleveland & Chicago Jct., Ohio 
23. Louis Mony .................... Fourth Paterson. N. J. 
24. Ruth Tjuyati ........... Y. P. S. First Muskegon, Mich. 
25. Alfred Laatsaa ......... S. S. Bethany, Muskegon, ~'l:,{'ll. 
26. Ruth Emily Facet .. Ladies' Aid Bethany, Muskegon, M. 
27. Norman 'Kany .................................. . 

. . . . S. ;,. N. VV. Church & vVm. St. Chr. Sch., Kalamazoo 
28. Susan Manta ............... . S. S. Fir'St Zeeland, Mich. 
29. Lettie lula .................. S. S. First Zeeland, Mich. 
30. Ramona Tjuyati ........... ' .. S. S. First Zeeland, Mich. 

·Voarts meenen we nog te moeten rapporteeren ·dat in de 
laatste twee jaren de volgend-e. nieuwe gebouwen op OllS zen
dingsvdd zijn verrez·en. Pastorie te Zuni', past-orie te Crown 
Point en Mission House te Rehoboth. Zooals uit het verslaz 
van den PenningmeeSiter bIij'kt he'bben deze .gehollw·en ve~l 
gel·d gekost. Dit-maet vooral in verban-d gebracht -worden 
met de g.roote o·nkO'st-en verbonden aan het verh'oeren van het 
bOl1wmateriaal. Dit verklaart ook dat we dit jaar niet zonder 
sClhuld kunnen sluiten. . 

Vervolgens wenschen de Deputaten- 'de aan-dacht Van de 
Syncde er o"p te vestigen, dat -we in ·d·e naaste toe·ko111st onver
mijdelijk voor ,de volgende nitgaven k0111en te stacli1: 
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Rehoboth~Bouwen van twee donnitories, een nieuwe schuur 
en het instal'leercn van een, gas plant. 

Blanco Canyon-Bouwen Wan zendingsgebollwen wijl op de
zen post nog niets is. 

Two Grey Hills-Nieuw, huis met taebehooren. 
Dan zul1en we nog moeten overgaan tot het koopen van 

640acres land te Rehoboth @ 10 dollar per acre, zullen we voal' 
,het indringen der Roomschen gewaarborgd blijven. 

Deze komcnde uitgaven voor de aandacht hebbcnd-e, ne
men de Synodale Zendingsdeputaten de vrijheid om de Synode 
er ·ernstig op te wijzen, dat ·men ze,er voorzichti~ en l1angzaam 
-z'ij in hert kiezen van een nieuw zen'dingsvdd. 

In verhan-d' met ode vraag naar een nieuw zendil1gsweld 
vestigen uwe D·eputaten de aandacht der Synode op 'een twec
tal brievC.Ll, die we bij dezen op verzoek der Synode voor
leg-gen. 

Betreffende het punt Trainingschool (zie Acta 1914, p. , 
valt het volgende te rapporteeren: Deputaten ontvingen van 
het vel·d een uitgewerkt plan betreffende een Trainingschool. 
Al de Deputat·en konden zich bij ·dit plan goed neerleggen. 

Naar den geest van dit plan wordt r'eeds nu naar ,!\T'ermo
gen gewerkt. Waar we echter in nog geen twee jaar scho'lie
ren krijgen, die de achtste graad hebben ·doorgemaakt, ,en we 
in de naaste toekomst ~oor niet geringe financieele uitgaven 
komen te sltaan, daar adviseeren Derputaten de zaak Training
school vooralsnog in statu quo te -la,ten. 

En eindelijk vestigen de Deputaten de aandacht -der Sy
node op ·het punt: het lid·maatsclTap van onze zendelingel1. 

Op onze laa;tslgehouden jaarv,er-gadering kwam deze zaak 
nogmaals ter. spra'ke. Er werd besloten om deze zaak in aan
sluiting Ibij de instructies van -de 'Classes Pella, Illinois en Zee
land, rakende deze materie,-de 'z'aak in dezen-vorm nerl Synode 
voor te leggen: ",De Synod ale Zendingsdepntaten zonden 
gaarne zien ,dat de kerkelijke positie van de zenddil1'g-leeraars 
op ons zendings!veld zoo worde bepaald, dat ze ambtelijk blij
ven'behooren bij de roepende kerken, doch m·et hun lidmaat
schap berusten in de gemeente op het zendi'llgsvel·d. 

Langs dez,en w,eg kunnen ze, daartoe verkozer11, als leden 
van den kerkeraad' zitting hebben, _en uit k,rachit van hunne 
ambtelijke positie van oud'erling of -(Eaken amhtelijken aTheid 
verrichten hetreffende de' plaatselijke kerk op het'veld. 

IHet financieel -rapport van den -Penning,meester is 'als 
volgt:-
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FINANCIAL REPORT OF THE HEATHEN MISSIONS. 
JUNE 1, 1915~MAY 31,1916. 

, R e c ei p t s. 
Balance per report May 31, 1915 .................. $ 704.61 
Received Classis G. R. East. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,787.44 

" "G. K. West .................... 4,855.65 
" Hackensack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588.57 

" " Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2,431.75 

" " Hudson ................. '.. .... 1,779.22 

" 
" IIlinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,562.33 

" 
"Muskegon ...................... 2,430.54 

" 
" Orange City.... . . . . . . . . . . . . . ... 1,957.40 
" Ost Friesland .................... 1,554.73 

" " Pacific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747.45 

" 
" Pella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,456.44 

" 
" Sioux Center ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1,489.40 

" 
" ZeelilTld ...................... " 2,695.03 

" 
Other sources (loan of $1,000.00) ........ 1,524.84 

Disbursements. 
Annual Board Meeting ............. $ 182.38 
Executive Com. Meetings (7)... . . . . . 113.03 
China Inland Mission ............... 75.00 
General Mission Exp. ($3,800 on loans) 4,067.19 
Sa'!aries of employees. . . . . . . . . .. . . .. 4,844.17 
Tra1veling expo (vacations) .......... 677.88 
Rehoboth .......................... 12,844.03 
Zuni .............................. 3,498.85 
Crown Point. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1,974.51 
Two Grey Hills .................... 1,610.10 
Tdhatchi (Miss Hood, salary and exp.) 151.63 
Tohatchi ........................... 21.62 

$30,565.40 

$30,060.39 

Balance on hand May 31, 1916 .................... $ 505.01 
Indebtedness-Two notes $2,000. J. Spyker-

personal acct. ................. $ 2,000.00, is $ 4,000.00 
In addition to the above disbursements 30,060.39, we have:
Eastern Ave., for their ·Missionary. . . . 1,581.92 
Churches of Cl. Holland for Tohatchi 3,242.70 
Four H. Churches of .Paterson for 

Crown 'Point .... . . . .. . .. .. . .. .. 1,312.00 
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Classis Muskegon for Zuni ......... . 1,944.87 

1,400.00 
1,858.37 

Three Churches of Roselan,d for Two 
Grey Hills .................... . 

Classis Zee/andfor Blanco Canyon .. 

Grand Total spent on our Indian Miss.$41,400.2, 

The Boar,d of Heathen Missions Chr. Ref. Church. 
Records examined and found correct by:

I. J. FLES, 
H. A. RIETDIJK, 

Examining Com. 
JOHN DOLFIN, 

Treasurer. 

1vlet 'eerbied onderworpen, namens de Deputaten 
voor de Heidel~ Zend'ing, 

Y. P. DE JONG, Secr. 



, I 

I 

ACTA SYNODI'1916 87 

Bijlage V 

ALGEMEENE JODEN ZENDING COMMISSIE. 

• 
Eerwaar,de Vaders -en Broeders:-

Eet is mijll taak, als Penningmeester, van de Zending 011-
der de Joden verslag te do en van inkomstel1 en uitga:ven van. 
de twee voorbij-gegane jaren. Met ,cen dankbaar hart kunnen 
\vij U berichten, dat ,de Go·d ,der Vaderen ons gezegend rheeft. 
De Kerken hehhen over het algemeen getrouw hun plicht be
tracht. Oak V.ereenigingen en personen hebben bijgedragel1; 
Zondagscholen en 'Christelijke Scholen zonden hunne gaven. 
ZeUs ontvingen wij van de hijeel1gespaarde penningen van 
kinderen. Zoo leeren onze kleine'll niet aIleen geven maar oak 
bidden VODr kinderen die tehuis en in de Synagoge leeren den 
naam verwerpen, die d:e eenige naam is on5 tot zaligheid ge
g,even. Er IS weder gearbeid en gebeden e~ ze'ker niet teO Iver
geefs. \/Vant Jehovah zegt: Mijn \/Voord zalnict ledig tot Mij 
wederkeeren, maar zal·doen, zal zeHs voorspoedig zijn in alles 
waartoe Ik het zen-de. Wij w·eten dat ·de Evangelieatbeid on
der de J oden met vele moeilijkheden te worstelen heeflt. Klaagt 
m·en van de Hei·d·enen over onwetendhei,d, onbeschaafdheid, af
goderij enz., onder de J aden heeft men met slimheid, listige 
strikvragen en spotachtige taa"1 te doen. En tach weet ·de Geest 
des Heeren ·de harten te rak'en en menig zaadkorreItje heeft 
zijn weg gevo~l'den naar .het 'hart van 'hen, 'die bitter·e vijanden 
waren van den Gekruisigde. 

Zoo laat ons niet traag, tiiet moedeloos worden, al duurt 
het lang- eer men liTfuc'ht iiet,'het gestrooide za·a,d·zal nietvruch
teloos. blijven. De Geest des Heeren zal door en· midif' hot 
g-eprcdikte "\TI,1oord de. Idoodsbeenderen )evend mwken, eenmaal 
het gansC'h~ 'huis ISl;aels. 
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De in'~omsten zijn als volgt:-

Juni 1914 was in kas ............................ $ 3,553.02 
Ontvangen werd tot Juni 1915 . .... .•.............. 5,116.39 

Te zamen ....................... $ 8,669.41 
Van J uni 1915 tot J uni 1916 is ontvangen . . . . . . . . . . 5,595.52 

Dit maakt met elkander ......... $14,264.93 

Hiervan is ui,tgegeven:-
Aan Paterson Hebrew Mission ................... $10,612.37 
Aan Ohicago Hebrew Mission .................... 3,089.00 

$13,701.37 

• $14,264.93 
Dit af van het ontvangene ....................... 13,701.37 

Laat 'heden- in kas ............... $ 563.56 

Dat Chicago meer gekregen heeft dan 'hun door de Synode 
toegez,egd 'was, 'heeft zijn reden, hieri,n, dat er vee} lief·de !voor 
die-Ia;H ik bet zeggen~degelijke Mission is. Dirt kwam dui
d:eIijk uit, ,dat'vele colle'cfen wetod-en -ge~onden van, Gemeepten, 
Vereenigingen, personen, waarvan ode helft bestemd wefd voor 
Ohicago, en somtij.ds vall p-ersonen ge'he-el. 

Uwe' Cornmissie heeft haar werk voibracht zoover zij 'het 
kon. De 'opdracht am een antwerp regieinent t~ mak~n is 
niet uitgevoerd. De' reden lag voor een groot gedeelte daarin 
·oat de led~n der Commissie veel te ver Ivan elkander verwij
derod waren. Uit het verre Oosten en _tli:t het verre Westen 
saani te korn,en kostte te veeI. -\Vij zijn ulet eenmaal verg~
d:erd geweest in deze twee jaren. Indien de Synode het nag 
noodig acht een .coommissie te benoemen, zij benoeme die dan 
tiithet mi·dden des lands. 

En 'hierm'ede nemen wij thans afscheid~ en danken -voot 
het vertfollwert in ons gesteld. 

'De Heer'e .IGo~ zegene -het werk -der Zie-nding onder het ou
de volkook van de Christelijke Gereformeer·de Kerk, 't zij aI
leen, 't zij in vereeniging met ander,e -kerwen, ,6pdat het oude 
v()lk tot zijn Messias geleid en: het deksel ,van hun hart worde 
wegge~omen. 

Namens de Com·missie, 
J. L FLES, Penningmeester. 
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Bijlage VI 

RAPPORT VAN HET ZENDINGSWERK ONDER DE 
lODEN IN PATERSON EN OMSTREKEN 

Eerw. Va,ders ·en Broed1ers:-

Hoewel het volgens 'het beslnit der Synode van 1914 weI 
niet rechtstreeks op on-zen weg ligt om de Synode _met een 
rapport te dienen, dachten de Deputaten yan Classes Hacken
sacken Hudson het desniettegenstaande goe,d de Synode het 
volgellde aan te bie4en: 

Volgens opdrachtder Synode 1914 hebben de Deputaten 
van Cl. Hackensack <en Hudson de overnam'e der .,Paterson 
Rebr, Mission" bewerkt in overleg met de Synodale Deputa
ten, daart'O'e 'benoemd -door de Synode 1914: ·en overeenkomstig 
de voorwaarden ,door de Paterson Hebr. Mission Soci'ety OIlS 

-gestdd in haar aanlbod op de laatst gehouden Syn'Ode. . 
Door de O)I;"erna·m-e omtvingen wij gratis al de ,meubden en 

boeken etc, door de "Society" gekocht en, bovendien $1,422 
aa'll COon-tant geld. 

Sed'ert de overnameen organisatie der Deputaten hebben 
wij 20 vergaderingen gehouden. Het eerste wat ons te doen 
stond was uit te zi-en naar 'e.en ruimer IQkaal wiji bij het uit
brei den yan het werk het lokaal aan 2)i;! Temple St. veel te 
klein was. Na errl<e1e wel<en gezodht te hebben yonden wij 
een zeer geschikt lokaal aan 48 N. Main St., hetwdk wij huur
den voor $50 in de maand'met de "option" het geheele gebouw 
van drie v,elidi-epingen hoog te koopen voor de 'Som van $9,000 
en indien wij :h1et kochten -binnen de .zes maand,en. zou de huur 
'er worden afgerekend, Het ge.bouw is ,van "brick" gebouwd, 
v-oorzien·van.,de 'laa'tste i.improvem.ents" en zeer geschikt voor 
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het werle der Jaden Zending. Na lang en breed de zaak o"\'"er
,\vogen ie hebben" 'en na de Synodale Commissie geraadpleegd 
te hebben, werd het gebouw gekocht, $4,000 er 01' betaald, la
ten-de e'en hypotheek op 'bet gebou w van $5,000 tegen 5 per
cent inter-est. De Comm. heeft zich laten incorporeeren onder 
de wet van N. J. met ·den naam "The Paterson Reb. Mission 
01 the ehr. Ref. Church of America". 

,'iVat het 'werkend personeel heireft zijn wij tot nil toe 
. nog niet voorspoedig geweest. Rev. Feuersohn, die als zen

de ling de Paterson Hebr. Mission Society diencle, nam z'ijn 
onts'lag juist voor wij de "Mission" Qvernamen, zoo:dat \vij 
slech<t'S een werker hadden aan het begin in ,den persoon van 
Mrs. FeuersO'hn, die nadat wij 1-.1r. Rottenberg geen1ployeerd 
hadden, oO'k spoedig haar ontsJag na~. ,Mr. Rottenberg ar
beidde tot Februar·i i.!. toen hii het veld vediet om ziine studi
en v'Gart te zetten in Duhuque, la. In zijne plaats hebben \vij 
nu Rev. M. N euen1berg, die slechts voor de zomer.maanden het 
wer'k zal waarnamen wijI hij te Princeton studeert. Mr. en 
1\11rs. John H uizer werden als zendeling-helpers aanges~eld, 
die tevens !bet opzicht hebben over het gebouw. \Vij hebbctl 
derhalve behaefte aan lnet.:-r arbeiders, vaornamelijk zende
tingen, d'ie pellmanent het werI< ap zich kunnen nemen en 
voortzetten. Die te krijgen is echter zeer moeirlijk. 0, dat, 
de Heere inzonderheid met het DOg op de Joden Zending, ar
beiders uitstoote in zijnen wijngaard. Vv ij hebben anderzoek 
g-edaan in New York City, Brooklyn en Philade-1phia, v-oor de 
methode van arbeiden ,en tevens <I1eh-ben we daar ook uitge
zien naar geschikte arbeiders. ,;Viij hopen spoedig te slagen, 
gesC:hi'kte person en te krijgen voor dit gewi-chtvolle werk. 

Met de werkkrachtdie wii thans hebben wordt goed en 
vilijtig gearbeid en zooa'ls wij gelooven mogeIl, niet zander 
vrucht. VVelislWaar kunnen wij nag geen meld~ng maken van 
bekeerlingen, toch is er be.langsteliling rJ;>.jj Ivelen merkbaar, en' 
zij ·die r,~eds 'vroeger -den Christus be1e-den werden gesteund 
en aangemoedigd. I-let zaad des VV oords werd .g-eregeld ge
strooid, Ide leeszaal wer.d geregeLd 'Open ge-houden, waarvan 
sommige Joden gebn~ik maa'kten en vele Joden werden in 
hunne 'woningel1 bezocht -om hen -de 'boodschap -des heils te' 

,brengen. Des Zondags ·wer·den er ·geregeM "meetings" ge
houden en gedurende de ~veek werd er .naaischool en avond
schodl ge'l10uden, bovendien wer-den er vele traktaten en nieu-
V.le testamenajes verspreid. . 

]V1et gen-ot mocht de Con:rm. -arbeiden, niettegenstaande 
de vele l11oe1dijkheden die ,verbon1den z\ijn aan dit wetk. Hoe-
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wen de J oden die den Ohristus nOLg niet he!bben aangenomen 
met een vreeselijken en bitteren haat tegen Dns werk vervuld 
zijn en alles do en in hun Ivermogen- Gm ons te belenulleren 
en Gll'S den arbeid Gnaangenaam te makeIl, heeft het werk zeer 
veel-bekoGriijks, inzonderheid omdat wij hier te do en hebben 
met het oude bondsvolk dat in zulk eene nauwe betrekking 
st1aat met onzen godsdienst wat de geschiedenis aangaat. Im~ 
mers langs ,den middelijken weg heeft dat yolk ons den Bij
hel en den Heiland gesohonken, hoewel zij hem zelf hebben 
verwGrpen. 

De Coml11. heeft echter in menig opzkht 'l11et een be~ 
zwaard gemoed moe ten arbeiden, wijl zij tel'kens voor zaken 
kwam te st.aa·n die de kerk -veel geld 'kosUen en daarbij onze 
opdracht zoo vaag en O'l1belijnd was dat wij 'Vaak niet \visten 
hoe vel' wij mochteu ,gaan in de voorkomende za'ken_ \iVij zlien 
daarom met verlangern uit naar een 'Welomschre1ven regIe
ment, zoowel a'ls naar een goede be:lijnde opdracht aangaan
de het werk dat van Gns verwa1cht wordt. De: zaken waarover 
wij inzonderheid opdraciht wenS'chen te ontvangen zijn het 
employeeren van z;endelingen en zendding helpers, hoevele 
persGnen wij mogen benGemen, welk salaris wij mogen he
ta1en, of wi} ,moetel1 eischen van hen ,dat zij llid '\yorden van 
Gnze ker'k zoo zij dat niet zijn bij hunne benoe-mingen, of wij 
een geordend leeraar daarfDe zullen beroepen uit _eigen kring 
of van ui.t 'de Joodsche rbekeeIilingen; in 't -kort, of wij vol
-tnacht hebben am over ane Ivoorkomende za'ken te oordeelen 
en te beslisse-n zooaIs dat gegeven wb,r,dt _aan deputaten die 
gezonden worden naar 'C.lassis of Synode. 

Met. eerbied'onderworpen, 
N amens de deputaten van Cl. Hackensack 

, eon Hudson, 
D.DE BEER, Scr,iba, 
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Bijlage VII 

RAPPORT V AN DEN EMERITUS BOARD. 

VVaarde Broeders! 

De Board vergaderde sedert ,de la3Jtste Synode viermaal in 
de stad Zeeland en eenmaa! te Grand Rapids. Br. F. Knip
huizen kon vanwe;ge zwakheid des lichaamls niet eell dezer Iver
gaderingen bijwonen. 

Het Moderamen bestond nit de volgeude broeders:
Praeses. Mr. S. S. Postma. 
Vice-Praeses, Mr. D. W. Jellema. 
Penningmeester, Ds. J. Smitter. 
Secretaris. Ds. M. Van Vessem. 

Vit de 'kas kon ",1 het toegezegde elk kwartaa! ten volle 
ui1tgekeerd worden. Bovendien -werden wij in staat gesteld 
voorloopig snbsidi'e uit te keeren aan Juffr. J. A. Kett, voor 
wie de Classis Grand Rapids Oost $150.00 aanvroeg; aan 
Juffr. Schultz werd voorloopig op aanvraag van Olass. Orange 
City tegen$200.00 toegezouden; wan Juffr. H. Huizingh, na 
't overlijden van wijlen 'Ds. H. Huizingh, keerden wij nit te
gen $200.00 op aanb"veling van Class is Orange City. 

Oak zonden wij eene -grati-ficatie van $100.00 aan drie 
.Emeoitns Ieeraars, die het met dankbaarheid en blijdschap 
ontvingen. 

Ds. Van de Veld-e van den Bok ontviel OilS door den on
verbiddeIljken dood. 

De Synode besluite over de nieuwe a1anvragen, welke zijn: 
Voor Juffr. J. A. Kelt ............. $150,00 

Schultz ....... , .. , ..... 200.00 
H. Huizingh .......... 200.00 " 

" " 
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" " L. Rietdijk ............ 100.00 op aan-
beveling van Olassis Hlinois. 

Op aanvraag van Juffr. ,A. Van Bouten gesteund door 
den Kerkeraa'd van Paterson III gaJVen wij $50.00 verhooging 
en verzoeken in dezen uwe goedkeuring. 

De Board verzoekt de vet.ihooging van de- subsidie van 
Ds. I-I. Vander Werp; deze te brengen van $400.00 op $500.00. 

Indien de Synode geene vemndering brengt in de -lijst voor 
subsidie, dan kan de aansiag nog blij;ven op 25 cent per huis
gezin. 

De Synodehedt ditmaal twee Ie·den te kiezen. De aftre
dende -leden zijn de broeders Mr. F. Kniphuizen en Mr. S. S. 
Postma. 

,¥lj gedenken met dankbaarheid aan den jarenlangen 
dienst van Mr. J. Heefinga, den vorigen Penningmeester, en 
'van Mr. S. S. Postma, den aftredenden Praeses. 

Bet verslag van den Penningmeester Iuidt ais voIgt:-
1914-1915. 

Saldo ............................ $1,026.88 
Inkomsten ................... , ... 4,513.10 

Samen .... , ............. $5,539.98 
Uitgaven ........................ 4,125.77 

Sa1do ................... $1.414.21 
Lubbers Fonds .................. $1,406.43 

1915'---1916. 
Saldo ........................... $1,414.21 
Ontvangsten ......... : ........... 4,181.07 

. Samen ..... , ............ $5,495.28 
Uitga ven ........................ 4,554.45 

Saldo .... , ............... $ 940.83 
Lubb'ers Fond>s .................. $1,463.24 

De boeken van den Penningmeeste'r werden nargezien en 
in goede orde bevonden. 

Met dank aan den Heere, dank en wij' ook de' Keck die 
ons haar, vertrouwen -Slchonk en bidd'en wij -de Synode den ze-
gen des He~ieri -toe. " 

N arm'ens dert 'Board, 
. M. VAN VESSEM, Secr. 
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Bijlage VIII 

RAPPORT DER COMMISSIE VOOR KERKHULP. 

Eervi1aarde Broeders:~ 

Uvve Com;missie kan u met genoegen het volgeude rap-
port voorleggen. . . 

Kerkhulp mocht weer twee jaren haar taak voortzettcn, 
zoodat in die twee jaren de zwakke geineenten weer moc"h
ten gesteund word·en. Deze steun i8 der zwakke ge,meenten 
steeds tot blijdscha.p. Droev'ig da·t niet altijd ·die stenn leon 
gegeven worden, wanneer deze gevraagd wordt. Dit. haart 
60ms weI eens wat ontevredenheid en leidt er 80m5 toe dat 
meIl op eene andere wijze, buiten Kerkhulp 0111, steull gaal 
zoeken, wat niet noodzakelijk zou zijn, indien met wat meer 
geduld den weg .kon bewandeld worden om steun nit Kerk
·hulp te verkrijgen. 

Oak is het noodig.dat de omstandigheden waarin de ge
meenten, die steun vragen, wat beter door de Classen onder
zocht worden en aLloo vo.or. de 'CoIDm.issie worden gebracht. 
De Commi'S5ie wensoht daarom er nogmaal5 den nadruk op te 
leggen, geIijk zij door "De Wachter" geclaan 'heeft, dat de 
Classen nanwkeurig onderzoe:k doen naar de behoeften der 
gemeenten, eer zij zich .tot de Com·mistsie wenden. 

,De financien zijn al8 voIgt: Aan: afbeta1ing op de "Notes" 
w·erel deze twec jaren ontvangen $2,236.22, terwijl de collet> 
tel1"bedroegen $5,184.44. Twee jaren gel eden was er een saldo 
van $262.25. te zamen $7.682.91. 

Bij een verge1ijkend onderzoek kunnen wij zien dat --Jan 
coHecten ontvangen werd in twee jaren per huisgezin: Grand 
Rapids O. 23c. Grand Rapids W. 21Yzc. Hackensack 13Yzc. 
,Holland 22c, Hudson 39c, Illinois 32c, Muskegon 3Ic;., Orange 
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City 35)1c, Ost Friesland 32)1c, Pacific 66c, Pella 36c, Sioux 
Center 34c, Zeeland 2Ic. Rijkgezegende Classen staan bij an
dere ten achter. 

Aan de volgende gemeenten. werd deze twee jaren hl1lp 
Iverleend :~ 

Ocheyedan ........ $ 900.00 
Cramersburg ....... 300.00 
V\T orthington ...... 500.00 
Bethel, Gr. Rap ..... 1000.00 
N eerlandia ........ 300.00 
Los An·geles. . . . . .. 800.00 
Holland, Minn. 400.00 

North II-lendon .... $ 500.00 
Detroi t ......... '" 1000.00 
Hancock .......... 400.00 
Elpis ............. 300.00 
Lihcoln Center. . .. 500.00 
Fremont II ....... 500.00 

Samen .......... $7400.00 

N eerlandia zond $100.00 terng-. aangezien zij z,ich met 
$200.00 kan behe1pen. IVIet de kosten van administratie inbe
grepen waren de uitgaven $7,491.95. Dus is het hatig saJclo 
31 Mei 1916, $190.96. 

YVij hebben in ons bezit de volgencle "Notes", of liever het 
volgende geeft ons aan wat nag door de gemeenten moet be

. taald worden aan Kerkhulp. De kerkeraden dezer gemcenten 
worden verzocht am deze sommen na te gaan. 

Caldwell .......... $ 269.16 
Grar,t ............. 195.00 
Sullivan ........... 540.00 
Atwood ........... 40.00 
Kana w ha ......... 100.00 
Rudyard .......... 691.50 
Ellsworth ......... 105.00 
Harvey ........... 262.50 
Byron Center. . . . .. 475.00 
Rusk............. 95 .. 00 
Hudsonville....... 325.00 
Lebanon .......... 105.00 
Volga ............ 550.00 
Alamosa .......... 130.00 
Passaic, N. S. ..... 250.00 
Oskaloosa ......... 495.00 
Chicago, Ohio ,.". 260.00 
Doon ... ,........ 225.00 
Burton Heights ... 300.00 
East Palmyra ..... 428.00 
Prairy City ....... 400.00 

Elpis ............ . 
Ada .... , ........ . 
Corsica .......... . 
Bethany, Musk. IV. 
Conrad, Mont. . ... 
Paterson. Mad. Ave. 
Plover ........... . 
Muskegon Heights. 
Burdett, Can ...... . 
Sanborn ......... . 
Sheldon .......... . 
Farmington ...... . 
Amsterdam, Idaho .. 
\iVinnepeg, Can ... . 
Redlands ........ . 
In\vood .......... . 
Hancock ......... . 
Ruc'hester ........ . 
Hanford ...... , .. . 
Sibley ............ . 
TCcnosha ......... . 

385.00 
475.00 
425.00 
32.1.00 
705.00 
400.00 
260.00 
700.00 
160.00 
475.00 
356.65 
285.00 
750.00 
600.00 
425.QO 
969.44 
900.00 
239.58 
750.00 
500.00 
100.00 

• 
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Rac'lle ............ 275.00 
Ireton ......... -. .. 575.00 
N oordeloos ........ 225.00 
South Boardman .. 50.00 
New HoIland, Mont. 400.00 
Vesper ............ 210.00 
Randolph ......... 570.00 
Hitchcock .......... 47.50 
Granum ........... 300.00 
Plainfield ......... 424.55 
Bishop ............ 225.0U 
Holland, 16th. St. ... $ 375.00 

V\T orthingtol1 
Ocheyedan ....... . 
Cra,mersburg, Can .. 
Bethel, Gr. Rap ... . 
Los Angeles ...... . 
N eerlandia ....... . 
HoIland, Minn .... . 
North B'lendon ... . 
Detroit ........... . 
Lincoln Center ... . 
Fre1TIOnt II ...... . 

900.00 
850.00 
285.00 
950.00 
800.00 
200.00 
400.00 
500.00 

1000.00 
500.00 
500.00 

Allen te zamen 66 gemeenten en de geheele som =bedraagt 
$27,453.88. Nog $2,100.00 is er aan gemeenten die door hunne 
respectieve Classen werden aanbevolen toegezegd. Onze ver
wachting'is dat onze kerken meer en meef de zegeningen 
Gods door mid del van Kerkhulp leeren verstaan en daaro111 
ook mild zullen bijdragen. 

Met dank in het vertrouwen in 0115 gesteld, 
Uwe Commissie, 

R. BOLT. 
J. MANNI. 



ACTA SYNODI 1916 97 

Bijlage IX 

RAPPORT DER "PUBLICATION COMMITTEE". 

Aan de Synode van de Chr. Geref. Kerk, te vergaderen te 
Grand Rapids, Mich., den 21sten J uni 1916. 

Eerwaarde V.ciders en Broeders:-

De "Publication Com'mittee" heeft bet volge11'de te'r uwer 
kennis 'ie orengen:-

1. Overeenko111stig het besluit der vorige Synode heeft 
"The Publication Com'mittee" zich laten incorporeeren vol
:gens de we-tten van den Staat van Michigan. 

2. Volgens het besluit der Ivorige Synode is "The Ban
ner" aang.ekocht voor de som van Vijf Duizend Dollars 
($5,000.00). Oak was er nog eene schuld van Negen Hon
derd Dollars ($900.00), die voor rekening der kerk kwa111; 
echter heeft "T'he Banner Pubilishing Co," uit eigen beweging 
Zes Honderd Dollars ($600.00) voor eigen rekening :genomen. 
De overige Drie Honderd Dollars ($300.00) is door de Kerk 
betaald; Een Duizend Dollars ($1,000.00) werd op de koop
so111 betaald 'hij den aankoop; en Een Duizend Dollars ($1,000) 
1 Jan. 1916. Vervolgens moet er jaarlijks, den l'Sten Jan., 
Een Duizend Dollars ($1,000.00) worden afbetaald. 

3. Met de "Grand Rapids Printing Co." is een contract 
ges,loten voor het drukken van "The Banner". In verband 
hiermede werd het volgende 'protest ingediend: "Protest in-: 
zake 'het geven van 'het drukwerk der Banner aan Verhaar en 
Hoffius." 

Ondergeteekenden protesteeren tegen het besluit geno
men op de vergadering der. PuM. Comm. van den 18den Jan. 
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1915, Art. 7, in zake het geven van het dru-k\verk del' Banner 
aan Verhaar en Haffius. 

1. Omdat zij daarin zien een onrecht der kerken aange
daan door ruim twee honderd vijftig doHars ($250.00) j3!ar
lijks meer te betalen voor drukwerk dan de "bidn van "The 
Holland Printing Co." 

2. Omdat zij daarin zien een onrecht begaan tegen "The 
Holland Printing Co.", vertegenwoordigd door Mr. H. Holke
hoer, di'e een even bekwaam en vertrouwbaar drukker is als 
Mr. Verhaar; wat hij door ruim twintigjarigen arbeid vaar de 
Kel'k bewezen heef!. 

3. 0111dat in de bespre-king die tot het besluit :geIeid ,heeft, 
duidelijk is gebleken da! erl"Oor drukkers 'buiten Gr:al"d Rap
ids geen kans bestaat om vaorts op het drukken del:" keFke
Hjke ;b'laden "bids" in te zenden. 

Voorts vragen ondergeteekenden dat dit pratesit i:trn de 
:Notul'en wordt opgennmen, en ,dat er .melding van gemaakt 
'wordt in het verslag der Publ. Comm., dat 01'1 de eersh-oIgen
.,de Synode zal ingediend worden. 

Ingediend den 19den Jan. 1915. 
if:' (Get.) J. Manni, W, Hey"s, 

4. BrO'eder }acob Van ES3 is sinds den aankoop vatlJ. ~~The' 
.Banner" werkzaam geweest als "Field Agent" voor beide 
~,\i\.rachter" en "Banner". 

S. De Publ. Comm." is met veel moeite 'steeds geslaagd 
,bm mede-r~dacteurs te verkrijgen voor de 'beide kerkelijke 
hl~w. . 

6. 'De advertentie kwestie houdt steeds de Comm, hezlg 
en is soms van ingewikkelden en moeilijken aard. 

7. H et hnan6eele rapport is als volgt:-
Uitgaven "Vvachter" en "Banner'!. 

\i\fachter drukwerk .............. $12,429.74 
Banner drl1kwerk ............... 4,696.05 
Theol. School ........ '. . . . . . . . . . . 1,800.00 
Banner of Truth Pub. Co. ... . . . .. 2,:'73.87 
Editors ......................... 1,651.51 
Publica tie Committee ............ 211.20 
Bladen, Cuts, Expenses, etc. ...... 257.82 
Ni'euv;'c Lezers ........ ".......... 50.08 
Field' Agent .................... 2,085.00 
Loc'ale Agenten ................ 1,967.50 
Aclministratie ................... 2,611.:'1 

Totale l1itgaven to! 31 Mei 1916 ... $30,334.34 
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On tvangen ..................... $30,698.62 
Uitbetaald ...................... 30,334.34 

In kas I J nni, 1916 .............. $ 364.28 
D. W. JELLEMA, Adm. 

Committee of Publication: 
H. DENKEIMA, 
J. B. HULST. 

Verslag van Ontvangsten en Uitgaven: 

De Wachter van 1 Juni, 1914 tot 31 Mei, 1916. 
The Hanner van 1 J anuari, 1915 tot 31 Mei, 1916. 

Ontvangsten Wachter: 
Juni 1 tot Dec. 31,1914, Lees en Adv. gelden.$ 3832.79 
Jan. 1 tot Dec. 31, 1915, Leesgelden ........ 11502.17 

Adv. geld en ...... 1994.32 
Jan. 1 tot Mei 31, 1916, Leesgelden........ 5437.73 

Adv. gelden ...... 852.86 

Totaal ........... : .............. $23619.87 
Ont,vangsten Banner: 

Jan. 1 tot Dec. 31, 1915, Leesgelden ...... $ 3559.89 
Adv. gelden .... 855.12 

Jan. 1 to Mei 31, 1916. Leesgelden...... 1827.73 
Adv. gelden .... 329.69 

Totaal .................... $ 6572.43 

Totaal voor heide .............. 30192.30 

In kas Juni 1, 1914 ............. $ 506.32 

Totale ontvangsten tot Mei 31, 1916 ...... $30698.62 

Aanbevelingen. 

8. De Publ. Comm. heeft de Synode het volgende aan 
te bevelen:, 

a. Dat waar ·de vorige Synode bij de benoeming van de 
"PubL Camm." niet aangewezen heeft wie der leden voor 
twee, en wie ,voor vier jaar zau dienen, de geheele cammis
sie thans aftrede. En de Synode bij de benoerming bepale \vie 
voar twee, en wie voar vier jaren zullen dienen. 

h. Aile jaarlijksche en halfja'arlijksche 'classicale finan
tieele rapporten uit de kerkelijke bladen te -laten, omdat deze 
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te veel ruimte innemen, ovenbodig zijn, ·en de onkosten daen 
stijgen. 

c. Herbenoeming van het tegel1woordige person eel van 
reaactie van Wa-chter en Banner. V\T aar broeder W. Stuart 
niet weder in aanmerking wenscht te rkomen, beveelt uwe COlTI

missie aan de benoeming van Ds. G. D. De Jong voor de Ru
briek "Uit en Ivoor de Pers"; en -Dr. ]. Van Lonkhuyz'en voor 
Secundus Hoofdredacteur van De Wachter. 

d. Ret Honofq.rium van de "Associate Editors of The
Banner"' te stell en op $60.00 per jaar. 

9. Ten slotte: "De Fubl. Comm. vraagt toestemming 
der Synode am de beide kerkelijke bladen te mogen uitbeste
den, wat drukken en administratie hetreft, voor een bepaal
de som en voor een bepaald geta'l jaren.; met behoud'van aIle: 
redhten die de Kerk nu heeft over de bladen." 

Met eerbied onderworpen, 
De Publication Committee, 

J. MANNI, Pres. 
A. H. BOSCH, Sec'y. 
W. HEYNS· 
J. G. VAN DEN BOSCH 
J. B. HULST 
E. J. TANIS 
H. DENKEMA. 
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Bijlage X 

RAPPORT COMM. VOOR ZUID AMERIKA. 

Vaders en Broeders:-

(Zie Art. 23 dezer Acta.) 
U we deputaten Vaal' Zuid Amerika hebben sedert de laat-

ste Synode ontvangen $202627 en uitgegeven a'an: 

Subsidie Vaal' B. A ............... $ 800.00 
Subsidie Vaal' T. A. . ....... '. . .. 800.00 
Di'enstreis naar R . . . . . . . . . . 25.00 
Wachtel's en Banners ............ 89.00 
Exchange ........................ 8.13 
Boeken en Ds. S., en Carr. . . . . . . . . 11.68 

In kas 
$1733.81 

292.46 

Met dank aan den Heere mogen we .fielden dat het goede 
werk onder de Hollanders in Z. A. vooruit gaat. Drie Broe
ders, Ivan wie twee gehuwd en geordend ziijn, werken er m'et 
taai geduld en volharding, en ,oak mee rof min met zegen, zoo
at::; uitvoeri:ger meegedeeld is in De Wachter. 

De gemee11'ten in Z. A. waardeeren zeer de huip die ze van 
N. A. ontvangen. Van Nederland kwam deze twee jaren wei
nig hulp tengevolge van de harde tijden aldaar. 

'Noodig moet er nog 'een vierde prediker bij komen, die 
dan niet school houdt, maar van plaats tot plaats de verstrooi
den opzoekt, hetzij per 'trein, of per auto. 

Oak moet er noodig gebouwd worden. In B. A, eener
zijds om Imeer plaatsruimte te krijgen voor de Chr. School, 
en anderzijds om van de ,huttr af te kamen, die ,da'ar zeer hoag 
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is. En in Ohubut om een pastorie te krijgen meer in het cen
trum der kolonic. 

De Synode besluite tot steun en benoeme llwe deputaten 
met opdracht als te voren. 

Met eerbied onderworpen, 
Deputaten voarn., 
J. WIJNGAARDEN, Scriba. 
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Bijlage XI 

RAPPORT V AN DE COMMISSIE OM VERSTROOIING 
TE VOORKOMEN. 

(Zie Art. 23 dezer Acta.) 

Eerwa'arde Vaders 'en Broeders:-

Ondergeteekenden, leden der Commissie am verstrooiin-g 
te voorkomel1, hebbel1 de eer U het volgende te rapportee: 
ren: 

De opdracht der vorige Synode plaatste ons voor eene 
yoor ons nieuwe en verre van Igemakkelijke taak Om ver
trouwbaar advies te ge'veli aangaande de geesteEjke vooruit
zichten der onderscheid.en Ho:llal1dsche nederzettingen in het 
vVesten ils welhaast onmogelijk. Het getal\ is reeds zeer groat 
en wor,cit nog ja'arlijks grooter. Niet al deze nieuwe plaatsen 
zullen tot flinke ge.meenten uitgroeien; integendeel vele klei
ne groepjes verdwijnen weer of worden verzwollgen door de 
Amerikaansche kerken. \"1 elke plaatsen een toekomst hebben 
is vaak van te voren niet te berekenen. 

Om te kunnen dienen met vertrouwhaar advies m-oest de 
Commissie zic'h eerst zeH op de hJogte stellen Imet de ver
schi11ende plaatselijke toes tan den van de vele plaatsen waar
mede ze nid -bekend ·was. Dit nam heel wat tijd; en dan is 
men nog genooclzaakt om telkens weer informatie in te win
nen om het wissel,vaHige waaraan vele Westersche nederzet-
tingen onclerhevig zijn. . 

vVat de ingekomen 'Hagen om inlichting aangaat, mer
-ken we op dat deze voor -het meerendeel a,ueen 'belang in stof
felijke vQoru·itzichten- openbaarden. Tevens ,moet gem-e1d dat 
slechts een klein getal van onze -kostelooze raadgevingen ge-
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bruik hebben gemaakt. Toc'h mochten we enkelen bewaren 
vaar bittere teleursteHing. 

In het algemeen kan gezegd worden dat in de Ineeste ge
vallen ons valk sterk ontraden maet worden om de voorrech
ten van Kerk en School, die ze helbbell in de ondere kolonies 
prijs te .geven voor een onzekere toekon1st beide op stoffdijk 
en geestelijk gebied van vele nieuwe plaatsjes in het Noord
Westen. 

Wat a'angaat de land advertenties in de kerkelijke bla
den, kunnen we 'melden dat de Publicat·ion COlum. enkele ma
len ons advies inwoll, en sommige advertenties ter plaatsing 
aangeboden werden niet 'geplaatst. 

Verder is onze Commilssie in contact gekomen met -de 
N ederlandsc-he Vereeniging Lapdverhuizing. Door den 'heer 
J. Maurer werden we verzocht om ,met die veree.niging, waar
van (hij d-irecteur is, saam'te' werken. Toen Ihij 'in het vori!g 
jaar in Amerika was zouden we een samenspreking -met hem 
hauden. Doeh door gebrek aan tijd verbleef zijn bezoek aan 
ons. De correspondentie is ·eehter :geregeld voortgezet; toeh 
kunn~n we nog ni~t op resuHaten wijzen. 

De Com!missie Ivoornoemd, 
H. J. HEYNEN, 
W. BIERMA, 
W. AARDAPPEL. 

Naschrift van Commissie tegen Verstrooiing. 

Nadat ons rapport verzond-en was, ontvingen we nag een 
schrijven van den Directeur der Nederlandsehe Vereeniging 
Landverhuizing. Met het oog op mogelijke besluiten ten op
zichte van den lmmigranten ar>beid in helt Oos-ten en verderen 
af1beid in het W·esten om informatie te verschaffen, daehten 
we dat -het goed w~s dat de Synode hiervan kennis had. 

De hoofdinhoud is als voIgt: 
De Nederlandsehe Vereeniging Landverhuizing is een of

ficieus lic'haam en 'heeft uit dien hoofd'e met diverse .faetoren 
te rekeneri. Daardoor is het nriet .mogelijk am met zooveel 
spoed te werken als somLmigen weI ·wensehen. 

Het Bureau 'heeft ernstig rekening te houden met den' 
inhoud van de nieuwe landverhui'zerswet 'die in Nederland 
spoedig aan de Volksvertegenwoordiging zal worden voorge
legd en die nu nog bij het publiek onbekend is. 

Ook heeft ,de Vereeniging zieh te sehikken naar den in
'boud van de Immigration Laws van- de U. S. 
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Plan is om een bijkantoor in New York te velStigen en 
aan het hoofd daarvan een leider te plaatsen die am:htenaar 
is del' Vereeniging. Me"t elien leider kan onze Commissie of 
onze mannen in de N ederlandsche kO'lonies direct samenwer
ken. 

Waarschijnlijk zal aan het hijkantoor een toeziend comi
te worden gepIaatst waarin ook wij vertegenwoordigc1 zullen 
kunnen z-ijn. 

De leider van het bijkantoor zal ook tot taak hehben de 
N ederlandsc"he landverhuizers bij aankomst te ontlvangen of 
op te wachten of 1aat dit do en en vers·c'haft raad en hulp, over
eenkomstig de behoeften van elk hunner. 

Binnen afzienbaren tijd :hoo,pt de Directeur der Vereeni
ging de U. S; te Ibezoeken en wiI ·dan gaarne door ons VOOf

gelkht worden. 
N ame11ls de 'Commissie em Verstrooiing te 

voorkomen, 
HENRY J. HEYNEN. 
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Bijlage XII 

1. 

Aan de" Synodeder Chr. Geref. Kerk in N. A. 
Vgl. Acta Synodi 1914, Pp. 15, 16, 83). 

vVeleen~aarde en E~rwaarde Broeders:-

Namens de Generale Synode he'bben wij de eel" u ·mede 
te deelen, dat zij besloten heef! nit te spreken: 

"1. Dat de Synode h'et op hoogen pri j s stel t omaan de 
Afgevaardigden def Buitenl'al1dsche kerken, die ouze taal 
machtig zijn de gelegenheid te geveu, om in zaken, het alge
meen belang def kerken rakende, van advies te dienen, wan
neer zij zu[ks mochten begeeren. 

2. Dat ook wij o.ns verplicht achten" 0111 naar den \iVoor
de Gods op elkander acht te geven dat men noeh in leer, noOch 
in dienst en tucht afwijke van de Gereformeerde beginselen, 
terwiji wij oordee~en, dat de correspondentie tusschen beide 
kerken, die Jv'erplichting reeds op ons legt. 

3. Dat het onderling overleg, toez'icht jegenrs derrden 
houden, in de praktijk moeilijk zal zijn te treffen. 

a. Om den verren afstand, waarop wij van elkander wo
nen. 

b. Omdat de verhoudingen in beide 'landen zoozeer ver
,chillend zijn. 

4. \¥ alt ·betreft het di'enen van elkander met voorlich
ting, vooral waar er sprake is van wijziging van Confessie en 
van de Liturgie voor zOQlver daar:bij de leer betrokken 1110cht 
zijn, oordeelt ,de Synode, dat wederzijldsche instel11l11ing con
form der Vi oorde Gods nooidig is. 

N og hebben wij de eer u mede te deelendat de Synode 
in zake het ontwerp-petitie besloot, dit in handen te stellen 
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van de Dep. va or de .carr. met de Hooge Overhei·d, met vrien
delijk verz-oek, om genoemd stuk in den vereischten varm in 
te kleeden en het daarna terug te zenden aan de Comnlissie 
van de Chr. Geref. Synode in Amer:ika, voor deze za:ak be
noemd. 

"Verder aan hare Deputaten voor de Carr. met ·de Hooge 
O"erheid op te dragen, als zij de petitie uit Amerika he!bben 
terug ontvangen, deze bij lde Hooge Overhei.d in te niencn, 
met de mcdedeeling dat de Synade deze zaak van zeer haag 
be lang acht. 

Met Broedergroete, 
G. KEIZER, Syn. Scriba, 
J. P. KLA·ARHAMER, Syn. Slriba. 

---0-----

II. 

Hooggeachte Broeder, Stated Clerk der ChI'. Geref. Kerk ill 
N.A. 

U dank zeggcllde voor de viiendeIijke uitnoodiging, die 
U llamens uwe verige Synode, ons deed toek{)men om een of 
me'er broederen als afgevaardigdcll onzcr Gereformeerde "ker
ken te zen den naar de Synode der Christelijke Gerel. Kerk in 
N60rd Amerika, den 21en JUlli, D. V., en volgende dagen 'Ie 
houden te Grand Rapids, Mich., -maet ik na,mens -Deprttaten 
van de Correspondentie met Buitenlandsche kerken, u beric11-
ten, dat we door -de droeve omstandigheden van den tegen
woordig~n tijd ons verhinder·d zien aan de uitnoodiging gehoor 
te ge1ven. WeI achten wij ,met 11 'het drillgend geeischt door 
-den ernst der tijden, dat allen, die Zion liefhebben, de ge
meens'chap met elkander zooveel mogeEjk zoeken niet het 
millst ook~ om den -Koning der Kerk eenpariglijk te smeeken, 
dat Hij zijn Sion gedenke en te midden van de 'beroering der 
volken stelle tot een zegen .. Saam beraadslagen kunn-en \-vij 
thans niet. Saam vergaderen voor den troon van onzen God 
en Koning kunnen en mogen wij door zijne genade, opdat wij 
in onze gebeden en smeekingen den nood zijner Kerk geden
ken, hare _ helangen -bepleiten, m'aar ook den ontzettenden nood 
der landen en vo-lken neerleggen voor zitjn :gena-detroon. Ter
wiji zwaar de hand dezer tijden op de aar-de rust, hehage het 
den Heere in zijne gadelooze olltfeNning, o,m -de gcnade des 
gebeds t'e ver'meerderen in uwe en in onze; mocht het zijn in 
aUe kerken, z,ijn Naam tot eer, zijn Sian tot 'heil. 

Hij gev-e 11 een gezegend sanl'enzijn, recht vrucht:bare be-
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sprekingen en doe uwe Synode besiluiten nemen, die strekkt;n 
tot zegen voar onze Z usterkerken in Amerika. 

Met de meeste achting heb ik de eer te zijn, 

N anlens Deputat'en voor de Correspondentie 
met B. Kerken, 

Uw dw, en~ heilb. Br., 
J. S; VAN DEN LINDEN. 

Den Haag, 15 Mei 1916. 
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Bijlage XIII 

Aan de Chr. Gere!, Kerk van Noord Amerika. 

Vi aarde en zeer geachte broeders 111 onzen Heere J ezus 
Christus :-

De Synode vande Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika 
heeft :het aan ondergeteek'enden opgedragen U namens ge
noemde Kerk de harteHjke groeten over te :brengen. 

De Synode der Gere!. Kerk heeft hare zitting' in deze 
maand Maart gehouden te Potchefstroom, Transvaal. Zij heeft 
10 ·dagen gewijd aan _het afwerken van haa;r agenda, waaron
der vrij 1110eilijke punten voorkwamen. Z'Oo had de Synode 
uit te Imaken wat de status is van een leeraar, die lid van het 
par1eiment geworden is. 

Dan '\varen er Ivragen aangaande rebellie in 'bet algemeen 
en a.angaande -de rebellie of politieke beroeripg van 1914 in 
de Transvaal en de O. V. Staat in het bijzonder. 

Met betrekking tot de 'Zending moesten we de vraag be
antwoorden of een heiden, die twee vrOli'wen heeft en tot het 
Christendom bekeerd is, kan gedoopt worden, zonder een van 
zijn vrouwen weg te zenden. (Op deze vraag antwoordde de 
Synode bevestigend.) 

Zoodra de "Acta" gereed zijn zal U een exemplaar worden 
toegezonden. 

Wij verheugen ons er in, dat het met U we Kerk steeds 
voorspoedig gaat. 

Van de Zusterkerken in Nederland kan niet hetzelfide 
worden g~zegd en evenmin van ons hier. 

Boven Nederland hangt nog steeds de dreigende oorlogs
wolk en dan w'as daar een verschrikkelijke overstrooming. 
Rier had den en hebben we nog oorlog en dan is er in som-
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mige deelen des lands de droogte ontzettend. Honderddui
zen-den van schapen zijn gestorven en de hongersnoocl 
'heerschte reeds -.in enkele plaatsen. Z. Afdka wordt weer 
voor de zoovee1ste maal zwaar 'bezoc'ht door den Heere en nog 
is het einde niet ie zien. 

IDe 'Gereformeerde ·Kerk heeft onder alles weLl veel gele
den, maar ze mag oak nog van rijken zegen spreken. God de 

. Heere heeft haar tot nog toe 'bij aHe verschil van gevoelen 
01' politiek gebied bij haar eenheid bewaard. 

Van ·harte wenschen. wij -der Chr. Gereformeerde Kerk 
van N oord Amerika IGods zegen toe op haren ·veelvuldigen 
arbeid zoowel binnen als bl1iten de Kerk. 

Met de beste groeten zijn wij, 
Uwe Braeders in onzen Heere J.' Chr., 

T. HAMERS:vlA, V.n.M. 
Philipstown, K. P., 26 Maart 1916. 

]. G. VAN ])1' I, II" A LT, V.n.l\L 
Miclclelbl1rg, K. P .. 29 Maart 19)(,. 



ACTA SYNOD! 1916 

BijJage XIV 

CHURCH ORDER OF THE CHRISTIAN 
REFORMED CHURCH. 

(As revised in Synod assembled at Chicago, 1914.) 

ARTICLE 1 

111 

For the maintenance of good order in the Church of 
Christ it is necessary that there should be certain office, 
and assemblies, supervision of doctrine, sacraments, forms 
of worship and Christian discipline; of which matters the 
following articles treat in due order. 

Of the Offices 

ARTICLE 2 

The offices in the church are fourfold: 
1. The office of Ministers of the Word. 
2. The office of Professors of Theology. 
3. The office of Elders. 
4. The office of Deacons. 

ARTICLE 3 

. No one, though he be a professor of theology, elder or 
deacon, shall be permitted to administer the Word and 
the sacraments without having been lawfully called. If 
anyone acts contrary to this rule, and after being frequently 
admonished, does not desist, the classis shall judge whether 
he is to be declared a schismatic or is to be punished in some 
other way. . 
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ARTICLE 4 
The lawful calling of those who were not previously 

in office consists: 
First, in the election, which, a fter prayers have been 

offered, shall be conducted by the consistory and the 
deacons, with due observance of the regnlation established 
for this purpose by the consistory, and of the ecclesiastical 
ordinance that only those can for the first time be called 
to the Ministry of the Word who have been declared eligible 
by the churches, according to the rule in this matter; and 
furthermore with the advice of c1assis or of the counselor 
appointed for this purpose by the c1assis. 

Secondly, iIl the examination with respect to doctrine 
and life, which shall be conducted by the classis, to which 
the call must be submitted for approval, and which shall take 
place in the presence of three delegates appointed by the 
Synod from the nearest classes. 

Thirdly, in the approval by the members of the calling 
church, which takes place when the name of the minister 
is announced for two successive Sundays and no lawful 
obstacle arises. This approval is, however, not required 
in case the congregation co-operates in the e1ectioll by 
choosing Qut of a nomination previously made. Finally, in 
the public installation in the congregation, which shall take 
place with appropriate stipulations and questions, admoni
tions and prayer, and the laying on of hands by the officiat
ing minister (and by the other ministers present with him) 
agreeably to the adopted Form. 

ARTICLE 5 

Ministers already in service who are called to another 
congregation shall likewise be called in the aforesaid man
ner, by the consistory and the deacons, with observance 
of the regulation made for the purpose by the consistory 
and of the general ecclesiastical ordinances for the eligibility 
of those who have served outside of the Christian Reformed 
Church, and for the repeated calling of the same minister 
during the Same vacancy, further, with the advice of the 
classis or of the counselor appointed by the classis and 
with approval of the classis or of the delegates appointed by 
the classis, to whom the ministers called shall show good 
ecclesiastical testimonial of doctrine and life, with the 
approval of the members of the calling congregation, as 
stated in Article 4; whereupon the ministers called shall be 
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installed with appropriate stipulations and prayers, agree
ably to the adopted Form. 

ARTICLE 6 
No minister shall serve as such in institutions of mercy 

or be otherwise engaged, unless he be previously admitted 
in accordance with the preceding articles, and he shall, as 
well as others, be subject to the Church Order. 

ARTICLE 7 
Noone shall be called to the Ministry of the Word with

out his being stationed in a particular place, except he be 
sent to do -church extension work. 

ARTICLE 8 
Persons who have not pursued the regular course of 

study in preparation for the Ministry of the Word and 
have therefore not been declared eligible according to 
_"'rticle 4, shall not be admitted to the ministry, unless there 
is ample assurance of their exceptional gifts, piety, humility, 
modesty, sound judgment, as also gifts of public address. 
When such persons present themselves for the ministry, 
the c1assis, (if the Synod* approve) shall first examine 
them, and further deal with them as it shall deem edifying, 
according to the general regulation of the churches. 

* or Particular Synod. 

ARTICLE 9 
Preachers without fixed charge, or others who have left 

some sect, _ shall not be admitted to the ministry of the 
church until they have been declared eligible after careful 
examination by the c1assis, with the approval of the Synod. 

ARTICLE 10 
No minister, once legally called, may leave the con

gregation to which he is bound, and accept a call elsewhere, 
without the consent of the consistory together with the 
deacons, and knowledge on the part of the c1assis; and 
likewise no other church may receive him until he has 
presented a l;iwful testimonial of his departure from the 
church and the classis where he served. 

ARTICLE 11 
On the other hand, the -consistory as representing the 

congregation shall be bound to provide suitably for her 
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ministers, and shall not dismiss them from service without 
the knowledge and approval of the classis, and of the 
delegates of the Synod (Particular), 

ARTICLE 12 

Inasmuch as a Minister of the Word, once lawfully 
called, is bound to the service of the church for life, he is 
not allowed to enter upon a secular vocation except for 
such weighty reasons as shall receive the approval of the 
classis. 

ARTICLE 13 

Ministers who by reason of age, sickness, or otherwise, 
are rendered incapable of performing the duties of the 
ministry, shall nevertheless retain the name and honor of a 
minister, and the church which they have served shall pro
wide f.or them in their need (likewise for the orphans and 
widows of all ministers') out of a common fund of the 
<churches, according to the general ecclesiastical ordinance 
:in this matter. 

ARTICLE 14 

If any -minister, for the aforesaid or" any other reason, 
is compelled to discontinue" his service for a ,time, which 
shall not take place without the advice of the consistory, 
he shall nevertheless at all times be and remain subject to 
the call of the congregation. 

ARTICLE 15 

No minister, having left the ministry of his church) or 
being without a fixed charge, shall be allowed to preach 
without the consent and authority of the Synod or classis 
Likewise, no one shall be permitted to preach or administer 
the sacraments in another church" without the consent of 
the consistory of that chnrch. 

ARTICLE 16 

The office of the minister is to persevere in prayer and 
in the Ministry of the World, to dispense the sacraments, to 
watch ·over his brethren, the elders and deacons, as well as 
the congregation, and finally, together with the elders, to 
exercise Christian disCipline and to see to if that everything 
is done decently and in good order, 



ACTA SYNOD! 1916 11S 

ARTICLE 17 
Equality shall be maintained among the Minis'ters of 

the Word with respect to the duties of their office and in 
all other matters as far as possible, according to the judg
~ent of the consistory and, if necessary, of the dassis. 
Likewise equality shall be maintained among the elders 
imd deacons. 

ARTICLE 18 
The office of the Doctors or Professors of Theology is, 

to explain Holy Scripture, and to defend sound doctrine 
against heresies and errors. 

ARTICLE 19 
The churches shall exert themselves, as far as necessary, 

that there may be students supported by them to be trained 
for the Ministry of the Word, 

ARTICLE 20 

Students who have received permission according to 
the rule in this matter, and persons who have according to 
Article 8 been judged competent to be prepared for the 
Ministry of the Word, shall, for their own training, and for 
the sake of becoming known to the congregations, be al
lowed to speak a. word of edification in the congregational 
services. 

ARTICLE 21 

The consistories everywhere shall see to it that there 
are good Christian schools, where the parents have their 
children instructed according to the demands of the 
covenant. 

ARTICLE 22 

The election of the elders shall be determined by the 
judgment of the consistory together with the deacons, ac
cording to the regulation fixed by the consistory. Where 
local circumstances make it advisable the members (in fUll 
·communion) may be given an 9Pportunity to direct atten
tion to suitable pers'ons, in order that the consistory may 
thereupon either present to the congregation for election 
as many elders as are needed, that they may after they are 
approved by it, unless any obstacle arise, be installed with 
public prayers and stiplations, or present a double nomina-
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tion to the congregation and thereupon instal1 those chosen 
by it, in the aforesaid manner, agreeably to the adopted 
Form. 

ARTICLE 23 
The office of the elders, in addition to what was declared 

(in Article 16) to be their duty in common with the Min
ister of the Word, is to take heed that the ministers to
gether with their other fel1ow-elders and the deacons faith
ful1y fil1 their office, and both before and after Lord's 
Supper, as time and circumstances may demand -for the 
edification of the churches to visit the families in order 
particularly to comfort and instruct the members, and also 
to exhort others to (profess) the Christian religion. 

ARTICLE 24 
The deacons shal1 be chosen, approved, and instal1ed in 

the same manner as was stated concerning the elders. 

ARTICLE 25 
The office peculiar to the deacons is diligently to col1ect 

alms and other contributions of charity, and after mutual 
counsel faithful1y and diligently to distribute the same, to 
strangers as well as to the regular members, as their needs 
may require; to visit and comfort the distressed, and to 
exercise care that the alms are not -misused; of the dis
tribution of which they shal1 render an account in con
sistory and also, if any choose to be present, in congrega
tional meeting at such a time as the consistory shal1 see fit. 

ARTICLE 26 

In places where others are devoting themselves to 
charity work, the deacons shal1 aim to keep in close touch 
with them, to the end that the alms may be distributed 
where the need is greatest. Moreover, they shal1. make it 
possible for the poor to make use of institutions of mercy, 
and to that end they shal1 request the Board of Directors 
of such institutions to keep in close touch with them. It 
is also desirable that the deaconries assist and consult one 
another, especially in caring for the poor 'in such institutions. 

ARTICLE 27 

The elders and deacons shall serve two or more years 
according to local regulation, and an equal number shall 
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retire each year. The retiring officers shall be succeeded 
by others, unless the circumstances and the profit of some 
church render a re-election advisable, in the execution of 
Articles 22 and 24. 

ARTICLE 28 
The consistories shall exercise care that the churches 

may be able to claim protection from the state in the hold
ing of their property, and for the preservation of peace and 
order in their meetings~on the express condition, how
ever, that they may never, for the sake of peace or material 
possessions, do violence in the slightest degree to the King
ship of Christ over His Church. 

Of Ecclesiastical Assemblies 

ARTICLE 29 
Four ecclesiastical assemblies shall be maintained: The 

Consistory, the Classis, (the Particular Synod) and the 
General Synod. 

ARTICLE 30 
In these assemblies ecclesiastical matters only shall be 

transacted and that in an ecclesiastical manner. In greater 
assemblies only such matters shall be considered as could 
not be finished in lesser assemblies, or as pertain to the 
churches of the assembly in common. 

ARTICLE 31 
If anyone complain that he has been wronged by the 

'lecision of a lesser assembly, he shall have the right to 
appeal to a greater assembly, and whatever may be decided 
by a majority vote shall be considered binding unless it be 
proved to conflict with the Word of God or with articles of 
this Church Order, as long as they are not changed by the 
General Synod. . 

ARTICLE 32 
The transactions of all assemblies shall begin with 

prayer and be closed with thanksgiving. 

ARTICLE 33 
Delegates to the· assemblies shall take with them their 

credentials and instructions signed by those sending them, 
and they shall have a vote in all matters except such as 
particularly concern their persons or churches. 
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ARTICLE 34 
In all assemblies there shall be not only a president, but 

also a clerk to keep a faithful record of all important. 
matters. 

ARTICLE 35 
The duty of the president is to state and explain the 

bnsiness to be transacted, to see to it that each speaker ob
serves the rules of order, to silence those who -are captious 
and vehement in speaking, and to properly discipline them 
if they refuse to listen. His duties shall .cease with the 
termination of the assembly. 

ARTICLE 36 
The classis shall have the same jnrisdiction over the 

. consistory as the Particular Synod has over a class is, and 
the General Synod over the Particular . 

. ARTICLE 37 
In all churches there shall be a consistory composed 

of the Ministers of the Word and the dJers, who at least 
in larger. congregations shall, as a rule, meet once 'a week. 
The Minister of the Word shall preside. If there be a 
plurality of ministers, they shall preside in rotation. 
Wherever the number of. elders is small, the deacons may 
be added to the consistory by local regulation. This shall 
invariably be the rule where the number is less than three. 

ARTICLE 38 
No consistory shall be constituted for the first time or 

anew at any place without the advice of the class is. 

ARTICLE 39 
Places where as yet no consistory can be constituted 

shall be entrusted to the care of a neighboring consistory. 

ARTICLE 40 
Likewise the deacons shall meet, wherever necessary 

every week, prayerfully to transact the business pertaining 
to their office; of which transactions the ministers shall 
take good heed. If necessary the ministers shall also 
attend these meetings. 

ARTICLE 41 

The classical meetings shall consist of neighboring 
churches that respectively delegate, with proper credentials, 
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a minister and an elder to meet at such time and place as 
was determined by the previous classical meeting. Such 
meetings shalI be held at least once in three months, unless 
great distances render this inadvisable. In these meetings 
the ministers shall preside in rotation, or one shall be" 
chosen to preside; however, the same minister shall not be 
chosen twice in sllccession. 

Furthermore, the president shalI, among other things, 
put the following questions to the delegates of each church: 

. 1. Are the consistory meetings held in your church? 
2. Is church discipline exercised? 
3. Are the poor and the Christian schools cared for? 
4. FinalIy, do you need the. judgment and the help of 

the classis forthe proper government of your church? 
And, finalIy, at one but the last meeting and,if necessary, 

at the last meeting before the (Particular) Synod, delegates 
shalI be chosen to attend said Synod. 

ARTICLE 42 
If in any church there is a plurality of ministers, also 

those not delegated according to the foregoing article shalI 
have the right to attend class is with advisory vote. 

ARTICLE 43 
At the close of the classical and synodical meetings, 

those who have in the meeting don·e something worthy of 
phnishment or who have scorned the admonition of the 
lesser assemblies, shalI be disciplined. 

ARTICLE 44 
The classis shalI anthorize at least two of her oldest, 

most experienced, and competent ministers to visit all the 
churches once a year, and to take heed whether the ministers 
and the consistories faithfully perform the d.uties of their 
office, adhere to sound doctrine, observe in 'all things the 
accepted form of government, and properly promote as 
much as lies in them, through word and deed, the upbuild
ing of the congregation, in particular of ine youth, to the 

. end that they may in time fraternally admonish those who 
have in -anything been negligent, and may by their advice 
and assistance help direct all things unto the peace, up
building, and greatest advantage of the churches. And each 
classis may continue these visitors in service as long as it 
sees fit, except where the visitors themselves ask to be 
released for reasons acceptable to, the class is. 
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ARTICLE 4S 
It shall be the duty of the church in which the classis 

and likewise the (Particular) General Synod meets to fur
nish· the following meeting with the minutes of the pre
ceding. 

ARTICLE 46 
Instructions concerning matters to' be considered in 

greater assemblies shall not be written until the decisions of 
previous Synods touching these matters have been read, 
in order that what was once decided be not again proposed, 
unless a revision be deemed necessary. 

ARTICLE 47 
[Every year, or if need be oftener, four or five or more 

neighboring classes shall meet as a Particular Synod, to 
which each classis shall delegate two ministers and two 
elders. At the close both of the Particular and General 
Synod some church shall be empowered to determine with 
advice of classis, the time and place of the next Synod.] 

ARTICLE 48 

[Each Synod shall be at liberty to solicit and hold cor
respondence with its neighboring Synod or Synods, in snch 
manner as shall be jndged most conducive to general edi
fication.] 

ARTICLE 49 

[Each Synod shall appoint delegates to carry out such 
decisions as regard the state or the respective Ck'1SSeS under 
its jurisdiCtion. Likewise, some or all of these delegates 
must supervise the examination of all future ministers. 
Moreover, they shall be helpful to the classes in all other 
difficulties that may· arise, in order that unity, order, and 
soundness of doctrine be maintained and promoted. They 
shall also keep a careful record of, and report, all their 
doing to the Synod, and, if required, offer such explana
-tions as may be asked. They shall alsQ continue in service 
until the Synod releases them.] 

ARTICLE SO 

The General Synod shall ordinarily meet once every 
two years, unless pressing need demand an earlier session. 
Three ministers and three elders shall be delegated to the 
Synod from each classis. 
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If it becomes necessary in the opinion of at least three 
. classes to call a meeting of Synod within two years, the 
10ciLi church designated for this purpose shall determine 
time and place. 

ARTICLE 51 
The missionary work of the church among the heathen 

and among the Jews is regulated by the Synod by means 
of its Form Mission. 

ARTICLE 52 
Inasmuch as several languages are spoken in the 

churches the necessary translation shall be made in the 
ecclesiastical assemblies, and in the publication of recom
mendations, instructions, and decisions. 

Of Doctrine, Sacraments and Usages 

ARTICLE 53 
The Ministers of the Word of God and the Professors 

of Theology (to whom the other professors and the school 
teachers ought to be added) shall subscribe to the three 
Reformed Standards; na'lle1y, the Belgic Confession of 

. Faith, the Heidelberg Catechism, and the Canons of 
Dordrecht, 1618-19, and the Ministers of the Word who 
refuse to do so shall de facto be suspended from their office 
by the consistory or classis, until they have given satis
factory explanation, and if they obstinately persist in re
fusing, they shall be deposed from their office. 

ARTICLE 54 

Likewise the elders and deacons shall subscribe to the 
aforesaid Standards. 

ARTICLE 55 

Both ministers and elders shall use every means avail
able, namely, teaching, refutation, warning and admonition, 
in the Ministry of the Word, and in Christian teaching 
and house-visitation, to guard against false teachings and 
errors that multiply exceedingly through heretical writings. 

ARTICLE 56 

The Covenant of God shall be sealed unto the children 
of Christians. by baptism as soon as possible, and in the 
congregation at the time of public worship. 
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ARTICLE 57 
The ministers shall faithfully "urge the father to offer 

his child for baptism. 

ARTICLE 58 
In the ceremony of baptism, both of children and of 

" adults, the ministers shall use the respective forms drawn 
up for the administration of this sacrament. 

ARTICLE 59 

Adults are through baptism incorporated into and ac
cepted as members of the Christian church, wherefore they 

"are obliged also to partake of the Lord's Supper, which 
they shall promise to do at their baptism. 

ARTICLE 60 
The names of those baptized," together with those of the 

parents, and likewise the date of birth and baptism, shall be 
recorded. " " 

ARTICLE 61 
Only those shall be admitted to the Lord's Supper who 

have made confession of the- Reformed religion, in ac
cordance with the usage of the church which they join, and 

. who are known to be pious in their walk, nor shall anyone 
lacking these requisites be admitted from other churches. 

ARTICLE 62 
Every church shall administer the Lord's Supper in 

such a manner as it shall judge most conducive to edifica
tion; provided, however, that -the outward form as pre
scribed in God's Word be not changed and all snperstititon 
be avoided, and that at the conclusion of the preaching and 
congregational prayer the Form for the administration of 
the Lord's Supper together with the prayer composed for 
the purpose, be read. 

ARTICLE 63 
The Lord's Supper shall be administered at least every 

two or three months. 
ARTICLE 64 

The Lord's Supper shall be administered only at such 
places as are under supervision of elders in accordance 
with the rule of the churches and only in public congrega
tional worship. 
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ARTICLE 65 

Funeral services shall not 'be introduced. 
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ARTICLE 66 
In times of war, pestilence, national calamities, and other 

great afflictions" the pressure of which is felt throughout 
the churches, it is fitting that the classis proclaim Days of 
Prayer. 

ARTICLE 67 
The churches shall observe, in addition to the Sunday, 

also Christmas, Good Friday, Easter, Ascension Day, Pente
cost, Day of Prayer, the National Thanksgiving Day, and 
Old and New Year's Day. 

ARTICLE 68 
Every minister shall on the Lord's Day explain briefly 

the summary of Christian doctrine comprehended in the 
Heidelberg Catechism s6 that as much as possible the ex
planation shall be annually completed in accordance with 

"the division of the Catechism made for that purpose. 

ARTICLE 69 

Only the 150 Psalms of David, the Ten Commandmehts, 
the Lord's Prayer, the Twelve Articles of Faith, the Songs 
of Mary, Zacharias, and Simeon, the Morning and Evening 
Hymns, and the Hymn of Prayer before the Sermon, shall 
be sung in the churches. 

ARTICLE 70 
Since it is proper that marriage be solemnized in the 

congregation of Christ, according to the adopted Form, the 
consistories shall take good heed of this matter. 

Of Ecclesiastical A<lmonition an<l Discipline 

ARTICLE 71 

Just as Christian Discipline is spiritual and exempts 
no one from civil trial and punishment, so also besides civil 
punishment there is need of Christian discipline to reconcile 
the offender with the church and his neighbor and to rid 
the Church of Christ of the offen·se. 

ARTICLE 72 
In case anyone errs in doctrine or offends in conduct, 
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as long as the sin is of a private character, not giving pub-:
lic offense, the rule clearly prescribed by Christ in Matthew 
18 shall be followed. 

ARTICLE 73 
Secret sins of which the offender repents, after being 

admonished by one person in private or in the presence of 
two or three witnesses, shall not be laid before the con
sistory. 

ARTICLE 74 
If anyone has committed a secret offense and has been 

admonished in love by two or three persons, but does not 
heed, or has committed a public offense, the matter shall 
be reported to the consistory. 

ARTICLE 75 
The reconciliation of all such offenses as are of a public 

character or have become public because the admonition of 
the church was despised shall take place (upon sufficient evi
dence of repentance) in such manner as the consistory 
shall deem conducive to the edification of each church. 
If, in a particular case, any consistory cannot agree as to 
whether the confession shall be public or not, the advice of . 
two neighboring churches or of the classis shall be sought. 

ARTICLE 76 

Such as obstinately reject the admonition of the con
sistory, or have committed a public or otherwise gross 
offense, shall be suspended from the Lord's Supper. 

And if, after being suspended and repeatedly admon
ished, they do not show any marks of repenta_nee, the con
sistory shall finally proceed to the last remedy, namely ex
communication, agreeably to the adopted Form in accord
ance with the Word of God. Noone, however, shall be 
excommunicated except with the consent of class is. 

ARTICLE 77 

After. the suspension from the Lord's Table, and sub
sequent admonitions, and before proceeding to excom
munication, the obstinacy of the offender shall be publicly 
made known to the congregation, the offense explained, to
gether with the care bestowed upon him, in reproof, sus
pension from the Lord's Supper, and repeated admonition, 
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and the congregation shall be exhorted to speak to him and 
to pray for him. There shall be three such admonitions: 

In the first the name of the offender shall not be 
mentioned that he be somewhat spared. In the second, with 
the approval of the classis his name shall be expressed. In 
the third the congregation shall be informed that unless he 
repent he will be excluded from the fellowship of the 
church, so that his excommunication, in case he remains 
obstinate, may take place with the tacit approbation of the 
church. The interval between the admonitions shall be left 
to the discretion of the consistory. 

ARTICLE 78 
Whenever an excommunicated person desires to become 

reconciled to the church in the way of penitence, it shall 
be announced to the congregation either before the celebra
tion of the Lord's Supper, or at some other opportune time, 
in order that, if no objections are raised, he may with pro
fession of his conversion be publicly reinstated, according to 
the Form. 

ARTICLE 79 
If elders and deacons have committed any public gross 

offense, which is a disgrace to the church, or worthy of pun
,ishment by the state, the consistory in conjunction with 
the neighboring consistory shall immediately proceed to 
their trial, and upon conviction either susp~nd or expel 
them from office. If Ministers of the Word have com
mitted like offense, the procedure shall be the same as in 
the case of elders and deacons, except that expulsion from 
office shall be the prerogative of the classis, together with 

-the advice of the delegates of the (Particular) Synod men
tioned in Article 11. 

ARTICLE 80 
The following are to be considered as the principal of

fenses ~hat deserve the punishment -of suspension or re
moval from office: heresy, public schism, public blas
phemy, simony, faithless desertion of office or intrusion upon 
that of another, perjury, adultery, fornication, theft" acts 
of violence, -drunkenness, brawling, filthy lucre,-in short 
all such sins and gross offenses as render their perpetrators 
infamous before the world and which in any private mem
ber of the church would be considered worthy of excom
munication. 
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ARTICLE 81 
Ministers of the Word, elders, and deacons, shall, before 

partaking of the Lord's Table, exercise Christian censure 
among themselves and in a friendly spirit admonish one 
another with regard to the performance of the duties of 
their respective offices. 

ARTICLE 82 
The consistory shall give to those that leave the con-. 

gregation a certificate of their confession and walk, signed 
by two members of the consistory, or by one in case the 
seal of the church is affixed. 

ARTICLE 83 

Such poor as leave for sufficient reasons, the deacons 
shall furnish with so much money for travelling as they 
deem adequate. The consistory and the deacons shall not 
be too ready, however, to relieve their own congregations 
of the care of the poor, only to burden other congregations 
unnecessarily. 

ARTICLE 84 

There shall be no lordship in God's church, whether of 
one church over another church, of one minister over other 
ministers, or of one elder or deacon over other elders or 
deacons. 

ARTICLE 85 
Churches whose usages differ from ours merely in non

essentials shall not be rejected. 

ARTICLE 86 
The foregoing articles, touching the lawful .regulation 

of the church, have been so made and accepted by ·com: 
man consent, with the understanding that they may be and 
ought to be altered, added to, or reduced, whenever the 
good of the churches so demands. 

However, no single congregation, classis (or Particular 
Synod) shall have the right to do. so, but they shall diligently 
observe them until the General Synod alters them. 
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Bijlage XV 

KIRCHENORDNUNG DER CHRISTLICHEN REFOR
MIERTEN KIRCHE. 

(Revidiert in 1914 auf der Synode in Chicago, Ill.) 

Art.!. 

Urn gute Ordnung in der Gemeinde Christi zu :bewahren, 
sind in ihr notig: die Bedienungen, Versammlungen, Beauf
sichtigung der Lehre, Sakramente und, Zeremonien, und die 
christlic"he Strafe. Von diesen Stiicken solI hier del' Reihen
folge naoh gehandelt werden. 

1. Von. den Bedienungen . 

. Art. 2. 

Die Bedienungen sind\ vieredei: del' Diener, am \A/ art, del' 
Doktoren, der Aeltesten und der 'Diakonen. 

Art. 3. 

Es 5011 niemandem, er sei ein Doktor, Aeltester oder Dia
kon, gestattet sein in den Dienst des \\Tortes und der Sakt-a'
m·ente einz<utreten- obne reohtmassig dazu berufen zu se111. 
Und wenn jemand dem zUJwider handelt und trotz mehr
faeher Ermahnung davon nieht abUisst, so s'ol1 die Klassis 
urteilen, ob man ih11 .fiir einen Schismatiker erklaren, oder auf 
irgend eine andere Weise bestrafen solI. 

Art. 4. 

Die rechtmassige Berufung derer, die hisher noch nicht 
in dem Dienste standen, besteht: 
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Zum ersten in der ErwahlungJ weIche nach vorhergegan
genen Gebeten zu geschehen hat durch den Kirchenrat und 
die Dia-konen mit Beachtung def Ordnung, we1che yom 
Kirohenrat dafiir festgestellt ist, und der kirchlichen Bestim
mung, dass zum erst'en Mal zum Dienst des \i\,T artes bloss ·die
jenigen bernfen werden durfen, die durch die IKirchen nach 
der dafiir bestimmten Regel wahlbar erklart sind, und dann 
auch nach geschehener Beratung mit der Klassis oder clem 
hierzu von der Klassis angestellten Konsulenten; 

Zum andern in del' Prufung oder, Untersuchung sawahl' 
der Lehre als des Lebens, die zu geschehen hat durch die 
Klassis, weIche die Berufung gutzuheissen tiatte und zwar in 
Anwesen'heit von drei Synodal-Deputaten aus den nachstge
legenen Klassen; 

Zum dritten in der Approbation oder der Billigung der 
Glieder der den Rul ausgestellten Gemeinde, -die statt hat, 
weHn der Name des Dieners 14 Tage in der ,Kirche bekannt 
gegeben und 5ich kein rechtmassiger Einspruch dagegen er
-hebt. Diese Approbation wird aber nicht gefordert, wenn die 
Gemeinde selbst an -der Wahl aus einer zuvorgemachten Zah! 
niit teilnimmt; 

Endlich in def 6ffentlic'hen Einftihrung ,vor der Gemein
de, we1che mit gebiihrlichen Bestimmungen and Fragen, Er
mahnungen und Gebet und Handauflegung des Dieners, der 
die Einfiihrung vornimmt (und der anderen Diener, die mit 
aIllWesend sind) vor sich gdien sa111aut des dafur vorhandenen 
Formulars. 

Art,S. 

Inbetreff der Diener, die schon im Dienst des W-ortes 
stehen und von einer Gemeinlde nach einer andern berufel1 
werden, solI ebenso eine solche Berufung geschehen clureh 
den Kirchenrat und die Diakonen ·mit Beachtung cler Ord
l1ung, die dafiir durch den Kirchenrat festgestellt ist, wie auch 
der aJlgemeinen kirchlichen Bestimmungen tiber die Berufung 
d·erer, die ausserhalb der Christlichen Reformierten Kirche 

. gedient hahen, und tiber die mehrmalige Berulung ein und 
desselben Dieners wahrend derselben Vakanz; ferner nach 
geschehener Beratung mit der Klassis oder dem 'hierzu von 
der Klassis angestellten Konsulenten und mit Approbation 
der Klassis oder der durch die Klassis angewiesenen Depu
taten, denen die vorgenannten Berufenen vorzeigen sollen ein 
gutes kirchliches Attest iiber Lehre und Leben, wie auch die 
Approbation der Glieder der den Ruf ausgestellten Gemeinde, 
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wie in Art. 4 allgegeben, worau,f die Berufenen mit vorherge
henden resten Bestimmungen und Gebeten ei.ngefiihrt wenden 
laut des daHir vorhandenel1 Formulars. 

Art.6. 

Es solI auch k·ein Diener einen Dienst annehmen durfen 
in Wohltatigkeits-Anstalten oder dergleichen ohne vorher ad
,mittiert und zugelassen zu sein laut del' vorher,gehenden Ar
tikel, und er soH aucih nicht weniger als andere dier Kirchen
ordnllng unterstellt sein. 

Art. 7. 

Niemand solI zu clem Dienste des Wortes berufen wer
den ohne an einen bestimmten Ort gesetzt zu werden, es sei 
denn, er wiirde ausgesandt urn hier oder da Kirchen zu 
sammeln. 

Art. S. 

Person en, die keinen regelmassigen 'Kursus zur Vorbe
rei tung fiir den Dienst des Wartes 4ur-chgemacht haben und 
,die nicht nach Art. 4 wiihlbar gestellt sind, sol1 man nicht zum 
Predigta,mt zulassen. es sei denn, class man ihrer Ibesonderef!. 
Gaben, GottseIigkeit, Demut, Sittsamkeit, guten Verstandes 
und, Unterscheidungs1verrnogens, wie auoh i'hrer Redegabell 
gewiss ist. Wenn soIche Personcen sic'll ZUlli Dienst des 
Wortes anbieten, 5011 die Klassis (wenn die Partikular Synode 
es gut heisst) sie zunachst ·examinieren und dann weiter so 
mit ihnen handeln, wie sie urteilt, class zur Erbauung dienen 
kann, gemass der allgemeinen Regel, die fur diesen Fall von 
den Kirchen festgesetzt ist. 

Art. 9. 

Prediger o:hne festen Dienst und andere, die eine Sekte 
verI ass en, sollen zum Kirchendienst nicht zugelassen werden 
biSieine Klassis sie nach sorgfaltiger Prufung und mit Appro
bation <der Synode wahlbar erklart hat. 

Art. 10. 

Ein Diener, einmal rechtmassig berufen, darf die Gemein-· 
de-, mit cler er verbunden ist, nicht verlassen, urn andernorts 
einem Ruf Foige zu leisten ohne Einwilliguug des Kirchen
rat9 und cler Diakonen und mit Vorwissen der 'Klassis, gleich
wie auch keine andere Kirche ihn sol1 empfangen durfen, be.
vor er ein ordnungsmassiges Zeugnis sei,nes Abschiedes von 
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der Kife-he und K:1assis, da er gedient hat, vorgezeigt habe. 

Art. 11. 

Von der anderll Seite solI. der Kirchenrat, als V ertretun 0-

der- Gemeinde, auch verpflichtet sein, ihre ,Diener mit eine~ 
angemessenen Unterhalt- zu versorgen und sie nic'ht aus ihrem 
Dienst zu entlassen ohne Wissen und Gutfinden del' Klassis 
und der Deputaten der (Partikular) Synode. 

Art. 12. 

Weil ein Diener des "Vartes, einmal rechtmassig, ,vie 
oben gesagt, berufen, sein Lehen lang an den K·irchenclienst 
gebunden ist, ,so 5011 es ihm nicht erlaubt sein sieh einer andern 
LebenssteUung zuzuwenden, es sei denn grosser und wichtiger 
U rsachen wegen, von denen die Klassis Kenntnis nehmen Lind 
,yoruber sie dann ihr U rtei! abgeben soIl. 

Art. 13. 

Vl enn Diener durc'h Alter, Krankheit oder sonstwie un
nih;g wend·en zur Ausrichtung ihres Dienstes, so. sollen sie 
trotzclem die Ehre und den N amen eines Dieners behalten und 
ans del' allgemeinen kirchli'chen Kasse clurch die Kirche, der 
sie gedient ha!ben, nach der dafur vorhandenen allgemeinen 
t;-:rrhFchen Bestimmung, niit Ehren in ihrer N6tduflft (wie 
auch die Wit wen und v\! aisen der Diener im allgemeinen) 
versorgt werden. 

Art. 14. 

\Venn ein Diener der oben umschriebenen oder irgend 
welcher anderen U rsachen wegen seinen Dienst eine Zeitlang 
unterlassen rilt1SS (welches ohne Beratung mit dem Kirchen
rat nicht geschehen 5011), 5'0 solI er dennoch zu jeder Zeit der 
Berufung der Ge,meinde unterworfen sein und bleiben. 

Art .. IS. 

Es 5·011 niemandenl erlaubt sein, mit Unterlassung des 
Dienstes s'einer Kirche oder ohne in einem iesten Dienste zu 
stehen, hie und da zu predigen ohne Bewilligung und Auto
rihit der Synode oder Klassis. Ebenso wie niemand in ciner 
andern K-irche eine Pre!d:igt halten oder Sakra:mente 'bedienen 
dar! o'hne Einwilligung des Kirchenrats dieser Kirche. 
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Art. 16. 

'Das Amt der- Diener ist, anzuhalten an den Ge'beten und 
dem Dienst des Wortes, die Sakram-ente auszuteilen, auf ihre 
Mitbruder, Aeltesten und Diakonen, wie auch auf die Ge
meinde, wohl acht zu gehen, un)d endlich z'llsammen ,m,it den 
Aeltesten die kirchliche Zucht auszuiiben, und Z11 sorgen, dass 
aUes in Ehr' unci' Ordnung zugehe. ' 

Art. 17. 

Unter den Dienern des "Vortes soil Gleichheit bewahrt 
bleiben mit bezug auf Obliegenheiten ihres Dienstes, wie--auch 
in andern- Dingen, so viel es moglkh ist, na'ch dem:. Urtei-l ,des 
Kirchen-rats und (wenn notig) -del' Klassis. So sol1- es auch 
sein bei den Aeltesten und bei den Diakonen. 

Art. 18. 

Das Amt -del' Doktoren oder Professoren del' Theologie 
ist, die Heilige Schrift aus2ulegen -und fur die lautere Lehre 
gegen Ketzereien und lrrungen 'aufzukomnlen. 

Art. 19. 

Die Geme.inden sollen, sDweit dies notig ist, dahin \-virken, 
dass Studenten da seien, die skh fur den Dienst des \l\,T ortes 
ausbilden lassen und die von ihnen llnterhalten werden .. 

Art. 20. 

'studenten, denen es nach der 'Ordnung erlaubt wird und 
Person en, die Art. 8 zufolge fur lJefahigt befunden worden 
sind, um filr den Dienst des VV ortes voflbereitet Z11 werden, 
moge1fl z-u 1hrer Debung und urn bei den Gemeinden bekannt 
2U '\verden im Gottesdienst eine erbauliche Rede halten. 

Art. 21. 

Die Kirohenrate sollen ii-beran darauf sehen, class es gute 
_christliche ~chulen giebt, wo die Eltern ihre Kinder nach den 
Forderungen des Bundes 'unterrichten lassen. 

Att.22. 

Die Aeltesten sollen nach dem Urteil des Kirchenrats und 
del' Diakonen gewahlt werden gemass der Ordnung, die da
fur vom Kirche!1rat Ifest,gesteUt ist. Bei, dieser ~rdnung soll 
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es nac'h der Lage jeder IKirche freistehen v'On vornherein del' 
Gemeinde GeIe-genheit zu bieten auf geeignete Person en die 
Aufmerksamkeit zu lenken, oder es soll freistehen vor der Wahl 
se1b.st di~ notige. Anzahl Aeltesten der Gemeinde vorzustellen, 
urn sie (wenn nich t ein H indernis skh offenbart) nac'h der 
Approbation und dem Gutheissen vonseiten def Gemeinde mit 
6ffentlichen Geheten und Verpfli'chtungen zu befe'Stigen. oder 
eine Doppelza'hl der Gemeinde vorzustellen urn die von ihr 
gewiihlte ha+be Anzahl auf dieselbe Weise in dem Dienst zu 
befestigen ge,mass dem dafur'vorhandenen Formular. 

Art. 23. 

Das Amt def Aeltesten ist, ausser dem, was ihm nach Art. 
16 6ben mit dem Diener des V\T artes gemein ist, dariiber Auf
ISicht zu wben, dass die Diener samt ihren ander-en Helfern und 
Diakonen ihr Amt treulich bedienen und dass sie den Gemein
debesuch Ivornehmen nachdem die Lage der Zeit und des Ortes 
zur Er'bauung der Gemeinde so vor wie na:ch dem Abend'ma'hl 
es zu'1i:isst, u·m besond,ers die Glieder der Gemeinde zu trosten 
und zu unterrichten, und auch andere zum christlichen Got
tesdienst zu ermahnen. 

Art. 24. 

Auf dieselhe \"Ieise wie bei den Aeltesten sol1 man auch 
handeln bei der Erwiihlung, Approbation und Befestigung der 
Diakonen. 

Art. 25. 

Das eigene Amt der Diakonen ist, die Aln10sen und an
deren Ar-mengiiter ·eifrig zu sammeln, diese1ben treu und fleis
sig, wie die Not del' 'Diirftigen, es seien Einheimische oder 
Fremde, es erfordert, nach gemeinschaftlicher Beratung, aus
zuteilen, die Bedrangten zu besuchen und zu trosten," und 
wohl zuzusehen, dass die 'Almosen n-icht missbraucht werden. 
Von ihr-er Tatigkeit solIen sile Rechnung ablegen vor d·em. 
Kirchenrat und (wenn jemand: dabei zugegen sein will) vor 
der Gemeinde zu der vom Kirchenrat flir gut 'erachteten Zeit .. 

Art. 26. 

An Orten, wo auch andere Armenpfleger sind, soH en die· 
Dia"konen ·mit diesen gute Korrespondenz zu 'halt-en such-en,. 
aufdass .die Almosen desto -besser ausgeteilt werden mogen 
unter denen, die am, meisten Mangel haben. Auch sollen sie 
d·aJur sorgen, dass ~ie Armen Zug~ng ha"ben zu .. Wohltatig-: 
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keits-Anstalten und zu diesem Zwecke trachten mit den Vor
stehern dieser Anstalt-en gute Korrespondenz zu unterhalten, 
da es erwunscht ist, dass die Diakonen sich gegenseitig bei
stehen und gemeinschaftlich beraten, besonders mit Riick
sicht auf di'e Ve'rsorgung der Armen in dies en Anstalten. 

Art. 27. 

Die Aeltesten mid Diako"nen sollen der ortlichen ,Ordnung 
gemass zwei oder mehrere Jahre dienen, und jahrlich soIl eine 
bestimmte Zahl abtreten. Die Abtretenden sallen durch an
dere erset.zt werden, es sei clenn, dass die Lage und der, V orteil 
eitler Kirche bei der Ausfuhrung von Art. 22 und 24 eine Wie- < 
derwahl ratlich erS'cheinen '}assen. . 

Art. 28. 

Die Kirchenrate sollen dafur sorgen, class die Kirchen ztir 
Erhaltung ihrer Gut'er und zur Bewahrung von Ruhe und 
Ondnung in ihren Versammlungen Anspruch mach en konnen 
auf die Beschirmttng del' Obrigkeit, doch so, 'dass sie wegen 
del' Ruhe und des irdischen Besitzes niemals, auch 'nicht im 
geringsten, der koniglichen Regiening von Christus tiber seine 
Gemeinde zu nahe treten. 

Von den kirchlich~n Versammlungen. 

Art. 29. 

Viererlei kirchlithe V,el'sammlungen soHen gehalten wer
den: Kirchenrats-, Klassis-Versammlung, (Partiknlarsynade) 
unlcl Gene'ralsynode. 

Art.30. 

In d.iesen VerS'a,mmlungen sol1en nur kirchliche Sachen 
und diese auf kirchlich-e Weise verhandelt werden. In den 
hoheren Versamtnlungen soIl man nichts verhandeln, als was 
in den niederen nicht zum Abschluss ,gebracht werden konnte, 
oder was die Kirchen der hoheren Versammlung zusammen 
angeht. 

Art. 31. 

'\i\T enn jema'l1ld: <sich beklagt durch den Ausspruch eine,r 
~iederen Versa·mmlung benachteiligt zu sein, ISO -solI er sic'll 
auf eine hohere kirchliche 'Versam,mlting 'berufen durfen, und 
was von den meisten Stimmen gebilligt wird, soli "Is fest nnd 
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biindig geHen:' es miisste denn sein, dass nachgewiese'n 
wiirde, es Istritte wider Gottes \i\T ort oder wider die Artikel 
dieser Kirchenordnung, so lange diese nicht durch eine andere 
Generalsynode abgeandert sind. 

Art. 32. 

Die Verhandlungen alIef Versam.mll1'ngen sollen mit An
rufung des N arn'es GoUes angefangen und mit einer Dank
sagun&:... geschlossen werden. 

Art. 33. 

Die Delegaten 2U den Versammlungen sollen ihre Be-
. glaubig;ungsschreihen ull,d Instruktionen, unterzeichnet von 

den en, die. sie senden, mitbringen, und sie sollen beschliessende 
Stimmen haben, es miissten fd'enn Sachen sein, die ihre Per
sonen: oder Kirchen besonders betrafen. 

Art. 34. 

In allen Versam'mlungen 5011 nebell clem Prases ein Scriba 
fungieren, urn mit Fleiss zu protokollieren, was verzeichnet 
zu werden Iverdient. 

Art. 35. 

Das Amt des Prasesist. das zu Ver.handelnde zur Sprache 
zu bringen und zu erkHiren, acht zu geben, dass jeder i.m Reden 
seine Ordnung innehal~e, den Norglern und Ungestiimen das 
t::,chweigen aufzu-erlegen, und tiber dieselbe, wenn sie -kein 
Gehor geben, die sich ge'btihrende Zensur walten, zu lassen. 
Uebrigens soH sein Amt beim Scheiden der Versammlung zu 
Eude gehen. 

Art. 36. 

Eben dieselbe Macht hat die Klassis liber den- Kirchen
rat, weIc'he die' Partikulansynod~ 'hat tiber die Klassis, und die 
Generalsynode iilber die Partikulaisynode. 

Art. 37. 

In allen Kirchen solI ein _Kirchen rat sein, welcher besteht 
aus den Dienern des Wortes und den AeItesten. Diese 'Bollen, 
wenigstens in gros,seren G~meinden, in Ider Regel w6chentlich 
einmal zusammenkommen, wobei der Diener des Wortes 
(oder, wenn mehrere da sind, jeder in seiIier Reihenfolge) die 
Verhandlungen leite!1 solI. Wo die Za:hl der Aeltesten klein 
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i'St, sollen die Diakonen nach ortlichcr Bestilnming ,mlit zum 
Kirehenrat genommen werden konnen, was immer geschehen 
so11, wenn die Zahl unter drei ist. 

Art. 38. 

An Orten, wo der Kirchenrat zuerst oder aurs Neue ein
geriehtet wlrd, 5011 .d~es nicht ohne -Beratung mit der Klassis 
geschehen. 

Art. 39. 

Orte, an dencn ein Kiirchenrat 110ch nicht besteht, sollen 
von der Klassi'S cler .sorge eines benachharten· Kirchenrats un
terstellt werden. 

Art. 40. 

Ebenso soHen die Diakonen, wo dies notlg ist, wochent
lieh zusamrnenkomrnen, urn unter Anrufung des N amens Got
tes die Angelegenheiten ihres A'mtes zu verhandeln, und die 
Diener soHen gute Aufsicht daru1ber halten und, wenn notig, 
den Versammlungen mit beiwohnen. 

Art. 41. 

Die Klassiis-V ersammlungen sollen bestehen all'S benach
barten Kirclhen, weIche je einen Diener und einen Aeltesten 
ll1it ordnungsma-ssigem Beglaubigungsschreiben dahin absen
den sollen. Ort llnd Zeit soll jedesmal beini Scheiden ,der 
Versammlung bestiimmt werden (jedoch soIl ma!l's nicht hinger 
als drei Monate aussetien, es sei denn, dass die Entlfernungen 
dazu not-igen). In den Versammlungen sollen die Diener der 
Reihenfolge nach oder sonst der von def Versammlung ,dazu 
Erwahlte das Pdisidium ftib-ren; es soIl indes dieselbe Person 
nicht zweimal nacheinander gewahlt werden diirfen. 

Der Prases 5011 unter anderem den Delegaten einer jeden 
Kirche die folgenden 'hagen stell en : 

L Werden die Kirchenrats-Veol-sammlungen in Eurer 
Kirche geha:1ten? 

2. Wi'rd die Kirchenzucht gehandhabt? 
3. SlQrgt man fur di-e Ar,men und fur Christ·liehe Schulen? 
4. Gibt es etwas. wmiiber Illr das Urteil und die Hulfe 

der Kl-assis zur richti,gen Eiririehtung Eurer- Kirche" notig 
habt? 

Und endlieh.sollen auf der,Yorletzten ouer notigenfalls auf 
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der letzten Versammlung vor der (Partikular) Synode die Ab
geordneten fur diese Synode gewahlt werden. 

Art. 42. 

'Vi,T enn in einer Kirche mehr Prediger sind als einer, sollen 
auch diejenigen, -die nicht de,m vorhergehenden, Artikel ge
mass abgeordnet wurden, auf der Klassis erscheinen diirfen 
und eine 'beratene Sti,mme haben. 

Art. 43. 

Am Sc:hluss der ·Klassis unid- anderer h6heren Versamm
lungen solI ·man- Zensur -haIten tiber diejenigen, die etwas 
Strafbares wahrend der Versam,mlung getan oder die Ermah
nungen der niederen Versammlungen verschmaht haben. 

Art. 44. 

Die Klassis solI. auch einige -iihrer Diener, ,mindestens 
zwei 'von den altesten, erfahrensten und- ,geschicktsten, bevoll
machtigen urn in allen Kirchen jedes J ahr 'Visitation abzu
halten und nachzusehen, db die Prediger und KirdYendite ihre 
Amt treulich ausrichten, in der Lauterkeit der Lehre beharren, 
die angenom,mene Ordnung in allem -befolgen und die Erbau
ung der Gemeinde, wie 'auch de'r J ugehd, wie sioh's gebuhrt, 
soviel i.hnen moglkh -ist, mit 'vVorten und 'AT etken fordern,
damit sie d:iejenigen, die hier und da nachlassig erfunden wer
den, zeitig in briiderlicher -Vve,ise erma11nen und ,mit Rat und 
Tat alles z'um Frieden, zur Erbauung und dem meistmog
lichen N utzen ,der Kirchen -dirigieren helfen. U nd jede 'Klas
sis solI diese Visitat.oren in ihrer Befugnis kontinuieren diir
fen, so lange es ihr gut rdiinkt"es sei ,denn, daBs die Visitatoren 
selhst aus Beweggriinden, liber we1che die Klassis l1rteilen 
5'011, entlastet zu werden versuchen. 

Art. 45. 

Die K-irche, in welcher die Klassis und ebenso 'die (Par
tikular-oder) Generalsynode si-ch versammelt, so11 Sorge da
fiir tragen, dass die Akta der vorhergegangen~n Versam'mlung 
auf der nach-sten zur Hand sind. 

Art. 46. 

Die Instruktionen tiber die in den hoheren Versammlungen 
.2U Ibehandelnden Sachen sollen ni-cht eher aufgeschrieben 
werden als .uber die darin 'vorgelegten Punkte die Beschlusse 
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der vor,hergegangenen Synode geJes'en sind, damit das schon 
Ver'han!d'elte nicht wieder vorgelegt werde, es sei denn, dass 
111'an es verandern zq mussen meintc. 

Art. 47. 

[Alle Jahre (es miisstedenn die Not einel adirzere Zeit er
fordern) soB en vier oder funf oder mehr b~nachbarte Klassen 
zusam,menkommen als P.artikularsynode, zu welcher ans jeder 
K.1assis zwei Diener und zwei Aeltesten abgeordnet werden 
sollen. Bei deln Auseinandergehen, sowohl der Partikular
ais der Generalsynode, sol1- eine Kitche angewiesen wer·den, 
die den Auftrag empfangt urn in U eberlegung mit der Klasse 
Zeit und '01'.1 del' nachsten Synode zu bestimmen.] 

Art. 48. 

[J eder Synode sondas Recht~ustehen Korrespondenz zu 
snchen und 'zu unterhalten mit ip.rer ben'achbarten Synode 
ocler 'synoden, in der Form, die sie zur gerneinsamen Eflbau-
ung fUt die vorteilhafteste halt"n.]· . 

Art. 49. 

U ede Synode 5011 einige Personen abordnen, um alles, 
was die Synode festgesetzt hat, zu verrichten, sowohl 'bei der 
Obrigkeit a:1s bei -den respecti,ven IKlassen, 'die unter ihre- J uris

. diktion gehoren. Einige der Delegaten odel' aUe zusammen 
haben die Exa,mina der neU ,eintretenden Prediger zu heauf
sic,htigen. Ferner haben sie bei ,allen andern sich einstellenden 
Schwierigkeiten den IKlassen 'behiilfiich zu sein, auf dass Ei
nigkeit, Ordnung, und Lauterkeit del' Lehre erhalten und ge
fordert werden. Auch sollen sie von all ihren Haridlungen 
gute N otiz ,halten um .der Synode Bericht zu erstattcn und, 
wenn gefordert, Grunde anzugebcn. Sie sol1en nicht aus ihrem 
Dienst 'entlassen werden, bevor die Synode selbst sie daraU's 
en tlasst.] 

Art.50. 

Die Generalsynode 5011 in del' Regel alle zwei Jahre ein
mal gehalten werden, eS miisste denn "cine dringende Not da
:zU veranlassen die Zeit kiirzer Zl1 nehmen. Zu derselben 501-

len drei Diener und drei Aeltesten aus jeder Klassis 'a'bgesandt 
werden. Uebrigens soll die Kirche, welche den 'Auf trag hat 
Zeit imd Ort clef G~neralsynDde zu bestimm,en, wenn diese 
nach dem Urteil wenigstens dreier Klassen innerhalb del' Zeit 
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von zwei J ahren zu berufen ware, Hir die Zeit und den Ort 
Beschluss fassen. 

Art. 51. 

Die kirchliche lVIissionsarbeit unter den Heiden und 
J uden wird von der Generalsynode nach einer Missionsord
nung geregelt. 

Art. 52. 

Da in den Kirchen verschiedene Sprachen gesprochen 
werden, soIl in den kirchlichen Versammlungen und :bei der 
Veroffentlichung von Empfehlung'en, Instruktionen und Be
schliissen fur die notige U ebersetzung gesorgt werden. 

Von def Lehre, den Sakramenten und anderen Zeremonien. 

Art. 53. 

Die Diener des \i\T artes und desgleichen die Professoren 
iu def T'heologie (es geziemt aber auch den ·anderen Profes
soren und ebenso den Schullehrern wohl) sollen die drei Ei
nigkeitsformulare, nari11ich das Niederlandische Glaubensbe
kenntllis, den Heidelberger Katechismus und die "Canones von 
Dordrecht, 1618-'19, unterzeichnen, und die Diener des 
\¥ortes, die dies verweigern, sollen de facto durch den Kirchen
rat -oder die Klassis von iherm _Dienst suspendiert werden bis 
zu der Zeit, dass sie sic~ -da'riiber ganzlich erkHirt hajben, und, 
wenn si'e 'hartnackig bei ihrer Weigerung bleiben, sollen -sie' 
ihres Dienstes ganzlich en tsetzt werden. 

Art. 54: 

Elbenso sallen aueh die Aeltesten und Dialmnen die g'> 
nannten Einigkeitsfarmulare unterzeichnen. 

Art. 55. 

U,m falsche Lehren und IrrHi-mer fern z"u Ihalten, die durch 
ketzerisehe Schriften sehr zune'hmen, sallen die Diener und 
Aeltesten die Mittel der Belehrung. Widerlegung, Warnung 
und Ermahnung anwenden, sowoh! im Dienst des \¥ artes aIs 
belm christlichen Unterricht und Haus'besuch. 

Art. 56. 

Der Bund Gottes soli an den Kindernder Christen dutch 
die Taufe, sobald sich fiir die Bediennng derse1ben Gelegen" 
heit 'bietet, versiegelt werden und zwar in 6ffentlicher Ver
sammlung, wenn GO,ties vVart-. gepredigt wird. 
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Art. 57. 

Die Diener sollen nach inrern besten Ver,mogen trachten 
es dahin zu bringen, dass cler Vater sein Kinld zur Tauie .halte. 

Art. 58. 

Die Diener sollen bei der Taufe sowohl der jungen I{in
der als der Erwachsenen die Formulare der Einzetzung und 
des Gebrauchs der Taufe, welche fiir diesen Zweok absonder
liC'h geschrieben sind, gebrauchen. 

Art. 59. 

Die Erw:achsenen werden ·durch die Tal,lfe der_ christlichen 
Kirche einverIeibt und zu Gliedern der Gemeinde angenom
men, und sie'Sind daru.m verpAichtet auch das Abendmahl des 
Herrn zu ge'brauchen. Dies sollen sie bei ihrer Taufe geloben. 

Art. 60. 

Die N amen ,der Getauften wie auch die der Eltern und die 
Zeit der Ge'burt und der Taufe solI en altfgezeichnet werden. 

Art. 61. 

,·Man solI niemand zum Abendmahl des Herrn- zulassen, 
er habe denn nach der Gewohnheit der I{irche, der er sich an
schliesst, Bekenntnis ,des reformiert~n Glaubens abgelegt; zu
dem solI er das Zeugnis eiiles frommen Wandels ha:ben; ohne 
dies solI en auch so1che, die von anderen Kirchen lcommen, 
nicht zugelas-sen werden., 

Art. 62. 

J ede Kirche solI bei der Bedienung des AbendmaJhls die 
Weise beobachten, die ihr a,m meisten .zur Erbauung beizu
tragen S'cheint. Jedoch sollen die aus-serert Zere.monien, die 
in Gottes VV-ort vorgeschrieben sind, nicht geandert und a11er 
Aber-g-laube vermiederi werden. Ebenso 5011 nach Beendigung 
der Predigt und der allgemeinen Gebele das Formular des 
Abendmahls und das dazu dienende Gebet gelesen werden. 

Art. 63. 

Das A,bendmahl des Herrn soll wenigstens alle zwei oder 
drei Monate gehalten werden. 

Art. M. 

oDie Bedienung des .AbendmaJhls solI nur da stattfinden, 
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wo Aufsicht durch Aelteste gettbt wird, der kirchlichen Ord
nung zufolge, und in. einer 6ffentlichen Yersammlttng del' Ge
meinde. 

Art, 65, 

Leichenpredigten oder Leichendienste sollen nicht einge
fiihrt werden. 

Art.66. 

In" ,Kriegs- und Pestzeiten,. allgemeinen V olksnoten und 
sonstigen grossen Beschwerden, deren Dnlck in den Kirchen 
iiberall gefiihlt wird, geziemt es sieh, dass durch die Kl'assen 
Bettage ausgeschrieben werden. 

Art. 67. 

Die Gemeinden sallen unterhalten neben dem Sonntage 
auch den '\f\T eihnachtstag, Karfreitag, Ostern, Him,melfahrt, 
Pfingsten, den Bettag, den N ationalen Danl5:tag und Alt- und 
N eu j ahrstag-. 

Art. 68. 

Die Diener sollen iiberall d·es Sonntags die Summe der im 
Heidelberger Katechismus begriffenen christlichen Lehre kurz 
auslegen, in der Weise, class dieselbe, soviel mogEch, Fihrlich 
Ztl Ende gebracht wird, den zu clem Zwecke gemachten Ab
schllJ.itten des I<.atechismus gemass .. 

Art. 69. 

In den Kirchen soUen nur die 150 Psalm'en Davids, die 
zehn Gebote, :das Unser Vater, die zwolf Glaubensartikel, die 
LOJbgesange, ,der Maria, des Zacharias und Simeon, der Morgen
und Abend~,esang und das Gebetslied vor del' Predigt gesun
gen werden. 

Art, 70. 

vVeil es sich geziemt, dass cler eheliche Stand, clem daWr 
eingerichteten Formular gemass, vor der Gem·einde Christi 
befestigt werde, so sollen die ,Kirchenrate darauf achten. 

Von der Zensur und kirchlichen Ermahnung. 

Art. 71. 

"Vie die christliche Strafe geistlicher Art isi und nieman-
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den von dem >b'iirgerlichen Gericht oderder Strafe del" Obrig
keit befreit, so sin,d anch nooen der biirgerlichen Strafe die 
kirchlichen Zensuren ein notwendiges Erfordernis, u.m den 
Sunder mit der Kirche und seinem Nachsten auszusohnen 
und das Aer-gernis aus ·der 'Gemeinde Christi hinwegzunehmen. 

Art. 72. 

Wenn also je,mand gegen die Lauterkeit der Lehre oder 
Frcllnmigkeit des \i\T andels siindigt, so 'Soil, insofern es he-im
lich ist und kein offentliches Aergernis gegehen hat, die Regel 
betra~htet werden, welche Christus deutlich vorschreibt in 
Maht. 18, 10-18. ' 

Art. 73. 

Die 'heimlichen Siinden, woru:ber der Siinder, nac'hdem er 
dt.lrch Einen und im Besonderen oder ver zwei oder drei Zeu
gen ermahnt ist, Reue hat, sellen nicht vor den Kirchenrat ge
bracht werden. 

Art. 74. 

Wenn jemand tiber eine heinllic'he Sunde Ivan zwei oder 
drei Personen in Liebe ermahnt ist, aber kein Gehor gibt, odet 
son:st eine offen bare Siinde 'betrieben hat, so soll· dies dem 
Kirchenrat angezeilg~ werden. 

Art. 75. 

Ueber die Siinden, die ihrer Art nach offenb·ar sind oder 
durch die Verachtung der kirchlichen Er,ma'hnungen offenbar 
geworden sind, 5011 die Aussohnung (wenn man geniigende 
Leichen der Bussferhgkeit wahrnimmt) in der Art und \IV eise 
geschehen, wie durch den Kirchenrat zur Erbauung jeder 
Kirche dienlich geurteilt wird. Ob sie in bestim'mten Pallen 
offeutlich geschehen 5011, wird, wenn dariiber im 'Kirchenrat 
Meinungsverschiedenheit herrscht, in Ueberlegung ,mit zwei 
Nachharkirchen oder der Klassisentschieden. 

Art. 76. 

vVer hartnackig die Ermahnung, des Kirchenrats verwirft, 
und desgleichen, wer eine offenbare oder anderweitig eine 
grobe Siinde begangen 'hat, so11 vom Nbendmahl des Herrn 
ferngehalten werden. U nd wenn er, ferngehalten, nach ver
schiedenen Ermahnungen kein Zeicheri der Bussfertigkeit giibt, 
so 5011 man zuletzt zu dem au'Ssersten Heilmittel, llamlich der 
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Abschneidung, kornmen, -gemass _der For,m, nach Gottes Vvort 
dazu aufgestellt. Es sol1" jedoch niemand abgeschnitten wer
den ohne Zustimulung der Klass.js. 

Art. 77. 

Bevor man n3ch der Zuriickhaltung vom Abendmahl und 
den dara-uf folgenden verschiedenen Ermahuungen zur Ab
schneidung schreitet, soll man die Hartna'ckigkeit des; Sunders 
de,. Gemeinde offentlich bekannt geben. Essoll dabei die 
S.i1.nde deutlich gemacht werden, wie auch cler Fleiss, an ihm 
erzeigt im Bestrafen, Zuriickhalten vom Abend-mahl und man
nigfachen Er,mahnungen; und die Gemeinde soH ermahl1t 
werden mit ihm zu reden und fur ihn Z11 beten. Drei solcher 
Erma'hnungen salIen stattfinden. Bei der el:sten 5011 der Siin
der nicht- narnhaft gemacht werden, um ihn einigermassen zU 
schon en. Bei der zweiten 5011 mit Znstimmung der Klassis 
sein Name genannt werden. Bei -der dritten solI man der Ge
meinde zu erkennen ge.ben, dass man ihn (es sei denn, dass er 
sich bekehre) von der Gemeinschaft der Kirche ausschliessen 
\verde, damit seine Abschneidung, wenn er hartnackig bleibt, 
mit stillschweigendel' Einwi11igung del' Kirche geschehe. Die 
Zeit zwischen den Ermahnungen 5011 nach de.m U rtei1 des 
K:irchenrats bemessen werden. 

Art. 78. 

vV' enn j.emand, der exkommuniziert 1st, sich dul'ch Buss
fertigkeit mit der Gemeinde wieder versohnen will, so -solI dies 
vor der Dedienung des Abendmahls, oder sonst nach Gelegen
heit, Zlliror der Gemeinde angesagt werden, damit er gegen die 
n~ichste- Abendmahlsfeier (hlls niemand etwas Gegenteiliges 
wider ihn. vorzubringen weiss) offentlich mit Bekenntnis sei
ner Bekehrung wieder aufgenommen werde, dem daHif vor
handenen Formular gemass. 

Art. 79. 

\iVenn Diener des gottlichen VV ortes, Aelteste odel' Dia
konen eine offentliche grobe Si.lnde 'betreiben, die der Kirc"he 
zur Schande gereicht oder auch von der Obrigkeit strafrbarl ist, 
so sollen aie Aeltesten und Diakonen s-ogleich nach vorhc.r
gehendem Urteil des Kirchenrats der betreffenden und cler 
nachstbenachbarten Gelneinde in 'ihrem Dienst suspendiert 
oder von de.mselben abgesetzt werden, die Diener dagegen 
bloss suspendiert ·werden. Ob diese ganzlich von ihrem Dienst 
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abzttsetzen sind, sol1 der Entscheidung der IZ,lassis unterliegen, 
in U ebereinstimmung mit den in Art. 11 genannten ,Deputaten 
d'er (Partikular) Synode. 

Art. 80. 

Von den grossen Sunden, die verd'ienen m'it Suspension 
oder Amtsentheb,ung Ibestraft zu werden, sind dies die haupt
sachlichsten: falsche Lehre Dder Ketzerei, 6ffell'tliche Spal
tung, offel)tliche Lasterung, SimDnie, treuloses Verlassen 
seines Dienstes oder das Sich'eindringen in den Dienst eines 
andern, Meinei-d, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, ·Gewalt" ge
wohnheitsmassige Trinksucht, Fechterei, unreiner Gewinn, 
kurz ane Siinden und grobe Handlungen, die den, der sie be
geht, vor der Welt ehrlos mach en und 'bei einem anderen, ge
w6hnlich~n Gemeindegliede, der Abschneidung wert geachtet 
wiirden. 

Art. 81. 

Die Diener des \\T or-tes, Aeltesten und Diakonen sollen 
vor der Feier des Abendmahls ,untereinander die christliche 
Zensur ausiiben und einander liber die \\Tahrnehmung ihres 
Amtes freundlich ermahnen. 

Art. 82. 

Denen, die aus ,der Ge.meinde wegziehen, 5011 ein Attest 
oder Zeugnis tiber ihr Bekenntnis und ihren Wandel vom. 
Kirchenrat mitgegeben werden; Ivon zweien unterzeichnet, 
oeIer bei Attesten, die unter dem S-iegel der I('irc'he gegeben 
,verden, mit einer Haridzeichnung. 

Art.83. 

Den Armen, die Uln genligender Ursachen willen weg
ziehen, soU von den Diakonen Reisegeld gegeben werden und 
zwar so viel ais diese fiir gut achten. Der Ki-rchenrat und die 
Diakonen sollen aber nicht zu sehr gene-igt sein ihre Kirchen 
der Armen zu entledligen urn dann damit nur andere Kirchen 
ohl1e jede N otwendigkeit zu beschweren, 

Art. 84. 

-Keine Kirche 5011 iiber andere Kirchen, Ikein Diener liber 
andere Diener, kein Ac1tester. oder Diakon tiber andere Ael
testen oder Dia'konen irgend-vvelche He:'~'schaft ftihren. 
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Art. 85. 

In ·mittelmassigen Dingen soIl man Kirchen, die emen 
and-ern Gebrauch haben als wir, nicht verwerfen .. 

Art. 86. , 
Diese Artikel, die rechtmassige Ordnung der Kirche be

tr.effend, sind aufgestellt und in gemeinschaftlkher U eberein
stim'ffiung angenommen, mit q.er Massgabe, dass sie (wenll 
del' Vorteil del' Kirchen es and-ers erfordert) vedindert, ver
me'hrt oder vemind-et weden durfe'll und mussen. Es 5011 aber 
keiner besonderen Gemeinde, Klassis (oder Synod e) erlaubt 
sein dies zu tun, sondern sie soUen Reissig sein sie zu unter
·ha.Jten bis die Generalsynode es anders verordnet. 

Achtungsvoll j1nterbreitet, 
das Komitee: 

H. ARUIS. 
W. BODE. 
G. L. RiiFKER. 
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8. Wlai 1916. 
&n bie iEl)nobe blltl (!:ljriftl. mef. stitdje i.n 9l:orb·&merifa. 

~m ~errn gelielite !!lriiber! 

145. 

~ie 5aaffi% ber altref . .!i'irdjen in !!len±l)eim unb :Of!ftie%lanb, 
bre am 3. Wlai 1916 au !!lentl)elm ftattfanb, l)at :;jl)te @ihlabung au 
ber am 21. :;juni in ®ranb !1hipiM ftatirinbenben iE~i1obe erl)alten. 

~l)r @icl)reiben ttlar un% au dner groflen @rquitfung, nidjt Ololl 
luegen b'er bariu>ntl)altenew@inlabung, fonbetli bor aUem Qudj ttle
gen ber barin lln~ fiea,eugten @ii)mpatl)ie in bie[en crnft>n oan(Jen 
;tagen. mlir l)aben baburdj anf~ n;ene gefiil)lt, baflba~ !!lanbber 
®emeinjdjafi, bafl bie ®emeinben unfer~ ~errn :;jefu(i£l)rifti in aU>n 
2anb'en, ba~ infonberl)eit unf?re ®emeinben mit :;jl)nen berbinbet, 
ftiider ift, al~ aUe anbere !!lanbe. mloUe ber ©err Mefe !!lanbe je 
mel)r uub mel)r ftaden! 

2dber if! e~ un~ fdjon im !!llicf aUf ben .!i'rieg~auftonb nidjt 
moglicl). :;jl)rn @Oinlabung i\'ofge au feiften unb I)[ogeorbne!e au 
~l)rer @i~nob'e oU jenben. mlir fenben :;jl)nen barum fc!)riftfic!) UJ,fere 
l)eralidjften ®riifle. mloUe ber .\'lett jelb! mit @ieinem @eifte in mrer 

. Wlitte jein. unb aUe~ au~faufen fa[fen ,ur @Ol)re i5eine~ 9(amen~ unb 
,um ~eif :;jl)rer .!i'irdje! 

Un[ere @emeinben ronnten, banr fei bet gtrte ~anb ®otte~ iioer 
un~, trot be~ .!i'riege~ il)!e merfammlungeu regelmaflig l)alten. I)[n, 
beretfeif~ l)aben aud) fie ,u lciben unter bem ®etidjt bieler ;tage. 
@~ ilt fd)on eiue gan,2 I)[n3al)1 unlerer @emeinbeglieber, bie il)r 2e· 
ben fiir ba~ materlanb gefaffen l)aben. miefmel)r nodj ftel)en uuter 
ben i\'al)nen. ~iefe aUe tuerben regelmafjig bOU ben ein3eluen @e· 
mdnben berlotgt mit djri[tl. 'mattern unb i5djrilten, uub mel)r noel) 
alS einer uuter il)nen ronnte oeDeugi'u, bafl biefe Sdt ber @eridjle fiir 
il)n cine Seil.bet @uobe ge!Uorben ift. 
. 21ml) Me :;jiinglinge, bi'e fiir ba~ ijlrebigtaml au~geliilbel tuer· 
beu, l)alien bem !Ruf ,Ut i\'alme i\'olge leiften miilieu, foba!l ber Un, 
tcrridjt an uulerer Il)eol. @iel)ule augenlilicllid) gan, oum ®iiflitaub 
gerommen ift. 

Unfm ijlreMger finb fii~IJer 11oel) aUe ltd gebIielien \Jom Wlili, 
larbi-enft, loball fie ungel)inberi ben @emeiubc11 l)aben bienen rounen. 
Unb ClJoit l)ot il)reu ~ieu!t in bieler Scit bon !!llut unb ;tranen in 
ben 0lemeinben reidjlidj gelegnd. 
.... I)[m i5djIun berduigen ttlir unll mil :;jl)rem mlunfc!), ban ber 
Sier" nnter lt11~ unb oUerttlari~ @ieiu !Reid) £ommen Ialfe mit ~err. 
lid)Ieit uub .!i'raft nadj @ieiner merl)einung! 

9,al11'en~ ber .!i'lalfi~, 
(i5iegel) &? !!loUer, morl. 

ml. !!l r 0 11 ge r,i5cljriflf, 
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.eral Council ,co-dpe'ratie,·· Echtscheidingswetten, 36; 
Emeritus Kas aanvraag en aanslag, 37; Emeriteerillg,., Ds. 
FIes, p. 37; Denver kerkbouw steun, 37; Vrouwen stern
recht, 37; Unions, 38. 

Vereeniging ,Middelbaar Onderwijs, 1', 34. , 
\T erstrooiing voorkoming, Bureau, p. 16; Verslag der Camm" 

103; Leden, 54. 
V ro'uwen stem recht, p. 37. 

\ 

"Wachter", Personeel, 22; Sabbatschoollesjn, )3: Zie verder 
Pub. Zaken. 

Zendelingen, lidmaatschap, Pl'. 19, 20. 
Zendingslesselt in Banner- en W~chter, p. 2S~; Comm., 54.' 
Zending-zie onder· 'Heiden-, Inwendige-, Joden-, Moham,me-

danen-, ~Mormonen-Zending. 
Zondagschool. ,Zie Sabbatschool. 
Zuid Afrika, Geref. Kerk, Brief van, p. 109. 
Zuid Amerika, Geref. 'Kerken in, p. 17; Verslag Comm., 101;' 

a'ls Zen dings veld, 19. 

, 
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