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MORGENZITTING, WOENSDAG, 16 JUNI. 

ARTIKEL 1. 

In het Calvin College gebouw te Grand Rapids, Mich., op 
Waensdagmorgen, 16 Juni, om lO uur, wordt de Synodale Ver-, 
gadering tat orde geroepen door Ds. 1. Van Dellen, Praeses del' 
Synode van 1918, die den vorigen avond in de Eastern Ave. 
Gemeente 't Biduur voor de Synode leidde, sprekende over 
Psalm 122: 6-9: "Den Vrede en het Welvaren van Jeruzalem." 

ARTIKEL 2. 

Ds. 1. Van Dellen opent met te laten zingen Psalm 84: 3 en 6; 
leest Efeze 6: lO-18, en spreek! de vergadering toe als voIgt: 

uEerwaarde Vaders en Broeders -in onzen H eere ] ezus Christus, 
hooggeachte leden en advtseurs dezer Synode:--' 

"Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, 
en den Heere Jezl.ls Christus, onzen Zaligmaker, door den Hei:
ligen Geest. 

"God van den hemel zal het ons daen gelukken, en wij Zijne 
knechten, zullen ous opmaken en bouwen." 

Met dit woord van heilig optimisme meen ik U bij de opening 
dezer Synode te mogen begroeten. -

WeI schijnt hetvelen toe dat we weinig stof hebben om zoo 
tc spreken. En het is waar dat we on:gewone dagen doorlev.en. 
We hebben een keerpunt bereikt. De Groote OOl-log oefende ook 
invloe9. i? onze kringen. Dat werd reeds gevoeld op de vorige 
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Synode, en h"t b1eek gedurende de twee j aren, die vo1gden. De 
wereldkrijg heeft het proces, van Amerikanisatie verhaast. OTIze 
kerken maken zich echter averal gereed om uit te gaan uit hare 
tenten. Ret isolement wOldt vel-broken. We 'steken van wal. 
We maeten 'het ruime sop in. V\T e beginneri de deining te vaelen 
van de groote golven van het Amerikaansche leven. En daarbi j 
i,; het velen soms vreemd te moede. . 

Tach geschiedt d~t ~lles onder het voorzienig bestuuf van den 
God des hemels, die claar haag troo11t boven den veelszins storm
'achtigen watervloed. En als on5 Qog op Hem is, en we in af
hankelijkheid van Hem doen wat anze hand vindt om te doen, 
zul,len de veranderd~ en suel veranderende omstandigheden ons 
niet verwarren. Ais we slechts het kompas van Gods Woord vol
gen, zullen we rechte stuurmanswijsheid ontvangen en'de juiste 
koers houden. 

We zullen ons opmaken - en bouW'en, Ook worden we ver
zocht 'iV.at reparatiewerk te verrichten, We moeten Ons zelf tot 
onze beschaming telkens corrigeeren. Doch hoofdzaak moet zijn 
en meer en meeT worden dat we bouwen. En dam'toe roept ons 
het Agendum voora1 inzake School en Zending. 

Op Schoolgebied wordt er, Gode zij dank, groote activiteit 
openbaar. Overal in den lande verrijzen inrichtingen voor Mid
delbaar Onderwijs, Doch nu is· het eisch dat we zuivere lijnen 
trekken, en naar retht en billijkheid onze zaken rege1en. Mage 
de Heere ons daarbij bewaren VOOT aUe enghartig provincialisme, 

't Is weI opmerkelijk dat ons onderzoek naar een geschikt 
buiten1andsch Zeudingsve1d saamva1t met de "World Survey by 
the Interchurch World Movement of North America." V1uchtige 
Inzage van het pas verschenen rapport dier beweging doet oogen
blikke1ijk zien hoe groot de nood is, en het breede vers1ag onzer 
eigen deputaten bewijst mede, dat er vele yeldell zijn wit om'te 
oogsten. 't Is schier verbijsterend zich rn'et zijn luttele kracht 
geplaatst te zien tegenover die onmetelijke velden. 

Aan de eene zijde past ons hier groote bescheidenheid. We 
hebben geen ervaring, en we kennen ten deele. . Mage het b1ijken 
ir. onze discussies, dat we ons hiervan bewust zijn. En dringe 
ons tevens de lief de Christi om voort te varen. Zij er veel ge
bed ·om de 1eiding des Geestes. Dezelfde Geest die Paulus ver
hinderde 0111 in Azie te blijven,' en hem riep naar Macedonie, 
woont nog in ons midden. 
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Een buitengewoon groat aantaLDienaren des Woords is sinds 
de laatste Synode van ons weggenomen. Ouden van dagen en 
mann~n In, de kracht des lev ens werden dOOl- de zeise des doods 
neergemaaid. Met dank aan den Heere voor het vele goede dat 
Hij ons in hen schank, en met rouw in het hart over hun. verschei
den, gedenken we aan wijlen: P. Ekster, P. Van Vliet, J. H. 
Gl'Uessing~ G. Broene, F. Stuart, L. Van Dellen, J. B. Jonkman, 
en D. Van der Ploeg. 

In dit verband is het zeker niet ongepast er op te wij~en -dat 
we betere regelingen hebben te maken voor de verzorging ouzer 
Emeriti, en voar het onderhoud vat). de weduwen en 'weezen van 
Gods dienstknechten, die hun, loon reeds van den Heere ontvingen. 

Tel). slotte kan ik· niet nalaten te herinneren aan het droevig 
vertoop dat de Maranatha-zaak heeft genomen. Er is een seheure 
getl'okken. Dat doet pijn. Het is zoo smartelijk dus als broeders 
geseneiden t~ worden. Bn;nge de Heere dwalend,en terecht, en 
klimme ook daartoe ons gebed gedurig op tot den troon Zijner 
genade. ' . 

Broeders! de taak ons op de schouders gelegd is zwaar. De 
vi j and komt aan als een waterstroom. De afval is groot. En 
Qnze kraeht is gering. Doeh onze God regeert, en onze Koning 
ontving alle maeht in hemel en op aarde. Daarom zullen we niet 
vreezen al veranderde de :,<'tarde uit hare plaats, en al werden de 
bergen verzet in het hart van de zeeen. We gaan verder met 
b!ijden geloofsmoed. "God van den hemel zal het ons doen ge
lukken, en wij Zijne kneehten zullen ons opmaken en bouwen." 

Daarna gaat ZEerw. voor in den Gebede. 

ARTIKEL3. 

Uit de lastbrieven blijkt dat de volgende broeders ter Synode 
gedeputeerd en aanwezig zijn: 

Classis Grand Rapids Oost, 

Leeraren-W. P. Van Wijk, L. Veltkamp, R. B. Kuiper. 
Ouderlingen-J. B. J:Iulst, B. Sevensma, Ds. J. Noordewier. 

Classis Grand Rapids West. 

Leeraren-Dr. H. Beets, H. Danhof, G. Hoeksema. 
Ouderlingen-H. Daane, H.' Denkema, H. J. Grit. 
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Classis Hackensack. 

Leeraren-D. De Beer, K. Poppen, J. A. Westervelt. 
OuderIingen"':'" J. V. Bogert, L. M. Breen, M. J. De Groot. 

Classis Holland. 
Leeraren-A. Keizer, H. Keegstra, R. Veldman .. 
Ouderlingen-A. Rosbach, M. J. Ten Hoor, D. \\T. Jellema. 

Classis Hudsou. 
Leeraren-L. Trap, F. welandt, J. Holwerda. 
Ouderlingen-P. Pontier, Sr., H. Soodsma, J. J. Vermeulen . 

. Classis I1liuois. 
Leeraren-Dr. J. .Van Lonkhuyzen, J. Manni, F. Doezema. 
Ouderlingen-M. Stob. H. J. Boss, G. Dykstra. 

Classis Muskegon. 
Leeraren-H. M. Van der Ploeg, J. L. Heeres, J. L. Van Tielen. 
Ouderlingen-M. Trap, A. J. Wibalda, O. Rop. 

Classis Orange City. 
Leeraren-Dr. R. L. Raan, J. Cupido, A. Wassink. 

-Ouderlingen~J.--Termaat,-YR~-Mulder;-F:-Voge1.----_J_----

Classis Ostfriesland. 
Leeraren-H. Ahuis, H .. c. Bode, F. Schuurmann .. 
Ouderlingen-A. Cleyering, J. Weber, W. Jansen. 

Classis Pacific. 
Leeraren-F. J. Drost, E. Breen, N. Gelderloos. 
Ouderlingen-D. J. Zylstra, G. J. Withage, J. Van Dyken. 

Classis Pella. 
Leeraren-G. D. De Jong, J. M. Van de Kieft, I. Van Dellen. 
Ouderlingen-J. Van Wyk, Ds. L. P. Brink, W. Monsma. 

Classis Sioux Center. 
Leeraren-R. J..Heynen, J. M. Byleveld, J. G. Van de Lune. 
Ouderlingen-T. Van der Lugt,M. Kooistra, D. Moorlag. 

Classis Zeeland. 
Leeraren-M. Van Vessem, D. R. Drukker, E. J. Krohne. 
Ouderlingen-A. H. Bosch, H. Smit, J. Van Rhee. 
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ARTIKEL 4. 
De Synode verkiest het volgende Moderamen: 

President-Ds. W. P. Van Wijk. 
Vice-President-Dr. H. Beets. 
Scriba-Ds. H. Keegstra. 
Adjunct Scriba-Ds. H. M. Van der Ploeg. 

ARTIKEL 5. 

7 

Na een korte toespraak leest de President de "Openlijke Ver
, klaring" VQor, waarmede de deputaten door opstaan hunne in

stemming betuigen. 
De Synode verdaagt tot 2 P. M. na gebed door den Vice

President. . 

NAMIDDAGZITTING, 16 JUNI. 

ARTIKEL 6. 
De vergadering zingt Ps. 100: l,'waarna de President voorgaat 

in het gebed. 
ARTIKEL 7. 

Besloten wordt om te vergaderen 's voormiddq,gs. van 8 tot 
12: 15, met pauze van 10 tot 10: 15, en's namiddags van 1 tot 
5: 15, met pauze van 3 tot 3: 15. 

ARTIKEL 8. 
De . President kond;gt de volgende benoemingen aan: 
1. Commi.sie voor Rou'llbeklag-Dss. E. Breen, J. A. Wes

tervelt en G. Hoeksema. 
2. Commisie tot benoeming van C omntissies van Prae-ad-

'vies----cDss. J. Manni, L. Veltkamp, H. Danhof, K.P1oppen, A. 
Keizer, L. Trap, J. L. Heeres, M. Van Vessem, H. J. Heynen, en 
ouderlingen J. Termaat, W. Jansen, J. Van Dyken en W. Monsma. 
(Zie Art. 15.) 

3. Commissie tel' ontvangst van Deputaten~Dss. I. Van 
Dellen en D. De Beer. 

4. Conimissie VDor Benoeming'en~Dss. D. R. Drukker,j. M. 
Van de Kieft, H. C. Bode en J. L. Van Tielen, en ouderlingen 
H. Daane, L. M. Breen, en J. J. Vermeulen. (Zie Art. 64.) 

5. Rapporteurs-:-Voor De Wachter, Ds. G. D. De Jong, en 
vaor The Banner, Dr.. H. Beets. 
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ARTIKEL 9. 

Aan Ds. J. Noordewier wordt opgedragen te zorgen dat de 
afgevaardigden in de middagpauze van 12: 15 tot 1 P. M., een 
lunch word! aahgeboden in de Scbool. 

ARTIKEL 10; 

N aar'aanleiding van een instructie van C1.' Pacific, besluit'de 
Synode, dat de rapporten van Commissies van Praeadvies min
stens een dag voor zij in behandeling kamen, gedrukt in de han
den der Deputaten moeten zijn, opda! dezen tijd hebben, ze. be
daard in te denken en er meer welbewust over te kunne'n o01'dee
len en stemmen. 

. ARTIKEL 11. 

Ret volgende voorstel (zie Instructie van C1. Illinois., p. 
xxiv., Agendum), wordt aangenomen: 

De Synode geve niet meer zihing met adviseerende stem in 
haar midden aan -de Literarische Professoren van Calvin College, 
maar noodige alleen uit den President van het College en geve 
hem zitting met adviseerende .stem in alle zaken het College be
treffende .. 

Gronden: 
a) De Litt. Professoren staan niet gelijk met de Theol. Pro

fessoreu, 'aangezien zij niet geacht'1(unnen worden een 
theologisch advies uit te brengeu, waarvoor de Theologi
sche' Professoren in haar midderi zijn. \ 

"b) Men schept zoodoende een kwaad precedent, als \/ole andere 
colleges en high schools krijgen. 

ARTIKEL 12. 

De volgende rapporten worden voorgelezen, VOOf kennisgeving , 
aangenomen, en in hanclen der respectieve Commissies van Prae-
advies gelegd: . 

Synodale Commissie en Penningmeester, (Bijlage 1.). 
Curatorium, met Financieel Verslag, (Bijlage H.). 
Algemeene Kas Inwendige Zending, (Bijlage IlL). 
Board der Heiden Zending, (Bijlage IV.). 
Commissies Joden Zending, (Bijlage V.). 
Rapport Emeritus Board, (Bijlage VJ.). 
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ARTIKEL 15. 

De Commissie tot het voorstellen van Coinmissies van Prae
advies (Art. 8), rapporteer! aJs voIgt: 

1. Theologische School en College Zaken:- . 
De leeraren-J. Manni, R. B. Kuiper, E. Breen, G. D. De 

Jong, D. De Beer, J. L. Heeres, L. Trap, J. Cupido; de ouderlin
gen-A. Clevering, A. H. Bosch, T. Van del' Lugt, H. Daane, 
M. J. Ten Hoar. Adviseurs-Ds. Einink, Prof. Volbeda en Pres. 
Hiemenga. Te rapporteeren Maandagnamiddag. Vergader
plaats-Library. 

2. Inwendige Zend~ng, Kerkhulp, Joden- en. Ind. Zending-
De leeraren~A. Keizer, L. Veltkamp, F. Doezema, J. Van del' 

tune; de ouderlingen-J. J. Vermeulen, H. J. TIoss, D. J. Zyl
stra, J. Termaat; Adviseurs-Dss. Dolfin en J. W. Brink. Te 
rapporteeren Vrijdagmorgen am -10 uur. Vergaderplaats
Room 24. 
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3. Buitenlandsche Zending:-
De leeraren-M. Van Vessem, _Dr. H. Beets, A. Wassink, F. 

Schuurmann, I A. Westervelt; J. M. Vande Kieft; de ouder
lingen-A. Rosbach, A. Wibalda, B. Sevensma, M. Stob, H. 
Soodsma, G. J. Withage, M., Kooistra. Adviseurs---'Dl'.Huizenga 
en Ds.- De Korne. Te rapporteeren Dip.sdagmar'gen. ~ Vergader-
plaats-':'Room 15. ' ' 

4, Publicatie Zaken:-
De leeraren-H. C. Bode, K. Poppen, J. L. Van Tielen; de 

ouderlingen-H. Denkema, J. V. Bogert, M. Trap, W. Monsma. , . 
Te rapporteeren Vrijdag, 8 uul'. Vergaderplaats-Room 17. 

5. Kerkenorde Zaken:-
De 1eeraren-H .. Danhof, Dr. R. L. Haan, J. Holwerda, E. J. 

Krohne; de ouderlingen-J. Van Dyken, J. Van Wyk, J. Van 
Rhee, D. MOOl·lag. Adviseur-Prof.,Heyns. Te rapporteeren 
Vrijdagnamiddag. Ver,gaderpl,,:ats-Room 16. 

6. Varia, Bezwaarschriften, Emeriti Zaken:-
Deleeraren-I. Van Dellen, R. Veldman, F. We1andt, N. Ge1-' 

derloos, J. M. Byleveld; de ouderlingen-Ds. J. N 6ordewier, 
H. J. Grit, L. M. Breen, G. Dykstra, O. Rop; Y. R. Mulder, W. 
Jansen, H. Smit Adviseur-Praf. Ten Hoar. Te rapporteeren 
Woensdagmorgen. V ergaderplaats-Room 26. 

, 7. Protest Professoren tegen Curatorium:-
De leeraren-H. M. Van der Ploeg, G. Hoeksema, Dr. J. Van 

Lonkhuyzen, H. Ahuis, H. J. Heynen, D. R. Drukker, L. P. Brink, 
F. J. Drost; de ouderlingen-J. B. Hulst, M. J. De Groot, D, W. 
Jellema, P. Pantier, F. Vogel. Te·rapporteeren Dinsdagnamid
dag. Vergaderplaats-Room 22. 

De Synode verdaagt tot Donderdag, 8 A. M., na dankgebed 
door den SCl·iba. ' 

DONDERDAGMORGEN,17.JUNI. 

ARTIKEL 16. 

Na het zingen van Ps. 119: 3, gaat de Adjunct Scriba voar in 
den gebede. De verschillende Commissies van Praeadvies ver
gaderen afzonderlijk in de haar aangewezen plaatsell' om haar 
rappoi"ten' voor te bereiden. 
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Wordt ·besloten dat de Synode weer vergadere op Vrijdag
morgen om 8 u~r. 

VRIJDAGMORGEN, 18 JUNI. 

ARTIKEL 17. 

De Synode zingt Ps. 119: 3. Dr. J. Van Lonkhuyzen opent 
met gebed. Ds. J. G. Van de Lune komt ter vergadering als af
geyaardigde van Cl. Sioux Center, en I betuigt zijne instemming 
met de Openlijke Verklaring. Van ouderling J. Weber is per 
telegraaf 'bericht ontvangen, dat hij niet ter vergadering kan 
kamen. 

De Notulen worden gelezen en geapprobeerd. 
Een bij den Stated Clerk ingekomen schrijve'; van de Utrecht

sche Zendingsver,eeniging aangaande de Zending te Nieuw-Gui
nea, wordt in handen gelegd v,an de Comrnissie van Praeadvies 
voor Buitenlandsche Zendingszaken. (Zie Art. 34, 9.) 

ARTIKEL 18; 

Ds. K. Poppen leest het Rapport der Comm. van Praeadvies 
voor Publicatie Zaken, hetwelk gedeeltelijk wordt vastgesteld en 
goedgekeurd als voIgt: 

EerWaarde Vaders en Broeders:-
Uwe Commissie heeft de eer q het volgende t'e rapporteeren: 
Uit het Rapport van. de Publication Committee komen we al

lere~rst met de volgende 'adviezen: 
1. De Comm. gee£t aan de Synode in overweging am voort

aan de opbrengst van onze beide weekbladen allereerst te be
stemmen vaor alle mogelijke opbouwing en verbetering van die 
bladen zelf, en het overige voor de Theo1. School en Calvin Col
lege. Drangredenen daartoe zijn naar het oordeel uwer Comm., 
vooreerst en vooral de gewichtige beteekenis die onze bladen 
hebben vo.or ons kerkelijk leven, een beteekenis die~met den zegen 
des Heeren een ro'eer heilvolle zal zijn en zich in breeder kring zal 
doen gevoelen, naarmate onze bladen op hooger peil worden ge
bracht. Zij zijn dus zulk een behartiging van hun belangen ten 
volle waardig. Voor dit doel zou met de opbrengst der bladen', 
veel gedaan k!mnen worden, terwijl tegenwoordig dit bedmg van 
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de inkomsten der Theo1. School en Calvin College slechts een zeer 
gering gedeelte vertegenwoordigt. 

Besloten. 

2. De Comm. waagt het bi j dezen om andermaal tot de Sy
node tekomen met het vomstel, dat jaarlijksche en half-jaarlijk
sche Classlcale finantieele rapporten riiet meer in onze bladen zul
len worden opgenomen, omdat zij te veel ruimte innemen en over
bodig zijn. Voor dit laatste, n.1. dat zij overboclig zijn kan als 
bewijs dienen, dat verscheidene Classes zulke rapporten niet m
zenden, en dus blijkbaar daaraan geen behoefte gevoelen. En 
zijn ze overbodig, dan is er ,alIe n~den om ,gewicht te hechten aan 
het argument, dat ze te veel ruimte inn em en, te meer hi j het 
heer-schend gebrek aan plaatsruimte, en zelfs aan het argument 
dat ze de onkosten vermeerderen. 

Besloten. 

3. De Comm. verzoekt de Synode het honorarium van den 
Hoofdredacteur van The Banner ge1ijk te stellen metdat van den 
Hoofdredacteur van De Wachter, n.1. op $300. De billijkheid van 
het nu bestaand'verschil is niet in te zien. 

Besloten. 

4. Aftredende leden der Publication Committee ZI)n: H. 
Denkema, W. Heyns, J. Manni, en G. J. Rooks. Rev. J. Manni 
wenscht niet vaal' herbenoeming in aanmerking te kamen, aange
zien hij -onmogelijk de vergaderingen del' Camm. geregeld, bij
wonen kan en dientengevolge even moeilijk kan blijven inleven 
in den gang van zaken als daarvoor verantwoordelijkheid op zich 
nelnen. 

De benoen!["ing of herbenoeming van leden wordt ver7.vezen 
naal' qe Com1n. van Benoemingen.' (Zie' Art. 64.) 

Instructies. 
S. Betreffende de tweede Instructie van C1. 'Pacific inzake 

herziening van het besluit der Synode 1918 (Zie Acta, Art. 22, 
Sec. 5, p. 19), adviseert uwe Camm. om alzoo te do en, n.1., Hdat 
-de rapporten oak .gedrukt worden v66r Januari," om de gronden' 

" door de genoemde Classis aangewezen. 

Besloten aldus te veranderen: "dat de rapporten voar 1 Janu
p.ri in handen van den Stated Clerk komen." 

, , 
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6. Inzake de Instructies van Classes Grand Rapids Oost en 
Grand Rapids West (pp. xxi en xxii) betr~ffende ile uitgave van 
"Sabbath School Lessons" geschikt voor de nooden der kinderen 
van onze Kerk, en over 'een "Graded Lesson Course," alsmede wat 
voorkomt in het rapport van de "M'issionary Lesson Committee" 
(p. 30, Rapport IV. van het Agendum), "adviseert uwe Comm. 
dat de Synode, eene commissie -benoeme om uit te voeren -wat in 
de instructies van deze beide Classes verlangd wordt, om de 
gronden aangegeven door Classis Grand"Rapids Oost. 

Besloten. 

7. Classis Hudson vraagt om de uitgave van een faarboekje 
door de Kerk. 

Inplaats van het advies der Comm. wordt het volgende voor
stel aangenomen: "dat de Synode lliet overga tot het uitgeven 
van een Jaarboekje, maar dat de Classes er voor -zorgen dat de 
statistiek der Classes den 1sten November bij den Stated Clerk 
del' Synode aanwezig is, en dat deze de statistiek overgeve aan de 
uitgevers van het Jaarboekje. 

8. Betreffende de instructie van Classis, Siot).x Center aan
gaande de vergrooting van De Wachter, adviseert uwe Camm. dat 
de Synode in dien geest besluite op de gronden door de Classis 
aangegeven, met deze kleine vel-andering, dat men leze als voIgt: 
"'De- Synode geve aan de Publication Committee instructie, am, 
indien 1nogelijk, voor en na, onze kerkelijke bladen met vier blad
zi j den te vergrooten," enz. 

De door Cl. Sioux Center aangegeven granden- zijn de vol-
1(ende: 

a)' De Wachter kan oak dan nag weI een batig saldo afwer-
pen ten voordeele van onze School. ) 

b) De hoofdzaak bij onze kerkelijke bladen mag niet zijn 
een zoo groat mogelijk bedrag te storten in de kas der 
School. " 

c) Hoofdzaak moet niet zijn finantieel voordeel, maar hevor
dering van de geestelijke belangen onzer kerken. 

Besloten. 

9. Betreffende de instructies van Classes Illinois, Holland, 
Orange City, Zeeland, inza'ke advertenties in De Wachter en The , 
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Banner, :adviseert uwe,CornriI. op deze zaak niet in te gaan, maar 
over te laten aan het oordeel van de Publication Committee., 

Grond§n: 
a) omdat de Publication Committee alle maatrege1en neem! 

en g'enomen heeft om aUe misleidende advertenties uit die 
bladen te weren; 

b) omdat de Publication Comm. alreeds stappen genomen 
heeff om advertenties van' Patent ~edicines niet op te 
nemell. 

Besloten. 

10. Aangaande de instructie van Classis Grand RapidsOost 
inzake de onderteekening van den naam der corresporiclenten in de 
~erkelijke bladen, adviseert,uwe Camm. hierop niet in te gaan. 

Gronden: 

a) De namen zijn toch altijd aan de Redacteurs bekend; 
b) omdat het in een correspondentie niet ga"at om, den inzen

cler, maar om den in'houd van het ingezonden stuk. 
Besloten. 

'11. Inzake Tractaat-Literatuur, adviseerde de Comm. ad 
hoc, p. 28, Agendum: 

"1. De traktaten, die verzameld en goedgekeurd werden, te 
Igeven in hanclen van de Publica tie Commissie, die zal 
zorgen voar drukken en verkoopen. 

2. Een Commissie te benoemen, die op den ingeslagen weg 
zal vnortgaan. 'De taak dezer Commissie zal zijn: 

(a) Uit eigen kring traktaat-schrijvers-talent op te 
sporen. 

(b) Zoo lang de voorraad nog niet groot genoeg is, voort 
te ga,:lll met verzam'tlen en omwerken. 

(c) In overleg met de Publicatie Commissie te zorgen 
voor een nette en gepaste uitgave vall traktaten,. die 
dan tegen den kostenden prijs verkrijgbaar zullen 
worden gesteld." 

Uwe Comm. adviseert dat de Synode het voorstel dier Comm. 
aanvaarde. 
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Grand: 
De groote behoefte aan geschikte tractaten voor het versc\lil

lend zendingswerk in onze Kerk. 
Beslolen. ' 

'12. Verkiezing van redacteurs voor "Wachter" en ((Banner." 
De Commissie ste1de de volgende nominaties, terwijl' enke1e 

narnen hieraan toegev·oegd werden door de Synode: 
Hoofdredacteur voor' De.Wachler-Prof. B. K. Kuiper, Dr. 

Y. P. De Jong, Ds. W. P. Van Wijk. 
Gekozen-Prof. B. K. Kuiper. 
Meditaties-Dss. J. B. Hoekstra, P. Jonker, ,Sr., 1. Van Dellen. 
Gekozen-Ds. J. B. Hoekstra. 
Dogmatische Onderwerpen-Prof. F. M. Ten Hoor, Dss. C. , 

De Leeuw, H. Kuiper. 
Gekozen-Ds. J. Timmermann. 
Uit en Voor de Pers-Dss. A. Keizer, G. D. De Jong, H. 

Keegstra. 
Gekozen~Ds. A. Keizer. 
Zondagsschoolles-Ds. K. Bergsma, Dr. R. L. Haan, D. Zwier. 
Gekozen-Ds. H. Keegstra. 
Vragenbus-Dss .]. Manni, H. M. Van der Ploeg, L. Velt

kamp. 
Gekozen-Ds. J. Manni. 
Hoofdredacteur voor The Banner-Dr. H. Beets, Dss. G. 

Hoeksema, R. B. Kuiper. 
Gekozen-Dr. H. Beets. 
Meditations-Dss. J. M. Ghysels, P. J. ~oekenga, P. A. 

Hoekstra. 
Gekozen-Ds. J. M. Ghysels. 
Our Doctrine-Dss. H. Hoeksema, H. J. Kuiper, Dr. H. 

'Meeter. 
Gekozen-Ds. H. Hoeksema. 
Sabbath School Lessons-Dss. G. J. Van de Riet, L. Trap, 

J. M. Van de Kieft. 
Gekozen-Ds. J. M. Van de Kieft. 
The Tumult of the Peoples-Ds. E. J. Tanis,Prof. R. Stob, 

Ds. E. J. Tuuk. 
Gekozen-Ds. E: J. Tanis. 
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VoaT een "Educational and Sociological Department" in TAe 
Banner, benoemt de Synode, op advies der Comm" Dss. G. vV. 
Hylkffi:ta en'vV. Trap, am daarvaor van tijd tot tijd artikelen.te 
leveren. 

13. Aan de Camm. van Praeadvies wordt opgedragen om 
een voorstel teT remuneratie del' leden der Publ. Comm. gereed 
te maken. (Zie verder Art. 57.) 

, ARTIKEL 19. 

Ds. S. H. Kirkbridespreekt de Synode toe namens de "Ameri
'can Bible Society." Hij dankt de Synade vaor de hulp door anze 

I Ker'ken aan haar verleend,- en komt namens de Society met een 
viertal verzoeken. Ds. G. Hoeksema beantwoordt den broeder, 
en de verzoeken worden verwezen naar de CorrUTI. van Publicatie 
Zaken. (Art. 57, 2.) 

Uuderling L. M. Breen sluit deze zitting met dankgebed. 

VRLJDAGNAMIDDAG, 18 JUNI. 

De vergadering zingt Ps. 119: 17, waarna Ds. A. Keizer VOO1'

gaaf in het gebed. 

ARUKEL 21. 

De Camm. van Praeadvies voor Inwendige Zending, KerJ~
hulp, ] oden- en Indionen Zending rapporteert bij" monde van 
Ds. L. Veltkamp. 

Het door de Com111. ,van Praead;ies geleverd "rapport wordt 
vastgesteld en.goedgekeurd als voIgt: 

1. Een instructie vqn .Classis Pacific verzoekt, dat als hare 
qnkosten de SOc per huisgezin te boven gaan, de Synode haal
steune inzake het overige tot betaling der' reiskosten. 

Gronden: 

a) Deze Class;s heeft een breed zendingsveld. 
b) Hare reiskosten loopen zeer rqoog. 

Wordt besloten de gevraagde steun toe te staan nit de Kas 
der Algemeene Inwendige Zending. 
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2. Een instructie van Kerkeraacf Conrad, .L11ont. "De Synode 
wijze een weg aan, zoodat de ollbillijkheid warde weggenomen, 
dat gemeenten die uit Kerkhulp steun ontvangen; die gelden moe'
ten terugbetalen terwijl zij die door collecten, buiten Kerkhulp 0'111, 

steun voo.r den bouw van kerk of pastorie ontvangen, niet terug 
behoeven te betalen. 

Uv,Te COlIlm. adviseert op deze instructie niet in te gaafl. 

Gronden: 

a) Vele gemeenten kunnen later terl1gbetalen en doeu dat 
gaarne; 

b) Terugbetaling wordt alleen verwacht, wanneer 
lijk is; 

dit moge-

c) Geen interest wordt van geholpen gemeenten gevraagd,. 
V\!aardoor ze bezwaard worden; > 

d) De aanvragen uit Kerkhulp zijn al reedshooger dan de 
inkomstel1. 

Beslaten. 

3. lnstructie Classis Hudson. Classes Hackensack en' I-:Iud
son vragen om $1,000.00 per jaar: voor behartiging van immigr.a.2 
tiewerk, in pla.ats van $600.00. 

Uwe Comm. adviseert het verzoek toe te staan. 

Granden: 

a) Immigratiewerk neemt Joe; 
b) Hooge levensstandaard. 
Beslaten. 

4. Instructie Classis Pella. Classis Pella requests Synod,. 
that the rule in "Zendings-Orde," which says that conyerts, bap
tized at a certain station shall belong to the "zendende kerk," be 
'annulled, and in the place of it be ruled, that all converts, baptized 
on the field, shaH be members of the Rehoboth congregation until 
such time as another church or churches shall be instituted to' 
which they should respectively belong,-because nearer to them. 

Advies der Commissie: Goed te keuren. 

Beslaten. 

S. r"strwctie Classis Pella. Classis Pella overtures Synod to 
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ma:ke the study of language compulsory upon the Missionaries of 
our Church in Foreign and Indian Fields, since: 

a) It will materially increase the influence of the- rn,issionary ; 
b) It will advance the work oe evangelizing the nation; . 
c) It will be a strong argument for continued service on the 

field; 
_ d) Other churches of long experience in the mission enter-

prise have such rules. 
Advies der Commissie; Goed te keuren. 
Besloten. 

6 .. Instructie Classis Pella. Classis Pella vraagt, dat de Sy
node besluite tot de geregelde ,afvaardiging van minstens een van 
het Zendingspersoneel op elke j aarvergadering der Deputaten In
dianen Zending, en op iedere Synodale vergadering om "expert" 
advies tegeven in de bespreking en bebandeling van zaken: Af
vaardiging te geschieden door de "General Conference," en de ou
kosten te vergoeden door den Algem. Synodalen Penningmeester. 

Gronden: 
a) Beboefte hiervan is 'gevoeld en uitgesproken door bet Zen

dingspersoneel; 
b) Behoef!e wordt gevoeldidoor de Deputaten Indianen Zen

ding en ligt in den aard der zaak. 
U we Commissie adviseert, dat deze afvaardiging geschiede 

elk Synodaal jaar. 
Besloten. 

7. Instructie Classis Illinois. De Synode geve den Deputaat 
Heidenzending van Classis I'llinois wederom als vroeger zitting in 
de Uitvoerende Commissie van- den Board. 

Gronden: 
<0) Het is van belang dat een zoo groot mogelijk aantal van de 

deputaten werkelijk kunnen inleven in het werk van den 
Board; . 

b) De Uitvoerende Commiss!e telt slechts vijfleden. Soms 
ontbreken een of twee leden, en dan koint een zeer klein 
aantal Deputaten vaar sorns gewichtige zaken te s~aan; 

c) De onkosten hieraan verbonden zijn geen overwegend 
bezwaar. 
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Uwe Camm. a~viseert, dat de Synode alzoo besluite, op grand 
van de zaken onder a, h, en c genoemd. ' 

Besloten. 

8. /;'wendinge Zending. De Comm. voor de,Algem. Kas del' 
Inwendige Zending bev,elt de volgende aanvragen tot steun uit 
genoemde Kas del' Synode aan: 

Clas~is Mus~egon .................................... $1,500.00 
. Osfrlesla;nd ." ............................... 1,600.00 
Pacific .......................................... 4,000.00 
Pella ....................... ,..................... 1,000.00 
Hudson en Hackensack sarnen .... 2,500.00 
Orange City ................................. 2,000.00 
Grand Rapi.ds Oost...................... 500.00 

Besloten. 

9. J oden Z ending. Rapport van Classis Illinois inzake Con-
cept-Regeling voor de Chr. Geref. Kerk .onder de Joden in Ohi
cago,' Ill. (Zie Agendum, Rapport VI., p. 34.) Het wordt vast

. gesteld en goedgekeurd als voIgt: 

REGELING 
Voor de Zen ding iler Chr. Geref. Kerk onder de J oden 

in Chicago, Illinois. 

Basis. 

:/ 

ART. 1. De Zending, welke door de Classe Illinois der Chr.';'" 
Cere!. Kerk onder de Joden in Chicago, Ill., gedaan wordt, gaat 
uit' van ·de Chr. Geref. Kerk, en geschiedt in op'dracht van deze 
'Kerk. 

ART. 2. Hieruit voigt, dat alle eigendommen, welke' Vaal' 
deze Zending aangeschaft moeten worden, het eigendom der ker
kengroep in 'hCj,ar geheel ~ijn. Eveneens, dat deze kerkengroep 
een bedrag beschikbaar stelle Vaal' de uitoefening dezer opdracht. 

ART. 3. 06k voIgt hieruit, .dat deze Zendingsarbeid ge
schiedt ·overeenkomstig Gods vVoord, opgevC\-t' naar de Drie' For-
mulieren vanEenigp.eid. ' 

ART. 4. Verder voIgt hieruit, dat ambtelijke arbeidin deze 
Zending niet 'zal ,geschieden dan door ambtsdragers tot de bedie-. 
ning des ambts in een onzel' Ohr. Geref. kerken toegelaten. 
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De CIasse. 
ART. 5. De Classe Illinois als deputaat der Synode de op

dracht der Synode uitvoerende, benoemt uit haar midden vij f 
deputaten en hunne secundi, welke in naal;n en in opdracht der 
Classe haar arbeid uitvoeren en op elke c1assicale vergadering ver
slag van den arbeid uitbrengen. 

ART. 6. De Classe beslisse over den aankoop van gebouwen 
en vaste goederen, zoo de bedragen het door de Synode toegezegde 
bedrag niet te boven gaan. Voor hoogere sommen brengt de 
Classe voorstellen ter Synode,- welke over al of niet aankoop be-
51ist. Insgelijks bes'lisse de Classe over aanstdling van vaste 
ambtsdragers en hun salarieering. 

Classicale Deputaten. 
A;RT. 7. De classicale deputaten voor dezen arbeid doen der 

Classe voorstellen aangaande aankoop 'of aanstelling. Zij zien 
toe op de besteding der 'gelden, op het onderhoud der gebouwen, 
de personen en leven en leer dergenen die in deze Zen-ding arbei
den, alsook op den arbeid in zijn gehee!. Zij rapporteeren op 
elke classicale vergadering. 

ART. 8. De deputaten vergaderen geregeld, niinstenseen
maal per maand, en verder zoo vaak als noodig is. Zi j ,stellen hun 
eigen huishoudelijke regeling op en verdeelen onder elkander 
hunne respectieve functies. 

Arbeid. 
ART. 9. De arbeid in deze Zending zal bestaan om het volle 

Woord Gods, mitsdien de kennis van Jezus Christus als zijnde de. 
ware M'essias, tot .de Joden van Chicago te brengen. 

ART. 10.· Daar onze Heere bij Zijne prediking van het 
Evangelie des Koninkrijksook ,genezing van ki-anken liet gepaard 
gaan en zoo ingang vond "bij het volk, zal de Classe, ten einde 
vertrouwen bij de J oden te winnen .en veel achterdocht weg te ne
men, behalve andere gepaste middelen, oak als hulpmiddel een 
hospitaal, beginnende met eene "dispensary," oprichten en onder
houden, zoodat Joodscbe kran,ken vrije verzorging ontvangen en 
aan hen en hunne 'bezoekers op geregelde 1:ijden het Evangelie 
verkondigd word!. 
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10. In zijn rapport, verzoekt de Penningmeester del' J oden 
Zending, Rev. J. 1. FIes, de SYl10de hem niet meer te benoemen. 

Uwe Comm. adviseert de Synode dit verzoek in te willigen, 
met dankbetuiging ¥OQr de v€de, lange en trouwe diensten door 
ZEerw. verleend. 

Besloten. (Zie Art. 64 voor Benoemingen.) 

11. Zuid Amerika./ In het rapport van de Depl1taten voor' 
Zl1id Amerika (Bijlage IX.), vpnd de Comm. de volgende zaken: 

a) De Deputaten adviseeren, dat de Synode weer deputaten 
benoeme met mandaat als te voren. 

Uwe Comm. adviseert, dat de Synode alzoo doe. 
Besloten. 

b) De Deputaten vragen steun voar Zuid Amerika aJs vo.or-
heen. 

Uwe Comm. adviseert, dat ·de Synode die wederom toezegge .. 
Besloten. . 

c) De Deputaten adviseeren, dat de Synode aarrbev~le het 
verzoek van den Kerkeraad te Chubut, dat eene Classis zich, vrij
willig in contact ste1le met dien Kerkeraad tot opbouw en uit
brei ding van hef werk des Heeren iri die streken. 

Vwe Camm. advise~rt 4e Synode daarop niet in te gaan. 

Gronden.: 
Afdoende redenen hiervoor 'worden niet opgegeven. , 
12. Kerkh"lp. (1) De Commissie voor Kerkhrdp vraagt de 

goedkeuring derSynocle over eene uitkeeringvan. $1,000.00 aan 
eene Camm. van Classis Pacific ter afbetaling van schuld van de 
gemeente Edmonton. 

De Synodekeurt het doen van de Comm. voor Kerkhllip goed 
aangaande het schenken van de $),000.00 aan Edmonton's ge

A_meente. 

(2.) Uwe Comm. adviseert dat de Penningmeester van 
Kerkhulp voortaan in plaats van $25.00, $50,00 ontvange vooi" 
zijne diensten. 

BeslQten. (Zie verder Art. 25.) 
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ARTIKEL 22. 
Dr. J. W. Brooks vertegenwoordigende de Chicago Tract So

ciety, spreekt de vergadering toe en wordt beantwoord door Ds. 
R. B .. Kuiper; Dr.' J. M. Coleman, van de Synod, Ref. Presb.· 
Church, namens- de N at-ianal Reformed Association, sprekend, 
wordt beantwoord door Dr. Beets. (Zie Art. 26, 11.) 

ARTIKEL 23. 

Wordt besloten, dat na recess de verschille'nde Commissies. van 
Praeadvies vergaderen ter voorbereiding van- hare rapporten. 

De vergadering verdaaogt tot Maandagnamiddag, tel: 30. 
Deze zitting wordt met dankzegging geslotendoor Ouderling 

J. Van Wyk. . 

MAANDAGNAMIDDAG ZITTING, 21 JUNI. 

ARTIKEL 24. 

N adat Ps. 101: 1 door de vergadering gezongen is, gaat Ds. 
J. M. Byleveld voor in het gebed. 

De Notulen worden voorgelezen. en goedgekeurd. 
Het bestuur van the Christian Psychopathic Hospital Asso

ciation noodigt de Synode uit tot een bezoek aan het Haspitaal 
te Cutlerville op Donderdagnarnmiddag. De Synode neemt met 
dankbaarheid de uitnoodiging aan. 

In de plaats van Ouderling J. Van Rhee, afgevaardigde van 
Classis Zeeland, is Ouderling H. Buter als zijn secundus ter 
Synode aanwezig, en geeft zijne instemming te kennen met de 
Openlijke Verklaring. 

ARTIKEL 25. 

De behandeling van het Rapport van de Comm. voor Prae
advies voor'Inwendige Zending, Kerkhulp, Ioden- en lndiatten 
Zending (Art. 21 boven), wordt voortgezet. 

12. De Concept-Regeling tot Pensioneering van "Jlnordained 
W arkers" op ons Zendingsveld wordt vastgesteld en goedgec 
keurd als voIgt: 

Art. 1. Onder "un ordained workers" worden vel-staan perso
nen die door de Kerk of door de Zendings-deputaten tot werk in 
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~ 0115 Zendingsveld benoemd zijn om als "lay-workers" te arbeiden, 
en die bij het in dienst treden gezond waren, doch ~onde~ eigen 
toedoen onbekwaam werden tot den arbeid. De kerken of hare 
Zendings-deputaten beslissen over de vraag. wie pensioen ont-

'. vangen zal, zoo weI als over het niet langer bekwaam zi j 11. 

Art. 2. Ingeval van het overlijden van een "lay-wor'ker," 
ontvangen de weduwen en weezen van dezulken pensioen; de 
\veduwen zoolang zij weduwen blijven, en de weezen tot op 
hun achttie.nde jaar. 

Art. 3. Het bedrag van het bovengenoemd pensioen wordt 
bepaald door de kerken of hare deputaten, met de toestanden 
rekenend. 

Art. 4. De bovengenoemde gelden komen uit de kas der 
Board der Heiden Zending, te betalen per kwartaal. 

(Vgl. Acta, 1918, p. 83, Artt. 65, 1, 4.) 

13. Instructie Classis Illinois. De Classis verzoekt de Sy- J 
node am mandaat voor een uitgave van hoogstens $20,000 tot 
aankoop van een geschikt gebouw voor de Zen ding onder de J a-
den in Chicago. . 

Gronden: 
a) Het tegenwoordige gebouw blijkt niet doelmatigvoorlees

zaal, vergaderzaal, en het voorgesteld Dispensary; 
b) Ook blijkt het steeds duidelijker, dat de tegenwoordige 10-

cal'iteit niet in elk opzicht geschikt is tot verden~ uitbrei
ding van deze Zen ding ; 

c) Een voor dit doel geschikt gebouw in de J odenbuurt te 
huren grenst schier aan het onmogelijke, dewijl de Joden 
uiteraard deze zaak hardnekkig tegenstaan. 

Uwe Comm. adviseert, dat de Synode dit verzoek inwillige, 
Gronden: in de instructie genoemd. 

Uwe Comm. adviseert verder, dat de geld-en, daarvoor noodig, 
komen uit de fondsen die door Rev. Beld verzameld worden. 

Gronden: 
a) Rev. Beld is reeds bezig met het collecteeren van gelden 

voor de J odenZending teChicago; 
b) De Kas der Joden Zending is tot deze uitgaaf niet in staat. 
Beslaten. 
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Verder besluit de Synode nog bi j de Kerken de zaak van een 
gebo'Uw voor de ] oden Zending te Chicago "'-warm aan te bevelen, 
en verzoekt de Kerken dringend hiervoor speciaal bi j te dragen, 
ppdat Rev. BeId, die geroepen is te arbeiden onder de Jaden niet 
te veel van zijn tijd behoeft te geven voor het vergaderen van de 
noodige gelden. 

14. Proposals at the Board of Indian Missions. (Zie Bij
lage IV.) 

(1) Geapprobeerd, als leden des Boards, de broeders ge
noernd in It Board Rapport, sub 1. 

(2) To approve action of the Board in obtaining affiliation 
with the Foreign Missi~1 Conference. 

Gronden: 

a) Noodig om buitenlandsche Zendingsvelden te bereiken. 
'Q) :VVenschelijk, ,om in contact te komen met de groote Zen-

dings-o rganisa ti es. 
c) Geen verbindtenis "to any position, policy or course of 

action." 
d) Boards, als de onze, met een inkomen tusschen $20,000 en 

$100;000, hebben geen onbelangri jke vertegenwoordiging. 

Besloten. 

(3) To approve action of Board to establish a Training 
School of Qur own, at Rehoboth for the next two years, by way 
of trial, etc. 

Uwe Comm. adviseerf, dat de Syuode daartoe besluite. 

Gronden: 

a) Samenwerking met de Presbyterians OP de wijze door de 
Synode van 1918 gewild, is onmogelijk; . 

b) Voor het werk opgeleide arbeiders uit het Indiaansche 
volk zelf zijn hoogst noodig vaar de Zending'; 

c) Een "separate institution" stelt thans voor te groote uit
g~ven, aan teachers, equipment, enz~ . ' 

d) Te Rehoboth kan zeer geschikt een aanvang gemaakt wor
den met deze zaak. 
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Voor het laatste worden in "the Report of the Training School 
Comm., as adopted by tqe General Conference," de volgende gron- ~ 
den aangegeven: 

(1) het is in overeenstemming met het oorspronkelijke doel 
van de oprichting der Rehoboth School, de kweeking van 
"Christian 'Vorkers";, 

(2) Het Gouvernement heeft een program, dat; wanneer uit
gevoerd, elk Navaho kind in de schooljaren op school zal 
brengen; 

Waar we nu de gelegenheid hebben om die kinderen 
godsdienstig onderwi j s te geven, zal het minder noD dig 
zijn de "Rehoboth school te cont'inueeren ap aen Duden 
vaet; 

(3) Te Rehoboth is grootendeds voorhanden, wat voor de 
"Training School" vooreerst noodig js; 

(4) Dit zou ook gelegenheid openen voorkinderen van be
keerlingen om Ohristelijk onderwijs te ontvangen, welke 
gelegenheid noodig moet bestaan. 

Besloten. 

Uwe Comm. adviseert bovendien dat de Synode aan den Board 
opdrage om een "lay-worker" te Rehoboth te plaatsen, om onder 
directie van Rev. J: W. Brink bezig te zijn, vooral in c:amp arbeid. 

Beslote",. 

Uwe Comm. adviseert eindelijk, dat de Synode het plan hier
VQal', aangeboden in het ,rapport van de Training School Cornm., 
goedkeure. Beide de General Conference en de Board appro
beerden het. (Zie Bijlage XII.). 

Besloten. 

(4) To approve of the plan of the Board to appeal to our 
churches for a special offering and gifts to erect an, addition to 
~he hospital, in the nature of a Memorial. Plans to be submitted 
to and approved by Board before actual construction. 

U we Comm. adviseert, dat de Synode hare goedkeuring geve. 

Gronden: 
a) Ons tegenwoordig hospitaal heeft schreiend behoefte aan 

meer ruimte; 

• 
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b) Ons hospitaal wor4t al meer gezocht door Indianen; 
c) Ons hospitaai heef! en krijgt steeds meer beteekenis voor 

ons Zendingswerk en veld. 
Eesloten. 

(5) The Board asks permission for a: separate Mission post 
at Gallup. 

Wordt besloten de behandeling dezer zaak uit te stellen lot de 
volgende Synode. 

(6) . The Board transmits offer of Classis Zeeland to pay ~he 
salary of Rev. De Korne, if not exceeding $2,000, when called to 
a foreign field. ' 

Eeslotendit aanbod te aanvam-den. (Zie verderArt. 34, Eui
tenlandsche Zending.) 

ARTIKEL 26. 

De Comm. van Praeadvies voor Kerkenorde"Zaken rappor
teert bij monde van Dr.. R. 1.. Haan. Het verslag wordt vastge
steld en aangenomen als volgt: 

(1) Verslag van de Comm. voorde Eenheid in Eeredienst. 
(B.ijlage XIII.) 

A. Uwe Comm. is van oor-deel, dat onze 'kerken niet-rijp zijn 
om inzake deze belangrijke materie een hesluit te passeeren. We 
hebben in de liturgie niet alleen te waken tegen willekeur, maar ook 
zorg te dragen om in. formalisme niet op _ te gaan. Het rapport is 
een breed uitgewerkt stuk, waarin op de beginselen, zoowel als op 
de forma gewezen wordt. Het is ons oordeel, dat de kerken dit 
rapport hebben in te denken. 

Daarom adviseert uwe Comm.: Dit rapport den Kel-keraden 
ter overweging aan te bieden, met verzoek 'dit rapport oak ter 
Classicale Vergadering te bespreken, opdat we alzoa, zander de 
gemeenten te verontrusten, DP de e.k. Synode tot een bevredigend 
besluit kunnen kamen, intusschen winst doende met de besluiten 
der N ederlandsche· Gereformeerde Kerken, die in deze materie 
-oak vaar besluiten staan. 

Ret advies der Camm. van Praeadvies wordt aanvaard, en de 
(:Olum. vaar Eenheid in Eeredienst' gecontinueerd om ons yolk 
verder aangaande deze materie in telichten, en de-Synode in 1922 
van advies te dienen. (Art: 64.) 
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B. Verder vestigt uwe Comm. de aandacht der Synode op de 
laatste drie punten vanhet rapport over de Liturgie (zie dit rap
port, p. 75,76, Agendum), waar sprake is van: 

(1) Eene herziening van ons H1<welijks-formulier 
(2) De vaststelling welke Vertaling des Bijbels in onze En

gelsch-sprekende kerken gebruikt zal worden; 
(3) De wenschelijkheid van eene volledige formo voor het 

doen van Belijdenis des Geloofs in de gemeente. 
Besloten,dat voor 1, 2, en 3 elk eeneComm. zal worden be

noemd. (Zie Art. 64, Benoemingenc) 
(2) Instructie van Classis Hudson, hoe Art. 12 onzer Ker

kenorde maet worden verstaan, en. wanneer een Dienaar des 
Woords mqet geacht worden overgegaan te zijn tot een anderen, 
staat des levens . 

. Besloten, op de instructie van Classis Hudson niet in te gaan, 
daar het de roeping deT Synode niet is exegese van de Kerkenorde 
te leveren. ' 

(3) In btrekking tot de instructie van Clossis Illinois aan
gaande. het uitnoodigen der rapporteurs', van Commissies ter Sy
node om hun rapport te bepleiten,wordt besloten, dat de be
noemde Commissies zelf beoordeelen of de rapporteurs haar, ter· 
Synode zuUen vertegenwoordigen. 

(4) De instructie van Classis Grand Rapi4s Oost aangaan
de vergoeding voor het logies der deputaten wordt afgestemd, 
doch betreffende reiskosten wordt bepaald: "De terugbetaling 
der reiskosten geschied per mijl. Aan de leeraars en allen die 
"half fare" reizen, wordt 2;% cent per mijl betaald; aan de ou
derlingen en aan allen die niet voor "half fare" reizen, 4 cent per 
mij1. . Wanneer een afgevaardigde ook voor andere meetings 
tegelijkertijd de r~is maakt, verdeele hij de reiskosten naar dat 
noodig is." 

(5) Kerkvisitatie Reglements-herziening en Vertaling. 

In~tructies : 
De Synode benoeme eene Commissie ter herziening der Kerk

visitatie Regeling en bezorge eene vertaling er van in het Engelsch. 
(Classis Grand Rapids West.) 

De Synode neme onderstaande bepaling in het Visitatie-reg
lement op: De kerk-visitatie worde op den voorafgaanden Zon-
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dag van den kansel aan de gemeenten bekend gemaakt. (Clas
sis Hudson.) 

Uwe Comm. adviseert aan het verzoek van Classis Grand Rap
ids West te vbldoen, en oak de zaak van- Classis Hudson in han
den van dezelfde Comm. te stellen. 

Besloten. (Zie Art. 64, Benoemingen.) 

(6) Instructie van Classis Hudson, het verzoek dat de Sy' 
node uitvoering geve aan Art. 6, p. 51; Acta 1918. Hieris sprake 
van een N ationalen Biddag. 

De Synodale Commissie "rapporteert, dat ze aan hare opdracht 
heeft voldaan, doch geen:antwQord op haar schrijve'n antving. 

(7) Instructies inbeti·ekking tot de Federal Council of the 
. Churches of Christ. (Ageiidum, p. xxvi.) 

De'instrwctie van Classis. Orange City vraagt naar andere 
gronden voar aansluiting. 

De instructie van Classis Pacific vraagt om losmaking van de 
Federal Council of Churches. . 

·Uwe Comm. is van oOl'deel, dat deze beide instructies dezeUde 
strekking hebben. Zij meent dat de gronden voor de aansluiting 
aan de Federal Council of Churches ten deele althans ontleend 
zijn aan de oorlogstoestanden. Doeh daaruit voIgt op zichzelf 
nag niet, dat nu de oorlog voorbij is, het lidmaatschap vervallen 
moet. 

V 66r de aansluiting valt te zeggen: 

(1) We krijgen daardoor eene officieele "standing" onder de 
Ker'ken in ons land; I 

(2) We staan daardoor in nauwer contact met andere ker
kengroepen van ons land, en kunnen haar raadplegen in 
zaken van Zending, Evangelisatie, en Sociale vraag
stukken; 

(3) We worden meer bekend in de kerkelijke wereld en kun
nen dus van meer beteekenis zijn, en meer invloed hebben. 

Maar uwe Comm. meent ook gevar:en te zien, n.l. ': 
(1) Dat mettertijd de Federal Council of Churches zich een 

so art hierarchische macht ZOll kunnen toeeigenen; 

(2) Dat de Liberalen in de verschillende l{erkengroepen 
stral{s de tOQnaangevers zullen worden; 
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(3) Darde invloedder Federal Council of Churches naar bui
ten in de to"ekomst louter humanistisch zau kunnen 
worden; 

(4) Dat onze verbinding met de Federal Council of Churches 
tot verflauwing der grenzen zau kupnen leiaen. 

Uwe Camm. kan bij het licht dat zij TIU heeft,.geene voar haar 
houdbare gronden aangeven, waarop zij zau ktinnen adviseeren 
tot het aanhouden of afzeggen van het lidmaatschap aan de Fed
'eral Council of Churches, maar is van oordeel, dat eene Camm. 
vO'or deze materie client benoemd te worden, om,op de a.s. Synode 
te rapporteeren. (ZieArt. 64, Benoemingen.) 

Besloten. 

(8) In verband met ingekomen brieven, onze Kerkengroep 
uitnoodigende om deputaten te zen'den naar de IIFederal Council 
of Churches," besluit de Synode als voIgt: "Aan de Comm. be
noemd onder 7 warde macht gegeven, indien zij dit wenschelij'k 
acht met het DOg 'Op ,haar onderzoek, onze Kerkengroep te ver
tegenwoordigen bij de Federal Council of Churches. 

(9) In betrekking tot de instructie van Classis Pella, vra
gende naar eene uitspraak der Synode over het karakter van de 
Inte~church World M oventent, wordt besloten 'deze zaak ter 
tafel te leggen. ' 

(10) Instructie van Classis Pacific: 

"Aangezien de strooming tegenwoordig zoo sterk -is tot'veree
niging van allerlei Kerkgenootschappen, spreke de Synode tel' 
geruststelling uit, dat de Chr. Geref. Kerk in geene relatie tot 
andere Kerken behoort te b-eden, tenzij een yerzoek daartoe van 
een kerkeraad of. kerkeraden uitgaat en daarna eerst het oordeel 
van alle kerkeraden gehoord is. Een zoodanig besluit is ook al 
noodig met het oog op de jongste bewegingen van de "Federation 
of Churches" en "The Interchurch \iVorld Movement." Uwe 
Comm. oordeelt dat: 

Aangezien uwe Comm. hare advieien heeft gegeven in betrek
king to de "Federal Council of Churches" en de "Interchurch 
vVorld IVlovement," bewegingen, die kennelijk aanleiding gegeven 
hebben tot het indienen van deze instructie van Classis Pacific7 
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zoo is het niet noodig verder op deze instructie in te gaan, aan
gezien er geen concreet geval bestaat. 

BesZoten. 

(11) Daar Dr. I. M. Coleman, deputaat der Ref. 'Presb. 
Church (zie Art. 22), namens de National Reform Association 
het voorstel bepleitte om in "the preamble Df the Federal Con
stitution" een amendement te voegen waarirt de Autoriteit en 
\'Vet van Jezus Christus,de Za1igmaker en Koning der natien er
kend wordt, en bedoelde om hiertoe de' samenwerking otizer Ker
ken te verzekeren, oordeelt uwe Comm. dat we op dit voorstel 
niet in kunnen gaan, omdat scheidjng van Kerk en Staat voor ons 
bewustzi jn vast staat . . 

N a eenige discussie wordt besloten, deze zaak ter tafel te 
leggen. 

(12) De Vertaling der K. O. in het Duitsch. Uwe Comm., 
het werk van die Comm. voor de vertaling der K. O. in het 
Duitsch op .onderscheidene punten vergeleken hebbende met de 
K. O. in het Engelsch en in het N ederlandsch, constateert qet· feit, 
dat·: 

a) waar geen def Comm. leden tegenwoordig zijn; 

b) waar geen lijst van gemaakte wijzigingen ons ter hand is 
gesteld; 

c) waar de middelen ons ten dienste staande zoo weinig zijn; 

d) waar de tijd ons gegeven z"Oo kort is, 
het ons onmogelijk is de Synode tot finale approbatie te 
adviseeren.' 

De Synode besiuit de Duitsche vertaling der Kerkenorde goed 
te keuren. (Zie Bi j lage X.) 

(13) De Vertaling der K. O. in het Engelsch, (Agendum, 
p.40). Hleromtl'ent wol'dt, na discussie over enkele termen, be
slaten om' het weik del' Commissie Inet dank aan te nemen, en 
de vertaling te approbeeren. (Zie Bijlage XL) 
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(14) Inzake "the individnal Communion Cup" hebhen we 
'eene instructie van den Kerkeraad te HuH, N. D. (zie Agendum, 
p. xxvii), alsmede een nagezonden instructie van Classis Grand 
Rapids West, luidende alsvolgt: . 

"De Synode spreke uit, dat, dewijl "The Individual Com, 
munion Cup" de symboliek van het Sacrament noodwendig ver
zwakt, daarom die individue~le cup eene uitzondering dient te 
blijven, en geen regel behoort te worden." 

Naar aanleidiJ;lg van deze instructies meeut uwe Comm. te 
mo~ten 'adviseeren : 

a) dat het eigenli jke besluit der vorige Synode diene gehand
haafd te worden, maar 

b) dat de voor ciat besluit aangegeven reden behoort te ver
vallen. 

Eesloten. 

(15) Protest van br. A. Stoppels tegen zijn Ketkeraad en 
Classis. De inhoud van dit protest gaat tegen de invoering van 
"the individual cup" in de gemeente, waartegen de broeder be
ginsel-bezwaar heefl. 

Uwe' Comm. meeut te kunnen volstaan met te aciviseeren, dat 
aan den broeder afsehrift gegeven worde van het besluit der 
Synode inzake "the individual cup." Het besluit luidt als voIgt: 

"Uwe Comm. adviseert in dezen geene bepaling te maken, maar 
het aan ,de wi j sheid der betrokken kerkeraden over te laten:" 

Eesloten. 

Ouderling A. Clevering sluit met dankzegging. 

DINSDAGMORGEN, 22 JUNI. 

ARTIKEL 27. 

Na het zingen vanPs. 68: 10, opent Ds. H. G. Bode met gebed. 
De N otulen worden gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 28. 

Aan de orde wOl;dt gesteld het Rapport der Comm. van Prae
advies voor Theologische School en Calvin College Zaken, bij 
monde van Rev. R. B. Kuiper. 
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Ret wordt vastgesteld en aangenomen als voIgt: 
(1 ) De Classis Ostlriesland vraagt de Synode om herziening 

van Art. 75, Acta 1918, aangaande het Thea!. Dept. van 
onze School te Grundy Center, Iowa. 

Gronden: 
1. De Synode vin 1916 gal hare toe stemming tot het oprich- ) 

ten van onze School zander het werk nader te omschrij-
ven, of schoon de mogelijkheid van' een Theo!. Dept. be
discusseerd werd en onze afgevaardigden openlijk· ver
klaarden dat we eene opleidingsschool voor predikanten 
bedoelden. Oak de Commissie, die benoemd werd om toe- ' 
zieht te houden op de Gl:undy Center School, op wiens aan
beveling wi j de ,gevraagd'e finantieele steun ontvingen, had 

\ 1100it iets op het Thea1. Dept. aan te merken. Wij meenen 
derhalve dat het Theo!. Dept. recht van bestaan heeft en 
dat het besluit van 1918 dienaangaande eene inbreukis op 
onze rech ten. 

2. Het apheffen van het TheoL Dept. zau een te zware slag 
zijn vaor de School als oak voar ooze gemeenten. \ Ret 
zal groo'te ontevredenheid en oneenigheid veroorzaken en 
het werk, dat in de laatste vier j aren door middel van de 
School met zoo goed gevolg gedaan is, zal 'groote schade 
~~. . 

~3. Onze situatie is wezenlijk niet veranderd sinds 1916. Grand 
Rapids heeft nooit en kan ook nu niet in onze behoeften 
ten volle voorzien. 

4. Wij zijn zedelijk verplicht te respecteeren die zoo rijkelijk 
vool' de School gegeven ·hebben, e11 dat weI met een oog 
oak op het Theo!' Dept. 

5. Andere kerkgenootschappen l1ebben meer dan eene Theo!. 
School, en dat tot zegen del' respectieve kerken, en wij ver
wachten dat dit ook bij 'ons zDO zijn zal. 

6 .. H.et is onze ovel'tuiging dat,. indien wi j het Theo!' Dept. 
opheffen, andere genootschappen voor een groot deel ons 
veld en Dnze mannen nemen. 

Aangaande dit punt is er een meerderheids- en~ een minder
heids-l'apport Het meerderheids-rapport luidt als voIgt: 

Uwe COl11m. meent dat de Synode niet dient in te gaan op het 
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verzoek van de Classis Ostfriensland (Agendum, p 14) om her
ziening van Art. 75, Acta 1918, waarin gelas! werd opheffing van 
het Seminarie te Grundy Center. 

Grand: 
De Classis Ostfriesland is in gebreke gebleven aan te too
nen dat de gronden waarop het besluit der Synode van 
1918 blijkbaar berust (zie Acta 1918, pp. 71, 72) onhoud
baar zijn. 

Het volgende minderheids-rapport werd ingediend door Prof. 
A Clevering: 

, Berwaarde Vaders en Broeders:-
Tot zijn leedwezen kan ondergeteekende, lid der Comm. van 

Praeadvies inzake Theol. School en College, niet instemmen met 
het advies van de andere leden der Comm. met hetrekking tot de 
instructies van Classis Ostfriesland, omdat de Camm. geen gron
den 'aangeeft waarom',zOQ geadviseerd werd en voorts betreffende: 

(1) Art. 75, Acta 1918 aangaande het Theol. Dept. der School 
te Grundy Center, Iowa, en 

(2) Aanslag voor de Theel. School. 
Wat het eerste punt betreft, herziening van Art. 75, Acta 1918, 

worden de volgende gronden genoemd, namelijk, dat: 
a) De geschiedenis klaarblijkelijk bewezen heeft dat de Theol. 

School te Grand Rapids in de behoeften van Classis Ost
friesland noch voorzien heeft fi~ch voorzien kan. 

b) De Classis Ostfriesland door den nood gedwongen voor 
meer dan twintig jaren telkens bij de Synode aandrong 
om hulp. 

c) De Glassis Ostfriesland voor geruimen tijd gebruik ge
maakt had van de Theol. Schoo1.te Dubuque, Iowa, en 'het 
Mission House in Wi"sconsin, om toekomstige bedienaars 
des Woords te verkrijgen. 

d) De Classis Ostfriesland zelf het initiatief nam tot verkrij
ging yan een eigen inrichting. 

e) De Classis Ostfriesland toestemming der Synode verzocht, 
verkreeg, en 06k toezegging va~ final1tieelen steun antving. 

f) De C1assis Ostfriesland er zich zeker van is da.! zi j bi j 
monde harer deputaten het hoofddoel - de opleiding voor . 
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den dienst des Woords ---!.... niet achterwege gehouclen heeft, 
maar ronduit uitgesproken heeft ten aanhoore der geheele 
Synode van 1916. Zij kan tot staving hiervan \\rijzen op: 

(1) De directe vraag die aan genoemde deputaten door 
Prof. Berkhof gedaan werd; 

(2) De "speeches" vap den Professor en anderen tegen 
twee inrichtingen voor de opleiding tot den dienst des 
Woords op dezelfde Synode (1916) alsook de mede
dE;eling van de deputaten der Clas'ses en anderen vaal' 
de eigene inrichting der Classis Ostfriesland ; 

(3) De getuigen die zelf gehoard hebben dat de dcputa
ten het ware doel der School uitgespl-oken hebben op 
de vloer der Synode van 1916. 

g) De. Classis Ostfrieshnd verpliCht is te respecteeren die
genen die zoo mildelijk vaar de school hunne gavel1 ge
schonken hebben, en dat vaoral met het oag op het Theo!. 
Dept. 

h) De Classis Ostfriesland er van overtuigd is dat, indien het 
Theo!' Dept. ophoude te bestaan, andere genootschappen 
voar een groat deel ons veld en onze mannen voor zich 
nemen zullen. 

Wat.het tweede punt betreft (Aanslag voor de Theo!. 'School 
te Grand Rapids) worde Classis Ostfriesland ontslagen. 

a) Daar zij een eigene Theo!. School heeft en onderho,udt; 
b) Dif eene .dubbele last zou zijn en niet te rechtvaardigen is. 
Aangezien die dingen genoemd·o:nder Punt 1 zoo zijn, acht 

ondergeteekende de gronden voor 't besluit der Synode 1918 tot 
opheffing van 't Seminarie te Grundy Center onhoudbaar en ad
viseert hij tot herziening van 't genomen besluit dezer Synode 
(1918). 

Na ernstige discttssie, waaraan oak door Rev. J. J. Hiemenga, 
President van Calvin College, en Dr. VV. Bode, President van 
de Grundy Center School, werd deelgenomen, wordt de volgende 
motie gepasseerd : 

De Synode bepaalt dat het verzoek van Classis Ostfriesland 
tot herziening van .Art. 75, Acta 1918, opnieuw gesteJd 'worde- in 
h;,mden van een Corum. van Praeadvies, met opdracht om te po
gen een voorstel te formuleeren waardoor bezwaren tegen het 
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besluit def Synode zoo mogelijk worden weggenomen, en waar
door een gemeenschappelijke overtuiging kan worden gewekt 
aangaande de, te volgen praktijlc 

De Comm. benoemd is: Ds. 1. Van Delien, Pres. J. J. Hie, 
menga, Dr. W. Bode, Dr. J. Van Lonkhuyzen, Dss. H. C. Bode, 
R B. Kuiper, en Ouderlingen J. Van Wyk en L. M. Breen. (Zie 
v'erder Art. 40.) 

V oor.ts wordt in behandeling genom en: . 
(2) Opheffing van het Preparatory Depannent van Calvin 

College. 
De Classes Hudson, Illinois, Orange City, Pella, en Sioux Cen

ter dringen aan op opheffing van het Prep. Dept. (Agendum, 
pp. viii-xii). Opheffingzou oak voldoen aan de instructie van 
Classis Holland voorkomend op p. xiv. Tach komen de instruc
ties van genoemde Classes niet geheel op hetzeHde ueer. Orange 
City verlangt bestendiging van de Sem. Prep. Course vanhet Prep. 
Dept. Sioux Center verlangt "radicale' opheffing van het Prep. 
Dept., de Sern. Prep Course incluis. De overige Classes zwij
gen van de Sem. Prep. Course.' Ret Curatorium stelt voor op
heffing van het Prep. Dept. met behoud van de Sem. Prep. Course 
tot 1924. (Report of the Board of Trustees), We bespreken 
eerst het Prep. Dept. afgezien van de Sem. Prep. Course, en 
daarnain het bijzonder de Sem. Prep. Course van het Prep. Dept. 

1. Preparatory Department. 

e 1) Uwe Comm. adviseert opheffing van hetPrep. Dept. 

Gronden: 
a) Het is niet de roeping van de Kerk als instituut dit on

derwijs te verschaffen; 
b) Billijkheid jegens ons volk dat op andere plaatsen Higb 

Schools en Academies opricht eischt dit; 
, c) De zaak van het Chr. Middelbaar Onderwi j s in Grand 

Rapids en omgeving zal geen'schade Iijden, aangezien de 
Grand Rapids Chr. High School Association gereed staat 
het Prep. Dept. over te nemen. 

Besloten. 

(2) Accepteert de Synode. voorgaand advies, dan stelt uwe 
Comm. voar: de eerste twee jaren van 11et Prep. Dept. terstond 
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op te ,heffen, het derde jaar in lUll.i, 1921, en het la~tste in Juni, 
1922. 

Gronden: 
a) De ChI'. H. S. Association te Grand Rapids denkt met de

zelfele g'eleide1ijkheid haar High School te comp1eteeren; 

b) Oak op andere p1aatsen zijn de ChI'. High Schools nag 
niet compleet. 

Besloten. 

(3) Seminary Preparatory Course van h~t Prep. Dept . 

. ( 1) Uwe Comm. adviseert de Sem. Prep. Course te 1aten 
voortbestaan tot J uni, 1924. 

G,'onde;': 
a) Bet is niet wenschelijk studenten dieT~eds een begin maa'k

ten met de Sem. Prep. Course weg te zenden naar andere 
scholen; 

b) Onderscheidene jonge mannen, sommigen ,gesteund door 
Classes, hebben reed? aanstalten gemaakt om in Sept. a.s. 
de Sem. Prep; Course aan te vangen. 

Besloten. 

(2) De Synode besluite tot opheffing van de Sem. Prep. 
Course van het Prep. Dept. togen Juni, 1924. 

Gronden: 
a) Een goede "classical course" aan eenige ChI'. Prep. School 

is voldoende voorbereiding ~ voar het College onderwi j s 
onzer toekomstige predikanten; 

b)Het behoud der Sem. Prep. Course zou neerkomen op on
nooeligedup1icatie: hetzelfde onelerwijs zou verschaft 

. worden aan de school der Kerken en aan de Chr. High 
Schools. 

Besloten. 

(4) ,s,cheiding van Theol. School eit Calvin College. 

Instructies van Classes Muskegon(Agendum,pp. vi., vii),Hack
ensack (Agenelum, p. xiii.), en Zeeland (Agendum, p. xiv.), heb
ben meer of minder dir-ect betrekking op deze zaak. Ook Classis 
Pella zinspeelt er op (Agendum, pp. x-xii .. ). We bespreken ze 
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onder vier hoofden, afdalend van het meef tot het minder raditale. 

1. Classis Muskegon verlangt dat stapp en genomen worden 
tot het organiseeren eener vereeniging die he~ C allege zal kunnen 
overnern-en. 

Uwe Comm. stelt voor VQorloopig het College te handhaven 
als kerkelijke inrichting. 

Gronden: 
a) Volgens Art. 1 van het Regl,ement voor Theo!. School en 

Calvin College, is het College voornamelijk bestemd voor 
opleiding van toekomstige predikanten; 

b) Vaar den bloei, om niet te zeggen het voortbestaan, van 
het College, dat veelszins nog iwak is, is dit noodig; 

c) Hoewel het niet de bepaalde roeping is van' de Kerk als in
stituut om een College in algemeenen zin te 'onderhouden, 
tach heeft zij het recht daartoe wanneer er voor den gees
telijken, bloei van het volk des Heeren behoefte aan zulk 
eene inrichting bestaat en eene andere organisatie de zaak 
nog niet ter han? neemt; 

d) Ous volk is niet rijp voo,r het organiseeren eener vereeni
ging voor Chr. Hooger Onderwijs. De Ked: moet nag 
een wijIe dienen als opvoedster van het volk. inzake het 
Chr. Hooger Onderwijs. 

Besloten. 

n. Classis Muskegon stelt voor afzonderlijke incorporatie 
van Theol. School en Calvin College. 

U we Camm. adviseert hiertae niet over te gaan' amdat de 
gronden vaar deze instructie aangegeven niet overtuigend zijn. 

Ret argument ontleend aan het begil1sel werd beantwoord on
der 1. b. Mocht de tijd komen dat eene vereeniging gereed staat 
net Callege over te nemen, dan zal. het vroeg genoeg zijn am tot 
afzonderlijke incorporatie over te gaan.. Ook hij eventueele aver
dracht van het College aan eene vereeniging, lean het vaarge
stelde endowment fund het eigendom blijven van de Kerk. Om 
aan liefhebbers der Theo!' School gelegenheid te geven iets bi j
zanders te do en vaar de school der Kerken, is afianderlijke iri
corporatie niet noodlg. De mogelijkheid bestaat thans reeds. (Dit 
als antwoord op gronden a), b), c), en d),Agendum, p. vii.). 

Besloten. 
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III. Nag stelt dezelfde Classis voor afzonderlijk beheer van 
Theol. School en College. Zij verlangt dat de Theal. School be
heerd wordt door een Curatoriurn bestaande uit een leeraar uit 
iedere Classis; het College door "een bestuur van 15 leden geko
zen door de Synode, 'leeraars en welontwikkelde 'laymen, good 
businessmen, College and University graduates,' die beter in 'staat 
zijn te oordeelen over College za:ken, en Curricula dan leeraars 
die nimmer zulk ~ene opleiding mochten. ,genieten." 

Uwe Comm. a'dvisee'rt ook hiertoe niet over te gaan. 

Gronden: 

a) Theol. School en Calvin College zijn zoo nauw a~n el
kander verbonden, dat zij vaor de goede orde van zaken 
noodig" door oon lichaam behe~rd moeten hli j ven ; 

b) De Classes hebben het recht predikanten die College en 
University graduates zijn als curatoren te kiezen, en zulke 
predikanten worden steeds talrijker in onze kringen; 

Ie) Het Curatorium bedient zidh reeds van een Finance Comm., 
die me'erendeels bestaat uit "good business men." (Zie "Re_ 
port of the Board of Trustees." . 

Besloten. ·(Zie verder Art. 29, 36. 
Ouderling Y. R. Mulder sluit deze zitting met dank

zegging. 

DINSDAGNAMIDDAG ZITTING, 22 JUNI. 

ARTIKEL 29. 

Ds. M. Van Vessem opent met gebed, nadat gezongen 15 

Ps. 105: 5. 
Voortzetting van het Rapport van Praeadvies voor T heal. 

School en Calvin College Zaki?n. (Art. 28.) 

IV. Classes Hackensack en Zeeland verlangen scheiding van 
de finant,en van Theol. School en College,allhans in zoover dat de 
aanslag der gemeenten gebruikt worde uitsluitend voor de Theol. 
School. . 

~ Ad-vies uwer Comm. is niet alzoo te doen. 
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Gconden: 
a) Zooals eerder, gezegd, de bestemming van het College is 

voornamelijk opleiding tot den dienst des Woords; , 
b) ,Ook afgezien van de Sem. Prep. Course van het College, 

hebben onze Kerken niet \'Ireinig belang bij den hloei van 
het College; 

c) Het College heeft vooralsnog groote behoofte aan den 
finantieelen steun der" kerken. '. 

d) Het argument dat finantieele scheiding, de' mogelijkheid 
open zou stellen voar het schenken van afzonderlijke, gif
ten aan de twee inrichtingen houdt geen steek, claar deze 
mogelijkheid reeds bestaat. 

Besloten. 

(5) Rapport van het Curatorium. 
Een zestal zaken in dit rapport voorkomend dien~n, naar 

het oordee! uwer Comm., door de Synode benandeld. 

(1) Post-Graduates. 
Uwe Camm. adviseert de door het Curatorium voorgestelde 

bepalingen, als voigt gewijzigd, vast te stellen: 
a) If theological students desire to take Ppst-graduate work 

at other 'institutions, they should inform the Board of, 
Trustees to that effect. 

b) As long as they continue their study elsewhere, they should 
annually apply to the Board of Trustees for renewal of 
the privilege of "speaking unto edification in the meetings 
for public worship." ' 

c) When they desire to consider a call, they must notify the 
Board of Trustees, which shall act according, to the rules 
and regulations established by Synod. 

Besloten. 

(2) Gebouw. 
De Grand Rapids' Chr. High School Association bood $20,000 / 

voor het oude Thea!' School gebouw met den grond daarbij be
hoorend. Ret Curatorium adviseert dell' prijs te stell en 'op 
$40,000, maar beveelt aan het geven van een rebate van $10,000 
aan genoemde Association. _ Uwe Comm. acht het niet raadzaam 
een rebate te schenken. Dit wei te doen zou den indruk geven 
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dat de Kerk aan de Grand Rapids Chr. High School Association 
een som 'gelds schenkt, wat blijkbaar niet billijk zou zijn jegens 
andere H. S. Associations- onder 011S yolk, die niets o~tvangen 
yan de Kerk. Ook meent uwe Comm. dat de prij s van $40,000 
aanmerkelijk te hoog gesteld is. Zij adyiseert den prijs te stellen 
op $25,000. Dit dunkt ons bil1ijk om de volgende redenen: 

a) Het gebouw, met den grond, heeft de Kerk oorspronke-
Ii j k ongeveer zooveel gekost; , 

b) Zoo wordt het verschil tusschen het bod .van de Chr. High 
School Association en den prijs voorgesteld door het Cura
torium midden door gesneden; 

c) Hoewel de Association een ge1ijk gebouw in den tegen
woordigen tijd niet zou kunnen optrekken voor $25,000, 
tach dient er mee gerekend dat de intrinsic value van het 
gebouw niet groat is, d.w.z. het heeft waarde aIleen voar 
de weinigen die het kunnen gebruiken; alsook hiermecle dat 
deze property jaarlijks der Kerk komt te staan op onge
veer $2,800 aan taxes, depreciation, en het niet ontvangen 
van de interest op de geldelijke waarde. 

Ret advies der Comm. wo'rdt aangenomen met deze wi j ziging, 
dat de prijs op $20,000 wordt gesteld, waardoor punt b) van de 
consideraties vervailt. 

(3) S alarissen. 

Uwe Camm. adviseert te besluiten als voIgt: 
I) Het salaris der Theol. Proff. te stellen op $3,000. 
2) Het salaris van den College President te stellen of $3,500. 
3) The salaries of the CoHege Proff. that have not reached 

the maximum established by the Synod of 1918, be raised 
$200 over and above the amount they were to receive in 
~1920~f921, 1921-1922, but that none shall receive less 
than $2,000. 

Ret advies ,cler Comm. wordt aanvaard met het volgende 
amendement ,gevoegd bi j punt 3) : 

"The maximum for the Literary Professors be raised to 
$2,700, to become immediately effective." (Zie verdet hierover 
Art. 42.) 

.4) Aangezien een beter systeem Vaal' de vaststelling-van de sa
o larissen der College Praff. -heel noodig is, vmrde aan het 
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Curatorium opgedragen om met behulp van den College 
President, een nieuwen rooster op te stellen vaor -de salari~ 
eering dezer Proff. naar hun rangen (ranks), als b.v. Pro
fessor, Associate Professor, Assistant Professor, I11struc
tor, Assistant .. Gronden: 
0) Het is billijk dat College onderwijzers beloond wor

den naar hunne verschi1Iende capaciteiten, en de ver
antwoordelijkheid hUllner onderscheidene posities: 

b) De meeste colleges van naam hebben een dergelijk 
systeem. 

BesZoten. 

(4) Budget voor1920-1921. 

Accepteert de Synode (3), dan zal het Budget voor 1920-1921 
moeten gesteld op $75,000. Met het oog hierop stelt uwe Comm. 
-voor: 

I) Den aanslag tot de volgende Synode te stellen op $3.50 per 
huisgezin per jaC).f. 

2) Het schoolgeld te stellen op $50. (Zie Art. 9 van het ge
wijzigde Reglement voor de Theo!. School en Calvin 
College. ) 

Besloten. (Zie ook Art. 42.) 

(5) Endowment Fund. 
Uwe Comm. 5teH vaor het advies van het Curatorium in dezen 

te accepteeren, en dat weI op de volgende gronden: ( . 
a) Het oprichten van een endowment fund is in dvereenstem

ming met pogingen de laatste 18 j aren gedaan om zulk een 
fonds te vergaderen. 

b) Bezitten we een endowment fund, zoo zal de aanslag lager 
Izijn dan anders het geval zal zijn. 

c) Een endowment fnnd van een mi!lioen zal de School plaat
sen op een soliede finantiee1e basis, wat noodig is met het 
oog op de waarschijnlijl<,heid dat de tijd zal komen wan
neer er heel wat minder geld in omloop is dan thans. , 

d) Daar het geld thans mailr ongeveer de helft van zijn nor
male waarde heeft, zal een endowment fund, nu vergaderd, 
waarschijnlijk in de toekomst veel meer waard zijn dan 
'thans. 
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e) Ons CoHege moet in het bezit zijn van een aanmerkelijk' 
endowm1ent fund om erkend te worden door de North Cen
tral Association. 

f) De bezwaren geopperd door de Classis Sioux Center (In
structie, pp. vii., viii. van het Agendum), houden geen 
steek. Ook na het opricilten van het endowment fundzal 
de School nog grootendeels afhankelijk blijven van den 
finantieelen steun van ons volk. En naar het· voorstel van 
het Curatorium behoudt de Kerk zeggenschap over het 
endowment fund. 

Eesloten. 

(6) P enningmeeste? 

De Camm. adviseert ap het voorstel van het Curatorium niet 
in te gaan, omdat er geen genoegzame grand bestaat den Pen
ningmeester te verzoeken zijn werk neer te leggen. 

Eesloten. 

Voorts wordt door de Synode besloten het salaris van den Pen
ningmeester voortaan te brengen op'$700 per j'air. 

(6) Het voorgestdd Reglement voor de Theologische School 
en Calvin College wordt vastgesteld en geapprobeerd als 
voIgt; 

ART. 1. 

De Theologische School en Calvin College der Christe1ijke Ge
reformeerd~ Kerk (met het daaraan verbonclen Preparatory De-:
partment) is bestemd vaor de opleiding van toekomstige Bediena
ren des Woords. Van het onderwijs in het College kan ook ge
bruik worden gemaakt door hen, die zich den Dienst des Woord ') 

. niet ten dod stell en. 

ART. 2. 

Deze Inrichting is gevestigd te Grand Rapids, Mich. 

ART. 3. 

Deze Inrichting staat onder toezicht van een CuratoriulTI, be
kend onder den naam van "Board'of Trustees of the Theological 
School and Calvin College at Grand Rapids, Mich." Dit Cura
torium werkt naar een Reglement door de Synode vastgesteld. 



I 
\ 

I 

i 

Ii 

ACTA SYNOD! 1920 '43 

ART. 4. 

Tot Professoren en Instructors aan deze Inrichting kunnen 
aIleen 'benoemd worden personen van, Gereformeerde belijdenis. 
(Zie ook Acta Synodi, 1910, Art. 56, VII., b en c.) Bij aanvaar
ding van de bepoeming zal de benoemde, indien hi j zulks niet is; 
lid der Christelijke Gereformeerde Kerk worden. Ais bewijs van 
instemming met-de Formulieren v.an Eenigheid moeten de Profes
soren en Instructors deze onderteekenen. 

ART. 5. 

Ret Curatorium benoemt de Professoren en Instructors van' 
het "Preparatory en College Department" en draagt bij even
tueele ,vacature of vaor een nieuwen leerstoel in de Theologische 
School, een of meer personen aan de Synode voor, geschikt "ge
acht voor de betrokken vakken. 

ART. 6. 

Aan deze Inrichting zal het onclerwi j s dienst-baar gemaakt 
worden aan het doeI, dat in Art. 1 staat uitgedrukt, weshalve on-I 
derwi j s moet gegeven worden in die vakken, welke in het "Pre
paratory Department" van een CoHege onderweien worden, voor 
den tijd van vier jq.ren; daarna vier jaar College, en eindelijk drie 
jaar Theologie. . 

De regeling der ,"courses" in het "Preparatory Departinenf-~ 
en in het College wordt vastgeste1d door het Curatorium vp advies 
van den Preside"\t en de Faculteit van het College. 

De Seminary Preparatory Course wordt vastgesteld door het 
Curatorium op advies van de Theologische Facuheit en den Presi
dent en de Faculteit van het College. 

De course in de Theologie wordt va~tgesteld door het Cura
torium op advies van de, Theolo.gische Faculteit. 

Ret schoolj-aar zal verdeeld worden in twee semesters. 

ART. 7. 

Tot de lessen van het "Preparatory Department" worde'n toe
gelaten die blijkens certificaal het onderwijs van den achtsten 
graad hebben genoten, of na afgelegd examenblijken in staat te 
zjjn de 1e:ssen aan deze Inrichting te kunnen volgen. ' 
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Tot de lessen in het College worden 'toegelaten, die een di
ploma hebben van het "Preparatory Department" of wat daar
mede gelijk staat. 

. Tot de lessen van het, Theologisch Department worden toege
laten die een diploma hebben van de Sem. Prep. Course van het 
College, 0'£ van eenandere inrichting van onderwijs, aanwijzencie, 
dat hij een CtWSUs heeft doorloopen van gelijke waarde als de 
Sem: Prep. Course. 

Indien hij iulk een diploma niet bezit, kan hij tot de studie in 
de Theologie worden toegelaten" onder nadere regeling def Theo
!ogische Facu!teit. 

Een ieder die va or het eerst ingeschrevel1 ''Irenscht te worden, 
moet voorzien zij'n van een getuigschrift van goed zedelijk ge
drag van bevoegde authoriteit. 

Hij die voor leeraar opgeleid wenscht te vl'Orden moet getuig
schrift hebben van zijn kerkeraad, dat hij lidmaat is in voHe ge
meenschap" gezond in het geloof, en onbesproken in den wandel. 

ART. 8. 
De studenten, aan deze Inrichting toegelaten, zul1en zich ge

dragen zooals het Christenen betaamt; ze- hebben zich te onder
\-verpen aan het Reglement der School en vastgestelde bepalingen 
del' Faculteiten-. 

De discipline voor het Theo!ogische Departement wordt uit
geoefencl door de Theo10gische Faculteit onder nadere approbatie 
van het Curatorium; voor het College Departement en (Prep. 
Dept.) berust de discipline bij de Facu!teit van het CoHege, even
eens onder approbatie van het Curatorium. 

ART. 9. 
De Tuition fee voor aUe departementen dezer Inrichting be

draagt gemidde!d $50.00 per jaar. te beta!en aan den Penning
meester in twee tenni j nen, n.1. de helft op den eersten dag van elk 
semester. 

De Tuition fee voor wie west van de Mississippi en oost van 
de Ohio River hun domicilie hebben, wordt bepaa!d op$25.00 
per jaar, te betalen bij de op~ning der lessen. 

Studenten uit Montana, Wyoming" Colorado, New Mexico en 
plaatsen west van deze Staten, worden vrijgesfeld van Tuition 
fee. . 
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Wanneer uit sen huisgezin twee studenten de lessen volgen, 
bedraagt de Tuition fee voor ieder: $33.00 per jaar. 

ART. 10. 

De bevordering tot een hoogere klas zal plaats h~bben na een 
geslaagd examen, .afgelegd op tijd enwijze, bepaald door de rege
ling van het Curatorium . 

. ART. 11. 

Diplomas worden verstrekt na welgeslaagd examen aan allen 
die in de verschillende departementen de vciorgeschreven courses 
hebben doorgemaakt. De graduates van de Preparatory School 
betalen $5.00 ex~men geld, en die van het College en het Theolo

. gisch departement betalen $lO.00examen geld, eer hun een di
ploma verstrekt wordt. 

ART. 12. 

Aileen aan studenten van het tweedeen derde jaar Thwlogie, 
zal ITa we1geslaagde preek-proe"e, ge1everd voor de Faculleit, 
vrijheid 'gegeven worden om in de gerneenten een stichtelijk 
woord te spreken. Het tweede j aar Theologie wordt beschouwd 

, als te' begi~nel1 'bij de opening del' lessen in September. 

ART. 13. 

Het school j aar loopt van den eersten vVoensdag in Septem
ber tot de tweede w~ek in Juni, met twee weken Kerstvacantie, 
en een we~k Paaschvacantie.' 

ART. 14./ 
. Aan de Theologische Faculteit word! opgedragen de studen

ten van het Theologisch departement, en aan de College Facul
teit die van het College, jaarlijks aan huis te bezoeken (en het 
Prep. Dept.) om met hen te spreken over hunne geestelijke 
belangen. . 

ART. IS: 

DitReglement mag alleen gewijzigd worden <loor de Synode, 
of door het Curatorium onder approbatie van de Synode. 
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(6) Uwe Comm. vestigde de aandacht er op dat, zoo de Synode 
besluit tot opheffing vall het Prep. Dept., alles in dit Regle
ment wat betrekking heeft 'op dit Dept., verv"lt. 

Beslaten. 

(7) Overige Instructies betreffende Curatarium, Theal. Schoal 
en het C allege. 

1. De Synode verandere de. bepalingen inzake CuratorilJ.,m 
Contractum en de'Februari vergadering alzQo, -.{Acta" 1918, 
Hoo.fd;art. 33, neven-art. 12, p. 36.) 

(1) dat dit lichaam in de toekomst zal samengesteld worden 
uit de heHt Y~m de curators" van iedere Classis een. 

(2) dat het agendum van de te verhandelen zaken minstens 
drie weken v66r de te houden Februari vergadering a~tn 
a:l- de Curatoren gezonden warde. . 

(3) Dat aan de Curatoren in absentie een voUedig gemoti
veerd rapport van de verhandelingen van' Cur. Con
tractum gezonden warde om met drie weken aan den 
Secretaris kennis te geven van goedkeuring of afk'euring . 

. M otieven:-
a) Omdat het recht en billijk is ·dat alle Classes op de ver

gadering van Cur. Contractum vertegenwoo~digd zijn. 
b) Omdat de Classes die ntl niet vertegenwoordigd zijn 

groat belang hebben bi j de besluiten die op het Cur. Con
tractum genomen worden, en dus oak een stem behooren 
te hebben in de overwegingen die tot die besluiten leiden. 

!c) Het bezwaar dat dit veel zal kosten weegt niet op tegen 
de belangrijkheid van de zaken die aldaar besloten worden. 

d) De verlenging van twee tot drie weken is noodig opdat 
de Curatoren in absentie de noodige ti j d hebben om ge
noemde bes1uirten te overwegen.-Classis Sioux Center. 

U we Gommissie adviseert: 
1) De punten 2 en 3dezer Instructie te accepteeren. Grand: 

H·et algemeen, en in sommige gevallen groot, belarig del' 
z"ken behandeld op deze vergadering. 

2) Punt 1 te laten vallen. Granden: 
a) In sommige gevallen is er zeer weinig werk te verrich

ten door de vergadering van hert Curatoriurll Con
tractu111. 
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'b) Het accepteeren van 2 en 3 maakt het accepteeren van 1 
minder noodig. 

c) De uitvoering zou veel geld kosten. 
Besloten. 

II. Indien de Synode besluit tot de radicale opheffing van het 
Preparatory Department, er regeling gemaakt wordt in het Col
lege vaor een volledige cursus in de N ederlandsche taai, zDoals 
dit noodig is VOQ1- Ollze a.s. predikanten.-Classis Sioux Center. 

De Classis, overwegende dat nog slechts enkde jaren geleden 
de Synode stapp en nam tot verbetering van het onderwijs in de 
N ederlandsc:he taal aan QDze Sohool te Grand Rapids, voor de 
aanstaande Candidaten in de Theologie, wat met het oog op de be
hoeften onzer Kerk oak Ieer noodig was, verneemt met Ziorg dat 
het Curatorium nu reeds met zoo veel haast die taal uit de School 
dring!, dat binnen den tijd van enkele jaren van de Candidaten 

. niet meer kan noch mag verwacht worden in de N ederlandsche 
taal voar de gemeenten te kunnen optreden, dewijl daar tach nag 
voor een langen tijd behoefte aan zal blijven bestaan. Daarom 
dringt ze er bij de Synode ernstig op aan daar weer zoo spoedig 
mogelijk verandering in aart te brengen. Vopr de aanstaande Die
naren des Woords stelle ze vast: (1) de hoeveelheid van onder
wi j s dat ze in de voorbereidings-departernenten in de N ederland·
sche tacal als studievak moeten ontvangen: (2) de vakken der 

. Theologie, waarbij de Nederlandsche taal als voertuig moet wor
den gebruikt. 

Deze regeling kan onze K·erk waarborg geven, dat een groat 
aantal onzer Hollandsche gemeenten straks niet veor een onovef
komelijke moeilijkheid komt te staan.-ClassisOrange City. 

Het "dvies uwer Camm. is: de Synode drage aan het Cura
torium op er voor t,e ZOl'gen dat onze toekomstige predikanten ge- -
noegzaam onderwi j s in de Nederlandsche taal ontvangen. 

Besloten. 

III. De Classis Sioux Center adviseert de Synode te be
sluiten dat vooreerst het getal Proff. niet vermeerderd worde.~ 
( Agendum,p. xiii.) 

Uwe Comm. is van oordeel dat inzonderheid de gronden a"en b 
vaor deze instructie van gewicht zijn. Toch meent zij te moeten 
'adviseeren op deze zaak niet in te gaan. 
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Granden: 

a) Van h~t Curatorium mag vertrouwd.',dat het geen nieuwe 
. Proff. zal benoemen, tenzij zulk5 bepaald noodig is; 

b) Een besluit als verlangd in deze instructie zou den bloei 
del' School eenigermate kunnen belemmeren. 

Beslaten. (Zie verder Art. 36.) 

ARTIKEL 30. 
Ouderling Zylstra sluit deze zitting. 

WOENSDAGMORGEN ZITTING, 23 JUNI. 

ARTIKEL 31. 

De vergadering wordt ge~pend met het zingen van Ps. 81 :12' 
en gebed door Ds. J. Holwerda. . 

Ds. J. Smitter neem't zitting in de plaats van Ds .. F. Doezema. 
en Ds. J. B011wsma voor Ds. E. J. Krohne. Beiden betuigen 
hunne instemming met de Openlijke Verklaring. 

De N otulen der zittingen van Dinsdag worden gelezen en 
goedgekeurd .. 

ARTIKEL 32. 
Tot Regel wordt gemaakt. dat broeders, geen afgevaardigden 

ter Synode, die in sommige gevallen benoemd worden als leden 
van Commissies van Praeadvies, daarin slechts zitting hebben-met 
adviseerende stem. 

ARTIKEL 33. 
Ret Rapport der Camm. van Rouwbeldag wordt gelezen,. aan-. 

genomen en goedgeke11rd. (Zie Bijlage XIV.) 

ARTIKEL 34. 
Aan de orde wordt gesteld het rapport der Comm. voor Prae~ 

r advies voar Buitenlandsche Zending, rapporteur Dr. -R. Beets 
I·. Het wordt vastgesteld en aangenomen als voIgt: 

.1"- Eerwaarde Broede1's;-

Uwe Comm. heeft'de ee'r en het genoegen te rapporteeren dat 
zij in overweging nam het Rapport bnzer Deput,aten voor de Hei
den Zending, (het eerste st11k), en het Rapport der Broeders H11i~ 
zenga en De Kame, (Agendum, pp.81~151.) 



ACTA SYNODI 1920 

Ook werden overwogen de vo~gende 'voorstellen van het 
Agendub, p. xviii. v. v. 

Cl. Hackensack: "Synod is urged to tike up a foreign mis
sion field or fields at once, and the fields chosen to', be worked in 
co-operation with already existing missions." , 

Cl. Illinois, gesteund door CI. Grand Rapids Oost: "Classis 
proposes to Synod to begin our missionary extension work by 
seeking co-operation for a number of. years with existing mis
sionary posts in .the field(s) that maybe selected by Synod. Thi" 
co-operation -to consist in paying the salaries 'and other expenses 
of a number of missionaries to be designated by Synod for this 
purpose, and who shall labor at such posts and at the same time 
make further study of the fields as a whok" 

ct. Sioux Center verzocht de Synode in overweging te nemen 
de wenschelijkheid en mogelijkheid van samenwerking in ieder 
van die velden door twee zendelingen met de U. P. Church in 
Afrika, en met de Refoi-med Church in China, onder zulke voor
waarden als voor on5 niet onaannemelijk zijn, om dan de vol
gende Synode, nadat rapporten van de velden ontvangen zijn, 
over te gaan tot het kiezen van een Zendingstenein. Macht de 
Synode al200 besIuiten, dan worde aan de Synodale Zendings
deputaten opgedragen om met. de betrokken Kerken de noodige 

. regelingen te maken. 

Uwe Comm. kwam tot de vo1gende conclusies, die ze uwe 
vergaderin'g ter gaedkeuring aanbeveelt: 

(1) De Synode spreke haregoedkeuring uitinzake de actie 
der Zendings-deputaten betreffende Dss. Huizenga en De Kame,. 
zooals omschreven in het Rapport des Boards, Deet I. 

Eesloten. 

(2) Onze Kerk beginne het werk der Zending in China, en 
niet in de Sudan. 

Redenen tegen het kiezen van de Sudan (vgl. p: 92 van. het 
, Agendum) : . 

a) Zendingswerk in het hart van een reusachtig groot land,. 
met slechte verkeerswegen, levert allerlei practlsche moei- I 

lijkheden.op. 
h) Gevaar van politieke complicaties. 
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c) Weinig of geen gelegenheicl voor het onderwijzen van de 
kinder.en del' ze,ndelingen. 

d) De vulkeren in de Sudan behooren tot de typen van men
scheu van welke niet het meest verwacht kan worden in 
het Rijk Gods. 

e) Het klimaat levert ernstige bezwaren. 
f) De nauwe samenwerking met Kerken van mi.n zuivere be

lijdenis aan de Sudan United Mission verbonden, vervult 
ons met vrees voor'het behouden en propageeren van anze 
Geref. beginselen. 

Gronden voar het prefereeren van China (vgl. Agendum, 
p. 90 ff.) : . 

a) De'rijke taal en literatuur der Chineezen. 
b) Het gezond klimaat. 
c) Betrekkelijk goede reisgelegenheden en communicatie per 

telegraaf. 
d) Strategische beteekenis van het land en valk van China. 
e) Gelegenheid tot het opvoeden van de kinderen der zende-

lingen. . 

f) De conservatieve, intellectueele geest der Chineezen harmo
nieert meeT met den aard ouzes yolks dan de emotioneele 
natuur der Afrikaansche inboorlingen. 

Besloten. 

Dr. J. Van Lonkhuyzen biedt der vergadering het volgende 
voorstel aan met betrekking tot de keuze van China als 0115 

Buitenlandsch Zendingsveld: "De Synode verklaart het bovenge- . 
noemd besluit in dezen zin, dat we allereerst pagen om in China 
onzen nieuwen buitenlandschen Zendingsarbeid te beginnen." 

Nadat dit voor~tel w~rdt verworpe~, verzoekt Dr. Van Lonk
huyzen dat het als zijne opvatting van het bovengenoemd besluit 
der Syn~de·in de Acta worde opgenomen. 

(3) In China kieze onze Kerk bij voorluur de provineies 
Fukien of Honan, beschreven respectievelijk op bl. 143 en 150 van 
het Agendum. . 

Besloten. 

( 4) Onze zendelingen arbeiden in de eerste twee. of vier 
jaren liefst in overleg met-<eene ,Kerk van ·Gereformeerde' belijde-
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nis op het zendingsveld in den geest van het voorstel van Classis_ 
Illinois en Classis Grand Rapids Oost. . 

Besloten. 

(5) De uitzending geschiede zoo spoedig mogelijk, in . den 
geest van het voorstel van Classis Hackensack De nadere rege
ling en uitvoering wordt gelegd in handen ouzer deputaten vaor 
de Heiden Zending, doch de finale beslissing der locatie verbli j It 
aan de Synode. . 

Beiloten. 

(6) Het maximum getal arb eiders uit te zenden "oor de 
Synode van 1922 is zes. De Board der Heiden Zending handele 
naar omstandigheden wat het precies getal der uit te zenden ar
beiders aangaat, en den ti j d van afreize. 

Besloten. 

(7) Aan den Zendings Board warde opgedragen roepende 
kerken te 'llerllrijgen, die zich aansprakelijk stellen voor het salaris 
der Dienaren des Woords en andere arbeiders. in den geest der 
bestaande Zendings Orde . 

. Besloteu. 

(8) Zen dings Secretaris. In betrekking tot R\tpport V. van 
het Agendum inzake cen secretaris speciaal -tot bevardering der 
belangen der Zending, constateert uwe Comm. het volg~nde: 

1) Dat de argumenten tegen het aaristellen van zulk een func
tionaris ons niet steekhoudend toeschi j nen, dClrar het Geref. 
kerkverband genoegzame ruimte biedt, waar het 't profijt 
der kerken geldt, dat een Dienaar des Woords zich speciaal 
wijde aan de belangen der Zending die heel de kerken
groep aangaan, gelijk we reeds deden ten opzichte der be
langen onzer School. 

2) Dat onzes inziel1s dringende behoefte bestaat aan het aan
stellen van een zendings secretaris, gelijk reeds meer dan. 
eens aange'vraagd door onze Zendings-deputaten, die toch 
geacht kunnen worden het beste met de zaak op de hoogte 
te zijn. 

Gronden hiervoor groepeeren zich onder de volgende 
punten: 
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1) In verband met de Zendings-deputaten of Board zelve. 
Met het Gog op de uitbreiding val]. het zendingswerk ver
bonden met het openen van een zendingsveld - in het 
buitenland, wordt het schier onmogelijk voor de depu
taten om voldoende op de hoogte te blijven, tenzij zij 
steeds voorgelicht worden door iemanddie al zijn tijd 
kan besteden om de zendingszaak administratief te be
hartigen. 

2) In verband met de zendelingen. Het is noodig.dat onze 
Zendings-deputaten eon hebben tot wien dezendelin
gen in hunne eigenaardige .ffioeilijkheden kunneii gaan 
om met zoo iemand te raadplegen. De aangewezen per
soon is de secretaris. 

3) In v·erband ,met zendil1gsboards van andere genoot
schappen. Door huitenlal1dsche zending komen wij 
nog meeT zelfs dan in anze Indianen' Zen ding in contact 
met ,andere Zendingsboards, en de aangewezen per-, 
soon is de Secretaris om zulke Zendings-conferenties 
te bezoeken. 

4) In verband met de Kerk zelve. Er is v'eel zendingswerk 
van aQgemeen belang dat van den Zendings-secretaris 
gevraaga wordt. Veel meer zoude men van hem kun- , 
nen vragen am den zendingsgeest te vermeerderen, zoo
als het schrijven van zendings::-literatuur en inspireeren 
van j 6ngelieden, het inlichten van gemeenten, het spre
ken op Zendingsfeesten, het oprichten van Zendings
vereenigingen, waar zulks door eigen leeraars en kerke
raden niet kan gedaan worden. 

Verder' zal de uitbreiding van het zendingswerk finan~ 
tieel heel wat meer van de Kerk eischen, en waar wi j 
geen kerkelijk budget hebben, zal de dienst van den 
secretaris ook hierin gevraagd worden. 

Daarom 'beveelt uwe Comm. del' Synode aan om een Zendings
secretaris te benoemen, speciaal verbonden aan den Board der 
Heiden Zending, dochook belast met het bepleiten en bevorderen 
der belapgen der Inwendige- en J oden Zen ding. 

Besloten. 

De nadere I'egeling van arbeid en vasts telling van salaris en 
nomineering van een drietal wordt gesteld in handen van de 
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Comm. van Praeadvies, om verder daarover te rapporteeren. (Zie. 
verdeI' Art 54,) 

(9) De Synode Iegt tel' tafel, (Art 17 dezer Acta), een 
schrijven dd. 12 Mei, 1920, waarin de Heel' J. 'lV. Gunning, na
mens de Utrechtsche Zendings -Vereeniging,' aan onze K.erk een 
deel van haar Zendingsveld op"het eiland Nieuw-Guinea aanbiedt, 
en belooft om eventueel heel haar Zendingsterrein op N., G. aan 
0113 over te dragen. 

Ret was t' advies del' Camm. Nieuw Guinea niet -rus zendings
veld te kiezen. Gronden: 

a) De vorige Synode beperkte de Comm. van onderzoek tot 
M;dden Afrika en China. Daardoor is de Kerk bearl.>eid 
en rijp geworden voar eene keuze tusschen deze twee vel
den, en daarvoor zijn de gelden verzameld. 

b) De Kerk is als geheel niet genoegzaam bekend met Nieu\v
Guinea om het tot zendingsveld te kiezen. 

Ouderling Wibalda sluit deze vergadering met dankzegging. 

WOENSDAGNAMIDDAG ZITTING, 23 JUNI. 

ARTIKEL 35. 

Nadat de Synode Ps. 89: 8 heeft gezongen, opent Ds. N. GeI
derIoos de vergadering met gebed. 

Ds. H. Walkotten, Ds. W. Kuipers en OuderIing R. Kooy 
ontvangen, na betuiging van insternming met de Openlijke Ver
klaring, zitting ;n plaats van Ds. M. Van Vessem, Ds. D. R. 
Drukker,-en Ouderling H. Daane respectievelijk. 

Ds. J. c. M'onsma spreekt de Synode toe in 't belang van de 
voorgestelde "Christian Daily." 

ARTIKEL 36. 

Ret rapport der Comm. van Praeadvies voar Theol. School en 
Calvin College Zaken (Artt. 28, 29), wordt voottgezet. 

N a discussie van het Rapport del: C ammo voor de Examina, 
pp. 1-25 van het Agendum, wordt het volgende vastgesteld en 
geapprobeerd: 
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§l. De vraag of beide het bestaande School examen en het 
bekende Classicaal of peremptoir examen noodig geacht moeten 
worden, dient bevestigend beantwoord .te worden .. Het School
examen blijve over het geheel genomen wat het is; aUeen, men 
stelle de Faculteit, in hare respectieve Literarische en Theologi
sch 'secties in het bezit van het bi j de onderwi j s-taak uiteraard be-~ 
boorend recht van bevordering en van promo tie van de Academie, 
het College en de Theol. School respectievelijk. Het Curatorium 
vinde zijn taak in het behartigen van de breedere adminish-atieve 
aangelegenheden del' dubbele inrichting; in het toezicht houden 
op het onderwi j s in Academie, College en Theol. School ver
strekt met het Gog op de confessioneele zuiverheid, en op den le
venswand~l del' professoren, en vorme alzoo de band tusschen de 
in zoo innig verband staande respectieve organisaties van Kerk 
en School. 

§2. Wat de Theol. School betreft, komtbij deze taak van het 
Curatorium in het algemeen een dubbele werkzaamheid. V oor
eerst verleene het aan die theolog-ische studenten die bewijs over
leggen van geslaagd te zijn voor het examen eerste jaar, preek
consent, na een bij ieder afzonderlijk ingesteld en bevredigend af
geloopen praktisch onderzoek naar hun geestelijke geschiktheid 
tot he{ proponeeren. Deze zaak raakt niet de School als zoodanig, 
maar de Kerk, en ligt derhalve op den weg van de Curatoren als 
de ketkelijke Deputaten voor 'de zaken del' School. Ten tweede 
steBe het Curatorium, die theologische studenten die bewijs oVer
leggen van met goed gevolg het eindexamen in de Theologie te 
hebben afgelegd, en hunne begeel'te daarnaar te kennen geven, 
candidaat tot de Heilige Bediening, na hen met gunstig gevolg 
onderzocht te hebben, ieder afzonderlijk, opzichtens hunne mo
tieven tat het staan naar h~t ambt van Dienaar des Woords, hunne 
overtuiging omtrent de roeping Gods tot dit ambt en hun geeste
Ii jke bevoegdheid. De beroepbaarstelling is wederom een kerke
lijke aangelegenheid, gelijk het examinatie- en bevordel'ing- en 
promotie--recht een zaak del' School; waarom de beroepbaarstel
ling verplijve, evenals het verleenen van preekconsent, aan het 
Curatorium. 

§3. ·Ontvangt en aanvaardt de aldus beroepbaargestelde de 
roeping eenel' gemeente, zoo onderz.oeke de ClaSSlS waaronder de 
roepende gemeente ressol'teert, den Candidaat ovel'eenkomstig 
Art. 4 K. O. ten Qverstaan van de Deputaten 'ad examina van dl'ie 
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genabuurde Classes. Het school-examen behoeft niet hel'haald: 
trouwens D_eputaten van heel de kerkengroep, een tweetal Depu
taten der eigen Classis inbegrepen, hebben alreede bij de beroep
baarstelling zich aangaande de wetenschappelijke bekwaamheid 
van den candidaat voldaan verklaard uit hoofde van het getuige
nis den candidaat door eigen kerkelijke School verstrekt. D,e can
didaat legge op de Classis bewi j s over van geslaagd eiridexamen 
in de Th,ologie, van de beroepbaarstelling door het Curatorium, 

,en van roeping door de gemeente met bewijs van aanvaarding' 
daarvan, a1sook attest -def gemeente .waarvan hi j lid is. 

§4. Wat de Classis, eer zij den candidaat tot de bevestiging 
in het ambt toelaat, noodzakelijk weten moet, en door het school
examen niet uitgebracht is, en bij verleening van preekconsent en 
bij beroepbaarstelling door het Curatorium slechts ten deele open
baar werd, is of de candidaat zoowel in -praktisch opzicht ais we
tenschappelijk, geschiktheid voor het predikambt bezi!. Ten einde 
zich hieromtrent te vergewissen, stelt de Classis in haar peremp-, 
toir examen een onderzoek in voor de volgende zaken: 

(1) DOGMATIEK. 

(2) PRACTICA. 

Onder dit algemeen hoofd vallen drie zaken t.w. (a) God
zaligheid; (b) Motieven tot het zoeken van het predikambt; 
(c) Proeve van inzicht in de praktijk van het herderlijk leven. 

Om met het eerste 
(a) Godzaligheid te beginnen, het is van de grootste betee

kenis beide voar den candidaat en voor de Kerken _ voar de aan
dacht te houden, dat tot geschiktheid tot het predikambt meer van 
noode is dan bloot wetenschappelijke toerusting, en bewijs van een 
Kerkeraad dat de geattesteerde gezond is in het geloof en onbe
sproken in den wandel. Uwe Commissie kan volstaan met de enkele 
opmerking, dat een Dienaar des Woords niet alleen een leerend 
en regeerend voorganger del' kudde maet zijn, waartoe schoolsche 
vonning veelszins bekwaamt, maar oak een voorbeeld van god
zaligheid, waarin de schapen de leer die' naar de godzaligheid is 
en die de leeraar van den kansel hun voorhoudt, belichaamd zi'en, 
en dat zij daarom te- eerder zuBen navolgen in eigen leven. Doeh 
niet aHeen om de trekkende maoht die van het navolgingswaardig 
voorbeeld uitgaat, maet de Dienaar des Woords in godzaligheid 
uitmunten, -maar ,oak om in staat te zijn het geestelijke leven ,cler 
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kudde te verstaan en daaraali, met name in het geval van onge
zonde toestanden, herstellende en versterkende lei ding te geven. 
Ret baat niet te zeggen, dat men bij geestelijke leiding en ver-·
zorging het vVoord Gods dat men kent slechts heef! toe te passen; 
zander zelf een betrekkelijk rijke ontwikkeling van het geloofsl~
yen doorgemaakt te hebben, is men buiten staat, zoowel om een 
juiste diagnose te maken van de geestelijke kwalen, die de kudde 
kwel1~i1, als om tot zuivere en nauwkeurige appreciatie te geraken 
van de waarheid van Gods Woo rd. . 

Overlegging van lidmaatsattest in optima forma is daarom 
niet voldoende. Men stemt immers toe dat elk die als lidmaat er
kend kan worden, daarmee nag niet geesteli jk bevoegd is am als 
voorganger op te treden, aangenomen voldoende kennis. Zoo het 
Curatorium bi j het geven van preekconsent en -beroepbaarstelling 
oak reeds nadruk op dezen praktisohen eisch tot het predikambt 
gelegd heeft, en de theologische professoren bij gelegenheid op 
datzelfde aanbeeld geslagen hebben, is dit ongetwijfeld een stu
dent behulpzaam geweest om aan dezen ernstigen eisch van de 
Heilige Bediening te voldoen. Het is wellicht overbodig de lijnen 
vah' een onderzoek naar den eersten eisch van Practica uit te 
stippelen. Wijs zou het zijn dit eerste stuk van Practica op te 
dragen aan een der oudste en ervarendste predikanten der Classis. 
En 'juist wijl het een practisch onderzoek is, zal de wijze grooten": 
deels bepaaJd worden door de persoonlijIoheid van den onder
vrager. 

(b) Matieven tot het zaeken van het·Predikambt. Niet elk 
die geestelijk uitmunt, behoeft"predikant te worden. De vraag is 
daarom in de tweede plaats wat den candidaat bewogen heeft naar 
het ambt van de Heilige Bediening te staan. In verband met. dit 
tweede stuk van Practica kan gevoegelijk onderzocht worden naar 

. des candidaten beschouwing van het ambt. Zonder een zuivere 
ambtsbeschouwing zal hij allicht door motieven geleid worden 
die even onzuiver zijn als zijne opvatting vanJ1et ambt. Niet ge
noeg kan een candidaat er zich van doordl-ingen en kunnen de 
Kerken er rekening mee houden, dat het ambt van Dienaar des 
Woords zeer wezenlijk: onderscheiden is -in beginsel, aard en 
doel van maatschappelijkeberoepen en bedrijven. Zoo eenig 
d1s de Kerk is in het midden van de menigte vereenigingen en 
corporaties onder mensc'hen opgericht, zoo eenig is de ambtsbe
diening in de Kerk, 'en weI bijzonderlijk het ambt van hem, die 



ACT A S y NOD I 1920 57 
. --- -----'--"'---'~---=-'----~-'-------=-: 

zieh zijn leven lang en uitsluitend wijdt aan de Heilige Bediening. 
Wie met dit geheel eenig karakter van het ambt in de Kerk geen 

, rekening haudt, zal.mogelijk teleurgesteld worden en in groo·t ge
\'aar zijn zich bij zijn arbeid te laten leiden door beginselen die 
met zijn ambt in strijd, en op het terre!ll def Kerk contrabande 
zijn. In verband" met motieven kan den candidaat oak ae vraag 
worden gedaan naar zijn overtuiging dat God hem riep tot den 
Evangelie-arbeid. De vraag naar Goddelijke roeping dient niet 
op den achtergrond te geraken, a1 dient er aan herinnerd -ciat onze 
opv,atting dier roeping gezond Bijbelseh en niet ziekelijk mystiek 
behoort te zi j n. . 

(~) Proeve van Inzicht in de Praktijk van het H erderlij/, 
Leven. J3edoeld is niet cen relaas van de hootdtrekken van Poi
menick en Kybel~netiek. De kennis hierv.an-wordt weI"bij dit Oll

derzoek ondersteld, doeh is aIleen de aehtergrond. Bi j dit deel 
van Practica zoeke men door het stellcn van -denkbeeldige, doch 
.overigens aan de werkelijkheid ontleende gevallen den eandidaat 
de gelegenheid te geven een proeve te leveren van geestelijke in
tllitie, toepassing van zijn wetenschappelijke kennis van de ambte-
1ijke Theologie, en persoonlijke geschiktheid tot zielzorg en kerk
regeering. Ook hier kan geen schema worden geboden. Ret eene 
10kt allieht het andere uit. 

(3) BIJBELKENNIS. 

Dit is het derde hoofddeel del' Practica van 't peremptoir exa
men. Met opzet is de term alzoo gekozen. Dit onderzoek be
doelt uit te doen komen of de candidaat den Bijbel kent. De 
Schrift tach is het die hij door prediking en Catechese den geloovi
gen en hun zaad moet uitleggen, voorhouden, irischerpen, wijl zij 
is regel en richtsnoer van der geloovigen denken, spreken en'doen. 
De candidaat wil worden Bedienaar des \'Voords. Ontegenzeg
gelijk onderstelt Bediening des Woords van den predikant eene 
nallwkeurige, zllivere, rijke, sympathieke kennis van dat 
'\'!I/oord. Niet genoeg lean hierop de nadruk gelegd worden, waar 
de eene prediker allicht de inspraak van zijn eigen hart bedient,
en de ,ander in gevaar' komt "timely topics" van den 'kansel te be
handelen .. De Schrift gebiedt: Predikt het \'Voord. Onder Bij
belkennis komt eerst tel' sprake: 

(a) Het karakter der Schrift in verband met de geschiedenis 
die de Schrift heeft' doorgemaakt, zoowel in hare formatie a!s -in 
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tijd van haar heilig gebruik in de bedeeling des Ouden en des 
Nieuwen Testaments'respectievelijk. Nu sedert de opkomst van 
het Rationalisme in den na-Reformatie tijd de strijd tegen Chris
tns zieh al meer samentrekt op het stuk der Heilige Sehrift als het 
Woord van God, en de vraag aller vrageri is: wat dunkt u van 
den Bijbel? wiens woord is hij, Gods Woard of het waord der 
menschen? is het noodig dat onze candidaten een zuiver standpunt 
ten dezen innemen, en dat de Kerk hiernaar zeer nauwkeurig 
onderzoek' daet. De schade en de jammer zijn niet te overzien 
die al ware het aileen maar onzekerheid op dit punt over de Ker
ken zou brengen, bijaldien het bleek, dat de Bedienaren des 
Woords niet meeT in de rotsvaste overtuiging staan, 'dat de Bijbel 
het onfeilbare en met absoluut gezag bekleedde -Woord van Gad 
is: Vervolgens maet ouderzocht worden naar kennis van den 

(b) Inhoud der H eilige Schrift. Hier strekt zieheen wijd 
veld uit. Men zou heel de Theologie schier te pas kunnen bren
gen bij dat onderzoek. Hiervan echter kan geen sprake zijn. Ook 
is dat niet bedoeld. Praktisch moet ook hier worden onderzoeht. 
Drieerlei kan onder dat hoofd worden samengevat: Vooreerst 
een vluchtige sehets van den ontwikkelingsgang dien de openba
ring van Gods waarheid in achtereenvolgende tijden en dooi" den 
dienst van onderscheiden heilige mannen Gods heeft doorgemaqkt 
tot den tijd harer voleindiging en afsluiting. Vervolgens een kart 
relaas van den inhoud van enkele Bijbelboeken. Eindelijk eenige 
klassieke bewijsplaatsen vaor kentnerkend Gereformeerde leer
stellingen, met hi jbehoorende verklaringen daarval1 in verband 
met het gebruik er van gemaakt. De klacht is weI eens gehoord, 
dat onze candidaten de leer des Bijbels beter dan den Bijbel zelf 
kennen, hoe paradox dit ook klinke, doch deze klacht diende 
geen recht van bestaan te hebben. 

(4) KENNIS VAN DE BELIJDENISSCHRIFTEN ONZER KERKEN. 

\Vij beroemen er ons in, een belijdende Kerk te zijn en niet mee 
te doeu, noch mee te willen daeu met het ondogmatisch Christen
dom, dat in onzen tijd Kerk na Kerk hinnentrekt en ver-overt. 
p'redikanten wekken hun gemeenteleden op kennis te maken met 
de Belijdenissehriftenonzer Kerk, zoowel van de Belgische Ge
loafsblijdenis en de Dordtsehe Leerregels als van den Heidel
bergs chen Cateehismus. Veronderste1d mag worden, dat de ambts
dragers der Kerk, en onder deze de D~enarep- des Woords voor
aan, vertrouwd zijn met de Formulieren van Eenigheid. In elk 
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-geval, zij behooren dat te zijn, en dat te meer nu met name in ons 
land de christelij ke Kerken al meef onder de bekoring van een 
beE jdenislooze Kerk kamen. Rier kan gevraagd worden naar de 
hoofdsom van den inhoud'der drie Belij denisschriften onzer'Kerk, 
haar onderscheiden karakter in verband met het doel van opstel.
ling, en naar datgene wat bijzonderlijk in onzen tijd met kracht 
moet worden gepre<iikten gehandhaafd. Schriftelijk bewijs ter 
legitimatie van de leer onzer Belijdenissthriftel1 kan oak in enkele 
gevallen worden gevraagd. Vervolgens dient er naar onderzocht 
of de candidaat het standpunt onzer Kerken, dat zij belijdende 
Kerken zijn, d.i. belijdenisschriften met verbindende beteekenis 
hebben en handhaven bij lid en ambtsdrager kan verdedigen en 
wil handhaven. En eindelijk moet de candidaat in de gelegenheid 
gesteld worden in enkele markante gevallen praktisch aan te too
neu, hoe hij de kenmerkende GerHormeerde leer in toepassing 
wil brengen op het leven naar de eischen van onzen tijd. 

(5) CONTROv'ERS of Wederlegging der dwalingen waarmee 
-ans volk het meest in aanraking komt ~n waartegen de Dienaar als 
voorganger der Kerk dient gewapend te zijn en de leden moet 
kunnen wapenen. Ten einde zelf strijdvaardig te zijn en de Kerk 
.als goed veldheer van Christus te kunnen aanvaeren, maet de 
Dienaar des W oords kennis hebben genomen van de kenmerkende 
.-geestelijke stroomingen van onien tijd. Deze tach be·invloeden 
2elfs het meest Bijbelvaste' en belijdenis-trouwe yolk veel meer dan 
het zichzelf bewust is. Va,n het volk in zijn breede .rangen mag riiet 
verwacht, dat 't een open oog zal hebben voor de geestel-ijke pesti
lentien, die in de duisternis wandel en. De candidaat tot den heiligen 
Dienst maet in die mate zijn tijd en de gevaren daarvan kennen, 
dat hij in prediking en anderszins d~ aagen des valks kan openen 
voor het verderf dat van aUe zi j de dreigt. Als nevenstuk van de 
Kennis van de geestelijke stroomingen van onzen tij d moet ver
trouwdheid. met de Gereformeerde of Calvinistische levens- en 
wel-eldbeschouwing genoemd. De kinderen van Calvijn hebben 
in overeenstemming m.ct de grondgedachten van huune kerkelijke 
belijdenis, .met name met die der "absolute Souvereiniteit en het 

. ·God alleen verheerlijkend einddoel aller dingen, het Koninkrijk 
Gods tot openbaring zoeken te brengen, zoowel in de maatschap-
l'elijke en burgerlijk-staatkundige geledingen van het menschelijke 
leven, als op hlliselijk en kerkelijk terrein. Elke tijd heeft be
llOefte aan onze leven~- en wereldbess:houwing, maar onze tijd 
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roept letterlijk om wat zij trots al de vooruitgang nog nimmer 
'vond, en wij alleen'bezitten. En daarorn maet de aanstaande Die
naar des vVoords deze ware levenswijsheid kennen, opdat hij __ haar 
predike bij elke ~elegenheid. 

(6) PROEVE VAN PREDIKING. De Candidaat houde een pre
dikatie over een hem door de Classicale Commissie drie week 
van te voren opgegeven tekst ten aanhoore van de gemeente 
in wier kerkgebouw het peremptoir examen plaats heeft. De 
Classis dient ,'het recht van tekstkeuze te "bebben, want zij 011-

nerzoekt ,hem en"hiertoe behoort oak de proef-predikatie, en oak 
door de tekstkeuze kan de C1assis hem beproeven. Dat de predi
katie in het midden dei- gemeente maet gehoudeu worden, heeft 

'meer dan een red en. V ooreerst is een prediker veel meer' zich 
zelf en komt hij veel beter tot zijn recht, zoo hij voor een alge
meen gehoor, dan wanneer hij voor een zoo goed als uitsluitend 
kritisch examinatorium optreedt. Zielkunde h~eft hier een woord 
mee te spreken. Vervolgens wekt zulk een peremptoire predika
tie buiten twijfel de belangstelling der plaatselijke gemeente op, 
en brengt zij er het kerkelijk publiek ter plaatse allicht toe om 

, meer dan tegenwoordig weI het geval is, met de Kerk in hare bree
dere belangen mee te leven. Ten derde heeft het zijn nut, het oor
dee! -van "het volk," zij het ook milar terloops opgevangen, te 
kennen met betrekking ,tot een candidaat, die misschien straks als 
Ieeraar in het ,midden der Kerken zal optreden. Niet al deze drie 
redenen hebben evenveel kracht, edoch te zamen motiveeren zij 
naar het oordeel Uwer Commissie deze .bepaling. 

Na de predikatie, die misschien in vele gevallen des avonds 
zal gehouden worden, trede de Classis bij monde van enkele daar
toe benoemde leden in kritische discussie met den candidaat over 
de gehouden predikatie, ten einde de zwakheden daarvan aan te 
wijzen, den candidaat de gelegenheid te geven zich nader te ver
Idaren of oak on j uistheden te verbeteren, en naar aanieiding van 
de predikatie te ondervragen omtrent wat misschien het belang
rijkste deel van zijn voorgenomen arbeid uitmaakt, n.1. de Be
diening des vVoords in het midden der Getneenk. 

Samenvattende krijgen wij dus dit prograJ.11: 

(1) Dogmatiek. 
(2) Practica, loopende over: 

(a) Persoonlijke Godzaligheid; 
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(b) De mati even tot het zoeken van het Predikambt; 
( c) Pro eve van inzicht in de prakti jk van den Her

derlijken arbeid. 

(3) Bijbellunnis, waarbij onderscheidenlijk gehandeld 
wordt over: 

(a) Het karakter der Heilige Schrift; 
(b) Den inhoud der Heilige Schrift, beide in boven 

aangeduiden zin. 

(4) Kennis onzer Belijdenisschriften, waarbij het gaat 
over.: 

(a) Kennis vande beteekeriis en het doel der Belijde
nisschriften ; 

(b) Kennis van den inhoud onzer Belijdenisschriften; 
(c) Kennis van de toepassing van de Belijdenis onzer 

Kerk op het leven. 

(5) Controvers,bij welk onderwerp de vraag is naar: 
De kenmerkende geestelijke stroomingen van 011-

zen tijd in tegenstelling met de Gereformeerde of 
Calvinistische levens- en wereldbeschouwing. 

(6) Proeve van Evangelie-prediking, wat inhoudt: 

(a) Prediking voor de gemeente ten ammo ore van. de 
Classis; 

(b) Bespreking dier predikatie met kritische bedoe
lingen. 

§ S. Ten slotte nog een enkele opmerking: Wat den duur 
van het peremptoir examen aangaat, men make het niet onnoodig 
lang, doch gunne zichzelf, tach·. oak voldoenden tijd om het 011-

derzoek te daeu beantwoorden aan zijn doel; te weinig tijd ve'r
laagt het examen tot een schi j'n, die onbestaanbaar is met 'den 
ernst der zaak." 

ARTIKEL 37. 

De Synode verdaagt tot Donderdagmorgen. 
Ouderling M. Kooistra sluit de vergadering met dankzegging. 
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. DONDERDAGMORGEN ZITTING, 24 JUNI. 

ARTIKEL 38. 

De vel'gadering zingt Ps. 133: 3, en Ds. J. A. Westervelt 
gaat voor in het gebed. Na instemming met de Openlijke Verlda
ring, optvahgt Ouderling P. Vo,r estveer zitting in de plaats van 
H. J. Grit. ' 

De N otulen der Woensdagzittingen worden gelezen en na cor
rectie goedgekeurd. 

ARTIKEL 39. 

De Synodale Penningmeester ·deelt mede dat de omslag voor 
Synodale onkosten gesteld worde op SOc per huisgezin. 

ARTIKEL 40. 

(1) De Comm. van Praeadvles voor de zaak Grundy Center 
(Aft. 28, 1), rapporte~rt bij monde van Ds. R. B. Kuiper. Het 
rapport wordt vastgesteld en aangenonien als voIgt: 

Eerwaarde Vaders en Broeders:~ 
1) De opdracht uwer Comm. is uitgedrukt in het navolgend 

besluit del' Synode: "De Synode bepaalt dat het verzoek van de . 
Classis Ostfriesland tot herziening van Art. 75, Acta 1918, op'-' 
nieuw gesteld warde in handen van een Corom. van _Praeadvies 
met opdracht om te pagen een voorstel te formuleeren waardoor 
bezwaren tegen het besluit der vorige Synode zoo mogelijk wor
den weggenomen, en waard60r een gemeenschappelijke. overtui
ging kan gewekt worden aangaande de te volgen practijk." 

Ter voldoening aan deze opdracht, heeft zij de eer U het voI-
gende aan te bieden: . 

Zonder het besluit en de gronden van het besluit del' Synode 
van 1918. (Acta, Art. 75, p. 89) betreffende het Seminarie te 

'Grundy Center, voar hare rekening te nemen, oordeelt uwe Comm. 
dat het met het oog op de eenheid van opleiding in onze kerken
groep niet wenschelijk is dat er aan de School te Grundy Center 

, een Seminarie verbonden zi j. 
Toch oordeelt uwe Comm. eveneens dat de Synode aan de 

bij zondere behoeften der CIassis Ostfriesland dient tegemoet te 
. komen, ook al met het Gog op het feit dat naar het oordeel der 
Comm. de kerken in 't, algemeen, door het besluit del' Synode van 
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1916, althans gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor het ontstaan 
- van het Seminarie te Grundy S=enter. 

Nu heeft uwe Comm. het voorrecht der Synode een plan aa~ 
te bieden door hetwelk de eenheid van opleiding wordt gehand
haafd, en tach aa'; de bijzondere behoeften van Classis Ostfries
land althans in zoovef wordt voldaan, dat, de vertegenwoordigers 
der Classis Ostfriesland bi j uwe Cbmm. hunne instemming ,er ,mee 
betuigd hebben. Genoemd plan. werd opgesteld door den Presi
dent van Grundy Center College en den President van Calvin Col
lege. Met geringe wijzigingen werd het door uwe Comm. goed
gekeurd. De beide Presidenten hebben hunne instemming betuigd 
met het verdrag zooals het voigt: . 

Basis of Agreement in re Grundy Center. 
1) a. Vvith a view to the special needs of Classis Ostfriesland 

Synod shall provide for a two years' Sem. Prep. Course, 
beyond the Academy, at Grundy Center. This course 
is to be outlined and arranged by a Committee of the 
Board of Trustees of Calvin College in conjunction with 
the Board of Trustees of the Gnmdy Center Institu
tion. It is to be financed by the Board of the former 
institution. 

b. The Sem. Prep. Course shall correspond with the Sem. 
Prep. Course of Calvin College; and students who pur
sue this cours~ will receive full credit for work ·done in 
said course. 

c. Two Professors shall be appointed for the Sem. Prep. 

2) a. 

Course, who ,shall be members of the Grundy Center 
'faculty. The appointment of these Professors shall be 
made by the Board of Trustees of the Grundy Center 
institution, subject to the approval of the Board of 
Trustees of Calvin ColJege. 

The method employed in the development of a. Junior 
College at Grundy Center shall be referred to a Com
mittee of six members, viz., two m~,mbers of the Board 
of Trustees of Calvin College, two of lbe, Board of 
Trustees of the Grundy Center school, and the respec
tive Presidents~of the two institutions. 
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b. This Committee shall also outline the relation in which 
the Junior CoUege of Grundy Center shall stand to 
Calvin College and the Theal. School at Grand Rapids, 
and shall report on this matter to the l;1ext Synod. 

c. The Board of T~ustees of the Grundy Center School 
shall pledge itself not to extend its Junior College until 
Calvin College has introduced at least three graduate 
departments exclusive of the Seminary. 

3) The' supervision of the whole institution at Grundy Cen
ter remains in the hands of the Faculty and" President of 

,this institution, subject to Articles 1 and 2. 

, 4) In consideration of the above agreement the Board of 
Trustees of the Grundy Center School pledges: 
a. The discontinuance- of its Seminary Department en-

tirely, ' 

b, Its full support and co-operation toward obtaining the 
endowment fund of the Christian Reformed Church, 
The further arrangements for the fipancial agreement 
mentioned in this article shall be outlined by the Com
mittee named' in Art. 2a. 

N og kan uwe Comm, tot 11aar innige blijdschap melden dat zij 
met eenparige stemmen dit plan bi) de Synode aanbeveelt. Zij 
vleit zich lIiet de hoop dat de Synode het eveneens met eenparige 
stemmen moge accepfeeren. 

Eindelijk maakt uwe Com1n. er attent op dat genoemd plan, 
na aanname del' Synode, aan de "Board of Trustees of the 
Grundy Center School" ter approbatie dient voorgelegd, 

Besloten, 

(2) Instruct;e van Classis Ostfriesland, Wat de tweede 
instructie van Cl. Ostfriesland 'betreft, verzoekende vrijstelling 
van den aanslag voor de TheoL School teGrand Rapids, zoo 
meent uwe Comm., met het oog op de eenheid van opleiding, als
ook omdat volgens voorgaand plan de Kerk in haar geheel de 
Sem, Prep, Course te Grundy Center zal bekostigen, dat de Sy
node weI doet met uit te spreken in dezen voor de Classis Ost
friesland geene uitzondering teo kunnen maken, maar gedurende 
de volgende twee jaren, die besc'houwd mogen als overgangstijd- I 

perk, het aan de Classis Ostfriesland zelve over te laten hoeveel 
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zij voor de Thea!. School te Grand Rapids meent te kunnen 
bijdragen. 

Besloten. 

(3) Verder wordt besloten dat de Stated Clerk het aange
nomen plan betreffende Grundy Center aan den HBoard of Trus
tees of the Grundy Center School" ter approbatie voorlegge. 

Besloten. 

(4) Eindelijk werd uwe Commissie ter hand gesteld de in
structie van Classis Ostfriesland, die als voIgt luidt: 

"Bijaldien het Seminarie te Grundy Center mocht op
houden te bestaan, vraagt de Classis Ostfriesland overeen
kdmstig Art. 2 D. K. 0., de apprabatie der Synode voor 
het aanblijven der teg~nwoordige theologische professoren 
aan de School met behoud van hun radicaa!''' (Zie Agen
dum, p. xv.) 

Het advies vanuwe Comm. is, dat de Synode hare approbac 
tie aan het besluit van Classis Ostfriesland geve. 

Besloten. 

Deze zitting wordt met dankzegging gesloten door Ds. K. 
Kuiper. 

DONDERDAGNAMIDDAG ZITTING, 24 JUN!. 

ARTIKEL 41. 

Na 't zingen van Ps. 25: 2, opent Dr. R. L. Haan de verga
dering met gebed. 

ARTIKEL 42. 

De Comm. van Praeadvies voor Theol. School en Calvin Col
lege Zaken, rapporteert aangaande een Protest tegen het besluit 
der Synode met betrekking tot de salaris-verhooging der Profes
soren (Art. 29, 4 hierboven). Het Protest luidt als voIgt: 

Protest against the' action of Synod in the matter of salary 
regulations' of the College Professors. 

We, the undersigned, express our dissatisfaction with the 
resolutions taken by Synod in the matter of regulating the salaries 
of the College P~ofessors for 1920-1922. 
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1) We believe the maximum salary for the College Professors 
should not be below the saJary paid to the Professors of 
Theology. . 

a. It has been !=ontended, that the work done in the Sem
inary is gra~uat~ work. Vife contend that this is incor
rect. The Seminary offers professional, hOt graduate 
courses, e.g. the work done in Hermeneutics, Church 
History, Ethics, Homiletics, and Hebrew does not dif
fer in character and difficulty from such work as Lit
erary Criticism, History, Philosophy, Rhetoric, and 
Greek as these, courses are 'conducted in the College. 

b. This being-the case, the argument to the effect, that the 
College men teach at least twice as many periods per 
week as the Seminary men, gains considerable strength. 
Even when the number of periods per week of the Col
lege men is reduced to 18 per week, this will be the case, 
because the reduction of hours will result from cutting 
down the preparatory work of these men. Their col
lege work, i.e. the more difficult work of the Colleg, 
men will be increased. 

Now we do not begrudge the Seminary men the fact, 
that they teach only few hours. But we resent the idea, 
expressed on the floor of the Synod, that these men are 
entitled to higher salary for the work done by them, 
than we are for the work done by us. 

2) In 1912 a salary schedule was adopted according to which 
a number of us would have receiyed a salary of $1,600 dur- , 
ing 1918-1920. Now it is a matter of common knowledge, 
that the purchasing power of the dollar to-day is less than 
half of what it was in 1912. If therefore the schedule of 
1912 was a fair one (and it certainly was no more than 
that) Synod would be doing nothing extraordinary if it 
raised the salary of the· Professors referred to above to 
$3,200. 

3) We are heartily in favor of the increase in salary gdl.lltecl 
the College President and the Seminary men; althottgh 
the latter have always enjoyed the maxim'um salary. But 
if it is just and possible, 'that the scale for these men 
should be increased $500, it is a fortiori not more than 
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just and-also possible, that the scale of salary for men, who 
have never, except in isolated instances, received the 
maximum, should be increased by the same- amount. 

4! Without unduly vaunting ourselves, we believe'; that we 
are well within the bounds of the truth, when. we say that 
the College men have been uniformly loyal to the institu
tion. They have given themselvesunstintedly to their 
work. They have even e.g. in the past year voluntarily 
increased their working periods at school by 12)/,,%, They 
did this in the face of the fact, that they were carrying 
more teaching hours per week th'J1l was required of them, 
and in the face of the fact, that in the industrial world 
constantly less work is being done for more pay. 

Would it not be possible, that this spirit of loyalty 
would suffer a reverse, if it failS to meet .satisfactory 
financial recognition? 

In view of these considerations we urge Synod to 
r'evise the schedule of salaries for the College Professors 
thus: 

1. The minimum to be $2300. 

2. The maximum to be $3000. 
3. None of the present staff to receivednring 1920-1922 

a 'salary farther below the new maximum than their 
1918-1920 salary was below the old maximum. 

. ( Signed) Albert ]. Rooks 
]. Nieuwdorp 
W. Rinck 
P. Hoekstra 
H. ]. G, Van Andel 
R. Stab 
H. J. Ryskamp 
W. Harry J ellema 
K. Schoolland 
J. Olthoff. 

A. Uwe Commissie heeft ingezien het protest der College 
Praff. in zake verhooging van salaris, onderteekend door alle 
Proff. behalve de Proff. A. Broene, J. Broene, ]. G. Van den 
Bosch, en ]. P. Van Haitsma. 
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Onder punt 1 meenen zij dat het maximum van 'het salaris der 
College Prott. niet minder behoort te zijn clan het salaris der 
Theol. Proff. Uwe Comm. stelt tegenover' de aangevoerde argu

. mentatie het volgende: 

1) Dat de Synode nooit heeft vastgesteld, dat het salaris der 
College Proff. met dat der Theo!' Proff. gelijk moet staan. 

2) Dat het v66r 1918 ook nimmer gelijk gestaan heeft. 

3) Dat uwe Comm. ook niet~vertuigdis dat dit in alle ge
vallen zoo behoorde te zijn. 

Aangenom,en,. 

Punt 2 van het protest verwijst naar vroeger door de Synode 
bepaalde schedules van verhooging van salaris. Uwe Comm. ad
viseert, dat de Synode,op zij zette de bestaande schedules van 
saJarieering,.op de volgende gronden: . 

a) De 'abnonnaliteit deT tegenwoordige tijden. 
b) Het door de Synode genomen besluit, B. III, 4, rapport, 

bladz. 4. . 

Met betrekking tot punt 3 van het protest deelt uwe Comm. 
de- Synode mede, dat er_ voor de Theol. Praff. nooit een z.g. "scale" 
vastgesteld is. 

Aangeno1ni!n. 

\;Vat punt 4 betreft, adviseert uwe Comm. deze toewijding en 
:getrouwen arheid met dank te erkennen, doch wijst er op, dat er 
in Gods Koninkrijk veel arbeid noodig is, die niet altijd in reke
ning kan worden gebracht. Verder, dat wij zulk een hooge ge
dachte van onze Proff. koesteren, dat wij overtuigd zijn, dat 
hunne toewijding aan het College er niet onder lijden zaI, al is het 
dat de Synode ditmaal in de vaststelling van de salarissel1 lliet 
g~heel aan hunne wensch voldoet. 

Aangenomen. 

B. Salarissen. Uwe Comm. adviseert: 

1) In aanmerking genomen de abnormaliteit van onze tij den, 
voor de volgende twee jaren noch minimum noch maxi
mum salaris vaor College Professors vast te stell en. 

2) In aanmerking genomen de academische graad en prac
tical experience van de onderscheidene College Professors, 
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de salarissen voor de volgende twee jaren vast te stellen 
op de volgende wi j ze : 

Prof. "K. Schoolland ....................... $2.700 
Prof. A. J. Rooks .......................... 2,700 
Prof. A. Broene ............................. 2,700 
Prof. J. Broene .............................. 2,700 
Prof. J. G. Van den Bosch .............. 2,700 
Prof. W. Rinck. .............................. 2,700 
Prof. J. P. Van Haitsma ................ 2,700 
Dr. P. Hoekstra .............................. 2,400 
Prof. W~ Harry Jellema ................ 2,300 
Prof. J. Nieuwdorp ....................... 2,300 
P~of. H. J. G. Van Andel... ........... 2,300 
Prof. H. J. Ryskamp ...................... 2,200 (1921-22) 
Prof.R Stob .................................. 2,100 
Prof. J. Olthoff ............................... 2,000 

Nog vestigt uwe C~mm. de aandacht er op, dat het Curatorium 
het salaris der Proff. reeds verhoogde; in haar eerste rapport 
stelde de Comm. van Praeadvies de salarissen hooger dan voor
gesteld door. het Curatorium; in haar tweede rapport stelde de 
Comm. de salarissen' nag weer hooger. De Comm. meent niet 
verder te mogen gaan. 

Besloten. 

C. Indien de Synode alzoo hesluit, dan kan het Budget zOO~ 
als bepaald onder Art. 29, 6, onveranderd aangenomen worden. 

FJcsloten. (Zie verder Art. 46.) 

ARTIKEL 43. 

De Comm. van Praeadvies voor Varia, Bezwaarschriften en 
Emeriti Zaken brengt rapport uit bij monde van Ds. R. Veldman. 
Het rapport wordt vastgesteld en aangenomen als voIgt: 

(1). Wijziging van het Concept Reglement Emeritus Board, 
Iuidende als voIgt: . .. 

Blijkens Art. 37, IV, Acta Synodi 1918, bladz. 38, werd eene 
Commissie benoemd om een concept reglement voor de practijk 
'van Art. 13 D. K. O. op te stellen. Het lag op den weg uwer Comm. 
dit opgestelde reglement na te zien en te overwegen. Na dit regle
ment gelezen te hebben, kwamen ''Ire tot de slotsom dat genoemde 
Comm. is afgeweken van de opdracht .van de Synode, en gee!) 
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reglement in deh bedoelden geest heef! opgesteld; daar ze van ge
vaelen was, dat het Dude systeem tot dusver door den Emeritus 
Board gevolgd, nag het meest aannemelijk blijkt,\lten ze dit daarom 
als basis voor haar wijziging van het reglement heeft gebruikt. 
N a de reclenen waarom de Comm. niet met een ander concept 
reglernent kwam maar' met het Dude ~ hier en claar veranderd, 
gehoord te hebben - adviseert uwe Comm. om dit aan te nemen, 
zijnde het meest verkieselijk voor het tegenwoordige, doch na de 
volgende aangebrachte wijzigingen: , 

In plaats van Art. 1 te lezen: Volgens Art. 13 D. K. 0., heb' 
ben de Christelijke Ger.eformeerde kerken een Fonds tot verzor
ging del' Emeriti-predikanten, gelijk oak de weduwen en weezen 
der Dienaren in het algemeen. 

Artt. 2, 3, 4 onveranderd over te nemen. 
In Art. 5 te schrappen: iihetzij door collectanten of anders

zins," als overbodig. 
Van Art. 6 den laatsten volzin geheel te laten wegvallen als 

een onnoodige toevoeging. 
Artt. 7, 8 onveranderd over te nemen. 
Art. 9 als geheel overbodig weg te laten. 
Artt. 10, 11, 12, 13, 14, ·15, 16 onveranderd over te nemen. 

Na eenige discussie wordt' besloten het vborstel der Comm. 
voorloopig ter tafel te leggen, en aan Ds. V ~n Dellen gelegenheid 
gegeven een tweede Ontwerp van' Reglement der vergadering voor 
te !ezen. Het luidt als voIgt : 

Concept Regelingen voor de Verzorging onzer Emeriti en Pre-
dikant's Weduwen en Weezen. ' 

Art. l. De Kerken hebben een· gemeenschappelijk fonds, 
waaruit naar Artt. 12 en 13 D. K. O. de·noodige steun wordt ge-
baden. . 

Art. 2. Elke Synodale vergadering stelt het budget vast voor 
'bet Emeritus Fonds zoodat de betrokkenen waarlijk eerlijk in 
hunnen nooddruft worden verzorgd, en bepaalt daarna wat ge
middeld per gezin voor deze kas dient opgebracht te V'mrden. 

Art. 3. ledere Classis stelt vast wat aan de betrokken perso
nen, die door-haar emeritus werden yerklaard of in haar kring v\re
duwen en weezen werden, zal worden uitgekeerd. Hiertoe moet 
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door den betrokken Kerkeraad aan vrage worden gedaanJ en door 
dep. Penningmeester van het Classi'cale Emeritus Fonds een on~ 
derzo,k worden ingesteld, opdat de Classis in staat zij volledig 
te oordeelen over de nooddruft del' betrokken personen. Als regel 
zaI minstens twee-derde worden uitgekeerd aan de Emeriti van 
het salaris dat gemidde1d in onze kerken door de predikanten 
war-dt genoten, en aan \illedilwen en weezen naar dezelfde veT
houding. De Cla,ssis beoordeelt wanneer in ieder bijzonder geval 
de ondersteuning behoort op te houden. 

Art. 4. De Synode benoemt eene Commissie van vij f personen, 
aan wie het beheer van de Emeritus kas wordt opgedragen. De
ze Commissie bestaat nit tw-ee IeeraTen en drie ouderlingen. Ze 
laat zich in-corporeeren als "The Board of the Emeritus Fund 
of the Christian Reformed Church." Voor ieder lid del' Comm. 
wordt een secundus gesteld. 

Art. S. De Comm. wordt door de Synode verkozen en weI 
de eene maal drie, de volgende maal twee led en, zooda! op elke 
Synodale vergadering verkiezing van leden plaats heeft. De le
den die in functie zijn kunnen herkozen worden. De Comm. zelf 
verkiest uit haar midden President, Vice-President, Secretaris en 
Penningmeester. 

Art. 6. De Comm. heeft uit te keeren wat door de respectieve 
Classes naar Art. 3 dezer regelingen is vastgesteld, en zendt deze 
som naar den rClassikalen 2enningmeester der betrokken Classis, 
die op zijn beurt de gelden overmaakt aan de betrokken per
sonen. 

Art. '7. De Comm. heef! het recht en de plich! bij de Synode 
bezwaar in te brengen zoo ze oordeelt dat een Classis hare Eme
riti en de weduwen en weezen der predikanten niet genoegzaam 
verzorgt of de gelden niet op de rechte wi j ze besteedt. De Clas
ses zijn geroepen aan de Conun. de noodige inlichtingen te ver
schaff en, 'en de Comm. vergadert voor de Synade am over een en 
ander te oordeelen en rapport voor de Synode op'te stell en, en het 
Budget vaor de komende twee j aar del' Synode voor te leggen. 

Art. 8. De Class. Penn. let er op dat de kerken der Classis 
haar quotum bijdragen. Hij draagt het volle bedrag over aan 
den Algem. Penningmeester. Ingeval de Classes haar verplich
ting niet nakomen worden ze hierop door de Camm. gewezen, 
die oak dienaangaande op de Synode rapporteert. 

(Was geteekend) I. VAN DELLEN. 
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Na eenige bespreking wordt ook dit Concept ter tafe! ge!egd 
en de Commissie benoemd in 1918, (zie Acta 1918, bl. 92) wordt 
gecontinueerd, met toevoeging der broederen Van Dellen en (Van 
Lonkbuyzen, am op de Synode van 1922 te rapporteeren. 

(2) De Synode besluit eervol emeritaat toe te kennen aan 
Ds. K. Kuiper van Classis Holland, Ds. J. Robbert van Classis 
Zeeland, Ds. Thea. Van het Loa van Classis M l1skegon, Ds. J. Vis
sia van CI. Pella, en Ds. J. Groen van Classis Grand Rapids Oos!. 

(3) Verschuldigd bedrag der Classes. Het bleek dat onder
sc'heiden Classes tot dusver in gebreke' waren gebleven om haai
verschuldigd bedrag in te zenden. 

Advies: De Synode spore de betnjkken Classes aan het tekort 
zoo spoedig mogelijk aan te zuiveren. Besloten. 

(4) S"bsidie. 
De Emeritus Board stelt voar de volgende ondersteuning ,uit 

te keeren aan onclerstaancle emeritus-predikanten, predikant's we
duwen en weezen: 

Ds. A. J. Brink .......................................... $ 
Ds. H. Van Wesep ............................ ,' ........ . 
Ds. J. Plesscher ......................................... . 
Ds. A. W. Meyer ....................................... . 
Ds. J. Robbert .......................................... . 
Ds. K. Kuiper ........................................... . 
Ds. T. Van 't Loo .................................... .. 
Ds. J. Vissia ............................................... . 
Ds. J. Groen .............................................. . 
Juffrouw M. J. Bosma ............................. . 
Juffrouw -H. Huizingh ................................ . 
Juffrouw J. Schultz ................................... . 
Jrifi'rouw H. Temple ................................ .. 
Juffrouw S. Broekstra ............................... . 
Juffrouw J. Remein .................................. .. 
Juffrouw P. Van Vlaanderen .................. .. 
Juffrouw J.' Stadt ..................................... .. 
Juffrouw J. A. ·Kett ................................... . 
Juffrouw A. Van Houten ........................ .. 
Juffrouw L. Rietdyk ................................ .. 
Juffrouw P. Van Vliet .............................. .. 
Juffrouw A. Dekker .................................. . 
Juffrouw J. Gruessing .............................. .. 
Jufi'rouw F. Stuart ..................................... ' 
Juffrouw D. Van del' Ploeg ...................... . 
Juffrouw J. B. Jonkman .......................... .. 
Weezen Van Houten ................................. . 

850.00 
700.00 
500.00 

1000.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1000.00 
800.00 
600.00 
350.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
350.00 
300.00 
250.00 
150.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
700.00 
500.00· 
200.00 
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Na de noodige inlichtingen fJ..angaande bovengenoemde perso
nen van den Board ingewonneri te hebben, aclviseert uwe Commis
sie dat dit voorstel van den Emeritus Board inzake de bepaalde 
subsidie door de Synod~ wordegoedgekeurd. 

Doth de Synode besluit deze bedragen met 20 procent te ver~ 
hoogen en met die wijziging het Ivoorstel der Conim. in 'zijn ge
heel aan te nemen. 

(5) Gemeentelijke Aanslag. Eindelijk was er nog een ver~ 
zoek van' den Board om de 'aarislag van -70c op 80c per huisgezin 
te stellen. Met het oog op de bedragen, die noodig uitgekeerd 
moeten worden, adviseert uwe Comm. deze aans-iag tot $1.00 per 
huisgezin te verhoogen. 

B?sloten. 

(6) Instructie van Classis Orange City. Eindelijk komt.hier~ 
mee in verband hog een instructie van Classis Orange City ter 
sprake, luidende: "De Classis dringe er bij de Synode op aan een 
ruimere verzorging van de Emeritus-predikanten, Wecluwen en 
Weezeu, en dat die verzorging geschiede met medewerking en 
goedkeuring van den kerkeraad waartoe ze be'hooren." 

Besloten dat ook deze zaak worde opgedragen aan de Comm. 
die op de Synode van 1922 zal rapporteeren aangaande "Concept 
Reglement." ' 

(7) Bezwaar"chriften betreffende de "Maranatha" Zaak. 
a. De Synode spreekt uit, dat de Synodale Comm. (zie 

Acta 1918, bldz. 80, 5, en Art. 76, bIz. 93) hare taak 
naar opdracht heef! uitgevoerd. Alzoo besloten. Zie 
ook Art. 70. 

b. In verband hiermee werd een protest ingediend claar 
broeder K. Van Wijk van Denver, Col., hetwelk e.en 
bezwaar inhield tegen de wijze der behandeling van 
Ds. Bultema door Classis Muskegon, daar volgens het 
oorded van dezen 'broeder genoemde Classis veel te 
vlug te werk is gegaan . 

. De Comm. adviseert te constateeren dat dit protest formeel 
niet in orde is, daar de broeder zich eerst had moeten vervoegen , 
bij Classis Muskegon tegen welke hij bezwaar had. Op grond 
daarvan wordt besloten niet op het protest in te gaan. 
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(8) Tweede protest inzake "Maranatka." Ook was er een 
protest ingekomen van de broeders T. Nauta en F. Postma, beide 
van Denver, Colo., een verzoek behelzende om het Synodaal be~ 
sluit inzake de l\1aranatha zaak van Ds. Bultema te-herroepen. 

Na overweging van het bovengenoemd protest, besluit de Sy
node dat, claar er geen gronden worden aangegeven, 110ch uit de 
H. Schrift, 110ch uit de Belijdenis, zij niet tot her~iening van het 
bes1uit der Synode van 1918 kan overgaan. 

De bovengemelde ·besl1.liten met de adviezen zuUen den pro
testeerenden broeders worden toegezonden. 

(9) Vmag van den·Kerkera.ad te Rock Valley, Iowa. 
Vervolgens kwam, naar aanleiding van een protest, eene vraag 

ter sprake van den Kerkeraad te Rock Valley, behe1zende een 
vraag van den volgenden inhoud: "Is- het rondgaan door de ge
meente om onderteekenaars te verki-j j gen voor een protest tegen 
een handeling des kerkeraads censurabel ?" 

L\.dvies: Deze vraag kan niet in het algemeen worden beant
woord, claar elk geva1 op zichzelf moet worden behande1d. en be

-oordeeld. Op het concrete geval, dat in de toelichting wotdt ver
meld, en waaruit de algemeene vraag is opgekomen, kunne~ we 
hiet 'ingaan, daar dit concrete geval op de Classis behandeld is 
en noch door den kerkeraad noeh door' de -Classis ter Synode ,is 
gebracbt. 

Besloten. 

(10) Bezwaarschrift van !. Kamp. , 
In verband hiermee een instructie-vari Classis Pell;l, behoeftc: 

hel;bende aan meer licht, die het oOl·deel der Synode vraagt ·in
zake de tucht op een man, die met zijn stiefdochter huwde. Daar
bij bovenbetreffend het protest van J. Kamp. 

Advies: Aangezien uwe Comm. noch den tijd noch de ge1e· 
gen11eid heeft om deze kwest'ie te beoordeelen, waarover Gerefor
meerde Theologen verschillen in hun exegetische uiteenzetting der 
Schriftuurplaatsen, die Vaal' deze zaak aangehaald worden, advi
seert uwe Comm. dat de Syno~e een Comm. benoeme am deze in

. gewikkelde zaak nauwkeurig en grondig te onderzoeken en op de 
vo1gende Synode te rapporteeren. 

Besloten. (Zie Art. 64.) 
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(11) Protest van Ds. H. Kamps tegen Classis Ostfrieslaiid. 
H et verloop van de geheele zaak, kort gezegd, is deze: Op de 
Synode van 1918 was een protest ingekom,en van Ds. K'auips te
gen Classis Ostfriesland. De Synode besloot als voIgt,: De ge
heele zaak weer terug te wijzen naar den hroeder zelve, opdat hij 
het op de Classis brenge. (Zie Acta Synodi 1918, Art. 29, 5.) Ds. 
Kamps heeft toen zijn protest doorgezonden naar Classis 05t
friesland, maar deze Classis weigert op het -protest in te gaan. 

Uwe Comm. is van oordeel: Dat Classis Ostfriesland .niet 
recht deed door te weigeren op het protest in te gaan, op de 
gronden claar aangegeven, en adviseert de Synode om uit te spre-
ken dat Classis Ostfriesland op het protest heeft in te gaan. 

Besloten. 

Ds. J. M. Bijleveld en J. Smitter worden benoemd om name'l3 
de Synode de Classis Ostfriesland bij te staan in deze zaak. -

(12) Commissie inzake Assurantie Voorstel. (Zie Acta 1918, 
p. 44, XVH, en p. 92). , 

He volgende schrijven werd ons ter hand gesteld: "Insurance 
C:ommittee has been and is working on its report, but it will be 
some time before it can be mailed in. The ,Committee 'will re
port, that the proposition is impractical, or she will ask for an 
extension of ·time in order to get hold of a very large amount of 
data on 'the subj ect. In the latter case it will require at least 
one year to get what we ought to have." 

Wordt besloten de bestaaride Comm. te continueeren. 

(13) Brief van 1. De long, Doon, Iowa. 
Aangezien deze brief niet wettig ter Synode is gekomen, daar 

hij niet vooraf 'op de Classis.is geweest, wordt de br. naar de 
Classis verwezen. 

De Synode verklaart dit sehrijven voor onontvankelijk. 

(14) Honorarium van den Synodalen Stated Clerk en den 
Penningmeester. 

Uwe Comm. wenseht de aandacht del' Synode er op te vesti
gen, datde Stated Clerk voor den steeds toenemenden arbeid aan 
'die funetie verbonden, slechts $50 per Synodaal j aar en de Pen· 
ningmeester slechts nu en dan een geringe gratificatie ontvangt .. 

Advies: dat aan elk $100 per Synodaal jaar worde toegekend. 
Beslo/en. 
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(15) Rapporten der Deputaten ad Examina. 
N a inzage bleek dat vele deputaten uit verschillende Classes 

de Classicale exam ens van onderscheidene Candidaten hadden bi j
gewoond. Allen rapport~erden eenparig, dat de examens met goed 
gevolg werden afgelegd, en aIle Candidaten met min 6f meer vrij
moedigheid konden worden toegelaten tot de Bediening des 
Woords en der Sacramenten. 

De lijst voIgt: Dr. H. H. Meeter het examen van Candd. S. I
BaIt en George Goris; Ds. J. L. Van Tielen dat van Cando S. A. 
Dykstra; Ds. E. J. Krohne dat van Candd. S. A. Dykstra en' H. 
Blystra; Ds J. M. Byleveld dat va.n Candd. A. B. Voss en A. Fol
kema; Ds A. Keizer dat van Candd. W. Groen, S. Fopma, D. 
Flietstra, en George Goris; Ds. Y. P. De Jong dat van Candd. R. 
Veldman, VV. Groen, D. Flietstra, G. Gori's, H. Goodijk, T. De 
Boer, en H. Blystra; Ds. G. D. De Jong dat van Candd. A. B. 
Voss, A. Folkema, J. Masselink, B. Post, en J. Dyk. 

Advies: Goedkeuring. 

Besloten. 

(16) Uwe Cqmm. adviseert als kennisgeving- aan te nemen 
de rapporten der Deputaten naar Correspondeerende Kerken in 
de Vereenigde Staten, (zie Bijlage 1., Rapport der Synodale 
Commissie) . 

Besloten. 

(17) Verder heeft uwe Comm. gelezen Het Rapport der 
Synodale Commissie~ hetwelk def Synode reeds is voorgelezen. 
(Zie l')ijlage 1.) 

Ret advies uwer Commisse is om punten 1 tot 6 vaar kennis· 
geving aan te nemen, en de actie goed te keUl-en. 

Besloten. 

I, (18) Afvaardiging naar Nederland. 
F. - Aangezien het tel' kennis van de Synade gekomen is, -dat Dr_ H. 

I 
i 

Beets voornemens is naar Nederland te gaan, besluit de Synode 
dat deze broeder als deputaat onze Kel~ken' vertegenwoordige ap 
de a_so Synode te Leeuwarden, en hem $150 ter vergoeding van 
reiskosten beschikbaar gesteld worde. 

Aan onzen deputaat naar de Geref. Kerken in Nederland 
I wordt opgedragen, om, benevens onpartijdige toelichting van het 
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Echtscheidings-prableeqI, de Geref. Synode in bescheidenheid te 
wijzen op het o.i. niet genoegzaam rekehen in synodale vergade
ringen en handelingen met de buitenlandsche kerken van Geref . 

. belijdenis van Hollandsche afkomst, en er verder op aan te drin· 
gen dat de N eder!. Kerkenmeer geregeld deputaten naar onze 
Synoden zenden, het een en ander in den geest van het vroeger 
getroffen accoord van kerkelijke correspondentie. 

(Eene later ingekomen uitI'loodiging ter deputeering naar de 
Gen. Synode te Leeuwarden werd met dank aanvaard en door het 
bovengenoemd besluit bij voorbaaf beantwoord geacht.) 

(19) Instructies van de Classes Grand Rapids West, Grand 
Rapids Oosl. en Muskegon, om het boekjaar der Theologische 
School en andere kassen voortaan te doen beginnen met' J anuari. 
(Zie IAgendum, pp. xxvii, en xxviii.) 

"De Classis verzoekt de Synode om het boekjaar vaal' de 
Theol. School en andere kassen voortaan te doen beginnen rn,et 
Januari. 

Gronden:-

a) Het is de meest natuurlijke wijze van boekhouden; 
b) AUe c1assicale rekeningep kunnen dan in overeenstemming 

gebracht met de kerkeraadsboeken, die met 31 December 
sluiten; 

c) De Penningmeesters hebben dan minder moeite om 'hun 
'accounts' conform te houden met de banken, die ook met 
31 December hunne boeken sluiten." 

- Classis Grand Rapids Wesl. 

"De Synode neme stappen om voor -de goede orde in het 
kerkelijk leven overeenstemming. te hrengen tusschen het Syno
dale boekjaar en het boekjaar der plaatselijke kerken." 

- Classis Grand Rapids 0 ost. 

':De Synode verlegge het sluiten van het boekjaar van Mei 31 
naar December 31" onl het in harrnonie te brengen Inet het boek-
jaar van de onderscheidene gemeenten." , 

- Classis Muskegon. 

Advies: Ons aan t~ sluiten bij het verzoek' van de drieClas
:ses, op de grop-den in de instru'cties genoernd. 

Besloten. 
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(20) Vergaderplaats der Synode van 1922. 
Twee v~rzoeken zijn ingekornen, een van Kalamazoo, met ad

haesie cler 'Classis Grand Rapids 'TV est, hel ancler van Orange 
City. 

De Comm. aclviseert, cIat het verzoe'k van Orange City zal 
worden ingewilligd. 

Besloten . 

. (21) Inzake Bijbelvertaling, wijst uwe Comm., naar aanlei
ding van het schrijven der N ederI. Geref. Kerken op de Acta, 
p, 20, waar we lezen dat, 

"de Synode het wenschelijk acht dat deskundigen binnen 
den kring van de Geref. Kerken, zoo mogelijk, in overleg 
treden met elkander en den voar -deze zaak noodigen 
arbeicl ter hand nernen of voortzetten, en daarom besluit,. 
de te benoemen Deputaten voar de correspondentie met de 
Buitenlandsche Kerken op te dragen, van deze uitspraak 
mededeeling te doen aan de Nederl.-sprekende Kerken, 
waarmede DTIZe Geref. Kerken in correspondentie staan,'" 

Uwe Comm. adviseert: dat de Synode dit als kennisgeving 
aanneme, en eveneens het wenschelijke uitspreke, dat deskundigen 
onder ons zich in contact stellen met de deputaten voor correspon
dentie met de Buitenl. Kerken in Nederland. 

Bestoten. 

Deze zitting wordt met dankzegging gesloteh door OuderIing 
Van Dyken. 

VRIJDAGMORGEN ZITTING, 25 JUNI. 

ARTIKEL 44. 
N a het zingen van Ps. 43: 3, opent Ds": J. Manni de" vergade~ 

ring met gebed. 
ARTIKEL 45. 

Aan de Board voor Heidenzending wordt opgedragen om 
nominaties te stell en en der Synode yo-or te dragen voor Zendelin

. gen in China. (Zie Art. 54.) 

ARTIKEL 46. 
Het volgencl rapport der Comm. van Praeadvies" inzake een 

Protest van vier Theologische Professoren tegen .ket Curatoriu1n" 
wordt gelezen door Ds. G. Hoeksema. 
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Eerwaarde Broeders:~ 
Wegens tijdgebrek is ons rapport zeer kart. Hadden' wij een 

rapport opgesteld zoo breedvoerig en compleet als wij dit zelf 
begeerden, dan had de Synode op ons moeten wachten tot a.s. 
week. 

. De taak ons 'opgelegd is advies te geyen inzake een Bezwaar-
schrift van de vier Theologische Professoren Ten ·Hoor, I-Ieyns, 
Berkhof,en Volbedategen het onderwijsvan Dr. Janssen.-Reeds 
in 1919 brachten de vier Professoren hoven genoemd bezwaar in 
op hetCuratorium tegen het onderwijs van Dr. Janssen. Op hun 
'verzoek stelde het Curatorium, per comrnissie, een onderzoek m 
naar de rechtzinnigheid van Dr. Janssen. 

N a gedaan onderzoek besloot het Curatorium als voigt: 
"The Board of Trustees expressed their disapproval of the 

fact that the four Professors came with this dowment to the 
Board before having personally conferred wirh Prof. Janssen on 
these matters." 

Hier maet even aan toegevoegd, dat een. tweede recommenda
tie van de Conun. die Prof. Janssen onderzocht, nameli jk, "the 
Board expressed their full confidence in Prof. Janssen," niet ,in 
stemming werd gebracht, "dewijl wij iemand voor onschuldig 
houden zoolang zijn schuld niet bewezen is." 

Op de Juni, 1920, vergadering van het Curatorium werd door 
de vier profesoren een cople ingediend van een bezwaarschrift 
tegen Dr. Janssen's onderwijs aan de Synode gericht. Met bei
der goedvindep. nam het Curatorium eerst de zaak nog weer in 
behandeling. \i\Tederom werd -een ondeyzoek ingest~ld, naar wij 
meenen, een grondig onderzoek. Gevolg van dit tweede onder
zoek was dat het Curatorium het volgende besloot: 

"N a grondig onderzoek spreekt het Curaiorium uit: 
a) Dat het Curatorium voldaan is met Dr. Janssen's verkIa

ring omtrent zijn beschouwing van de inspiratie der Heilige 
Schrift; 

b) Dat het Curatorium vertrouwt dat de bezwaren en de on
gerustheid d~r vier professoren zullen verdwijnen door 
broederli jke samenspreking; 

c) Dat Dr. Janssen zich bei j vere" te vermi j den wat aanleiding 
zou kunnen geven tot misverstand en zich zoo duideli jk uit
spreke in zijn onderwijs, dat misvatting uitgesloten is." 
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Ook hiel~mee waren echter de vier professoren niet 'volclaan 
en,gaven daarom kennis aan het Curatorium dat zij de zaak op dl.". 
Synode brachten. 

Zoo kwam de zaak tel' Synode. Uwe Comm. wi! de Synode er 
even op wijzen dat wij het uit formee1 oogpunt beschouw<;l, niet te 
doen hebben met een protest tegen het Curatoiium, maar met een 
bezwaarschrift tegen het onderwijs van Dr. Janssen. Niet vol
daan met het onderzoek van het Curatorium, maken de vier pro
fessoren nu gebru'ik van hun onbetwistbaar recht van appel, en 
vragen de Synode (waarvan de Curatoren slechts deputaten zijn) 
nu zeit de zaak te onderzoeken. 

Oak m-oet er even op gewezen worden, dat de vier professoren 
geen positieve' beschuldigingen inbrengen tegen Dr. Janssen. Zij 
vragen slechts een onderzoek, en geven hunne rellenen daarvoor 
aan. 

Uwe Comm. heeft aan dit verzoek voldaan. Wij achtten het 
onze plicht om nog eens onderzoek in te stellen 'naar de rechtzin
nigheid van Dr. Janssen. Gronden: 

a) der professoren recht van appel valt niet te ontkennen, wij! 
de Curatoren slechts deputaten zijn; 

b) . de zaak is van zeer groot gewicht, zij raakt het gezag, de 
geloofwaardigheid en de onfeilbaarheid der Schrift; 

c) er is onrust in de kerken over deze zaak. 

U we Com~.' heeft naar haar vermogen- alles gedaan wat van 
haar kon verwacht worden. Wij hebben de ingediende stukken 
aandachtig .overwogen. Wij hebhen Dr. Janssen een en 
ar;tdermaal persoonlijk in' 't verhoor geuomen.' Ook aan de andere 
professoren whd gelegel1heid gegevel1 hunl1e gevoelens aan de 
Comm. mondeling mede te deelen. Ook de Secretaris van het 
Curatorium werd een en al1dermaal'binnengeroepen. Hij las ons 
voor de notulen betreffende deze zaak, en ver~laarde het stand
punt door het Curatorium ingenomen. 

N a a1les ernstig en biddend overwogen te hebben, en in het 
diep gevoel van het gewicht van deze zaak, en de verantwoorde
lijkheid die op ons rust, is uwe Comill. tot de volgende conc1u
sies gekomen, die wij de Synode tel' overweging -aanbieden: 

a) Wij meenen, met uet Curatorium, dat de vie!' professoren 
eerst met Dr. Janssen hadden moeten spreken.. 
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b) Dr. Janssen, in zijn verhoof ,~oor-uwe Comm., stelde zich 
zeer ,beslist op het standpunt van de woordelijke inspiratie 
def Heilige Schrift, en haar ,absoluut gezag voor geloof 
en leven. 

c) Het is uwe Comm. riietduidelijk geworden dat Dr. Jans
sen iets leert dat onvereenigbaar is met de Gereformeerde 
leer der iilspiratie. 

d) Het komt uwe Comm. echter voor dat Dr. Janssen in de 
verklaring van de Heilige Schrift, somtijds te zeer nadruk. 
op den menschelijken factor en op de natuurlijke mid
delen gelegd heeft, zoodat daardoor voer het besef van som
mige studenten, de bi j zondere Goddeli jke factor niet tot 
zijn recht kwam. 

e) \Vij sluiten onsals Comm. geheel aan bij punt 3·van het 
laatste besluit van het Curatorium betreffende deze zaak, 
luidende als voIgt: 

"Dat Dr. Janssen zich beijvere te vermijden wat aan
leiding zau kunnen geven tot misverstand, en zi.ch zoo dui
<!elijk uitspreke in zijn onderwijs datmisvatting uitge
sloten is." 

f) Ingeval de Synode zich in deze conclusies niet kan vin
den, adviseert uwe Comm. dat de Synode geen breede dis
cussie houde over' deze zaak, maar een Camm. benoeme 
van bevoegde mannen om de bezwaren tegen Dr. J ans
sen's onderwijs grondig te onderzoeken en op de volgende
Syno(le te rapporteeren. 

Ten slotte willen wij nog even mededeelen, dat al deze con
dus'ies of adviezen ·met algemeene stemmen zijn aangenomen. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Commissie, 

G. HOEKSEMA, Rapporteur. 

·Wordt be slot en dat alle bescheiden, beicle die van de zijde der 
betrokken Professoren en die van de z~j de van het Curatorium 
zijn, zullen worden voorgelezen. (Vgl. Art. 51.) 

Deze zitting wordt door Ouderling B. Sevensma gesloten met 
dankzegging; 
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VRIJDAGNAMIDDAG ZITTING, 25 JUNI. 

ARTIKEL47. 

Ds. D. R. Drukker opent deze zitting met gebed, nadat ge
zongen is Ps. 133: 1. 

. V oortzetting van het voorlezen der bescheiden. (Zie Art. 58.) 
Aangaande cen stuk ingekomen ~an Dr. Janssen van meer 

persoonlijken en intiernen aard, wordt besloten het v'aoralsnog 
niet in bespreking te nemct;!.. 

ARTIKEL 48. 

De Synode verdaagt tot Maandagnamiddag, 1: 30. 
De vergadering wordt gesloten met dankzegging door Ouder

ling M. Stab. 

MAANDAGNAMIDDAG ZITTING, 28 JUNI. 

ARTIKEL 49. 

De vergadering zingt Morgenzang: 4, en daama opent Ds. L. 
Veltkamp met gebed. 

De Notulen der zittingen van Donderdag en Vrijdag worden, 
na eenige correctie, aangenomen en goedgekeurd .. 

ARTIKEL 50. 

Een schrijven van Ds. J. Van der Werp, gericht aan de Sy
node, wordt onontvankelijk verklaard, daar het niet kwam langs 
ordelijken weg van kerkeraad of Classis. 

Op denzelfden grand word! dit oak besloten met betrekking 
tot cen schrijv,en namens de zich noemende HPrenlillennialisten 
in de Ghristelijke Cereformeerde Kerk," geteekend door Jacob 
Jonker" President, en John A. Van Dyke, Secretaris. 

ARTIKEL 51. 

Inzake het protest van vier Professoren tegen het Curatorium, 
(Art. 46), wordt besloten, dat aan aile vijfbetrokken Professoren 
gelegenheid warde gegeven om zich over deie zaak uit te spreken. 

Prof .. Berkhof spreekt eerst de Synode toe ttr nadere toelich
ting van het protest, en daarna Prof. Ten Hoar. 
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ARTIKEL 52. 

Wordt besloten heden avond eene avondzitting te houdel1, te 
beginnen am 7 : 30. . 

Ouderling H. Denkema sluitde vergadering met dankzegging. 

MAANDAGAVOND ZITTING, 28 JUNI. 

ARTIKEL 53. 

De Synode zingt Ps. 86: 6 en daarna opent Ouderling C. Dyk
stra met gebed. . 

Besloten wordt te vergaderen tot 9: 30. 

ARTIKEL 54. 

(1) De "Board of Heathen Missions" brengt het volgende 
Vaal' de Synode: "At the request of the Synod (Art. 45). the 
members of the Board of Heathen Missions present, have pre
pared the following nomina.tions of ministers and candidates for 
calls to the China field, all subject to passing the necessary medi
cal examinations for themselves and their families. We would 
suggest that Synod indicate the two primi, the two secundi, and 
the two tertii. We desire authorization, if this list should be ex
hausted, to have calls extended to other men whom we may be 
able to secure as candidates for tb,e proposed China field. The 
names are arranged alphabetically: 

Rev. J. C. De Kame, Cando Harry Dykstra, Rev. S. A. Dyk
stra, Rev. L. S. Huizenga, M. D., Rev. J. H. Monsma, and Cando 
Jacob Paauw. 

1) De Synode besluit den naam van Rev. J. H. Monsma van 
de nominatie te verwi j deren, claar de broeder pas d~ roe-;
ping heefl aangenomen als zendeling onder de J aden te 
Paterson. 

2) Vit de stemming blijkt dat als primi gekozen zijnRev. J. c. 
De Korne en Rev. L. S. Huizenga, M. D. Als secundi wor
den gekozen Cando Harry Dykstra, Rev. S. A. 'Dykstra, 
en Cando Jacob PaaU\y, respectievelijk. 

:3) Aan den Board wordt volmacht gegeven, andere mannen 
die beschikbaar zijn als candidaten VOOI' het aangenomen 
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zendingsveld in China aa~ te wi J z-en ingeval de door de 
Synode gekozenen z.ouden bedariken. 

(2) Uwe Comm. adviseert de Synode verder (zie Art. 34, 8, 
hierboven) : 

1) Ret salaris van den Zendings-secretaris vmrde gesteld op 
$3,000 benevens .hotel- en reiskosten. 

Besloten. 

2) Rernuneratie voor spreekbeurtel1'ln eigen kerkengroep_ WOf
. den door hem gestort in de kas· der Heidenzending. 

Besloten. . 

3) Het salaris warde betaald, tot nadere Synodale bepaling, 
uit de kas der Heidenzending. 

Besloten. 
4) Als woonplaats warde aangewezen Grand Rapids of Chi

cago. Finale beslissing tusschen deze twee wordt gelaten 
aan de Zel1dings Board en den Secretaris. 

De Synode besluit de keuze van woonplaats geheel over te la
ten aan den Board met -den Secretaris. 

5) Nominatie: Dr. H. Beets, Rev. J. M. Van de Kieft, en . 
Rev. M. Van Vessem. 

Goedgekeurd. 
De genomineerde broeders worden'in comite besproken. 
Daarna gaat de Synode over tot stemming met den uitslag dat 

Dr. H. Beets wordt gekozen als primus, en Ds. M. Van Vessem 
als secundus. 

Ingeval bovengenoemden bedanken, worden de Uitvoerende 
Camm. des Boards, met de Inwendige Zendings Commissies van 
Classes Grand Rapids 'Oost en West geautoriseerd een ander in 
hunne plaats te beroepen. 

(3) Aangaande den arbeid van den Secretaris, stelt de Comm. 
het volgende velar: 

Rules and Regulations Governing the Work of the Secretary 
of Missions (Zendings-Director.) 

ART. 1. 
The Secretary of Missions (Zendings-Director), shall labor 

under -the supervision of the Board of "Heathen Missions, of 
which he shall be a member ex 0 !Jicio. 

Approved. 
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ART. 2. 

His duties regarding the Board shall be: 
To act as its Secretary in keeping full and complete record 

of ,the transactions of the Board and its Executiv~ ,Committee; 
conducting and having charge of the correspondence of the Board; 
keeping files of all the letters and papers concerning the work of 
the Board of Heathen Missions, (for which purpose he shall be 
provided with the necessary office equipment); to arrange and 
bring up all such business as requires the attention of the Board 
and its Executive COffi'mittee; submit such documents as may be 
necessary for their information; prepare and submit to the Board 
the reports to the Synod; and to attend the meetings of Synod for 
advisory 'services, concerning Mission matters. 

Approved. 
ART. 3. ' 

Duties regarding the m~sswnaries: To visit them and their 
fields from time to time, as directed by the Board of Heathen 
Missions, for the purpose of counseling with them concerning 
their work and assisting them in case, of difficuities which may 
have arisen or are likely "to arise, ·adjusting personal relations be
tween the various workers, if necessary, and bringing about such 
understanding and harmonious' clf-operation betwe~en the workers 
of the various posts as shall promote the harmony and well-being. 
of the work. 

Approved. 
ART. 4. 

Duties regarding other missjo'1;tary organizations: To attend 
the meetings of the Home Mission Council and the Foreign Mis
sions Conference and' of such of their respective Coinmittees as 
his work in the interests of our own Mission requires, as 'VI'ell as 
to place h~mself in such personal contact with our own J ewish ~and 
Home Mission organizations as ,will enable him to properly advo
cate their interests as set forth in Article 5. 

Approved. 
ART. S. 

Duties r.egarding the denomination: To visit as many classical 
meetings and congregations as his other duties allow; to en
lighten and enthuse people 'on the subject of missions in all its 
branches; to stimulate prayer for missi(,ms; the study of mission 
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literature; to have christian young men and women consecrate 
,themselves to the cause of missions at hOrhe and abroad; to 
organize, wherever deemed nece,ssary, Missionary Societies and 
1\1i55ion Festivals and Conferences, and to present the cause of 
Missions to these meetings. He shall also write or edit and ad
vance the publication of such missionary literature as covers the 
enti:t:"e field of our missionary activities at home and abroad. And 
since the OlUrch has no general budget for Missions, he is 
charged with studying the financial problems of our heathen mis

. sian work aJ;ld to promote 511ch giving, by individuals and congre
gations, as will, with God's blessing, provide the means needed 
for 'Our missionary undertakings. 

Approved. 
ART.6. 

The Secretary of Missions (Zendings-Director), shall provide 
the Board of Heathen Missions with bi-monthly reports of his 
work. 

Approved. 
ART. 7. 

He shall be' allowed one month vacotion per year, to be taken 
at such times -as shaUl-east interfere with his work; vacations to 
be arranged in consultation with the Board of Missions. 

Approved. 
ART. 8. 

The above named articles may be changed or amended only by 
the Synod, although the Mission Board, in case of necessity, may 

..... ,provisionally alter them in minor respects. 
Approved. 

(4) Vervolgens komt het volgende voorstel tel' Synode: 

Aan den Board wordt in ernstige overweging gegeven dat 
de Zen dings Secretaris met de twee zendelingen naar China ga 
om het zeadingsveld te inspecteeren. 

Naeenige discussie wordt besloten de zaak ter tafel te leggen. 

(5) De Board wordt geauthoriseerd regeling te maken om 
na } Juli, 1920, de broeders Huizenga en De Kome te salarieeren 
of te. daeu sal,a'rieeren. 

Ds. J. L. Heeres sluit deze sessie. 
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DINSDAGMORGEN ZITTING, 29 JUNI. 

ARTIKEL 55. 

Deze zitting wordt met gebed geopend door Ds. L. P. Brink, 
nadat gezongen was Ps. 25: 6 en 7. 

ARTIKEL 56. 

Wordt besloten aan de janitors Norden en Nijp een grati~ 
ficatie van $50 en $30 respectieveli jk toe te kennen voor hun 
extra werk tijdens de Synode, en aan Miss Dykstra, de clerk der 
School, $60 voorharen arbeid met typewriter en mimeograa£. 

ARTIKEL 57. 

De Comm. van Praeadvies voor Publicatie Zaken rappor
teefl aangaande de nog onafgedane zaken. (Zie Art. 18.) 

(1) Instrwctie van de Classis Muskegon: . Waar Ide Keek 
nu haar eigen drukkerij heeft, zoo zoeke zij The Instructor over 
te nemen, en uit te geven, indien zulks onder billijke voorwaarden 
kan. 

Advies: Thans op ,de±e zaak niet in te gaan. Gronden:-
a) Leden van de Publication Comm. zeggen dat ef" heden geen 

fondsen 'aan hand zijn om te kunnen koopen. 
b) De drukkerij is niet in staat om meer werk te kunnen aan

vaarden. 
c) Meer werkkracht zou moeten worden aangeschaft, en de 

arbeidskwestie is thans zeer moeilijk. 
d) De plaats die wij nu hebben gehunrd is 'niet groot genoeg 

om meer werk te nemen, ~n de "lease" loopt tot Me,i, 1921. 
Besloten. 

(2) Naar aanuleiding van een verzoek der HA'J'{urican Bible 
Society" (Acta, Art. 19), om haar te steunen in haren veelzij~ 
digen en nuttigen arbeid voor het Rijk Gods, om iemaud te be
noemen - als "representative of the Chr. Ref. Church on its Ad
visory' Council," en om viering van "Bible Sunday", besluit de 
Synode: 

a) Dat het niet weI mogelijk is, daar wij geen algemeen 
kerkeli jk budget hebben om, zooals verzocht wordt, 1 % 
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daarvan af te zonderen vaal' deA. B. S., doch dat de Sy
node onze Kerken er bij dezen aan herinnert dat er reeds 
vroeger besloten werd om eene collecte per jaar er VOQr 

aan te bevelen. Gemeenten die zelf een budget hebben, 
worden verzocht met de A. B .. S. te rekenen bij hetop-. 
stellen van dat budget. 

b) Dat wi j een vertegenwoordiger benoemen zooals verzocht. 
(Zie Art. 64.) 

. c) Dat wij wat "Bible Sunday" aangaat, het overlaten aan 
anze kerken in hoeverre men op den laatsten Zondag in 
November aandacht wi! schenken aan Bijbel-uitgave en 
verspreiding. 

(3) Waar de Synode besloot (Art. 18, 3) het honorarium 
van de R~dacteurs van De Wachter en The Banner te stellen op 
$300.00 ieder per j aar, en waal' captie daarop gemaakt is, zoodat 
de Synode deze zaak verwees naar de Publicatie Camm. van Prae
advies, omdat sommigen meenden dat dit honorarium niet vol
doende is, adviseert 'uwe Comm. dat de Synode dit besluit her
roepe, en het honorarium te stell en Vaal' ieder op $450.00 jaarlijks. 

Gronden:-

a) Omdat de arbeid aan onze bladen door de Redecateurs be
steed, steeds meerder wardt; 

b) Omdat de sam die thans genoemd wordt niet te groat is. 
va or den arbeid door die broederen verricht. 

Besloten. 

(4) Wat het\honorarium van de medewerkers aan onze bla
den betreft, adviseert uwe Comm. dit over te laten aan het oar· 
deel dec Publication Committee, die beter bevoegd is over het 
werk van de verschillende medewerkers te oordeelen. Dit advie.3 
wordt gegeven in aansluitingbij het besluit van de Synode 1918, 
(Art. 22, II., 3, p. 15, het laatste gedeelte)', hetwelk luidt als voIgt: 
"De Syno~e geve d~ Publication' Comll1ittee het recht ,Om' een 
hoogere gratificatie uit te keeren voor de eene rubriek dan weI 
de andere, aangezien de rubrieken van aard zeer onders~heiden 
zi j n en er veel meer werk verbonden is aan de eene dan weI de 
andere." ' 

Besloten. 
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(5) Instrwctie Classis Hudson am in Engelsche predikaties 
te voorzien. Uwe Comm. adviseert het volgende plan om in deze 
behoefte te voorzien: De Synode benoeme eene Comm., bestaan
de uit vier leden:---.een leeraar en een layrnan uit het Centrum, en 
een leeraar uit het vVesten, en een leeraar uit het Oosten. Deze 
Comm. zal tot taak hebben de kerkeraden van Engelsche preeken 
voor leesdiensten te voorzien. En d<:).t op de volgende wijze: 

a) De leeraars del' Comm. -bei j veren zieh, elk op eigen terrein, 
om uit onzen predikantenkring manuscript preeken te ver
zamelen, .die _geschikt zijn vaor dit doel; 

b). Het "layman" lid ,der Comm. uit het Centrum, b.v. te 
Grand Rapids, zorgt vaor de duplicatie en uitgave dezer 
preeken in den vorm van mimeograph copies, evenals ge
durende den DOrlOg zulks gedaan wet:d met predikaties 
voor onze soldaten; 

c) Zoodra er een genoegzame verzameling van preeken gereed 
is, wordt in onze ker-kelijke bladen hiervan kenni~ gegevenJ 

en de kerker-aden kunnen zich vervoegen bij de "head
quarters" van de Cornm. De preeken z:ullen verkrijgbaar 
zijn tegen den kostenden prijs. 

Voordeelen van dit plan zijn: 
1) Het voorziet werkelijk in de bestaande behoefte. 
2) Het is zeer gemakke1ijk van uitvoering. 
3) Het is ee'; zeer goedkoop plan. Preeken behoeven aIleen 

gedupliceerd te worden naardat er aanvraag om is. Leer
aars die-de Comm. van preeken voorzien, worden voor hun 
arbeid vergoed. En deze kosten worden weer gedekt door 
de geringe kostende pri j s van de kerkeraden gevraagd. 
Met een' klein voorschot van zegge $250.00 zou de Comm. 
kunnen beginnen te arbeiden, en vervolgens zeer waar
schijnlijk hare uitgaven te dekken door hare inkomsten. 

Indien de Synode dit plan aanvaardt, dan adviseert uwe Comm. 
ve'rder: 

a) Dat de benoeming dezer Commissie in de handen van de 
Comm" van Benoemingen geplaatst worde. Aan deze 
Comm. worde de wenk gegeven Mr. R. Van N oord als 
"layman" lid aan te stell en, omdat hi j een mimeograph be
zit, en zeer waarschijnlijk gewillig zal zijn dezen arbeid 
op zic1: te nemen. 
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b) Dat de Comm. $250.00 toegezegd worde voor de volgende 
twee j aren uit de Algemeene Kas del' Inwendige Zending. 

c) Dat het "layman" lid dezer Comm., die het werk del' 
dupliceering en verzending zoude verrichten, eene grati
ficatie worde toegezegd van $25.00 per jaar. 

Besloten. 

(6) Instructie van Classes Grand Rapids East en Grand 
Rapids West inzake Sabbath School Lessen (Agendum p. xxi. ff.). 
Uwe Comm. adviseert: -Dat de Synode eene Commissie benoeme 
om zich in contact te stellen met de uitgev~rs en redacteurs van 
The Instructor, en in overleg met hen een weluitgewerkt 'Depart
mental Graded Lesson Course" en regelingen voor de publicatie 
daarvan, del' ,volgende Synode voor te leggen tel' approbatie. 

Besloten. 

(7) Instructie Classis Illinois. 
Aangezien de uitgave van d'e Sabbath School Bode gestaakt is, 

, voorzie de Synode zoo spoedig mogelijk op de: een' of andere ma
nier in de behoefte daal:door ontstaan. 

Gronden:-
a) Vele onderwijzers zijn niet bekwaam onderwijs in de taal 

de;; lands te geveu, omdat ze hier geen onderwi j s gehad 
hebben. 

b) Vele scholieren, die tot dusver nog de psalmverzen leer
de~, daarin aangegeven, doen het nu niet meer, en zoo
doende verachteren we met ons gezang. 

c) Daar w"ar nog geen Christelijke Scholen zijn en het Ne
derlandscb niet geleerd wordt, is het een tegemoetkoming 
om het N ederlandsch bi j te houden. 

d) Vele ouders lezen met graagte ~ de door de kindel'en thuis
gebr'lchte les. 

Uwe ·Comm. adviseert, tot tegemoetkoming van anze Hol
landsch-sprekende gemeenten, dat de Zondagsscbool lessen, die 
van week tot week in De Wachtervoorkomen, ook'afzonderlijk 
gedrukt worden en in gepaste~ vonn als Sabbathschool Boden uit
gegeven. 

Besloten. De uitvoering hiervan wordt in handen gegeven van 
de Publication Committee. 
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(8) Verhooging van honorarium voor leden van de Publica
tion Comm. (Art. 18, 13). Advies: Dat de leden der Publica
tion Camm. $25 per jaar ontvangen van 1918 tot 1920, en $50 
na 1920. ' 

Aanyenomen. 
ARTIKEL 58. 

Aangaande de Comm. voor Kerkgezang (zie Acta 1918, p. 43, 
Art. 42, XIV, en Art: 76), die verzuimd heeft rapport te leveren, 
\Vordt be'slaten die Camm. te continueeren. 

ARTIKEL 59. 

De beharideling van het protest van vier Theo!' Professoren te
gen het Curatoriurn wordt voortgezet. i Proff. Ten Hoar, Heyns,· 
en Dr. Volbeda spreken achtereenvolgens de Synode toe. 

Ds. J. Manni slnit deze zitting met dankzegging. 

DINSDAGNAMIDDAG ZITTING, 29 JUNI. 

ARTIKEL 60. 

De vergadering zingt Ps. 122: 3, waarna Ds. G. D. De Jong 
voorgaat in het gebed. 

Dr. R. Janssen spreekt nu de vergadering toe en neemt daar
m~de het grootste gedeelte van deze zitting in beslag. 

ARTIKEL 61. 

Rev. S. A. Dykstra en Cando Harry Dykstra, verkozen secundi 
zendelingen voor het Zendingsv.eld in China, spreken de verga
dering toe over hunne waardeering voar de eer hun door de 
Synode bewezen en van hun hartelijk verlangen oro op 's Heeren 
tijd te- roogen worden uitgezonden. Hun spreken wordt op ge
paste wi j ze beantwoord door den president der Synode .. 

ARTIKEL 62. 

De Synode verdaagt tot Vvoensdagmorgen. Ds. L. Trap'sluit 
de vergadering met dankzegging. 
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WOENSDAGMORGEN ZITTING, 30 JUNI. 

ARTIKEL 63. 

Deze zitting wordt geopend door Ds. A. Wassink Gezongen 
Psalm 25: 2. 

Notulen der Dinsdag zittingen ge1egen engeapprobeerd. 

ARTIKEL 64. 
De Comm. voor Benoemingen rapporteert bij monde van Ds. 

J. M. Van de Kieft. Het rapport wordt aangenomen en goedge
keurd als voIgt: 

1. Synodale Conunissie-Ds. W. P. Van Wijk, Dr. R. L. Haan 
enDs. ]. Holwerda. 

2. Synodaal Penningmeester-Ds. ]. Noordewier. 

3. Curatoren (termijn 4 jaren) : 
Grand Rapids Oost-Ds. W. P. Van Wijk; Dr. H. H. 

J\t!eeter, secundus. 
Grand Rapids West-Ds: ]. C. Schaap; Dr. Y. P. De 

J ang, secundus. 
H ackensack-Ds. D. De Beer. 
H olland-Ds. B. H. Einink; Ds. A. Keizer, secundus. 
H udson~Ds. ]. B. Hoekstra; Ds. ]. Walkotten, secundus. 
Illinois-Ds.]. Manni; Dr.]. Van Lonkhuyzen, secundus. 
Muskegon-Ds. ]. Dolfin; Ds. H. M. Van der Ploeg, 

secundus. . 
Orange City-Ds. ]. De ]onge; Ds. D. Hollebeek, se-

cundus. 
Ostfrieslf.md-Ds. H. Ahuis; Ds. H. C. Bode, secundus. 
Pacific-Ds. E. Breen; Ds. T. Van det' Ark, secundus. 
Pell~Ds. I. Van Dellen; Ds; ]. Haveman, secundus. 
Sioux Center-Ds. C. De Leeuw; Ds. A. Guikema, se-

cundus. 
Zeeland-Ds. M. Van Vessem; Ds. W. D. Van der Werp, 

secundus. . 

4. Deputatm ad Examina: 
Grand Rapids Oost-Dr. H. H. Meeter; Ds. VV. P. Van 

Wijk, secundus. 
Grand Rapids West~Dr. Y. P. De long. 
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H ackensack~Ds. D. De Beer; Ds. K. Poppen, secundus. 
H olfand-Ds. A. Keizer; Ds. B. H. Einink, secundus. 
Hudsan--Ds. J. Walkotten; Ds. VV. P. Heeres. secundus. 
Illinais-Ds. J. Manni; Ds. E. J. Tuuk, secundus. 
Muskegan-Ds. ]. L. Van Tielen; Ds. ]. L. Heere" 

secundus'l 

Orange City-Ds. M. Van der Heide. 
Ostfriesland-Ds. ]. Gulker, Ds. F. Schuurmann, se-

cundus. ' 

Pacific-Ds. C. Vriesm,an. 
Pella-Ds. G. D. De Jong; Ds. ]. Mulder, secundus. 
Sioux Center-Ds. J. M. Byleveld. 
Z eeland-Ds. E. J. Krohne; Ds. ]. A. Rattier, secundus. 

5. Cammissie Kerkhulp-Ds. J. Manni, Ds. D. De Beer, Ds. 
H. ]. Heynen. 

6. Deputaten Emeritus Kas.,-S. S. Postma en M. Trap, Vaal" 
4 jaar; Ds. A. Guikema, Ds. ].0. Vas, Ouderling H. 
Haveman, secundi. 

7: Vertegenwoordiger ~ij de N'ational Christian Association
Ds. G. W. Hylkema. 

8. Deputaten voar de Algemeene Kas dey Inwendige Zending
Ds. 1. Van Dellen, Ds: K. Poppen, Ouderling B. Sevensma, 
primi; Ds. H. Ahuis, Ds. H. Bakker, Ds. A. Brat, secundi. 

9. Publicatie 'Cammissie-Voor 4 jaren: Prof. W, Heyns, 
Ouderling G. ]. Rooks, Ouderling H. Denkema, en Ds. 
D. R. Drukker. 

10. Cammissie Fonds, laden Zending-Ds. ]. L. Van Tielen, 
primus; Ds. W. D. Van clef Werp, secundus. 

,11. Commissie voor Immigratie fer Voorko.ming van Verstrooi
ing-Ds. H. J. Heynen, Ds. P. ]. Hoekenga, W. Aard
appel, B. Leest, C. Van der Kooi, R. Eetkes, A. De Vries, 

J. Klaver, G. J. Withage. 

12. C011t1nissie voor Traktaten Literatuu1'-Ds. H. J. 'Kuiper. 
Ds. D. Zwier, Ds. G. Hoeksema, en Ds. A. J. Rus. 

13. Commissie voor ket Nazien der .Boeken--H. Denkema, R. 
Van ~ oord, I-I. Stehouwer. 
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1;1. Deputaten Zuid Am~rika~Ds. ]. Wjmgaarden, Dr. ]. Van 
Lonkhuyzen, Ds. J. Groen. 

15. Commissie Eeredienst (gecbntinueerd)~Prof. W. Heyns, 
Ds. H. J. Kuiper, Ds. L. Trap, Ds. D. Zwier, Dr. ]. Van 

. Lonkhuyzen, Ds. J. Groen, Dr. Y. P. De Jong. 

16. Commissie voor het Opstellen van Graded Sunday School 
Lessons~Ds. R. B. Kuiper, Ds. W. Trap, Prof. H. J. G. 
Van Andel, Ds. A. W. De J onge, Prin. J. De Jager. 

17. Commissie voor "Securing Publications of English Ser
mons" ~Ds. K. Bergsma, Ds. K. Poppen, Ds. H. C. Bode, 

. Ouderling R. Van N oord. 

18. Commissie vqor Verkoop van School~(Zie hieronder). 

19. Commissie voor Lidmaatschap van Federal Council of the 
Churches of Christ in America~Ds. J. Dolfin, Ds. J. Tim
mermann. 

20. Delegate for American Bible SOlciety~Ds. L. Trap. 

21. ·Commissie om in verband met de Geref. Kerken in Neder
land en Zuid Afrika de Herziening van onze Kerkelijke 

Formulieren te Overwegen~Dr. S. Volbeda, Dr. J. Van 
Lonkhuyzen, Dr, H. H. Meeter. 

22. Commissie tot Opstellen van Forma voor het Ajleggen van 
Belijdenis des Geloofs~Dss. E. Breen, F. J. Drost, en N. 
Gelderloos. 

\ 23. Commissie voor H erziening van Kerken-vis.itatie Reglement 
en Verlaling in 't Engelsch~Ds. D. Zwier, Prof. D. H. 
Kromminga, Ds. C. De Leeuw. 

24. Commissie Huwelijkskwestie, Classis Pella~Prof. F. M. 
Ten Hoor, Ds. H. Keegstra, Ds. H. Tuls. 

25. Commissie tot Wijziging van het Emeriti Verzorging Reg
lement~Ds. J. Smitter, Prof. L. Berkhof, Ds. H. M. Van 
der Ploeg, Ds. 1. Van Dellen, Dr. J. Van Lonkhuyzen. 

26. Deputaten o:m Classis Ostfriesland bij te staan inzake H. 
Kamps~Ds. J. M. Byleveld, Ds. J. Smitter. 

27 .. Commissie voor BrandasSl"rantie (gecontinueerd)~Mr. A. 
Peters,H. Denkema, B. J. J onkman. 
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28.· Commissie om Voorbereidenden,Arbeid te verrichten met kef 
oog op de a.s. Synode-]. B. Hulst en B. Sevensma. 

29 .. C01nmissie Kerkgezang (gecontinueerd)-Ds. M. Van der 
Heide, Ds. J. M. Voortman, Ds. P. A. Hoekstra, Ds. K. VV. 
Fortuin,Ds. E. ]. Tanis. 

Besloten. 

Met het oog op de wettigheid van den verkoop der Theol. 
School, No. 18 hierboven, resolved: 

"Synod authorizes the Board Qf Trustees to sell the property 
at the northeast corner of Franklin St. and Madison Ave., S. E., 

. for the sum of $20,000." 

ARTIKEL 65. 

De Synode besluit een sympathetisch schrijven te richten aan 
Ds. oW. P. Heeres, die wegens krankheid'il1 eigen perSOOll, en aan 
J?s. ]. J. Weersing, die wegens krankheid zijner echtgenoote, niet 
ter Synodale vergadering konden verschijnen. 

ARTIKEL 66. 

Dr. Janssen beeindigt zijne rede. Daarna, overgaande tot de 
verdere bebandeling van het protest tegen het Curatorium, be
sluit de Synode om voorts in de bespreking het rapport van de 
Camm. van Praeadvies te volgen. ' 

(1) Punt a van het rapport, luidende als voIgt: "De Synode 
spreekt uit met het Curatorium dat de v:ier Professoren eerst met 
Dr. Jq.llssen hadden moeten spreken, wordt verworpen. ' 

Deze zitting wordt met dankzegging gesloten. door Ds. J. 
Smitter. 

WOENSDAGNAMIDDAG ZITTING, 30 JUNI. 

ARTIKEL 67. 

De Synode zing! Psalm 100: 3, waarna Ouderling Withage 
voorgaat in den gebede. 

ARTIKEL 68. 

V oortzetting van het rapport der Camm. van Praeaclvies in
zake het protest cler vier pr,ofessoren tegen het Curatorium. 
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(2) Punt b van het rapport wordt aldus. aangenomen: "Dr. 
Janssen, in zi jn verhoor voor de Synode, stelde zich zeer beslist 
op het standpunt van de woordelijke inspiratie der Heilige Schrift, 
,en haar a:hsoluut gezag vaor geloof en leven." 

(3) Punt evan het rapport wordt aldus gewijzigd aange
nomen: "Het is der Synode niet gebleken dat Dr. Janssen iets 
leeft' dat onvereenigbaar is met de Gereformeerde leer van de 
woordelijke inspiratie der H. Schrift, en haar absoluut gezag 
vo~r geloof en leven." 

( 4) Punt d wordt aldus aangenomen: "Het komt der Sy
node echter voor, dat Dr. Janssen in ·de verklaring van de Heilige 
Schrift, somtijds te 'zeer nadru'k op den menschelijken factor en 
up de natuurli jke middelen gelegd heeft, zoodat daardoor voor 
het besef van sommige studenten, de bijzondere Goddelijke factor 
niet tot zijn recht kwam." 

(5) Punt e wordt aldus aangenomen: "De Synode spreekt 
uit, dat Dr. Janssen zich beijvere te vermijden wat aanlei
ding heeft geg~ven of zau 'kunnen geven tot misv~rstand, en 
zich zoo duidelijk uitspreke in zijn onderwijs dat misvatting uit
gesloten is." 

ARTIKEL 69. 
Met het oog op het voorgaande, spreekt Dr. Janssen op de 

vlaer def Synode uit, zich te zullen beijveren voortaan te vermij
den wat aanleiding heeft gegeven of zou kunnen geven tot mis
verstand, en zoo duidelijk zich te zu1len uitspreken in zijn onder
wijs, dat misvatting uitgesloten is. 

Daarna spreekt de President der Synode een woord tot al de 
leden der Theologische Faculteit, hen opwekkende om de een
heid onder elkander ernstig en oprecht ,te zoeken en 't heil VOOl', 

de Theologische School en Kerk. 

ARTIKEL 70. 
De Deputaten ad Examina der Classes Grand Rapids West 

en Holland, die tegenwoordig waren op de vergadering van Clas
sis Muskegon, waarop finaal besloten werd tot af~etting van Ds. 
Bultema, brengen het volgende rapport uit: 

Eerwaarde Vaders en BrGeders:-
Ondergeteeke~den brengen tel' kennis van de Synode, dat ze, 

op verzoek van Classis Muskegon, als Synodale Deputaten der 
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Classen Grand Rapids West en Holland, respectievelijk, tegen
woordig waren op die vergadering van Cbssis Muskegon, waarop 
finaal besloten werd tot de afzetting van Ds, Bultema. 

Ondergeteekenden hebben, na het verloop der zaak te hebben 
nagegaan, op die vergadering toestemmend geadviseerd tot de uit 
het ambt zetting van den leeraar van Mu§kegon I, Ds. H. Bultema. 

Met eerbied onderworpen, 
. Y. P. DE JONG, 

HERMAN HOEKSEMA. 

V Qor kennisgeving aangenomen en goedgekeurd. (Zie _ oak 
Art. 43, 7.) 

ARTIKEL 7l. 

De Theologische Professoren, alsmede de hoafdredacteur van 
De Wachter, betuigen hunnen hartelijken dank voar de verhoo
ging van hun salaris waar,toe de Synode besioot. 

AJRTIKEL 72. 

De Notulen der zittingen van Woensdag, 30 Juni, worden ge
lezen, ,aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 73. 

Met eenparig besluit betuigt de Syn~de hare welvoldaanheid 
over de wijze waarop de President de vergadering geleid heefl. 

ARTIKEL 74. 

De President spreekt (Ie vergadering een slotwoord toe als 
voIgt : 

Celiefde Broeders:-
We zijn gekomen- aan 'het einde van den arheid dien we als 

Synode der ehr. Geref. Kerken dit jaar te verrichten hadden. We 
werden geroepen om te beraadslagen en te l1esluiten over vele 
zaken. - En onder die zaken wareh er zeer moeilijke en van hooge 
belangrijkheid. De acta getuigen daarvan. 

Het is ons eene oorzaak van groote vreugde, dat we op onze 
vergaderingen mochten opmerken, dat er hi j verschil van inzicht 
toch een duidelijk streven was bij al de afgevaardigden om tot 
eepparige besluiten te. geraken. Elk gevoelde dat het heil der 
Iierken dit gebood. Terwijl we deze eenparigheid zochten, heb-
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ben we dit echter niet willen doen ten koste van beginselen die 
niet alleen ons dierbaar zijn, -doch welker veronachtzaming ons 
den naam van Gereformeerde Kerken ZOll onwaardig maken. We 
willen niet verzwijgen dat de bediening des Woords door den 
president dervorige Synode, "an den vooravond van deze Synode, 
~aarin ZEerw. ons opwekte om te zamen deri vrede en het wel- , 
varen van J eruzalem te begeeren en ie zoeken, kenneli j'k vrucht 
droeg in onze v."gaderingen. In de gewichtigste zaken kwamen 
we tot eenparige besluiten. Dat was van den Heere. Sta dan deze 
Synode in de gescbiedenis niet bekend als de "Million Dollar 
Synod," maar als de "UNITY SYNOD." 

Verder gevoelen we er·behoefte aan onzen dank te brengen 
aan de kerk van_ Eastern Ave" die ons samen riep ~n aan den 
Stated Clerk voor den voorbereidenden arbeiddie verricbt werd. 
Aismede aan de kerken van Grand Rapids voor degastvrijheid 
die de afgevaardigden geno!en hebben. Ik dank de Synode dat 
ze het mij gemakkelijk maakte haar te leiden. Ik gena at grooten 
steun van den Vice-President en zie met genot terug op het nauw
keurige en vlugge werk van de Scribre .. De Commissies vail. Prae' 
-advies hebben uitnemenden albeid verricht,waartoe,zeker de advie
zen van de speciale praeadviseurs niet weinig hebben bijgedragen. 
Debroeders Hulst en Sevensma zorgden steeds in tija voor ge
drukte rapporten, en de broeders die aangewezen werden om ~et 
kerkelijke persverslag in orde te maken, deden ons geen geringen 
dienst. Onze God heeft 'ons samen gezegend. Van Hem verwach
ten we den zegen op het gedane werle. 

Nu gaat de Synode uiteen. We leven in rnoeilijke tijden. 
Dat we als kerken onze'roeping verstaan in deze tijden. Dat we 
steeds pal staan voor de waarheid van Gods onfeilbaar, wijl ge
inspireerd ,AI cord. Dat we anze Belij denis als accoord van ge
meenschap haag acMen. Dat de liefde van Christus onze harten 
vervulle en ons allen samen,snoere. En dat we samen werken 
tetwijl het dag is, voar de nacht komt waarin niemand werken 
kan. Amen. 

De Vice-President spreekt namens de Synode den President 
, een woord van waardeering en dank toe. 
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ARTIKEL 75. 

De vergadering zingt Psalm 119: 53, waarna de President sluit 
met gebed'en'dankzegging. 

WM. P. VAN WUK, President, 
HENRY BEETS', Vice-President, 
H. KEEGSTRA, Scriba, 
'H~ M. VAN DER PLOEG, Adjunct Scriba . 

.. 
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BIJLAGEN' 

BIJLAGE I 

RAPPORT DER SYNODALE COMMISSIE AAN DE 
SYNODE VAN 1920. 

Eerwaarde Broeders:-~ 

Uwe Synodale Comrpissie heeft de cC" en het genoegen U bij 
dezen te rapporteeren dat ook het verloopen kerkelijk jaar door 
Gods goedheid zoo rustig verliep, dat er voor de Commissie als 
zoodanig niets te verrichten viel dan het aanhevelen, op verzoek 
van Classis Pacifi,c, van e'!:~ne collecte voor de Edmonton, Can. ge
meente en publica tie der namen en adressen der broeders die onze 
Landverhuizing Cornrnissie vormen, alsmede het deputeeren der 
volgende broeders naar de breedste vergaderiJ!gen van correspon- . 
den tie kerken in ons land: 

Rev. L. Trap naar de Gen. Synod, Reformed, Church in Amer
ica, Asbury Park, N. J.; Rev. J. Mulder naar de Gen. Assembly, 
United Presbyterian Church, Sterling, Kans.; Rev. H. Bel naar 
de Gen. Synod, Reformed Presb. Church, Pittsburgh, Pa.' 

Er kwam onverwacht belet betreffende afvaardiging naar de 
Synod der Ref. Presb. Church te Greeley, Colo.,' terwijl we 
om des afstands wille rneenden dit jaar niemand te maeten zeu
den naar de Synode der Associate Presb. Church, te Rimerburgh, 
Pa. Ds. Mulder werd door krankheid in zijn gezin verhinderd 

• naar de U. P. General Assembly te gaan. 

De Stated Clerk schreef en teekende verschillende "Creaen
tials" voar pr~dikanten, met- het DOg op "chaplaincies," en be

, ' yoegdheid als leeraars, en zelfs eene verklaring om Avondrnaals
wijn te bekomen. 
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Allerlei aanvragen om statistieke opgaven werden evenzc:ter 
door hem beantwoord, terwijl inzake toelating van Ds. J ongbloed 
op Ellis Island, verschillende brieven werden geschreven; oak 
heeft hij enkele dagen 'te Muskegon moeten doorbrengen als ge
tuige in het rechtsgeding der Eerste Chr. Geref. Kerk aldaar. 

Er kwamen nog geen antwoorden in omtrent het echtschei
dingsvraagstuk aan de Geref. Kerken in Nederland en de Gere!. 
l}erk in Zuid Afrika .voorgelegd. 

Uwe Commissie neemt de vrijheid uwe aandaeht te vestigen 
op het feit dat de Gen. Synode der Geref. Kerken in Nederland 
dit jaar, in Augustus, te, Leeuwarden vergadert. Ret komt ons 
voor dat het zeer wensehelijk is dat een leeraar worde gedepu
teerd om ons aldaar te vertegenwoordigen tot aanhaling der ban
den dieons met deze kerken verbinden, tot toelichting lies noods, 
van het Eehtseheidings-probleem, en ter mede-deliberatie waar 
het gewichtig stnk van herziening der Liturgie en,uitbreiding der 
Belijdenis ter sprake komt. Ook zou het o,i. wijs zijn indien er 
wederom en met nadruk gewe'zen werd op cnzen Hoboken ar
beid; ter sprake gebraeht op de Zwolsehe Synode van 1911. Dit 
vooral 'met het DOg op de steeds sterker wordende immigratie 
herwaarts. 

Waat de reiskosten zoo enorffi stegen in de laatste j aren, be
veelt uwe Commissie om in plaats van $50, zooals voorheen, $200 
tc geven ter tegemoetkoming in de onkosten. 

Uwe Commissie stelt haar mandaat wederom in uwe handeu, 
dankend VOar het geschonken vertrouwen. Ret termij n van den 
Stated Clerk loopt tot 1922. 

Met eerbied onderworpen, 

W. P. VAN WIJK, President, 
HENRY BEETS, Seer. 
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REPORT OF AUDIT OF SYNODICAL TREASURER'S BOOKS 
FROM JUNE 19, 1918, To JUNE 7, 1920. 

Balance on hand, June 19, 1918 ......................... . $1,478.23 

Receipts 

Assessments :., ........................................ : ................ $5,403.0'0 
Cash rec~ived more than assessed ..... ;"................ 54.00 5,457.00 

$6,935.23 

Disbursements 

To Synodical Delegates ....................................... : .. $2,876.57 
To Miscellaneous Expendi,tures ....... : .................... 2,348.93 5,225.50 

$1,709.73 
Received for int~rest on deposits.............................................. 32.22 

Balance on hand.............................. $~,741.95 

Certificate of Deposit No. 8235-Kent State Bank ................ $ 250~OO 
Certificate of Deposit No. 8236-Kent State Bank................ 269.80 
Certificate of Deposit No. 7640-I\:ent State Bank................ 600.00 
Certificate of Deposit No. 599-Commercial Savings Bank 100.00 
Certificate of Deposit No. 604-Commercial Savings Bank 522.15 

Total... ..................................................... $I, 7 41.95 

Respectfully submitted, 

Grand Rapids, Mich., June 7, 1920. 

H. DENKEMA, 
R. VAN NOORD, 
HENRY STEHOUWER, 

Auditors. 

DS. J. NOORDEWIER, Synodaal Penningmeester. 
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BIJLAGE II 

REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES. 

Esteemed Fathers and Brothers.~ 

TIle- Board of Trustees (Curatorium) desires, to submit the 
following report to you: 

The past two years have been eventful for our School in 
many respects. 

This period marks the close of the World War, in which 
some of our students were involved, and which, in many ways, 
affected our School-life. 

During the school year 1918-1919, there were 405 students 
enrolled: 283 in the Preparatory School, 80 in the College, and 
42 in the Seminary. 

This number has been even surpassed in the school-year 1919-
1920, for then 459 were enrolled: 325 in the Preparatory School, 

. 94 in the College, and 40 in the Seminary. 
This year the number of graduates is as follows: 

College Graduates. 
Seminary Preparatory Course ... 
Three-year College Course .... 

Preparatory Department 

.. .......... 013 
6 

Seminary Preparatory Course...... .. ................... .13 
Modern Classical Course. ......................................... ..24 
Classical Course. ............................... 3 
Teachers' Course .. ........... ~..... 3 

Theological Department . . .......................... .12 

Faculty-
Since Prof. B. K. Kuiper resigned from the Department of 

History, the Curatorium Contractum appointed Dr. Peter Hoek~ 
stra as his successor, who has be~n reappointed m 1920 for a 
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term of six years. Mr. Henry Ryskamp was appointed instruc
tor in 1919, and reappointed in 1920, as Professor in the Depart
ment of Sociology and Economics, with one year leave of ab~ 
sence to.prepare himself more fully for his work. Mr. Ralph 
Stob was appointed Professor in Public Speaking, and assistant 
Professor in Greek to Professor Schoolland. Mr. John Ollhof 
was appointed for the Department of Physics, and Mr. Harry 
Jellema as Professor in the Department of Philosophy. 

In June, 1919, the Board appointed the Rev. ]. J. Hiemenga, 
·A. M., B. D., as College President. Since September, 1919, he 
has taken charge of the Preparatory School and College, and this 
arduous task has been undertaken with energy and fervor as is 
evident from his Educational Program and plan for the Million 
Dollar Endowment Fund. We recommend his work to your 
earnest consideration and support. 

Curriculum-
During the June session, 1919, the Board resolved to enlarge 

the Curriculum of the College Department, in order to complete 
the College in the near future, in accordance with the decision 
of Synod. 

Due to the enlargement of the Curriculum, more Professors 
were needed, who were appointed in February, 1920. 

The Board of Trustees can now grant the degree of Bachelor 
of Arts without requirement of study at any other institution. 

Grundy Center School-
The Board has appointed a Supervisory Committee to inspect 

the work carried on at the Grundy Center School, and to attend 
annual examinations. Full report has been made' to the Board 
of Trustees in 1919 and 1920, as is found on its records. 

Preparatory School-
In considering the report of the College President and his 

EducationaJ Program, the Board came to the conclusion that it 
would advise Synod: To separate the Preparatory Department 
·from the Church at once, for the following ~easons: 

1) Since the Christian High Schools are now enabled to carry 
on the work thus far done by the Church; 
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2) Since thereby unnecessary duplication and expense will 
be eliminated. 

In connection herewith, the Board deems it necessary that the 
College President and Faculty arrapge, during the pel~od of 
transition, for such Seminary Prep. students as' have begun or 
are about to, begin their course at our institution in Septerriber. . 

Post Graduates-
The Board resolved to bring this matter to the attention of 

Synod, concerning students who have completed their Theological 
course at our Seminary, and desire to take Post Graduate work at 
other institutions. 

The Board resolved in June, 1919, as follows: 
a) If students, (Theological) desire to take Post Graduate 

work at 'Other institutions, this must he done in consulta
tation with the Board of Trustees. 

b) 'As long as they continue their study elsewhere and do 
not desire to consider a call, they remain under supervision 
of the Board of Trustees. 

c) When they desire to consider a call, they must notify the 
secretary of the Board of Trustees, in order that he may 
publicly announce their candidacy to the Church. 

The Board of Trustees entreats Synod to express its opinion 
in the matter for guidance of the Board. 

Buildings-
No new buildings have been added, !lltbough the need of a 

Dormitory is keenly felt, but because of the high cost of materials 
and labor, the Board did not deem it wise to build now. 

The old building on Madison Avenue has been rented to the 
Grand Rapids Christian High School Association for a period of 
one year, at $1,800.00. 

In connection herewith it must be added that the Board of 
Trustees has an offer of the Grand Rapids Christian Higb School 
Association. The offer is made by the Board of said Association 
to buy the property· for $20,060.00, subject to its approval. 

The Board of Trustees advises to offer the property to the 
Chr. High School Association for .the sum of $40,000.00, with 
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recommendation to the Synod for a rebate of $10,000:00, if 
Synod should approve. 

Educational Secretary-
During the past two years Rev. J. Van der M<;y has continued 

his work as heretofore. His efforts have not been futile. During 
the yeilr 1918-1919 he obtained a total of $32,508.37. Tn the past 
year, 1919-1920, the total amounted to $44,112.97. Evidently he 
has been signally blessed in his efforts. May the future hold still 
better things in store for him and the School! ' 

Finances-
Since June, 1919, the Board of Trustees has entrusted the' 

entire care of its finances to a Committee. This Committee con-, 
sists of two Trustees and six prominent local business men, who 
have charge of this very important branch of work, with full re
sponsibility, however, to the Board. They can -give the assurance 
that this measure has proven very satisfactory thus far. 

Budget for 1920-1921-
After considering the Report of the Finance Coinmittee, the 

Board of Trustees is enabled to recommend to Synod the ap
propriation of an annual Budget for the Theological .School and 
~alvin College. 

This Budget, as prepared by the Board, aggregates $69,350.00, 
and in order to provide funds for it for the years 1920-1921 and 
1921-1922, the Board offers the following overture for your 
approval: 

1) Raise the annual assessment for two years to $3.00 per 
family, which would mean an annual income of $56,583.00. 

2) Raise the tuition fee to an aver"ge of $35.00 per student, 
which would mean an income of $8,750.00. 

3) Finally, the Board would recommend the adoption of the 
proposed endowment, according to the plan of President 
Hiemenga, for One Million Dollars, to be used for Edu-. 
cational purposes in the Chr. Ref. Church. This Fund is 
to be the property of that Church. 

H the development of our Educational policy should in the 
future lead to a separation of Ch urch and College, the Church 
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'" will then make a disposition of its funds as it may deem 
necessary. 

If, according to the plan of the College President; the Fund 
shall be established in five years,. and $200,000.00 per annum be 
deposited as a permanent fund, the interest thereof 'would be' an 
important item for the Budget. 

Salaries-
The Board recommends that the salaries of the College Pro

fessors, that hav.e not reached the maximum established by Synod 
in 1918, be raised $200.00 over and above the amount they were 
to receive in 1920-1921 and 1921-1922, but not beyond that 
,amount, since, the Budget does not warrant more than that 
amount. 

The Board also recommends the 1'aising of the salary of the 
. Theological Professors. If this is done by Synod, then Synod 

must raise the Budget and assessment accordingly, in order to 
prevent a deficit. 

Treasurer-
The Board feels constrained to ask brother J. J. De Jonge 

to r~sign as Treasurer ,on account of bodily infirmity, but since 
he was appointed by Synod until 1922, and in recognition of past 
services, the Board recommends to .synod 'to give him a 'gratuity 
of $500.00. 

Voor "Gewijzigd Reglement voor de Theologische School en 
. Calvin College," zie Art. 29 der Acta, sub 6. 

Respectfully submitted, 
B. H. EININK, Secretary. 
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REPORT OF THE TREASURER 

(May 15, 1920.) 
Financial Report for the year ending May 15, 1920. 

GENERAL FUND. 

Families Assessment 

G. R. East .......... 2330 $4077.50· 
·G. R. WesL ...... 2665 4663.75 
Holland .............. 1657 2899.75 
Zeeland .............. 1349 2360.75 
Muskegon .......... 2071 3624.25 
Hackensack ........ 295 516.25 
Hudson .............. 1397 2444.75 
Illinois ....... " ........ 2410 4217.50 
Orange City ...... 1158 2026.50 
Pella ................... 998 1746.50 
Pacific ................ '641 1121.75 
Sioux Center ..... 1141 1996:75 

18112 $31696.00 

RECEIPTS 

Classical Assessments ..... $33,145.64 
Interest ............ ~............. 2,551.21 
Examinations Fees......... 410.00 
Tuition .. ' ......................... 10,149.50 
Laboratory Fees ............ 329.50 
Semitic Books ................ 15.00 
Prize Es'say .................... 10.00 
Donations ...................... 5,439.59 
Rent, Old Building......... 84.00 
Wachter and Banner...... 1,500.00 
Deficit ............................. 10,495.79 

$64,130.23 

Due from Ov~aid Due May 
Last Year Received This Year 15. 1920 

$ 841.55 $4381.28 $ 557.77 
3191.95 5126.94 2.728.56 

1738.16 1161.59 
338.77 2535.73 163.79 
887.02 3801.29 709.98 

76.40 592.65 
385.48 2835.59 $5.36 

4217.50 
2026.50 

1045.00 2791.50 
1121.75 
1996.75 

$6766.17 $33145.64 $5.36 $5321.69 

DISBURSEMENTS 

Deficit, previous year ...... $ 4,723.15 
Salaries ......................... 47,237.57 
Fuel................................ 1,183.75 
Taxes ............................. 1,303.68 
Emeritus-Professors 

and Widows .............. . 
Laboratory .................... . 
Printing and Stationery 
Repairs ...... " .... ' .............. . 
Water Tax ................... .. 
Insurance ..................... . 
Furniture and Fixtures .. 
Periodicals .................... . 
Grundy Center ............ .. 
Traveling Expenses ..... .. 
Telephone ..................... . 
Supplies ........................ . 
Advertising ................... . 
Light and Power ........... .. 
Miscelhmeous ............... .. 

1,350.00 
1,137.88 

547.20 
256.05 
173.10 
276.06 

53.88 
111.26 

2,000.00 
1,346.94 

109.27 
1,062.92 

U2.25 
256.57 
688.70 

$64,130.23 
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ENDOWMENT FUND. 
Balance, May 15, 1919 .. $ 
Loans Paid .: ........... : ..... . 
Donations ..................... . 

3,134.00 
6,750.00 
2,250.00 

$12,134.00 
VALUE OF FUND 

Loans .................................. $32,034.00 
Liberty Bonds .................... 700.00 

. Cash ...... : ....................... !.... 4,400.00 
------------

. $37,134.00 

Loaned on Mortgages .... $ 7,734.00 
Balance .......................... 4,400.00 

$12,134.00 

LIBRARY FUND. 
Balance, May 15, 1919 .. $ 863.62 
Interest ......................... 677.94 
Books ......... · ..................... ·. 104.38 
Donations ...................... 10.00 
Fines ... .-.......................... 18.50 

,Loans ............................. 2,550.00 

. $ 4,224.44 
VALUE OF FUND 

Liberty Bonds .................... $ 650.00 
2,686.00 
2,593.66 

Loans .............................. ; .. . 
Cash ................................... . 

$ 6,109.66 

Books .............................. $ 
Interest ......................... . 
Loans ............................. . 
Balance on hand ............. . 

854.78 
210.00 
566.00 

2,593.66 

$ 4,224.44 

• EDUCATIONAL SECRETARY FUND. 
Balance, May 15, 1919 .. $24,567.02 
Received by Rev. J. 

Van der Mey .............. 19,545.95 

$44,112.97 
VALUE OF FUND 

Liberty Bonds .................. $10,775.00 
Cash .................................... 21,437.11 

Salary ........................... $ 2,591.66 
818.70 
316.50 

1,090.00 
2,150.00 

9.00 

Expense ........................ . 
Trans. to Interest .......... . 
Trans. to Donations ...... . 
Trans. to End. Fund ...... . 
Disc. on Canada Money .. 
Paid Note ...................... . 
Paid Interest ................. . 
Balance, M~y 15, 1920 .. 

1,000.00 
3,925.00 

32,212.11 

$44,112.97 

$32,212.11 

LABORATORY FUND. 
Balance, May 15, 1920 .. $ 582.10 

N. T. AND CHURCH HISTORY. 
Cash ................................ $ 1,000.00 

$ 1,000.00 

Books ............................ $ 60.30 
Balance .......................... 939.70 

$ 1,000.00 
J. J. DE JONGE, Treas. 

• 
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BIJLAGE III· 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE ALGE
MEENE KAS DER INWENDIGE ZENDING. 

Eerwaarde Broeders:-

Allereerst bieden we u aan het finantieel 'verslag onzer Kas:, 
loopende van 1 Juni, 1918, tot 31 Mei, 1920. 

INKOMSTEN-COMMERCIAL 
DEPARTMENT 

Saldo, 1 Juni, 1918 .... $ 1,070.56 
Interest .................... 164.20 
Uit de Respectieve 

Classen .................. 18,193.90 

Totaal Ontvangen ...... $19,428.66 
Batig Saldo, Com. Dep.$ 2,772.39 
Savings Account .......... 2,617.05 

Totaal in Kas ................ $ 5,389.44 

UITGA YEN - COMMERCIA.L 
DEPARTMENT 

Algero. Vergadering .. $ 49.00 
150.00 

16.30 
Gratificaties ............. . 
Administratie ........... . 
Aan de Respectieve . 

Classen ................. . 15,053.22 
Overgedragen aan de 

Savings ................. . 1,387.75 

Totaal Uitgegeven .... $16,656.27 
Batig Saldo ................ 2,772.39 

$19,428.66 

Bovendien is er.· van het zoogenaamde Lubbersfonds $1,350, 
hetwelk indertijd is geleend aan'de Gemeente Cleveland, Oost. 

We hebben r·eden tot ootmoedige dank. We beschikken over 
ruim drie duizend dollars meer dan verleden jaar, -terwijl we heel 
wat meer hebben uitgekeerd dan in het vorige boekjaar: 

Dat de Kas er zoo gunstig voorstaat, komt t'en deele van 
eenige vacatur-es. Er zijn ledige plaatsen mede door het over
lijden van Dss. F. Stuart en D. Van der Ploeg, die beiden de 
Inwendige Zending geruimen tijd hebben gediend. 
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Ziehier een liJstje van wat de onderscheiden Classen hebbell 
opgebracht en van wat ze uit onze Kas hobben getrokken: 

Inkomsten 

Classis Grand Rapids Oost ......................... ~ ...... $1,525.53 
Grand Rapids West .............................. 1,501.83 
Hudsqn ................................................ 1,395.80 
Hackensack ..................................... :.... 237.10 
(Hudson en Hackensack ontvangen 
voor Eastern Home ',Missions, $1,40'0, 
en voor Emigratiewerk, $1,200.) 
Holland ............................................... . 
Illinois ................................................ . 
Muskegon ............................................ . 
Orange City .............................. ; ......... . 
Oost Friesland l .............................. : •••••• 

Pacific ............................................. u ••• 

Pella ..... : .............................................. . 
Sioux Center ...................................... . 
Zeeland ............................................... . 

895.34 
2,054.17 
1,606.6Z 
1,754.76 

734.81 
·764.63 

1,860.97 
2,708.19 . 
1,145.15 

Uitgaven 

$2,150.0~ 

1,850;00 
2,350.00 
4,603.22 
1,500.00 

'Als men let op het getal huisgezinnen der respectieve Classen,. 
merkt men dat de 'eene Clq,sse heel wat meer voor de Inwendige 
Zending offert dan de andere. Ook besteedt de 'een veeI'meer aan . 
de Inwendige Zending .in eigen Classicale kring <;ian de andere, zoo
als OTIS onder meer ~leek uit een dienaangaand ingesteld Qnderzoek~ 

Het is te hopen dat eerlang aIle posten worden betrokken. En 
waar de traktem:enten van de zendelingen en van de predikanten 
wier gemeenten steun ontvangen werden verhoogd of nog be
hooren verhoogd te worden, ligt het voor de hand, dat er heel 
wat gevraagd zal worden VOQ1- de komende twee ja.ar, zoo de 
Heere ons de l1ood.ige arbeiders schenkt. 

Het volgende is aangevraagd per jaar: C1. Muskegon, 
, -$1,500.00; Cl. Oost Friesland, $1,600.00; Cl. Pacific, $4,000.00; 

Cl. Pella, $1,000.00; Classen Hudson en Hackensack samen,.. 
, $2,500.00; C1. Grand Rapids Oost, $500.00; en Cl. Ora~ge City, 
$2,000.00. ' 

vVe bevelen die Classen voor bovenstaande SOl;nmen bij de 
Synode aan. 

J 
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Bovendien vragen Classen Hudson en Hackensack $1,000.00 
- per j aar vaor 't Emigratiewerk rte Hoboken. De vorige Synode 

hesloot hervoor $600.00 per jaar af te zonderen. Daar deze zaak 
een spedaal karakter draagt, vesti,gen' wij hierop slechts uwe 
aandacht. 

Met ,eerbied onderworpen, 
K. POPPEN, 
B. SEVENSMA, Seer. 
I. VAN DELLEN. 
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BIJLAGEIV 

REPORT OF THE BOARD OF HEATHEN MISSIONS 
']'0 THE SYNOD OF 1920. 

Reverend Brethren.'-

Your Board of Heathen Missions has the honor to report to 
you about its labors since tbe Synod of 1918. 

Allow us first to take up matters concerning the proposed 
foreign work, and afterwards those of our Indian field. 

THE PROPOSED FOREIGN WORK. 
As you know, the Synod of 1918 appointed Revs. L. S. Hui

zenga and J. c. De Korne as a committee to visit and inspect 
(bezoeken en onderzoeken) the two fields selected by tbe Synod, 
Central Africa and China. They were to labor under the direc
tion of our Board. (See "Acta," 1918, p. 85.) 

Soon after Synod had adjourned, at a Committee meeting held 
July 5, the president and the secretary of the Board were ap
pointed to confer with Dr. S. M. Zwemer who had just returned 
from Egypt and China. He suggested that our Committee should 
spend a few weeks in the Missionary Research Library in New 
Yark to reach definite conclusions. This suggestion w.as acted 
upon by tbe Committee,. September 12, 1918, and. the brethren 
soon started their investigation. On the ground of what they as
certained, the Executive Committee, on Nov. 14, expressed as its 
mind ,that it was not wise to carry out the decision of Synod, ' 

a) becaus'e it was of the opinion that all ,needed information 
about a new missionary location 'could be obtained .in the 
United States; 

b) because a tremendous expense would be involved, not alone 
tbe $5,000 or $6,000 needed for the trip, but a similar 
amount for the housing, maintenance and moving 'expenses 
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of the families of the I.nvestigating Committee, a total of 
some $12,000 ; 

c) because Synod failed to provide funds for the undert~ing; 
d) the fields to be visited were so large that a period of three 

or four months devoted.to each field would not suffice for 
a thorough survey. 

The Executive Committee, not willing to shoulder the entire 
responsibility in' this matter, called a special Board meeting, which 
convened Dec. 5, and resolved to carry out the Synodical resolu
tion in the following manner: 

a) That the Board next June, in a tentative way, decide which 
one of the missioh fields is to be selected for personal in
vestigation, and if deemed wi?e, for preliminary operations; 

b) That Revs. Huizenga and De Korne depart for that se
lected field as soon as possible after the June Board 
meeting; 

c) That during the interval they continue their investigations 
and moreover, and especially, try to raise funds for the 
proposed undertaking by means of speaking tours and 
other efforts. 

Their remuneration was· fixed at $1,80.0 per annum, with a 
home and traveling expenses. "ve are happy to state, by the way,' 
that the LrGrave Ave. church of Grand Rapids, declared itself 

. willing to pay Dr. Huizenga's salary. 

At the Committee meeting of February 20, 1919, the action 
recorded above under a and b was rescinded~ subject to Board ap
proval, since the brethren Huizenga and De Korne declared it 
hampered them in their work that the Board decided to send them 
to one of the fields in 1919. 

Since then, Revs. 'Huizenga and De Korne have visited nearly 
the entire denomination ,and obtained in pledges and ready cash 
consideraqly over $50,000 for the foreign mission enterprise. 
Dr. Huizenga has labored a considerable part of the time while 

, performing pastoral duties at Englewood, N. ]., a plaoe whose 
nearness to New Yark City e:nabled him to continue medical 
studies, while Rev, De Korne spent part of his. time, after the 
canvass of the Church was finished, in studying Arabic 'in Grand 
Rapids, and taking special courses, during the last few, lnonths,. 
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at the Kennedy School of Missions, Hartford, Conn. Both of 
these men have spent many weeks laboring on the report before 
you in the Agendum. They have also given considel-able publicity 
to mission matters in our Church papers. An exhibit in one of 
the rooms in Calvin College will give you additional proof that 
they were diligent in obtaining all kinds of information on the 
subject entrusted to '!;hem, and we trust the Synod will not chide 
the Board for holding the opinion, as expressed above, that it 
was not deemed wise to send the brethren away, sil'lce sufficient 
information could be obtained in our own land. 

We may perhaps be permitted to add here that war condi
tions quite likely would have prevented their going into the 
Sudan, while a trip to China would not alone have ta~en much 
time, but would also have in"olved a great deal of expense due to 
upset· shipping conditions during the Great War. 

The Board was not sure that it was within its province to ex
press an opinion on the issue involved in the report of Revs . 

. Huizenga and De Korne, but if a statement is, desired, we are 
willing to say that the majority of the Board members prefer 
China "bave the Sudan. May the Lord grant you wisdom to de
cide about this weighty matter. 

OUR INDIAN FIELD. 

Returning now to our Indian field of labor, entrusted espec
ially to our care as your servants, we' begin by stating that since 
the Synod of 1918, our Board met thrice, and its Executive 
Committee not less than twelve times. A brothedy spirit of har
mony marked all these meetings of the brethren. Revs. Breen 
and H. Walkotten retired from the Board after several years of 
valuable service. 

Next, let us take you along the various 111:ission stations for a 
birds' -eye view of the work at .each post. 

At Zuni, our oldest post, the Y. M. C. A. quarters wefe con
siderably enlarged by fixing up the old mission home. Rev. Fry
ling, assisted by his daughter as teacher, NEss Beekman as matron 
and field matron, and Mr. Van der Beek in charge of work among 
the young men, are laboring t9gether harmoniously. From 1918 
to 1920 three baptisms of Zunies took place. Our day-school 
numbers 24 Indian children. In the government schools near 
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Zuni, and at Black Rock, four miles from the Zuni pueblo, chil
dren are taught by our men right along, so that not less than 310 
Zuni children are reached by our workers, ,besides, the young men, 
thru "Y" work 'and Bible correspondence. Besides school and 
catechism work, preaching services are held Sunday afternoons 
in the Zuni chapel, although, alas, not well attended so far as 
adult Zunies are ,'concerned. 

At Tohatchi, the ne",t oldest post, eight baptisms of adults 
took place during the last two years. Br.other Mark Bouma is 
seriously opposed by Roman Catholics who built a chapel near 
the Government school and tried to obtain signatures so that 
Navaho children might be placed in their care instead of Brother 
Bouma's. Happily, however, our worker and his helpers suc
ceeded in ,getting Qver one hundred signatures, so that art' present 
they will have as many as 100 pupils under their care. The old 
church is used regularly now for worship and instruction. A 
plan to open a sub-""edical station at Tohatchi as a kind of an 
anex-hospistal of Rehoboth, is on foot. The $500 per year prom
ised for this purpose by the Holland Classis, now in charge of 
the Tohatchi post, will be used right away to establish a dis
pensary there. . , 

Toadlena, formerly Two Grey Hills, the place where I\ev. 
L. P. Brink is stationed, now has an enro1lment of 100 children 
in the Government school with which our br-other in connected. 
Our buildings at that post have been considerably improved. 
Two interpreters assist -brother Brink, and field. work is under':' 
taken on an extensive scale, not only in ,the Toadlena territ-ory, 
but also in the Blanco Canyon district, which was given up by the 
Classis of Zeeland, after the Rev. H. Heyns' resignation had been 
accepted by the C1assis, taking effect Nov. 1, 1918. Materials for 
buildings in the Blanco Canyon field were used at Toadlena. 

At Cro'Wn Point the labors of Rev. J. Bolt and wife have been 
blessed of late in an encouraging way." so that recently nine bap
tism,s took place, and many are on the waiting 'list. About 250 
children are taught here in tile Government school. 

At Rehoboth, our centrally located main post, several im
prove£nents were made during the last two years, notably as to the 
heating plant and lighting system. The Board is thankful to the 
Rev. L. Ypma for, rendering valuable service in regard to these 
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two nece.sary parts of the equipment. 'Dhat their installation must 
have meant much hard work for Manager Bosscher and his 
helpers, is needless to say. We believe that our tnissionary la
borers at Rehoboth, as well as those elsewhere, rendered faithful 
service. But we regret very much that we lTIUSt mention the 
fact that several of the Rehoboth employees were compelled to re
sign because of illness. Miss Anna Bouma, Miss Maud Koster 1 

Miss Martha Minnema, Miss Carey Ten H01,1ten, Mr. and Mrs. 
D. J. Brurrimeler, and Miss Nellie De J ong, all of these were 
compelled to relinquish their tasks, because of bodily afiliction. 

Miss Bertha Rosbach, a£te; years of loyal service, left to enter 
the state of matrimony. Happily, others were secured to fall in 
line, with the exception of a nurse. We are still looking for such 
a missionary helper, and keenly regret that hitherto none has 
been found. 

A second matter of great regret is that several of the Reho
both children had to be. dismissed because of misconduct, and 
three or four because their minds seemed to be incapable of 
further development. But here again the sorrow is mitigated by 
the fact that not less than 101 are enrolled, of whom 50 are boys 
and 51 girls, and everyone of them supported by some indi
vidual or organization, at the rate of $125 per annum. That the 
expenses -of an institution like Rehoboth, with its boarding-· 
school, hospital and. force of about 15 workers, is enormous is 
not to be wondered at, in these days of high cost of living. The 
expenditur,es were heavier, because the Board, in 1919, and again 
in 1920, raised the salary of the helpers - none of whom, by the 
way, is overpaid, and some of whom are serving with consider
able sacrifice to themselves financially. 

Consequently it will not greatly surprise you when we state· 
that the Rehoboth budget for 1920-1921 (one year), totals 
$22,000 for expenses, besides $14,000 for the salaries of the 
workers - except that of the Rev. J. W. Brink provided by the 
Eastern Ave. church. The Manager has been allowed $180 per 
year for the maintenance (food, clothes and medical care) of 
each child, since the pr'e-war rate of $125 proved altogether too 
low to cover expenses. The supporters of these children will be 
asked urgently but kindly to arrange for an increase of their con
tribution from $125 to $180. We trust no one will object. N e
cessity compels· us. The entire Indian budget for next year has 
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been fixed at $54,245.69. This';s for the regular expenses for 
each post, and also covers an overdraft of $5;104.69 as indicated 
in the report of the treasurer, accompanying this report. The 
special appropriations for new enterprises are mentioned below 
among the proposals to be submitted to your approval. 

Speaking about the mission field in general we desire to call 
your attention to the fact that we ·are employing an increasingly 
large number -of interpreters to assist OUT' workers muong the 
Navahoes with their very difficult langu"ge and roving mode of 
existence. This employment is not alone neccessary to reach the 
Indians spoken of, but also gives work and training of a christian 
character to our converts. For that purpos·e we have also had 
one of our young women converts teac,? the primary class at Re
hoboth. Some of our other Rehoboth girls are in training for 
nurse, under Dr. Mulder's supervision, while two or three of the' 
graduates of our Rehoboth hospital are miling themselves use
ful as nurses, whose work is appreciated by strangers as we~l as 
by our own people. 

Let us not omit to ask you to take notice of the fact that an 
increase in the number of people reoeived into the church by 
baptism is perceptible when comparing the figures given in our 
account of things pertaining to the individual posts. While slow 
and to some eX'tent disappointing, our Indian work has not been 
entirely in vain in the Lord. We shall, however, not hide the 
fact from you that in several instances the lives of some of dur. 
baptized Indians are not in harmony with consistent christian 
duty and example. Measures h"ve been taken concerning Reho
both to overcome some of the temptations placed in the way and 
leading several to stumble. Regarding those who have left our 
school and are away from our mission posts, only faithful and per
sistent field-work can meet the situation. There is a blessing prom
ised to those who go after those who strayed away from the flock. 
We trust our workers will do their part to obtain that favor, 
while at the same. time not forgetting the little ·ones entrusted to 
tri'eir care at the posts. 

And we hope also that the proposed Training School men
tioned in the proposals, will be instrumental in raising up many 
among the Indians themselves to go out on the highways and by
·ways of the reservation to look for their kinsmen, wandering 
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away from' God as well as from bur mission posts. We bespeak 
much prayer~ for our Indian wor~. 

PROPOSALS OF THE BOARD. 
(I) To approve of the appointment of the following mem-

bers of the Boord, representing their Classes: 
Grand Rapids East-Rev. R. B. Kuiper. 
Grand Rapids West-Rev. H. Beets. 
Hackensack-Rev. K. Poppen. 
Holland-Rev. R. Bolt. 
Hudson-Rev. S. S. Van der Heide. 
Hlinois~Rev. Z. Sherda. 
M uskegon-Rev. J. Dolfin. 
Orange City-Rev. L. Ypma. 
Oost Friesland-Rev. H. C. Bode. 
Pacific-Rev. T. Van der Ark. 

. Pella-Rev. 1. Van Dellen. 
Sioux Center-Rev. ]. G. Van del' Lune. 
Zeeland-Rev. H. Tuls. 

(2) To approve of the action of the Board, in obtaining af
filiation with the Foreign Missions Conference. This was co~sid
ered necessary to -eventually enter the Sudan, or for that matter 
any other foreign ,field we assume, to obtain passports from 
Great Britain, as well as to be in constant contact with the great 

,missionary or,ganizations of our days. 
The Constitution of the Conference states specifically: "that 

it is a pm-ely voluntary 'association of Boards and Societies, 
without authority to commit the participating Boards and Socie
ties, to any position, policy, or course of action." 

Boards, like our, with an annual income between $20,000 and 
$100,000, are entitled to a representation by thl~ee delegates, in
cluding executive officers. The respective Boards pay the ex
penses of their delegates, and the g-eneral expenses are paid by 
the Boards proportionate to their income. 

(3) To approve of the action of the Board to establish a 
Training School of our own, since it was impossible to arrange 
with the Presbyterians, according to the proposal accepted by the 
Synod of 1918. This school we propose to locate for the next 
two years, by way of trial, at Rehoboth, to see how it fits in with 
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the boarding school there and its environment.· Rev. J: VV. Brink 
is to give the religious- instruction, and Rev. L. P. Brin-k is to 
-come over from time 'to time from Toadlena to teach the Navaho 
language to the pupils. We are unable to say at this time how 
many will be enrolled. 

It is proposed to have the Training School co-educational, 
since we need trained christian women to become workers among 
their own people as well as men. Details are given in a report, 
approved by General Conference, as well as by the Board (Bij
lage XII.) 

(4) To approve of the plan of the Board to appeal to our 
churches for a special offering and special ,gifts to erect an addi
tion to the present hospital, which, is proving entirely too small 
under the leadership of Dr. Mulder.' While the c~pacity is only 
18, the average daily number .of patieI}.ts is 22, and at times as 
high as 30, The new addition, planned tentatively 57 x 37 feet, 
cost estimated at $15,000, is to be in the nature of a M emarial to 
,commemorate the fact that next year it will be 25 years ago that 
we began work among the Indians of the Southwest. Blue prints 
.:and more definite estimates are to be submitted to and approved 
of by the Board before actual construction is to be begun. 

e 5) Your permission is asked to have a separate mission 
post established at Gallup, N. M. This is proposed by the Gen
eral Conference and. approved of by the Board. Missionary 
L. P. Brink will furnish Synod with a map of the mission field, 
indicating the limits of each of the posts. , 

(6) The Board transmits to you the offer of the Classis of 
Zeeland that, if Rev. ]. c. De Korne is appointed as one of the 
missionaries for a foreign field, this Classis promises to pay his 
salary, if not exceeding $2,000. 

(7) Your attention is called to the accompanying report of 
the Committee appointed to form a plan for the pensioning of 
unardained workers, as ordered by the Synod of 1918. It has 
been approved of by the Board. 

(8) Finally we beg to state that the secretary reoeived to 
date 17 offers of Volunteers for. foreign fields, now at different 
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schools, some of them ready to go soon, and a couple offering to 
be sent immediately. 

Respectfully submitted, 
I 

By order of the Board of Heathen Missions, 
Per HENRY BEETS, 'Secretary. 

BOARD OF HEATHEN MISSIONS OF THE CHR. REF. 
CHURCH-ANNUAL REPORT. 

From June 1, 1919 to May 31, 1920. 

INDIAN MISSION FUND. 

Receipts. 

General Fund, Balance per last J:!eport ........... . 
General Fund, Received during year .............. . 

, Rehoboth, received during year ..................... . 
Zuni,' Balance per last report .......................... . 
Zuni, received during, year ............................... , 
Other Stations and purposes ........................... . 

Disbursements 

Annual Board Meeting ..............................•...... $ 296.15 
Executive Committee Meetings ....................... . 
General Expenses ............................................. . 
Note and Interest ............................................ .. 
Refunds ........................................................... . 
Traveling expenses (vacations, etc.) ............. . 
Rehoboth Budget ............................................. . 
Rehoboth Extras .............................................. . 
Rehobotli Heating and Lighting Plants ........... . 
Rehoboth Salaries ............................................ . 
Toadlena Expenses ................................. " ..... .. 

, Toadlena Salaries .......... ': ................................. .. 
Crown Point Expenses ................................ : ... .. 
Tohatchi Expenses ......... ' ................................ .. 
Zuni Expenses ................................................. . 
Zuni Salaries ................................................... . 

Indian Mission Fund Overdrawn,,; ............... .. 

104.18 
547.65 

1,592.80 
251.50 
561.28 

15,098.~O 

2,278.05 
7,496.50 
9,837.99· 
1,645.59 
1,125.00 

140.65 
168.60 

5,106.39 
1,141.67 

$ 128.55 
27,263.42 
11,270.60 

373.82 
2,919.12 

332.00 

$42,287.51 

47,392.20 

$ 5,104.69 
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FOREIGN MISSION FU~D. 

Receipts. 

Balance per last report~ ............................ , ........ . 
Received during;the year ................................. : 

Disbursements 

Committee Expenses ....................................... $ 
Refund to C1. Treas., sent by error ................. . 
Committee Salaries ............ ~ ............................ . 

Balance in Foreign Mission Fu:nd ................... . 
Indian Mission Fund Overdrawn ..................... . 

Balance on hand, May 31, 1920 ...... 

1,329.97 
87.00 

3,112.50 
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$ 4,124.72 
40;121.18 

$44,245.90 

4,529.47 

$39,716.43 
5,104.69 

$34,611.74 
JOHN D.OLFIN, Treasurer. 

Above statement compared with Treasurer's 
books and found correct, J,une 7,' 1920. 

_H. DENKEMA, 
R. VAN NOORD, 
HENRY STEHOUWER, 

Auditors. 
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BIJLAGE V 

(1) RAPPORT VAN DE ZENDING ONDER DE JODEN. 

Eerwiwrde Vaders en 'Broeders in onzen H eere J ez2J,S Christus:-
Een kort verslag wordt zeker van mij verwaCht aangaande de 

inkomsten 'en uitgaven. De-Heere heeft ons weder rijkelijk -geze
gend, zoodat wij aan deSynodale heloften aan Chicago en Pat
erson hebbenkunnen voldoen. Ons yolk heeft bij vernieuwing 
getoond te gelooven aan Gods beloften aan Israel g'edaan in Oud 
en Nieuw Verbond. God heeft Zijn yolk niet verstooten, hetwelk 
Hij te voren gekend heeft. En alzoo verwachten wij rhet lijd
zaamheid, maar oak met zekerheid, hunne wederaanneming en 
weder-inenting als het leven uit den doode, als de rijkdor del' 
wereld. 

De inkomsten 'en uitgaven waren als voIgt: 
Aan Kas, 1 Juni, 1918 ............................. , ....... $ 2,009.08 
Ontvangen, 1 Juni, 1918 to 31 Mei, 1919.... 8,875.16 

$10,884.24 
Uitgaven, 1 Juni, 1918 tot ·31 Mei, 1919.... 9,103.70 

Balance ............................... : ........ $ 1,780.54 
Ontvangen, 1 Juni, 1919 'tot 31 Mei, 1920.... 9,334.80' 

$11,115.34, 
Uitgaven, 1 Juni, 1919 tot 31 Mei, 1920 .... 10,605.00 

Balance ........................................ $ 510.34 

- Hiermede hebben wij weder" onze roeping, naar ons beste 
weten, voor het 26ste j aartal in dezen volbracht. En nu heb ik 

-"een vriendelijk verzoek aan d~ Synode 'am bij de verkiezing van' 
een Penningmeester voor de Joden Zending mij niet meer te 
benoemen. 

, j 
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J ehova, Israels getrouwe Verbonds-God, zegene de Kerk, 
zegene de Zending onder Zijn oude Bondsvolk, tot eer Zijns 
grooten N aams. 

Uw Broeder in Christus, 
J. I. FLES, Penn. 

(2) REPORT OF THE PATERSON HEBREW MISSION. 
May 1, 1918 to May 1, 1920. 

To the Synod of the Chr. Ref. Church, held June, 1920. 

Honored Fathers and Brethren:-
The Deputies of Classes Hudson and Hackensack for the 

Pater?on Hebrew Mission hav,e the privilege to r,eport: 

(1) The Mission Building, at 48 N. Main St., Paterson, 
New J etsey, has been well taken care of during the last two 
years, and is a credit to the mission zeal of the Church. Bulletin 
boards, tract cases, stereopticon, and electric lights have been 
installed, and the building has been in constant use for the Mis
sion among the Jews. 

(2) As to the laborers we must report that H. Bregman re
signed, taking effect April 17, 1919. 

The Classes then adopted the suggestion of their deputies to 
call an ordained Minister of the Gospel for the Paterson He
brew Mission. Reasons: 

1) It is very difficult to find a converted Jew of whom we are 
convinced that he embraces our Standards; 

2) In or:der that the work among the Jews can be controlled 
and done according to our Standards; 

3) It is desirable that an ordained minister be called in or
der that official mission work may be done. 

The Prospect Park congregation was designated as the "call
ing church."-

This congregation has called consecutively: Revs. J. L. 
Heeres, H. C. Bode, M. Van Vessem, and H. Bel. But all have 
declined to accept the call. 

To fill the place of the Jewish Missionary, the Ministers of 
both Classes have preached to the Jews on the street corners and 
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ill the Mission Building, but l'ealizi';g that the work should have 
one controlling head to guide the work of visitation, Sunday 
school, distribution of tracts, (lispensary, etc., the Rev. J. Wal
koUen was asked and 'also his consistory, to give part of his· time 
as HSuperintendent pro tempore," which was allowed with the 
understanding that redoubled efforts be made to procure an or
dained, Missionary. 

During the summer of 1919 we employed two theological 
students of the Grand Rapids Seminary, and ·an interpreter, Leo, 
Bolotin, who labored very faithfully. 

At present we have two women visitors, Miss Anges De 'Vries 
and Miss· Riemersma, and Cando Herman H. Schultze as Mis
sionary helper. 

Mr. G. Bo.s, Superintendent of the Chr. School, has done very 
able work in the ,evening school. . 

We also find it very difficult to get a physician to give time 
gratis to attend OUf Dispensary. We are, howev,er, very grateful 
to Dr. Dunning for his services which he so willingly gives. 

Humbly submitted, 
KLAAS POPPEN, Secretary. 

FINANCIAL STATEMENT OF THE PATERSON 
HEBREW MISSION. 

May 1, 1918 to May 1, 1920 . 

. RECEIPTS. 

Balance on hand, May 1, 1918 .. ~ ..................... $ 875.16 
From Synod, per Rev. J. I. Fles ...................... 10,300.00 
Donations from various .sources ................... ~ .. 
Rent ............................................................... . 
Interest ...... " ....................... " ........................ .. 
Dispensary 

1,239.07 

706.00 
115.16 

35.82 

Total Receipts.; ............................ $13,271.21· 
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. DISBURSEMENTS. 
'Salaries ........ , .................................................. ,.$ 
Repairs and improvements ............................. . 
Insurance .. : .................................................... . 
Phone, Water and Light ............. ~ ................... . 
Coal and - Wood .................................. ' ............. . 
Benevolences ................................................. . 
Drugs , ............................................................. . 
Gospels, Tracts, etc ... , .................................... . 
Sundr~es ......................................................... . 

5;736.01 
311.38 
169.06 
128.58 
473.20 

20.00 
51.47 

149.66 
673.56 

Total Disbursements .................... $ 7,712.92 

Balance on hand, May 1, 1920 .............. ; ......... $ 5,558.29 
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The books were audited and found in order the firs{ year by Revs. 
K. Poppen and J. A. Westervelt; the ·second year by S. Struck and 
L. W. Prol!. 

Respectfully submitted, 
D. DE BEER, Treasurer. 

(3) JODEN ZENDING, CLASSIS ILLINOIS. 
Aan de Synode van de Chr. Gerd. Kerk, te houden te Grand 

Rapids, Mich., den 16den Juni e. v. d. 

Eerwaarde Vaders en Broeders:-

In opdracht aan het Synodaal verzoek, heeft .Classis Illinois 
een regeling opgesteld voor de Zending onder de] oden te Chicago, 
die Classis Illinois. tel' goedkeuring de Synode aanbiedt. (Zie 
Acta Synodi.) 

Tevens heeft de Classis aan het verzoek, "pogingen aan te wen
den, am ·een eigen Kerkelijke Zending onder de J aden te begin
nen," voldaan. 

In de eerste plaats wordt tel' uwer kennis gebracht, dat de 
Classis vi j f deputaten benoemde, met hunne secundi, die het w~rk 
der Joden Zending behartigen. Deputaten, primi: Ds. J. O. Vos, 
Dr. J. Van Lonkhuyzen, Ds. G. W. Hylkema, Ouder!. M. De Maa 
en G. Bossenga; secundi: Ds. S. Bouma, Ds. P. D. VanVliet, 
Ds. E. J. Tuuk, Ouder!. B. Zoeteman, en E. Wierenga. 

Ook werd door de Classis de gemeente Chicago I. aangewezen, 
als roepende gemeente. Deze beriep Ds. H. Beld van Middelburg, 
Iowa, die de roeping aannam. Zijn salaris werd gesteld op $2,400. 
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De vroegere :pastorie van Chicago 1. werd voar Zendingshuis 
ingericht, waarin 'een leeskamer is, en kam·ers voar meisj es, moe
del's, Sabbath school, Boys' Manual training en Enge1sche taal

klassen. 
Behalve Ds. Beld en zijn gacle, welke laatste gezegend werk 

doet onder de meis}es e~ vrouwen, is in dienst def Jaden Zending 
Mr. Rottenberg, candidaat aan de McCormick Seminary. VODr 
een jaar werd hij in dienst 'genomen, tegen een salaris van $125.00 
per maand. Genoemde Broeder is hoofd del' Zendings-arbeid 
gemaakt, terwijl Ds. Beld administratieve arbeid verricht en Zon
dags in de gemeenten optreedt, teneinde lief de voor de J oden Zen
ding op te wekken onder ons volk. 

Voorts zijn in dienst del' Zending op dit oogenblik, Mr. Bolotin, 
student aan Calvin College: een veelbe10vend jong mensch, die 
met Mr. Rottenberg "open--air meetings" houdt, ·enz.; - Bolotin 
werd voar de zomennaanden ge-eng~geerd - verder een zekere 
Mr. Koren, die in' het Zendingshuis woant en toezicht op de lees
kamer heeft; Miss Kurtner, die met Juffrouw Beld vrbuwen ·en ' 
meisjes bezO'ekt, en enk-ele andere helpers voar de manual train
ing en andere klassen. 

De arbeid, hoewel met veel moeilijkheden worstelend, geschiedt 
met ijver en toewijding en is, met name onder de jongere Joden, 
niet ongezegend. 

De Classis besloot in haar J anuari vergadering de Synode te 
verzoeken, om een mandaat. voor een uitgave van hoogst.ens 
$20,000.00 tot 'aankoop van een geschikt gebouw voor de J aden 
Zen ding te Chicago. " , . 

Met eerbied onderworpen, 
H. GUIKEMA, S. C, 

Classis Illinois. 
P. S. Onder-staand financieel rapport werd mij toegezon

den door den Penningmeester, M. De Maa. 
Totale inkomsten, met interest ....................... $10,225.76 
Van Ds. J. I. FIes, Synodale Dep., kwam in.... -7,500.00 

$10,225.76 
Uitgaven tot 1 Mei .......................................... $ 3,8'15.54 

Aan Kas ........................................ $ 6,410.22 
(oW as geteekend) M. DE MAA, 

Chicago Lawn Station, 
Chicago, Ill., R. R. 3, box 6. 
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BIJLAGE VI 

RAPPORT VAN DEN EMERITUS· BC;>ARD. 

Aan de Synode, die zitting houdt den 15den Juni, 1920. 

Eerwaarde Broeders:-
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De Board bestond uit. de broeders Mr. S. S. Postm'a, Mr. M. 
Trap, Mr. A. Rosbach, Dss. H. M, Van der Ploeg, en J. Smitter. 

Moderamen: S. S. Postma, Praeses; Ds. H. M. Van der 
Ploeg, Vice-praeses, en J. Smi'tter, Secr.-Penn. 

Daar de laatste Synode, wegens de ti j den, de toelagert· aan
merkelijk verhoogde, ener destijds geen geld alm kas was,kwam 
de Board voor de vraag te staan, wat te doen. De Synode had 
den aanslag verhoogd, maar het zou eenig~ maanden duren VOOf

dat de noodige som jnkwam. 
Wij kunnen 'ecliter vennelden dat de Board in staat gesteld 

werd om alle kwartallen met 100% uit te keeren, doordat er een 
en andermaal een, paar duizend dollars geleend werden. Boven
dien hebben wij voorloopig subsidie uitgekeerd aan Juffv. A. Dek-· 
leer, voor wie de Classis Grand Rapids Oost $500 aanvroeg; aan 
Ds. J. Robbert $700, op aanvraag van Classis Zeeland; aan Ds. 
T. Van '( Loo $800, Voor wien Classis Muskegon $1,000 vroeg; 
op aanvraag van Classis Oit Friesland $400 aan Juffvniuw J. 
Gruessing; aan Ds. K. Kuiper, voor wi en Classis Holland $800 
vroeg; en aan IVIrs. J. B. Jonkman, op verzoek van Classis Illi
nois, $500. 

De Board kan met blijdschap en dankbaarheid vermelden dat 
extra gaven ontvangen werden van de volgende Classes: Hudson, 
Illinois, Orange City, Ost Friesland, Pacific, en Pella. Hier
door werd de Board in staat gesteld een p3:ar gratificaties uit te 
keeren. 

Door den dood ontvielen OilS Ds. G. Broene, de weduwe van 
wijlen Ds. H. H. -D. Langerei-s, en de weduwe van wijlen Ds. H. 
Van derWerp. . 
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Ds. J. B. vau.den Hoek achte zich sterk genoeg om wederom 
eene 'gerneente"ie bedienen en nam v,erleden voorjaar eene roeping 
aau. 

Na het overlijden van Ds, G. Broene, berichtten de kinderen 
ons dat zi j voortaan VOOl" hunne moeder zouden zorgen, en tevens 
bedan~cten zij den Board VOGr de vroeger verleende subsidie. 

Het verslag van den Penningmeester luidt als voIgt:. 

1918-1919 

Inkomsten ........................ , ...................... $11, 700.47 
Uitgaven ................................................ 10,693.15 

Saldo ........................................ $ 1,007.32 
Lubbers Fonds ............................ $1,378.76 

1919-1920 
Inkomsten ............................................... $12,786.97 
Uitgaven ................................................. 11,730.70 

Saldo ....................................... $ 1,056.27 

De boeken van den Penning'meester ...verden nagezien en in 
orde bevonden. 

Uit de -boeken blijkt dat Classis Hackensack de a'chterstal1ige 
schuld betaald heeft, ~n dat de volgende Classes nog schuldig' zijn: 

Veer 1918-'19 Tezamen 
Grand Rapids Oost .................. $459.09 
Grand Rapids West .................. 850.51 

·Holland ................................... 18.64 
Muskegon ................................ 161.98 
Zeeland .................................... 17.53 

Veer 1919··20 
$602.67 

392.41 
7.77 

220.42 
65.24 

$1,061.'l6 
1,192.92 

26.41 
382.40 

82.77 

De Board ontving nag ,de volgende aanvragen: van Classis 
Pella, voor Puffrouw F. Stuart, $900; van Classis Pacific, voor 
Juffvrouw D. Van der Ploeg, $800; van Classis Pella, voor Ds. J. 
Vissia, $1,200. 

De Board adviseert to~ de volgende subsidie : 
Ds. A. J. Brink .......................................... $ 
Ds. H. Van Wesep .................................... . 
Ds. J. Plesscher ......................................... . 
Ds. A. Meyer ............................................. . 
Ds. J. Robbert ........................................... . 
Ds. K. Kuiper ........................................... . 
Ds. T. ,Van 't Loo ...................................... . 

850.00 
700.00 
500.00 

1,000.00 
700.00 
800.00 
900.00 
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Ds. J. Vissia .............................................. . 
Ds. J. Groen ............................................. . 
Juffrouw M. J. Bosma ............................... . 
J uffrouw H. Huizingh ............................... . 
Juffrouw J. Schultz .................................. . 
Juffrouw J. Temple ................................. .-.. 
Juffrouw S. Broekstra .............................. . 
Juffrouw J. Remein ............................... ;" 
Juffrouw J. VB:n Vlaanderen .................... . 
Juffrouw J. Stadt ..................................... . 
Juffrouw J. A. Kett ............................. : .... . 
Juffrouw A. Van Houten .............. ;: ......... . 
Juffrouw L. Rietdyk ................................ .. 
Juffrouw J. B. Jonkman ........................ .. 
J uffrouw P. Van Vliet ............................ .. 
Juffrouw A. Dekker ................................. . 
Juffrouw J. Gruessing ............................ .. 
Juffrouw F. Stuart .................................. .. 
Juffrouw D. Van der Ploeg .................... .. 
Weezen Van Houten ............................... . 

1,000.00 
800.00 
600.00 
350.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
350.00 
300.00 
250.00 . 
150.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
700.00 
200.00 
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De Synode heeft ditmaal twee 'leden te kiezen. De namen der 
aftredende leden zijn Mr. S. S. Postma en Mr. M. Trap. 

Wij gedenken met dankbaarheid aan den jarenlangen dienst 
van broeder S. S. Postma, den aftredenden Praes~s, en komen als 
Board met het verzoek dat de Synode ZEerw. herbenoeme. 

Na,mens 'den Board, 
J. SMITTER, Secretaris. 

Classis Grand Rapids 00s1 vraagt $1,200 voor Rev. J. Groen. 
Aangezien Classis Grand Rapids Oost geen officieele informatie 
gaf, adviseert de Board $800 uit te keeren mede opdat er gelijk
heid in het uitdeelen zij. 

Classis Grand Rapids East vraagt $200 verhooging voor Mrs. 
A. Deld<er. Waar de Board geene inlichting antving waaruit 

. blijkt dat zulks noodig is, kan de Board dit niet aanbevelen. 
De Synode wordt verzocht den aanslag op 80 cent per huis

gezin te zetten. 
J. SMITTER. 
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BIJLAGE VII 

RAPPORT DER COMMISSIE INZAKE KERKHULP. 

Eerwaarde Broeders:-
Het Synodale iaar vraagt weer een korte, maar toch volledige 

mededeeling van wat vaor Kerkhulp werd ontvangen, ·en wat 
door hare Commissie werd verricht, fen behoeve der zwakke en 
hulpbehoevende gemeenten. Kerkhulp mocht eenige dezer ver
blijden door meestal den steun die gevraagd werd geheel te kun
nen uitkeeren. Doeh kort geleden moesten wij als 'Commissie 
d-aarin, verandering brengen, omdat veel meer gevraagd werd in 
de laatste drie maanden dan waarover Kerkhulp te beschikken 
heeft. Werd er gedurende den OOl"log weinig gebouwd en mitsdien 
zeer weinig hulp gevraagd, thans is dit anders geworden, zoodat 
er over $$,000 beloofd is, en er maar een paar honderd dollars 
in kas is. 

Door meest alle gemeenten, die steun hebben ontvangen, wordt 
er geregeld elk iaar een-twintigste gedeelte, of meer, afbetaald. 
De gemeenten die geheel hebben terugbetaald ziin de v-0lgende: 

Ellsworth, Mich., Prairie City, Iowa, Amsterdam, Idaho, Ala
mosa, Colo., Bethany, Muskegon, Mich., Inwood, Iowa, Doon, 
Iowa, Choteau, lVIont., en Rochester, N. Y. ' . 

De geheele som die aan terugbetaling sedert de vorige Synode 
werd ontvangen, ,bedrawgt $4,891.22. 

Aan collecten werd voor de twee j aren ontvangen als volgt: 
Classis Grand Rapids Oost ...................... $ 644.03 

Gi'and Rapids West.................... 551.99 
Hackensack ................................. 107.30 
Holland ...... " ............ , .. ", ..... "" .... ,. 601.06 
Hudson .......................................... 651.72 
Illinois ........... -............................. .. 
Muskegon .................................... . 
Orange City ............................... .. 

1,021.70 
566.04 
581.36 
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Ostfriesland ................................. . 
Pacific ..................... : .................... . 
Pella ............................................ . 
-Sioux Center ............................... . 
Zeeland ....................................... . 

Aan Collecten in 't geheel.. .................... $ 
Aan Afbetaling ...................................... . 
Aan Interest ........................................... . 
In Kas, 1 Juni, 1918 ............................. . 

119.70 
452.57 
616.45 
650.95 
433.51 

7,004.38 
4,891.22 

144.05 
1,434.89 

Te zamen ............................ :.$13,474.54 

Uitbetaald aan de volgende gemeenten: 
Sibley .......................... $ 800.00 Todd County .............. . 
Creston, Grand Rapids 1,000.00 Wyoming Park .......... . 
Hills ........................ ".. 600.00 Lansing ...................... . 
Estelline ' ...................... 1,000.00 Holland Center ......... . 
Edmonton ................ , ... 1,000.00 Holland, Minn ............ . 
Plover, Wis ................. 2,000.00 Ripon, Calif ............... . 

Andere Uitgaven voor de twee jaren .... $ 80.00 
't Geheel der Uitgaven ............................ 13,280.00 

In Kas, 31 Mei, 1920 ............ $ 194.54 

133 

400.00 
1,000.00 
2,000.00 

800.00 
'600.00 

2,000.00 

Onder het bovengenoernde is $1,000, waarover de goedkeuring 
der Synode moet,gevraagd, aangezien deze aan de gemeente Ed
monton gegevel~ is zonder dat terugbetaling gevraagd is .. 

De som die nu bij de gemeenten berust is: 
Caldwell , ..................... $ 220.00 Kanawha ..................... $ 
Grant .......................... 150.00 Rudyard .................... .. 
Sullivan ....................... 540.00 
Atwood ........................ 30.00 

Tracy ......................... . 
Byron Center ........... . 

Rusk ............................ 63.80 Worthington .............. $ 
Libanon ............. ,......... 75.00 Ocheyedan ................. . 
Oskaloosa .................... 420.00 Cramersburg .... ; ......... . 
Chicago, Ohio .............. 100.00 
Burton Heights .......... 175.00 . 

Bethel, Grand Rapids .. , 
Los Angeles .............. .. 

East Palmyra ............. 345.28 Neerlandia .... " .......... .. 
Racine ......................... 225.00 Holland, Minn. . ....... .. 
South Boardman ........ 50.00 North Blendon ........... . 

. New Holland,' Mont..... 380.00 
Vesper ........................ 150.00 
Randolph ..... ",............. 470.29 

Detroit .... , ................. .. 
Lincoln Center ......... . 
Fremont II ................. . 

Hitchcock .................... 47.50 Columbus, Mont ....... .. 
Plainfield ...... ,.............. 384.55 West Branch .............. . 
Bishop ........... "............. 165.00 
Holland, 16th St........ 325.00 
Elpis ............................ 305.00 

Dutton ............. ; ......... . 
Hope Church ............. . 
Lark, N. D ........ " ........ . 

Ada .............................. 350.00 Creston, Grand Rapids 
Conrad ........................ 680.00 Austinville ................ .. 

50.00 
691.00 
222.00 
216.60 
800.00 
700.00 
7.70.00 
850.00 
660.00 
170.00 
920.00 
400.00 
875.00 
425.00 
450.00 
600.00 
380.00 
500.00 
500.00 
500.00 

2,650.00 
700.00 
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Paterson, Madison S't. 325.00 
·Plover ...................... " .. 2,150.00 

Hawarden .................... 9"00.00 
Estelline ..................... 1,665.00 

Muskegon Heights ...... 700.00 
'Burdett .......... '............. 150.00 

Chandler .............. ...... 760.00 
Bigelow ....................... 1,000.00 

\ ~~~i~~g·~:::::::::::::::'::::: ~~g:gg 
Redlands '.................... 448.98 

Todd County ......... ,..... 400.00 
Wyoming Park .......... 1,000.00 
Hills ............................ 600.00 

Kuner .......................... 475.00 Lansing ....................... 2,000.00 
Hancock ...................... 710.00 
Hanford ...................... 550.00 

Holland Center, S. D... 800.00 
Ripon, Calif ................ 2,000.00-

Sibley ................... c ...... 1,200.00 
Ogilvie ......................... 475.00 

Noordeloos ................... 201.32 

De geheele sam die bij deze gemeenten berust is $38,235.32. 
Gelijk wij hier boven zeiden, verrnehigvuldigen de aanvragen 

am hulp uit deze kas zeer sterk. 
H'et bouwen kost tegenwoordig zeef veeI. Men vraagt niet 

meer om eeni-ge honderd dollars te mogen ontvangen, maar twee 
it drie duizend te .gelijk. Dit jaar alleen is er meer aangevraagd 
dan in ongeveer twee j aren is ingekomen. 

Wij mogen dus Kerkhulp we! een breedere plaats in onze col
lecten gev,en. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Commissie, 

J. MANNI, 
e. DE LEEUW, 
D. DE BEER. 
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BIJLAGE VIII. 

RAPPORT DER "PUBLICATION COMMITTEE." 

, Aan de Synode der ehr. Geref. Kerk, te vergaderen te Grand 
Rapids, Mich., den 16den Juni, 1920, e. v. d. 

Eerwaarde Vaders· en Broeders:-

Het samenkornen van Uwe vergadering roept oak de "Publi
cation Cornmitete~' tot het uitbrengen van een rapport, dat aller
eerst een mededeeling behoort te zijn van den door Uwe Com
missie sedert de vorige Synode, verrichten arbeid en van wat haar 
wedervaren is. 

Die mededeelingen zullen dit bijzondere hebben, dat zij mede
deelingen zullen zijn uit de geschiedenis van onze eerste twee-
jarige ·ervaring met een eigen drukkerij. En dan kunnen wij be
ginnen m'et 'te zeggen dat, hoezeer daarmee oak de .arbeid, de Z01'

gen, de verantwoordelijkheid d~r Pub. Camm. grootelijks ver
meerderd zijn, wij toch meenen de Kerk met het bezit va!1 een 
ei'gen "printing plant" geluk te kunnen wenschen. 

Natuurlijkkostte het bijzondere moeite om eerst op gang te 
komen, en aan de "Business Committee, de Broeders Denkema, 
Hulst en Rooks, met den Administrateur, Mr. J. Buiten, komt de 
eere toe, dat wij daarin iOO goed zijn .geslaagq. Die mannen heb

"ben de 10caHteit gezocht en gevonden, de "machinerie op voordee
lige wijze" aangeschaft, werklieden gehuurd, in dat aIles belem
mel~d door de verwatde oorlogstoestanden, en zoo kon reeds in 
September, 1918, begonnen worden met De Wachter, en in J anu~ 
ari, 1919, met The Banner zelf te drukken, terwiji op onze ver
gadering van Maart, 1919, gerapporteerd kon worden, dat de 
drukkerij betaaId, en na afdoening van alle "rekeningen, nog 
$5,000 in kas was. 

Dus waren we nu op gang, maar daarmee waren onze moei
lijkheden niet over. Sommige daarvan wa~en, vOor een goed 
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deel althans, het gevolg van de inrichting onzer drukkerij, en an
dere van de verwarde, ongeregelde toestanden waarin wi j leefden 
en nag leven. 

Zoo hadden wij moeite met het geregeld op tijd doen verschij
nell van de bladen. Telkens liet dilt te wens chen over, en herhaal:. 
delijk was dat op onze vergaderingen een punt van behandeling. 
De vorige Synode had besloten tot het oprichten van een eigen 
drukkerij, maar daneen drukkerij enkel en alleen voor de kerke
lijke bladen. Zoo'n drukkerij werd dus opgericht, d.i. een druk
kerij, die er op aangelegd was om als alles geregeld liep, op tijd 
!)let haar werk klaar te zijn. Natuurlijk gevolg hiervan was ech
ter, dat er niet de minste kink in de kabel kon komen, b.v. dat een 
werkman met name de man aan de linotype, eens een dag ziek 
was, of er was van op tijd gereed kom'en geen sprake meer. WeI 
gaf de Comm. den Administrateur in last zich dan hulp van elders 
te verscbaffen, maar deze beyond dit gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, wijl men op alle drukkerijen teworstelen had met gebrek 
aan werkkrachten. Veel drukkers geven tegenwoordig aan ande
ren arbeid, als beter betalend, de voorkeur. 

Daarbij kwam de tegenwoordige ongeregelde toestand van het 
postwezen.Zelfs al kwamen de bladen op tijd gereed en werden 
zij op tijd verzonden, dan werden zij door- de lezers nog niet op 
tijd ontvangen. Onderzoek bracht aan het licht, dat de oorzaak 
daarvan voaral lag bij de groote postkantoren, zooals Chicago, 
alweer door 1gebrek aan de noodige werkkrachten. Dus wis-ten 
wij nu de oorzaak van deze kwaal, maar dat ba:atte ons weinig, 
want iets te doen tot wegneming er van, lag geheel buiten ons be
reik. Aan het inkomen van klachten ontbrak het niet, maar de 
lezers konden over deze dingen niet meer ontevreden zijn dan wij 
zelven waren. Over het geheel ec:hter heefl men deze ongeregeld
heid met lankmoedigheid verdragen. 

Voorts hebben wij moeite gehad met onze werklieden. Het 
schijnt dat ,gevoel van verplichting tot -getrouwheidjegens hen in 
wier dienst men is, 'en in dit geval liefde en hart voar een zaak 
die de belangen van Gods Koninkrijk raakt, zelfs van onze, chris
teli jke werklieden geweken is. Slechts eigen belang heeft men 
op het oog, naar -eigen goedvinden wil men handel en, en zoo trok 
men er zich weinig van aan hoe ~p de drukkerij de zaken liepen, 
maar eischte men herhaaldelijk hooger loon. Dat 11ieruit veler-
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lei verdrietelijkheden geboren werden voor de Comm. en den 
Administrateur, ligt voor de hand. 

En zelfs het papier baarde moeilijkheden. Hoag in prijs, min
der van 'kwaHteit,. ("war-paper"), 'en dan nog rnoeilijk te ver
krij gen. Dat alle bladen daarmee te worstelen hadden en daar
~ee ll<?g te worstelen hebben, is weI bekend. Nag op onze verga
dering van 2 Junij.Ldeelde.de Administrateur ems mede, dat een 
"carload" papier, reeds in Janua'fi besteid, nog maar altijd, 200-

als 'het heette, "op weg" was, en dat hij vreesde in grooter moei
lijkheid te komen dan ooit. Het zou cian noodig worden slechts 
halve bladen te doen verschijnen. 

Een ffioeilijkheid van anderen aard is die ,;ran gebrek aai~ 

plaatsruimte,althans zoover het De Wachter betrdt. Ook daar
voor zijn veel klachten ingekomen als nien ingezonden artikden, 
en verantwoordingen van collecten niet ,aanstonds geplaatst zag, 
,en zelfs waren er die te,verstaan gaven, dat zij het niet aanstonds 
plaatsen van hun artikd·en toeschreven aan partijdige behandt:
Eng en achteruitzetting. Maar alles ten onrechte, want de 001'

zaak lag eenvoudig in gebrek aan plaatsruimte. Met het oog 
daarop besloot de Comm. am inzenders van Kerknieuws, van 
verslagen v.an feesten, van familieberichten, enz., dringend te ver
zoeken hun formuleeringen zoo kart moge1ijk te maken, en zich 
bij Doodberichten, enz., tot een enkele ondert·eekening. te beper
ken. Dit zal iets helpen. Evenzoo het verwijderen van zekere 
advertenties. Verder het niet plaatsen van jaarlijksche ·en half
jaarlijksche classicale financieele rapporten, waarom wij de Sy
node verzoeken. Maar overigens zal men geduld moei-en oefenen, 
want vergrooting van De Wachter is in den tegenwoordigen tijd 
en in de tegenwoordige omstandigheden niet aan te bevelen. 

Een gevolg van dit gebrek aan plaatsruimte' is ook geweest, 
(tat ·er ditmaal geen rapporten voor de Synode in onze bladen ver
schenen zijn, behalve dat van de broeders Huizenga en De Korne, 
dat f'eeds zeer vroeg inkwam en bij gedeelten geplaatst kon wor
den. De vorige Synodebepaalde, dat deze rapporten zouden 
moeten verschijnen v66r den lsten Maart, maar bij -dien tijd was 
er nog niets ontvangen. Nu werd besloten te wachten tot April, 
en die rapporten dan zooveel ,mogelijk alle tegelijk te doen ver
schijnen. Maar toen,het er op aan kwam, bleek dit besluit een
voudig onuitvoerbaar te zijn, en een blik op het Agendum vaal' 
deze Synode is genoeg am daarvan te overtuigen. Immers van 
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dat Agendum' nemen die rapporten, dat voor de uitbreiding del' 
Zending niet meegerekend, niet minder dan 80 bladzi j den in be
siag. Wailr nu onze drukkeri j met de beide bladen de handen vol 
heeft, hulp van andere drukkerijen moeilijk te verkrijgen is, en 
wij doorgaans veel meer aan hand hebhen dan geplaatst kan wor
d'en, daar is het zeker niet moeilijk te verstaan, dat wij met een 
hoeveelheid -extra sto£ van 80 pagina druks, genoeg om verschei
dene Wachters ,en Banners van begin tot einde te vullen, 'geen 
raad wisten. Wij meenen dan oak ie -mogen vertrouwen, dat de 
Synode over dit niet verschijnen van die Rapporten in anze bla
den met clementie zal oordeelen. 

Verder hebben wij de volgende dingen te rapporteeren: 
Reeds spoedig na de vorige Synode besloot de Comm. dat zoo' 

d,ra de bladen van de eigen drukkerij zouden verschijnen, zij zou
den verschijnen beide in hetzelf.de formaat, en evenzeer aan el
kaar gelijk zouden zijn wat papier en druk betreft. Onder meer 
was daaraan het voordeel verbonden, dat op de drukkerij voor 

,beide dezelfde vormen, ~nz., gebruikt zouden kunnen worden. Ret 
formaat dat' gekozen werd, was een"'dat handiger was, meer in 
overeenstem·ming met dai van vele Amerikaansche kerkeli jk'e bla
den, en dat aan De WQlchterdezelfde plaatsruimte liet, maar die 
van The Banner aanmerkelijk vermeerderde. Natuurlijk zau dan 
oak voor beide de abonnementsprijs dezelfde moeten zijn. Zoo is 
het geschied, en de prijs is nu voor beide $1.75 per jaar bij voor
uitbetaling. Ais de tijden niet veranderen zal het zeer de vrq.ag 
zijn of die prij.s niet nog eens weer zal moeten verhoogd worden. 
Ook van geboorte-, trouw-, ,en' doodberichten ,is de prij.<;; verhoogd. 

Wat advertenties aangaat, besloot de Comm. dat die van 
"Chiropract'ics" slechts opgenomen zouden worden in den' varm 
van gewone "professional cards," en dat die van medicijnen voar 
inwendig gebruik, alsmede die van "cosmetics," ,enz., geheel ge
wee~d zouden worden. Ten aanzien van advertenties van de "In
terchurch World Movement" is een afwachtende houding aan
genomen; daarom zijn ze ni-et geplaatst. 

In het persDneel van mederedacteurs moesten er door de 
Comm.· ·eenige vooqdeningen worden gemaakt. In April, 1919,' 
werd van Ds. Groen bericht ontvangen, dat hij wegens zijn voort
durende krankheid niet in staat was langer voor de Zondagsschool
les in D"e Wachter te zorgen. Met deelneming nam de Comm. hier-
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van kerinis, en als plaatsvervanger, voar dit werk benoemde zij 
Ds. K. Bergsma, die deze zaak aanvaardde. 

En in Juni, 1919, liet onze Nestor, Ds. L. J. Hulst ons weten, 
dat zijn toestand hem ni,et langer toetiet de "Vragenbus" te redi
geeren. Besloten werd dezen broeder, die zoo lang, zoo getrouw 
en met zODveel wijsheid di-t werk had verricht, zonder daarvoor 
iets te ontvangen~ een van ·o'nze waardeering van zijn arbeid en 
deelneming'in zijn toestand getuigend schrijven te zenden, met 
als blijk van die waardeering een wissel van $50. Een vriende
lijkeigenhandig schrijven werd daarop van dentoen den dood 
zeer nabij schijnenden broeder terug ontvangen. Voar de redac
tie van deze rubriek werden benoemd Ds. 1- Manni als primus en 
Ds. G. D. De Jong als secundus. Ds. Manni heeft niet zonder 
schroom de benoeming aangenomen. 

VoaTts rneende de Carom .. dat een rubiiek in The Banner, an
geveer gelijk <ian die van frUit en Voor de P,ers" in De W G:chter~ 
in het belang zou zijn van dit blad. Dus werd tot het opnemen 
van zulk een rubriek besloten en de redactie daarvan opgedragen 
aan Ds. E. J. Tanis, die zich daarvoor heeft laten vinden. 

Eindelijk heeft de Comm. gearbeid aan het tot stand brengen 
van iets waaraan de vorige Synode haar ~egel had gehecht, n.!. 
een rubtiek voor "special articles" ·over actueele onderwerpen, te 
lever-en door verschillende schrijvers. Zij heeft daartoe brieven 
uitgezonden aan ongeveer 30 predikanten met het verzoek daar
door bijdragen te leveren. Die arbeid is niet te ver.geefs geweest, 
'en reeds zijn verschillende dergelijke artikelen in T~e Banner 
verschenen. ToCh was de aogst niet zoo groot als de Cormn. ge
wenscht had, maar deze ervaring was voor de Camm. niet nieuw. 
Er is dan ook geen reden om het haar ten kwade te duiden, als zij 
tot krachten in eigen kring de toevlucht neemt. 

Door den Administrateur is ingediend een "Audit Report" 
van Mr. W. P. Dreyer, Public Accountant, gedateerd May 31, 
1920. Dit "Report" zal ter Synodale tafel worden bezorgd. In het 
slot wordt onder meer het volgende verklaard: "No errors were 
found; the books were kept in first-class condition, being posted 
and balanced regularly. Cash receipts are deposited regularly, 
everything is done in a business-like manner, and the Committee 
'is" to be congratulated to have such an efficient Manager.',' 

Bovendien werd ons door den Administrateur ter hand gesteld 
een kort fin-antieel verslaag, d;:tt wij hier laten volgen: 
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FINANCIAL STATEMENT, JUNE 1, 1918 to JUNE 1, 1920. 
By J. Buiten, Jr. 

Receipts. 

Ba~ance on hand, June 1, 1918 ........................ : ..................... $ 5,518.99 
Receipts from Subscriptions and Advertising, June 1, 1918," 

to June 1, 1920 ................................................................ 52,735.61 

Total.. .......................................................... $58,304.60 

Disbursements, 

Shop Operating Expense, including wages, paper, rent; 
power and light, etc., etc .. ; ............................................ $21~ 729.33 

Selling Expense, including commission to agents, draying, 
second-class postage, etc ........ : ............... :....................... 3,502.62 

Administration Expense, including office rent, office sal-
aries, Editors' salaries, etc ........................ ~: ................. .. 

Paid for Printing Plant ......................................................... . 
Paid for Office Fixtures .......................................................... . 
Given Theological School. ................................ : .................... . 
Balance 'on Hand .................................................................... . 

11,292.66 
7,489.26 

167.92 
5,000.00 
9,122.81 

Total.. ..................... : .................................... $58,304.60 

l;'Tumber of Subscribers, "De Wachter" .......... 8,500 
Number of Subscribers, "The Banner" .......... 5,300 

In order to show that it may be necessary-to raise the subscription 
price in the near future, I have prepared the following tables showing 
the difference in the cost of paper, wages, etc., two years ago and 
to-day: 

Paper cost per week ........... . 
Labor, weekly payroll ......... . 
Administrative Salaries ..... . 

June I, 1918 
$ 56.00 

62.00 
42.00 

June 1, 1920 
$168.00 

152.50 
80.00 

Most of these increases in price have gone into effect ,the last few 
months, and therefore from the financial report it would appear that 
an increase in subscription price is not necessary. 

The large balance on hand is carried partly to purchase a carload 
of, paper now on the way and partly as ,a reserve fund to replace or 
purchase additional machinery, if nec.essary. 

Yours very respectfully, 
J. BUITEN, Jr. 

June 10, 1920 
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Ter behancleling door'de Synode wenscht Uwe Comm. het 
volgende aan te bieden: 

(1) De Comm. geeft aan de Synode in overweging om voor, 
taan de opbrengsten van de beide bladen~ allereerst te besiemmen 
voor aUe mogeli ike Dpbouwing en verbetering van die bladen zeH 
en het overige voor de Theo!. School en Calvin College. Drang
redenen daartoe zijn naar ·het oordeel Uwer Camm., VDor'eerst en 
vooral de ·gewichtige beteekenis die onze bladen hebben voor ons 
kerkelijk leven, een beteekenis die ll'et -den zegen des Heeren een 
me@r heilvolle zal zijn en zich in breeder kring zal doeu gevoelen, 
naarmate onze bladen op hooger peil worden ·gebracht. Zij zijn 
dus zulk een behartiging van hun belangen ten volle waardig. 
Voor dit doel zou met de opbrengst der bladen vee! gedaan kunnen 
worden, terwijl tegenwoordig dit bedrag van de inkomsten der 
Theo!. School en Calvin College slechts een zeel' gering gedeelte 
vertegenwoordigt. . 

(2) De Comm. waagt het bij dezen om andermaal tot de 
Synode te komen met het voorstel, dat jaarlijksche en half-jaar
Ejksche classicale finantieele rapporten niet meer in onze bladen 
zullen opgenomen worden, om'dat zij te veel ruimte innemen en 
ove~bodig zijn. Vaar dit laatste, n.1. dat zij overbodig zijn, kan \ 
als bewijs dienen, dat verscheidene Classes zulke rapporten niet 
inzenden, en dus blijkbaar daaraan geen behoefte gevoelen. En 
zijn ze overbodig, dan is er alIe reden om gewicht te hechten 
aan het argument, dat ze te veel ruimte innemen, temeer bi j het 

. heerschend gebrek aan plaatsruimte, elJ zelfs aan het argument 
'dat ze de onkosten vermeerderen. 

(3) De Comm. verzoekt de Synode hethonorarium van den 
Hoofdredacteur van The Banner gelijk te stellen met clat van den 
Hoofdredacteur .van De Wachter, n.!. op $300. De billijkheid 
van het nu bestaand verschil is niet in te zien. . 

(4) Aftredende leden der Pub!. Comm. zijn: H. Denkema, 
W. Heyns, J. Manni en G. J. Rooks. Rev. J. Manni wenscht hiet 
voor herbenoeming in aanmerking te komen" aangezien hi j on
mogelijk de vergaderingen del' Comm. geregeld bijwonen kan en 
dientengevolge even moeilijk kan blijven inleven in den gang van 
zaken als daarvoor verantwoordelijkheid op zich nemen. 

N amens de Publication Commitlee, 
~ W. HEYNS, Secr. 
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BIJLAGEIX 

RAPPORT VAN DEPUTATEN VOOR ZUID AMERIKA • 

. H ooggeachte Broedet-s:-

Deputaten v.oor Zuid Amerika komen tot de Synode met het 
volgende rapport en advies. 

De kerkeraden te Buenos Ayres en in de Boerkolonie gaven. 
telkens zeef gunsti'ge verslagen over den voortgang van het goede 
werk aIdaar, onder de Ieiding van Dss. Hogendorp en Sonne
",eldt.· Ook Rosario schreef zoo gunstig als dit verwacht kon 
worden van zulk een afgelegen herderloos gemeentje. Maar 
Tres Arroyos beleefde eene worstelperiode. Een trouwe leeraar 
en een trouwe kerkeraad werkten naar vermogen om de gemeente 
en omgeving in de goede richting te lei den, doch hun werk 
werd belemmerd door velerlei in en buiten de gemeente. Daarbij 
kw.arn de influenza met haren nasleep, en Ds. Ryper moest Gp' 
raad van den .geneesheer rust nenTen lin een andere omgeving, en 
zoo is ZEerw. thans eenige maanden op ,vacantie in Nederland. 

AIle kerkeraden klagen over dure tijden, en smeekenom hulp. 

De inkomsten sedert de Iaatste Synode waren $3,367.06. De 
",itgaven: voor kasschuId, $12.76; Buenos Ayres, $1,000; Tres 
Arroyos, $1,000; Chubut, $600; Rosario, $250; boeken, Wach
ters, Banners, exchange en postage, $107.80; samen, $2,970.56 .. 
Dit Iaat in kas, $396.50. 

Met dank vermelden we oak ditmaal dat de Peoples State 
Bank te Holland de overmaking der gelden weer ·gratis verrichtte. 

Ten slotte geven we nog het antw~ord op ons 'schrijven aan 
Deputaten in Nederland.: 

"1. De Geref. Kerken van Zuid-Amerika zijn op hun ver
zoek opgenomen in het kerkverband onzer kerken, n.I. als Classis 
Buenos Ayres, ressorteerende onder de Part. Syn. Zuid·HoIl. (Z.) 
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2. Ons is echter zeer duidelijk dat de finantieele steun van 
de Gere£. Kerkenin Noord Amerika ~nmogelijk kan worden' ge
mist zal niet het werk in Zuid-Amerika worden verstoord. 

3. Het is onze· meening dat de opneming van die kerken in 
ons kerkverband niet meebrengt dat de Gere!. Kerken in Neder
land alleen voar den finantieelen nood dezer kleine zwakke ker
ken zouden moeten zorgdragert, en wij leven in de volle overtui
'ging dat dit ook de meening is van uwe Kerken en hare Depu-

dh 
» I 

taten a OC. , 

Ons advies is dat de Synode weer deputaten benoeme met 
mandaat als te var-en, en tevens aanbevele het verzoek van den 
ker·J<eraad te Chubut, dat eene Classis zich vri jwillig in contact 
,stelle met dien kerkeraad tot opbouw en uitbreiding van het w-erk 
des Heeren in die stieken. I 

Met eerbied onderworpen, 
Deputaten voornoemd, 

J. WYNGAARDEN, Scriba en Penn. 
P. S. Ds. Groen was wegens ongesteldheid afwezig. 
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BIJLAGE X 

CHURCH ORDER OF THE CHRISTIAN REFORMED 
CHURCH. ' 

(Approv~d by the Synod of 1920, Vid. Art. 47, 13.) 

ARTICLE 1. 

For the maintenance of good order in the Church of Christ 
it is necessary that there should b~: offices, assemblies, supervision 
of doctrine, sacraments and cer.emonies, and Christian discipline ;, 
of which matters the following articles treat in due order. 

OF THE OFFICES. 

ARTICLE 2. 

The offices are of four kinds: of the Ministers of the Word" 
of the Professors of Theology, of the Elders, and of the Deacons. 

ARTICLE 3. 

No one, though he be a Professor of Theology, Elder or Dea
con, shall be permitted to enter upon the Ministry of the Word and 
the Sacraments without having been lawfully called thereunto. 
And when anyone acts contrary thereto, and -after being fre
quently admonished does not desist, 'the Classis shall jlldge 
whether he is to be declared a schismatic or is to be punished in 
some other way. 

ARTICLE 4. 

The lawful calling of those who have not been previously in 
office, consists: 

First,in the ELECTION by the Consistory and the Deacons, 
after preceding prayers, with due observance of the regulations 
established by the consistory for this purpose, and of the ecclesias
tical ordinance; that only those can for the first time be called to 
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ilie Ministry of the Word who have been declared eligible by the 
churches, acc;ording to the rule in this matter; -and furthermore 
with the advice of Classis or of the counselor appointed for this 
purpose by the Classis; 

Secondly, in the EXAMINATION both of 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 of Synod from the nearest Classes; 

Thirdly, in the APPROBATION by the members of the 
calling church, when, the name of the minister having been an
nounced for two successive Sundays, no lawful objection arises; 
which approbation, however, is not required in case, the election 
takes place with the cO'-operation of the congregation by choosing 
out of a nomination previously made. 

Finally, in the public ORDINATION in the presence of ilie 
congregation, which shall take place with appropriate stipulations 
and interrogations" admonitions and prayers and imposition of 
hands by the officiating minister (and by the other ministers who 
are present) agreeably to the Form for that purpose. 

ARTICLE 5. 

Ministers already in the Ministry of the Word, who are called 
to another congregation, shall likewise be called in the aforesaid 
manner by the Consistory and the Deacons, with observance of 
the regulations 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 va
cancy; further, with the advice of the Classis or of the counselor, 
appointed by the Classis, and with approval of the I2lassis or of 
the Delegates appointed by the Classis, to whom the ministers 
called shall show good ecclesiastical testimonials of doctrine and 
life, with the approval of the members of the calling congrega
tion, .as stated in Article 4; whereupon the minister called shall be 
installed with appropriate stipulations and prayers agreeably to 
the .Form for this purpose. 

ARTICLE 6. 
No Minister shall be at liberty to serve in institutions of 

mercy or otherwise, unless he be previously admitted in accord-



146 CHRISTELiJKE (,:;-EREFORMEERDE KERR 

ance with the preceding articles, and he shall, no less than others, , . . 
be subject to the OlUrch Order. . 

ARTICLE 7. 
No. one shall be called to the Ministry of the Word; without 

his being stationed in a particular place, except he be sent to do 
church extension work. 

ARTICLES. 
Persons who have not pursued the regular course of ~tudy 

,in preparation f~r the Ministry of the Word, and have therefore 
not been declared eligible according to Article 4, shall not be 
admitted to the 'Ministry unless there '-is assurance of their ex
ceptional gifts, godliness,' humility, modesty," common sense and 
discretion, as also gifts of public address. When such persons. 
present themselves for the Ministry; the Classis (if the [particu
lar] Synod approve) shall first examine them, and further deal 
with them as it shall deem edifying, a~cording to the general 
regulations of the churches. . 

ARTICLE 9. 
Preachers without fixed charge, or others who have left 

some sect, shall not be admitted to the Ministry in the Church 
until they have been declared eligible, after careful examination, 
QY the Classis, with the approval of Synod. 

ARTICLE 10. 
A Minister, once lawfully called, may not leave the congre

gation wi~h which he is connected, to accept ,a call elsewhere, 
without the consent of the, Consistory, together with the Deacons, 
and knowledge on the part of the Classis; likewise no other 
church may receive him until he has presented a proper certifi
cate of' dismission from the church and the Classis where he 
served. 

ARTICLE 11. 

On'the other hand, the Consistory, as representing the con
gregation, shall also be bound to provide for the proper support 
of its Ministers, and shall not dismiss them ·from service with
out the knowledge and approbation of the Classis and of the 
Delegates of the (particular) Synod. 
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ARTICLE \2. 

Inasmuch as a Minister of the Word, once lawfully callen 
as' described . above, is bound to the service of the Church for 
life, he is not allowed to enter upon a secular _ vocation except 
for stich 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 their Office, shall 
tteverthdess .retain the honor and title of ,a Minister, and the 
Church wl]ich they have served shall provide honorably for them 
in their need (likewise for the orphans and widows of Ministers) 
out of a common fund of the Churches, according to the general 
ecclesiastical ordinances 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 sh'all not
take place without the advice of the Consistory, he shall never
theless at all times be and remain suhject to the call of the con
gregation. 

ARTICLE 15. 

No one 'shall be permitted, neglecting the Ministry of his 
Church or being without a fixed charge, to preach indiscrimin
ately without the consent and authority of Synod or Classis. 
Likewise, no one shall be permitted to preach or administer the 
Sacraments in another Church without the consent of the Con
sistory of that Church. , 

ARTICLE 16. 

The office of the Minister is to continue in prayer and in 
the Ministryof the Word, to dispense the Sacraments, to watch 
over his brethren, the Elders and Deacons, as well as the Con
gregation, and finally; with the Elders, to exercise church disci
pline and to see to it that everything is done decently and in 
good order. 

ARTICLE 17. 

Among the Ministers of the Word equality shall be main
tained with respect to the duties of their office and also in other 
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matters as far as possible according to the judgment of the Con
sistory, and if necessary, of the Classis; which equality 'shall also. 
be maintained in the case of the Elders and the Deacons. 

ARTICLE 18. 

The office of the Professors of Theology is to expound the 
Holy Scriptures and to vindicate 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 ~ 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 allowed to speak a word of edification 
in the meetings for public worship. 

ARTICLE 2l. 

The Consistories shall see'to it that there are good Christian 
Schools where the parents have thei" children instructed accord
ing to the demands of the Covenant. 

ARTICLE 22. 

The Elders shall be chosen by the judgment of the Consis
tory and the Deacons according to the regulations tor that purpose 
established by the Consistory. In pursuance of thes~ regnlations, 
every church shall'be at liberty, according to its circumstances, to 
give the members an opportunity to direct -attention to suitable 
persons, 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 stipulations; or present a 
double number to the congregation and thereupon install the one
half chosen by it, in the aforesaid manner, agreeably to the Form 
for this purpose. ' 
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ARTICLE 23. 

The office of the Elders, in addition to what was said in 
Article 16 to be their duty in common with the Minister of the 
Word, is to take heed that the Ministers, together with their 
fellow-Elders ~nd the Deacons, faithfully discharge their office, 
and both before and after the Lord's Supper, as time and circum
stances may demand, for the edification of the churches to visit 
the families of the Congregation, in order particularly to comfort 
and instruct the members, and also to exhort others in respect to 
the Christian Religion. 

ARTICLE 24. 

The Deacons shall be chosen, approved and ihstalled in the 
, same manner as was stated concerning the Elders. 

ARTICLE 25. 

The office peculiar to the Deacons is diligently to collect alins 
and other contributions of charity, and after mutual counsel, 
faithfully and diligently to distribute the same to the poor as their 
needs ,may require it; to visit and comfort the distressed and to 
exercise care that the' alms are not misused; of which they shall 
render-an account in Consistory, and also (if anyone desires to be 
present) to the Congregation, at such ·a time as the Consistory 
may see fit. 

ARTICLE 26. 

In places where others are devoting themselves'to the care of 
the poor, the Deacons shall seek a mutual under~tanding with them 
to the end that the alms may all the better be distributed among 
'those who have greatest need. Moreover, they shall make it pos

,sible for the poor to make use of institutions of mercy, and to 
that end they shall request the Board of Directors of such institu
tions to keep in close touch with them. It is also desira'ble that the 
Deaconates 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 accord

ing to local regulations, and a proportionate number shall retire 
each year. The retiring officers shall be succeeded by others un
less the circumstances and the profit.of any church, in the execu
tion of Art. 22 and 24, render a re;election advisable. 
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ARTICLE 28. 

The Consistory shall take care, that the churches for the pos
session of their property, and the peace and order of their meet
ings can claim the protection of the Authorities; it should be well 
understood, however, that for the sake of peace and material p'os
session they may never suffer the royal government of Christ over 
His Church to be in the least inf1;inged upon. 

OF THE ECCLESIASTICAL ASSEMBLIES. 

ARTICLE 29. 

Four kinds of ecclesiastical assemblies shall be maintained: 
the Consistory, the Classis, (the Particular Synod), and the Gen
eral Synod. 

ARTICLE 30. 

In these assemblies ecclesiastical matters only shall be trans
acted and that in an ecclesiastical manner. In major assemblies 
only such matters shall be dealt with as could not be finished in 
minor assemblies, or such as pertain to the Churches of t,he major 
assembly in common. 

ARTICLE 31. 

If anyone complain that he has been wronged by the decision 
of a minor assembly, .he shall have the right to appeal to a major 
ecclesiastical assembly, and whatever may be agreed upon by a 
majority vote shall be considered settled and binding, unless it be 
proved to conflict with the Word of God or with the Articles of 
the Church Order, as long as they are ndt changed by a General 
Synod. 

ARTICLE 32. 

The proceedings of all assemblies shall begin by calling upon 
. the Name of God and be closed with thanksgiving. 

ARTICLE 33. 

Those who are delegated to the assemblies shall bring with 
them their credentials and instructions, signed by those sending 
them, and they shall have a vote in all matters, except such as 
particularly conc~rn their persons or churches. 



I 
[ 
I 

" , 

ACTA SYNOD! 1920 151 

ARTICLE 34. 

In all assemlllies there shall be not only a president, but also 
a clerk to keep a faithful record of all important matters. 

ARTICLE 35. 

'The office of the president is to state and explain the business 
to be transacted, to see to it that everyone observe due order in 
,speaking; to 'silence the captious and those who are vehement in 
speaking; and to properly discipline them if they refuse to listen. 
Furthermore, ,his. office shall cease when the assembly ilrises. 

ARTICLE 36. 

The Classis has the same jurisdiction over the Consistory as 
the Particular Synod ha,s over the Classis 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 Elders, who at least in larger con
gregations, shall, as a fule, meet once a week. The Minister of 
the Word (or the Ministers, if there be more than one, in turn) 
shall preside and regulate the proceedings. Wherever the num
ber 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. 

In places. where the Consistory is to be constituted for the 
first time or anew, this shall not take place except with the advice 
of the Classis. 

ARTICLE 39. 

Places where as yet no Consistory can be constituted shall be 
placed under the care of a neighboring Consistory. 

ARTICLE 40. 

The Deacons shall meet, wherever necessary, every week to 
transact the business .'pertaining 'to their office, calling upon the 
Name of God; whereunto the Ministers shall t"kegood heed and 
if necessary they shall be present" 
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ARTICLE 41. 

The classical meetings shall consist of neighboring churches 
that respectively delegate, with proper credentials, a minister and 
an elder to meet at such time and place as was determined by the 
previous classical meeting. Such meetings shall be held at least 
once in three months, unless great distances render this inadvis
able. In these meetings the ministers shall preside in rotatidri, or 
one shall be chosen to preside; however, the same minister shall 
not be chosen twice in 'succession. ' 

. Furthermore, the president shall, 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 p09r and the Christian schools cared for? 
4. Do you need the judgment and help of the Classis for the 

proper government of your church? 

And finally, at one but the last meeting and, if necessary, at 
the last meeting before the (Particular) Synod, delegates shall be 
chosen to ~ttend said Synod. 

ARTICLE 42. 

Where in a church there are more Ministers than one, also 
. those not delegated according to the foregoing article shall have 

the right to attend Classis with advisory vote. 

ARTICLE'43. 

At the close of the Classical and other major assemblies, Cen
sure shall be exercised over those, who in the meeting have done 
",omething worthy of punishment, or who have scqrned the ad
monition of the minor assemblies. 

ARTICLE 44. 

The Classis shall authorize at least two of her oldest, most ex
perienced and competent Ministers to visit all the Churches once 
a year and to take heed whether the Minister and the 'Consistory 
faithfully perform the duties of their office, adhere to sound doc
trine, observe in all things· the adopted order, and properly 'pro- . 
mote as much as lies in them, through word and deed, the upbuild-
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ing of the congregation, in particular of the 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 peace, upbuilding, and greatest profit of the 
churches. And each Classis may continue these visitors in service 
as, long as it sees fit, except where the visitOl-S themselves request 
to be released for reasons of which theClassis shall judge. 

ARTICLE 45 . 

. It shall be the duty of the church in which the Classis and 
likewise the (Particular) or General Synod meets to furnish the 
following meeting with the minutes of the preceding. , . 

ARTICLE 46. 

Instructions concerning matters to be considered in major 
assemblies shall not be written until the decision of previou§I 
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 1 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 of both the Particular and the 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 corre
spondence with its neighboring Synod or Synods, in such manner 
as they shall judge most conducive to general edification.) 

ARTICLE 49. 

(Each Synod shall ddegate some to execute everything or
dained by.Synod both as to what pertains to the Government and 
to the respective Classes, resorting under it, and likewise to sup
ervise together or in smaller number all examinations of future 

~ Ministers. And, moreover, in all other eventual diffi~u1ties they 
shall extend help to the Classes in order that proper unity, mder 
and soundness of doctrine may be maintained and established. 
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. Also they shall keep proper. record of all their actions to report. 
thereof to Synod, and if it be demarided, give reasons. They shall 
also not be disd;larged from their service before and until Synod 
itself discharges them.) 

ARTICLE 50. 

The General Synod shall ordinarily meet once every two 
, years unless there be urgent need to shorten the time. 

To this Synod three Ministers and three Elders out of every 
Classis shall be delegated. If it becomes necessary in the opinion 
of at least three Classes to call a meeting of Synod within two 
years, the local church designated for this purpose shall determine 
time and place. 

ARTICLE 51. 

The Missionary Work of the Church IS regulated by the 
General Synod in a Mission Order. 

ARTICLE 52. 

Inasmuch as different languages are spoken in the chuTches, 
the necessary .translations shall be made in the ecclesiastical as
semblies, and in the:publication of recommendations, instructions 
and decisions. 

OF DOCTRINES, SACRAMENTS AND OTHER 
CEREMONIES. 

ARTICLE 53. 

The Ministers of the Word of God and likewise the Profes
sors of Theology (which also behooves the other Professors and 
School Teachers) shall subscribe to the Three Formulas of Unity, 
namely:-the Belgic Confe.ssion of Faith, the Heidelberg Cate
chism, and the Canons of Dordtrecht, 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 shall 
have given a full statement, and if they obstimltely persist in 
refusing,. they shall be deposed from their office. 

ARTICLE 54., 

Likewise the Elders and Deacons shall subscribe to the afore
said Formulas of Unity. 
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ARTICLE 55. 
To ward off false doctrines and errors that multiply exceed

ingly through heretical writings, the Ministers and Elders shall 
use the means of teaching, of refutation, or warning, and of ad
monition, as well in the Ministry of the Word as in Christian 
teaching and family-visiting. 

ARTICLE 56. 
The Covenant of God shall be sealed unto the children of 

. Ohristians by Baptism, as soon as the administration thereof is 
feasible, in the public 'assemply when the Word of God is 
preached. 

ARTICLE 57. 

The Ministers shall do their utmost to the end that the father 
present his child for Baptism. 

ARTICLE 58. 
In the ceremony of Baptism, both of children and bf adults, 

the Ministers shall use the respective forms drawn up for the 
admini!3tration"of this Sacrament. ' 

ARTICLE 59. 

Adults are through Baptism incorporated into the Christian 
Church, and are accepted as members of the Church, and are. 

, therefore 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 par
ents, and likewise the date of birth and baptism, shall be recorded. 

ARTICLE 61.-
None shall be admitted to the Lord's Supper except those 

who according to the usage of the Church with which they unite 
themselves have made a confession of the Reformed Religion, 
besides being reputed to be of a godly walk, without which also 
those who come from other Churches shall not be admitted. 

ARTICLE 62. 

Every Church shall administer the Lord's Supper in such a 
manner as it shall judge .. rnost conducive to 'edification; provided, 
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however, that the outward ceremonies as prescribed in God's 
Word be not changed and all superstition be avoided, and that at 
the conclusion 9£ the sermon and the usual prayers, the Form for 
1fue Administration of the Lord's Supper, together with the prayer 
for that purpose, shall be read. 

ARTICLE 63. 

The Lord's Supper shall be .administered at least every two 
or three months. 

. ARTICLE 64. 

The administration of the Lord's Supper shall take place 
only there where there is supervision of Elders, according to 
ecclestical order and in a public gathering ofj:he Congregation. 

ARTICLE 6S. 

Funer~l sermons or funeral services shall not' be introduced. 

ARTICLE 66. 

In time of war, pestilence, national calamities, and other 
great affiictions, the pressure of which is felt throughout the 
Churches, it is fitting that the Classes proclaims Days of Prayer. 

ARTICLE 67. 

The Churches ~hall observe, in addition to the Sunday, also 
Christmas, Good Friday, Easter, Ascension Day, Pentecost, the 
Day of Prayer, the National Thanksgiving Day, and Old and New 
Year's Day. 

ARTIC):.,E 68. 

The Ministers shall on Sunday explain briefly the sum of 
Christian Doctrine comprehended in the lleidelberg Catechism 
so that as much' as possible the explanation shall be annually 
completed, according to the division of the Catechism itself, for 
that purpose. 

ARTICLE 69. 

In the Churches only the ISO Psalms of David, the Ten Com
mandments, 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. 
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ARTKLE 70. 

Since it is. proper that the matrimonial state be confirrr;ted in 
the presence of Christ's Church, according to the Form for that 
purpose, the Consistories shall attend to it. 

OF CENSURE AND ECCLESIASTICAL ADMONITION. 

ARTICLE 71. 

As Christian Discipline is of a spiritual nature, and exempts 
no one from Civil trial or punishment by the Authorities, so also' 
besides Civil punishment there is need of Ecclesiastical Censures, 
to reconcile the sinner with the Church and his neighbor and to 
remove the offense out of the Church of Christ. 

ARTICLE 72. 

In case anyone errs in doctrine or offends in cqndu~t as long 
as the sin is of a private character, not gry-ing public offense, the 
rule clearly prescrrbed by Christ in Matth. 18 ,shall be followed. 

ARTICLE 73. 

Secret sins of which the sinner repents, after being admon
ished by one person in private or in the presence of two or three 
witnesses, shall not be laid before the Consistory. 

ARTICLE 74. 

If anyone, having 'been admonished in love concerning a 
, secret sin by two or three persons, does not give heed, or otherwise 

has committed a public sin, the matter shall be reported to the 
Consistory. ' 

ARTICLE 75. 

The reconciliation of all such sins as are of their nature of a 
public character, or have become public because the admonition of 
the Church was despised, shall take place (upon sufficient' evidence 
of repentance) in such a manner as the Consistory shall deem 
conducive to the edification of each Church. Whether in particu

,lar cases this shall take place in public, shall, when there is a dif
ference of opinion about it in the Consistory, ·be considered with 
the advice of two neighboring Churches or of the Classis. ' 
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ARTICLE 76. 

Such as obstinately reject the admcinition of the Consistory, 
and likewise: those who have committed a public or otherwise gross 
sin, shall be suspended from the Lord's Supper. And if he, hav
Ing been suspended, after repeated admonitions, shows no signs of 
repentance, the Consistory shall at last proceed to the extreme 
remedy, namely, excommunication, agreeably to the form adopted 
for that purpose according to the Word of God. But no one shall 
be excommunicated except with consent 'Of the Classis. I 

ARTICLE 77. 

After the suspension from the Lord's Table, and subsequent 
admonitions, and before proceeding -to excommun.ication, the ob
stinacy of the sinner shall be publicly made' known to thecongre
gatioll, the offense explained, together with the care bestowed 
upon him, in reproof, suspension' from the Lord's Supper, and re
peated admonition, and the congregation shall be exhorted to 
speak to him and to pray for him. There shall be three such ad
monitions. In the' first the name of the sinner shall not be men
tionel! that he be somewhat spared. In the second, with the con
sent of the Classis, his name shall be mentioned. In the third the 
congregation shall be informed that (unless he repent) he will be 
excluded hom the fellowship of the Ohurch,' so that his, excom
munication, in case he remain's obstinate, may take place with the 
tacit approbation of the Church. The interval between the ad
monitions shaH be left to the discretion of the Consistory. 

kRTICLE 78. 

Whenever anyone who has been excommunicatetl desires to 
become reconciled to the Church in the way of penitence, it -shall 

',be announced to the Congregation, either before the celebration of 
the Lord's Supper, or at, some other opportune time, in order that 
(in as f:u as nO 'One can mention aIJ.ything against him to the con
trary) he may with profession of his conversion be publicly re
instated, according to the Form for that purpose. 

ARTICLE 79. 

When Ministers of the Divine" Word, Elders or Deacons, 
have committed any public, gross sin, which is a disgrace to the 
Church, or worthy of punishment by the Authorities, the Elders 
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and Deacons shall immediately by preceding sentence of the Con~ . 
sistory thereof and of the nearest Church, he suspended or ex-, 
pelled from their office, but the Ministers shall only' be suspended. 
Whether these shaH be entirely deposed from office, shaUbe sub
ject to the judgment of the Classis, with the advice of the Dele~ 
gates of the (Particular) Synod mentioned in Article q. 

ARTICLE 80. 

Furthermore among the gross sins, which are worthy of be
ing punished ,with suspension or deposition from office, these are 
the principal ones: false doctrine or heresy, public schism, public 
blasphemy, simony, faithless desertion of office ,or intrusion upon 
that of another, perjury, adultery, fornication, theft, acts of vio
lence, habituaL drunkenness, brawling, filthy lucre; in short, all 
sins and gross offenses, as render the perpetrators infamous before 
the world, and which in any private member of the Church wduld 
be considered worthy of excommunication. 

ARTICLE 81. 

The Ministers of the Word, Elders and Deacons, shall before 
'the- celebration of 'the Lord's Supper exercise Christian censure 
among themselves and in a friendly spirit admonish one another 
with regard to the discharge of their office. 

ARTICLE 82. 

To those who remove from the Congregation a letter Of 

testimony concerning their profession and conduct shall be given 
by the Consistory, signed by two; or in the case of letters, which 
are given under the seal of the Church, signed by one. 

ARTICLE 83. 

,Furthermore, to the poor, removing ,for sufficient reasons, so 
much money for traveling shall 'be given by the Deacons, as. they 
deem 'adequate. The Consistory and the Deacons shall, hbwever, 
see to it that they be not too much inclined to relieve their 

. Churches of the poor, with whom they would without necessity 
burden other Churches. 
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ARTICLE 84. 

No Church shall in any way lord it over other Churc;hes, no 
,Minister over other Ministers, ,no Elder or Deacon over other 
Elders or' Deacons. 

ARTICLE 85. 

Churches whose usages differ from ours merely in non-essen-
tials shall not be rej ected. . . 

ARTICLE 86. 

These Articles, relating to the lawful order of the Church, 
have been so drafted and adopted by common consent, that they 
(if the profit of the Church demand otherwise) !)lay and ought to 
be altered, augmented or diminished. However, no particular 
Congregation, Classis, (or Synod) shall be at liberty to do so, 
but they shall show all diligence in observing them, until it be 
otherwise ordained by the General Synod .. 
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BIJLAGE XI 

KIRCHENORDNUNG DER CHRISTLICHEN 
REFORMIERTEN KIRCHE. 

(Acta, Art. 47, 12.) 

ART. 1. 

161 

Um gute Ordnung in der Gemeinde Christi zu bewah
ren, sind in ihr noetig: die Bedienungen, Versammlungen, 
Beaufsichtigung der Lehre, Sakramente und Zeremonien, 
und die christliche Strafe. Von diesen Stuecken soli hier 
der Reihenfolge nach gehandelt werden. 

Von den Bedienungen. 

ART. 2. 

Die Bedienungen sind viererlei: der Diener am Wort, 
der Doktoren, der Aeltesten und der Diakonen. 

ART. 3., 

Es soli niemandem, er sei ein Doktor, Aeltester oder 
Diakon, gestattet sein in den Dienst des Worts und der 
Sakramente einzutreten ohne rechtmaessig dazu berufen 
zu sein; Und wenn jemand dem zuwider handeltJ,lnd 
trotz mehrfacher Ermahnung davon nicht ablaesst, so soli 
die Klassis entscheiden, ob man ihn fuer einen Schis
matiker erklaeren, oder auf irgend eine andere Weise 
bestrafen soli. 

ART. 4. 

Die rechtmaessige Berufung derer die bisher noch' 
nicht in dem Dienste standen, besteht: 

zum ersten in der Erwaehlung, welche nach vor
hergegangenen Gebeten zu geschehen hat durch den 
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Kirchenrat und die Diakonen mit Inachtnahme der Ord
nung, welche vom Kirchenrat dafuer festgestellt ist, und 
der kirchlichen Bestimmung, dass zum ersten Mal zum 
Dienst des Worts bloss diejenigen duerfen berufen wer
den, die durch die Kirchen nach der dafuer bestimmten' 
:Regel waehlbar 'erklaert sind, uhd dann auch mit Beirat 
der Klassis oder ,des von der Klassis hierzu angestellten 
Konsulenten; 

zum, andern in der Pruefung oder Untersuchung 
sowohl der Lehre als des Lebens, die zu geschehen hat 
durch die Klassis, welche die Berufung gutzuheissen 
hatte und zwar in Anwesenheit von drei Synodal
Deputierten aus den naechstgelegenen Klassen; 

zum dritten in der Approbation oder der Billigung 
der Glieder der rufenden Gemeinde, die statt hat, wenn 
der Name des Dieners 14 Tage in der Kirche bekannt 
gegeben und sich kein rechtmaessiger Einspruch dagegen 
erhebt; welche Approbation aber nicht gefordert wiI:d, 
wenn, die Gemeinde selbst an der Wahl aus einer zuvor
gemachten Zahl mit teilnimmt; 

endlich in der oeffentlichen Einfuehrung vor der 
Gemeinde, welche mit gebuehrlichen Bestimmungen und 
Fragen, Ermahnungen und Gebet und Handauflegung des 
Dieners, der die Einfuehrung vornimmt (undder anderen 
Diener, die mit anwesend sind) vor sich gehen soll laut 
des dafuer vorhandenen Formulars. 

ART. 5. 
Inbetreff der Diener, die schon im Dienst des Wortes 

stehen und von einer Gemeinde nach einer andern 
berufen werden, soll ebenso eine solche Berufung ge
schehen durch den Kirchenrat und die Diakonen mit 
Inachtnahme der Ordung, die dafuer durch den Kirch
enrat fessgestellt ist, wie auch der allgemeinen kirch
lichen Bestimmungen ueber die Berufung derer, die 
ausserhalb der Christlichen Reformierten Kirche gedient 
haben, und ueber die mehrmalige Berufung ein und 
desselben Dieners waehrend' derselben Vakanl'; ferner 
mit Beirat der Klassis oder des von der Klassis hierzu 
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angesteilten Konsulenten und mit Approbation der Klassis 
oder der durch' die Klassis angewiesenen .Deputierten,' 
denen die vorgenannten Berufenen vorzeigen sollen ein 
gutes kirchliches Attest ueber Lehre und Leben, wie 
auch mit Approbation der Glieder der rufenden Ge
meinde, wie in Art. 4 angegeben, worauf die Berufenen 
mit vorhergehenden festen Bestimmungen und Gebeten 
eingefuehrt werden lautdes dafuer vorhandenen For
mulars. 

ART. 6. 

Es soll auch kein Diener einen Dienst annehmen 
duerfen in Wohltaetigkeits-Anstalten oder sonstwie ohne 
vorher admittiert und zugelassen zu sein laut der vor- . 
hergehenden Artikel, und er solI auch nicht weniger ala 
andere derKirchenordnung unterstellt sein. 

ART. 7. 

Niem,and soll zu dem Dienste des W ortes berufen 
werden,ohne an einen bestimmten Ort gesetzt zu werden, 
'essei denn, er wuerde ausgesandt um hier oder da 
,Kirchen zu sammeln. 

ART. 8. 

Per~onen, die keinen regelmaessigen Kursus zur Vor
bereitung fuer den Dienst des Wortes durchgemacht 
haben und die nicht nach Art. 4 waehl bar gestellt sind, 
solI man nicht zum Predigtamt zulassen, es sei denn, dass 
man ihrer besonderen Gaben, Gottseligkeit, Demut, 
Sittsamkeit, guten Verstandes und Unterscheidungsver
moe gens, wie auch ihrer RedegabeiJ. gewiss ist. Wenn 

'solche Personen sich zum Dienst des Worts anbieten, solI 
die Klassis (wenn die (Partikular-) Synode es gutheisst) 
sie zunaechst examinieren und dann weiter so mit ihnen 
handeln, wie sie urteilt, dass zur Erbauung dienen kann, 
gemaess der allgemeinen Regel,die dafuer, von den 
Kirchen festgesetzt ist. 
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ART. 9. 

Prediger ohne festen Dienst und andere, die eine 
Sekte verlassen, soli en zum Kirchendienst nicht zugelas
Sen werden bis eine Klassis sie nach sorgfaeltiger Prue
fung und mit Approbation der Synode waehlbar erklaert 
hat. . 

ART. 10. 

Ein Diener, einmal rechtmaessig berufen, aarf die 
Gemeinde, mit der er verbundenist, nicht verlassen, urn 
andernorts einem Rufe Folge zu leisten ohne Einwilligung 
des Kirchenrats und der Diakonen und mit Vorwissen del' . 
Klassis, gleichwie auch keine andere Kirche ihn soll 
empfangen dlferfen, bevor er ein ordnungsmaessiges 
Zeugnis seines Abschiedes von der Kirche und Klassis, da 
er gedient hat, vorgezeigt habe. 

ART. 11. 

Von der anderen Seite soli der Kirchenrat als Vel'
tetung der Gemeinde, aU,ch verpflichtet sein, ihre Diener 
mit.einem angemessenen Unterhalt zu versorgen und sie 
nicht aus ihrem Dienst zu entlassen ohne Wissen und 
Gutfinden der Klassis und der Deputiert.en der (Pal'
tikular-) Synode. 

ART. 12. 

Wei! ein Diener des Worts, einmal rechtmaessig, wie 
oben gesagt, berufen, sein Leben lang an den Kirchen
dienst gebunden ist, so soli es ihm nicht erlaubt sein sich 
einer andern Lebensstellung zuzuwenden, es sei denn 
grosser und wichtiger Ursachen wegen, von denen die 
Klassis Kenntnis nehmen und worueb.er sie Ciann ihr Urteil 
abgeben soli. 

ART. 13. 

Wenn Diener durch Alter, Krankheit oder sonstwie 
unfaehig werden zur Ausrichtung ihres Dienstes, so 
sollen sie trotzdem die Ehre und den N amen eines 
Dieners behalten und ausder allgemeinen kirchlichen 
Kasse durch die Kirche, der sie gedient haben, nach der' 
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dafuer vorhandenen, allgemeinen kirchlichen Bestim
mung, mit Ehren in ihrer Notdurft (wie auch die Witwen, 
und Waisen der Diener in allgemeinen) versorgt werden. , 

ART. 1.4. 

Wennein Diener der oben umschriebenen oderirgend 
welcher anderen Ursachen wegen seinen Dienst eine 
ZeitIang unterlassen muss (welches ohne Beratung mit 
dem Kirchenrat nicht geschehen soli), so soli er dennoch 
zu jeder Zeit der Berufung der Gemeinde unterworfen 
sein und bleiben. 

ART. 15. 
Es soli niemandem erlaubt sein, mit Unterlassung des 

Dienstes seiner Kirche oder ohne in einem festen Dienste 
zu stehen, hie oder da zu predigen DIme BewiIligung und 
Autoritaet der Synode oder Klassis. Ebenso wie niemand 
in einer and ern Kirche eine Predigt halten oder Sakra
mente bedienen darf ohne FinwiIIigung des Kirchenrats 
dieser Kirche. 

ART. 16. 
Das Amt der Diener ist, anzuhalten an den Gebeten 

'und dem Dienst des Worts, die Sakramente auszuteiIen, 
auf ihre Mitbrueder, Aeltesten und Diakonen, wie auch 
auf die Gemeinde wohl acht zu geb,en, und endlich, 
zusammen mit den Aeltesten, die kirchliche Zucht aus
zuueben und zu sorgen, dass alles in Ehr' und Ordnung' 

, zugehe. 
.ART. 17. 

Unter den Dienern des Wortes soli Gleichheit bewahrt 
bleiben mit bezug auf Obliegenheiten ihres Dienstes, wie 
auch il). andern Dingen, so viel es moeglich ist, nach dem 
Urteil des Kirchenrats und (wenn noetig) der Klassis. 
Dasselbe soli bei den Aeltesten und Diakonen beobachtet 
werden. 

ART. 18. 
Das Amt der Doktoren oder Professoren der Theologie 

ist, die Heilige Schrift auszulegen und fuer die lautere 
Lehre gegen Ketzereien und Irrungen aufzukommen. 
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ART. 19. 

Die Gemeinden soil en, Boweit dies noetig ist, dahin 
wirken, dass Studenten da seien, die zur Ausbildung fuer 
den Dienst des Worts von ihnen unterhalten werden. 

ART. 20. 

Studenten, denen es nach der Ordnung erlaubt wird 
und Personen, die Art. is zufolge fuer befaehigt befunden 
worden sin a., um fuer den Dienst des Worts vorbereitet 
zu werden, moegen zu ihrer Debuung und um bei den 
Gemeinden bekannt zu werden, im Gottesdienst eine 
erbauliche Rede halten. 

ART. 21. 

Die Kirchenraete sollen ueberall darauf· sehen, dass 
es gute christliche Schulen gibt, wo die Eltern ihre Kinder 
nach den Forderungen des Bundes unterrichten lassen. 

ART. 22. 

Die Aeltesten soil en nach dem Drteil des Kirchenrats 
und der Diakonen gewaehlt werden gemaess der Ordnung 
die dafuer vom Kirchenrat festgestellt ist. Bei dieser 
Ordnung soil es nach der Lage j eder Kirche freistehen, 
zuvor der Gemeinde Gelegenheitzu bieten auf geeignete 
Personen die Aufmerksamkeit zu lenken, um darauf 
entweder vor der Wahl selbst die noetige Anzahl Aelte
sten der Gemeinde vorzustellen, um sie (wenn nicht ein 
Hindernis sich offenbart) nach der Approbation und 
dem Gutheissen vonseiten der Gemeihde mit oeffentlichen 
Gebeten und Verpfiichtungen zu befestigen, oder eine 
Doppelzahl der Gemeinde vorzustellen um die von ihr 
gewaehlte halbe Anzahl auf dieselbe Weise in dem Dienst 
zu befestigen gemaess dem dafuer vorhandenen For
mular. 

ART. 23. 

Das Amt der Aeltesten ist, ausser dem was ihnen 
nach Art. 16 oben mit dem Diener des Worts gemein ist, 
darueber Aufsicht zu ueben, daBs die Diener samt ihren 
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andern Helfern und Diakonen ihr Amt treulich bedienen 
und den Gemeindebesuch vorzunehmen wie die Lage der 
Zeit und des Ortes zur Erbauung der Gemeinde so vor 
wie nach dem Abendmahl es zulaesst, um besonders 
die Glieder der Gemeinde zu troesten und zu unterrich
ten, und a'uch andere zum christlichen Gottesdienst zu 
ermahnen. 

ART. 24. 

Auf dieselbe Weise wie bei den Aeltesten soli man 
'auch handeln bei der Erwaehlung, Approbation und 
Befestigung der Diakonen. 

ART. 25. 

Das eigene Amt der Diakonen ist, die Almosen und 
anderen Armengueter eifrig zu sammeln, dieselben treu ' 
und fieissig, wie die Not der Duerftigen, es seien Ein
heimische oder Fremde, es erfordert, nach gemein-, 
schaftlicher Beratung, auszuteilen, die Bedraengten zu 
besuchen un,d zil troesten, und wohl zuzusehen, dass die 
Almosen nicht missbraucht werden. Von ihrer Taetig:
keit soli en sie Rechnung ablegen vor dem Kirchenrat und 
(wenn jemand dabei zugegen sein will) vor der Gemeinde 
zu der Yom Kirchenrat fuer gut erachteten Zeit. 

ART. 26. 

An Orten, wo auch andere Armenpfieger sind, sollen 
die Diakonen mit di~sen gute Korresponden", zu halten 
suchen, auf dass die Almosen desto besser ausgeteilt 
werden moegen unter denendie am meisten Mangel 
haben. Auch soli en sie dafuer sorgen, dass die Armen 
Zugang haben zu Wohltatetigkeits-Anstalten und zu 
diesem Zwecke trachten mit den Vorstehern dieser An
stalten gute Korrespondenz zu unterhalten, waehrend es 
erwuenscht ist, dass die Diakonien siGh gegenseitig 
beistehen und gemeinschaftlich beraten, besonders mit 
Ruecksicht auf die Versorgung der Armen in diesen 
Anstalten. ' 
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ART. 27., ' 

Die Aeltesten und Diakonen solI en der oertlichen 
Ordnung gemaess zwei oder mehrere Jahre dienen, und 
jaehrIich solI eine bestimmte Zahl aus dem Amte schei
den: Die aus dem Amte Scheidenden sollen durch andere 
ersetzt werden, es sei denn, dass' die Lage und der Vor
teil einer Kirche bei der Ausfuehrung von Art. 22 und 24 
eine Wiederwahl raetlich erscheinenliessen. 

ART. 28. 

Die Kirchenraete solI en dafuer sorgen, dass 'die 
Kirchen zur Erhaltung ihrer Gueter und zur Bewah
rung von Ruhe und Ordnung in ihren Versammlungen 
Anspruch machen koennen auf die Beschirmung der 
Obrigkeit, doch so, dass sie wegen der Ruhe und des 
irdischen Besitzes niemals, auch nieht im geringsten, der 
koeniglichen Regierung Christi ueber seine Gemeinde zu 
nahe treten. 

Von den Kirchlichen Versa~mlungen. 
ART. 29. 

Viererlei kirchliche Versammlungen sollen gehalten 
werden: Kirchenrats-, Klassis-Versammlung, (Partikular" 
synode) und Gen~ralsynode. 

ART. 30. 

In diesen Versammlungen sollen nur kirchliche Sachen 
und diese auf kirchliche Weise verhandelt werden. In 
den groesseren Versammlungen solI marc nichts ver
handeln, als was in den kleineren nieht zum Abschluss 
gebracht werden konnte, oder was die Kirchen der 
groesseren Versammlung zusammen angeht. 

ART. 31. 

Wenn jemand sich beklagt durch den Ausspruch 
einer kleineren Versammlung benachteiIigt zu sein, so 
soIl er sieh auf eine groesserekirchliche Versammlung 
berufen, duerfen, und was von den meisten Stimmen 

i 
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gebilIigt wird, solI als fest und buendig gelten: es muesste. 
denn sein, dass nachgewiesen wuerde, es stritte wider 
Gottes Wort oder wider die Artikel dieser Kirchen
ordnung, so lange diese nieht durch eine Generalsynode 
.abgeaendert'sind. 

ART. 32. 
'.Die Verhandlungen aller Versammlungen sollen mit 

Anrufung des Namen" Gottes angefangen und mit einer 
Danksagung geschlossen werden. 

ART. 33. 
Die Abgeordneten zu denVersammlungen sollen ihre 

Begl!iubigungsschreiben und Instruktionen, unterzeich
net von denen, die sie senden, mitbringen, und.sie solI en 
beschliessende Stimmen haben, ausser in Sachen die ihre 
Personen oder Kirchen besonders beteffen. 

ART. 34. 
In allen Versammlungen son neben demPraeses ein 

Scriba fungieren,um mit Fleiss zu protokollieren, was 
verzeiehnet zu werden verdient. • 

ART. 35. 
I. Das Amt des Praeses ist, das zu Verhandelnde zur 

Sprache zu· bringen und zu erklaeren, acht zu geben, dass 
jeder im Reden seine Ordnung innehalte, den Noerglern 
und Ungestuemen das Schweigen aufzueriegen und ueber 
diesel ben, wenn sie kein Gehoer geben, die sich ge
buehrende Zensur walten zu lassen. U ebrigens solI sein 
Amt beim Scheiden der Versammlung zu Ende gehen. ' 

ART. 36. 
Eben dieselhe Macht hat die Klassis ueher den Kirch

enrat, welche die Partikularsynode hat ueber die Klassis, 
und die Generalsynode ueber die Partikularsynode. 

ART. 37. 
In allen Kirchen· solI ein Kirchenrat sein, welcher 

besteht aus den Dienern des Wortes und dim Aeltesten. 
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Diese soli en, wenigstens in groesseren Gemeinden, in del' 
Regel woechentlich einmal zusammenkommen, wobei del' 
Diener des Wortes (oder, wenn mehrere da sind, jedel' 
in seiner Reihenfolge) die Verhandlungen leiten soli. 
Wo die Zahl der Aeltesten klein ist, sollen die Diakonen 
nach oertlicher Bestimmung mit zum Kirchenrat genom
men werden koennen, was immer geschehen soli, wo die 
Zahl auf weniger als drei festgesetzt ist. 

ART. 38. 
An Orten, wo der Kirchenrat zuerst oder aufs neue 

eingerichtet wird, soli dies nicht ohne Beirat del' Klassis 
geschehen. 

ART. 39. 
Orte, an denen ein Kirchenrat noch nicht besteht, 

soli en von der Kla?sis del' Sorge ~ines benachbarten 
Kirchenrats unterstellt werden. 

ART. 40. 
Ebenso soli en die Diakonen zusammenkommen, wo 

dies noetig ist woechentlich, um unter. Anrufung des 
N amens Gottes die Angelegenheiten ihres Amtes zu vel'
handeln, und die Diener soli en gute Aufsicht darueber 
halten und, wenn noetig, sich dabei zugegen .finden·lassen. 

ART. 41. 
Die Klassis-Versammlungen soli en beste)len aus be

nachbarten Kirchen, welche je einen Diener und einen 
Aeltesten mit ordnungsmaessigem Beglaubigungsschrei
ben dahin abordnen sollen. ort und Zeit soli jedesmal 

. beim Scheid en del' Versammlung bestimmt werden 
(jedoch soli man's nicht laenger als drei Monate ausset
zen, es sei denn, dass die Entfernungen dazu noetigen). 
In den Versammlungen soli en die Diener del' Reihenfolge 
nach oder sonst del' von del' V' ersammlung dazu Erwaehlte 
das Praesidium fuehren; es soli indes dieselbe Person 
nicht zweimal nacheinander gewaehlt werden duerfen. 

Del' Praeses soli unter anderem den Delegaten einer 
jeden Kirche die folgenden Fragen stell en : 

/ 
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1. Werden die Kirchepratsversammlungen in Eurer 
Kirche gehalten? 

2. Wird die Kirchenzucht gehandhabt? 

3. Sorgt man fuer die Armen und fuer Christliche 
Schulen? 

4. Gibt es etwas, worueber Ihr das Urteil und die 
Huelfe der Klassis zur richtigen EinrichtungEurerKirche 
noetig habt? 

Und endlich Bollen auf der vorletzten oder noetigen
falls auf der letzten Versammlung vor der (Partikular-) 
Synode die Abgeordeten fuer diese Synode gewaehlt 
werden. 

ART. 42. 

Wenn in einer' Kirche mehr Prediger sind als einer, 
"soli en auch diejenigen, die nicht dem vorhergehenden 
Artikel gemaess abgeordnet wurden, auf der Klassis 
erscheinen duerfen und eine beratende Stimme haben. 

ART. 43. 

Am Schluss der Klassis und anderer groesseren Ver
sammlungen soli man Zensur halten ueber diejenigen, die 
etwas Strafbares waehrend der Versammlung getan oder 
die Ermahnungen der kleineren Versammlungen ver
schmaeht haben. 

ART. 44. 

Die Klassis soll auch einige ihrer Diener; mindestens 
zwei von den aeltesten, erfahrensten und geschiktesten, 
bevollmaechtigen um in allen Kirchen jedes Jahr Visita
tion abzuhalten und, nachzusehen, ob die Prediger und 
Kirchenraete ihr Amt treulich ausrichten, in der Lauter
keit der Lehre beharren, die angenommene Ordnung in 

1 adllem befodlgen undh~ie Erbauhung der G
l 

.ehmeinde, wie auch 
i er Jugen ,wie si.,c s gebue rt, sovie I nen moeglich ist, 
I' mit Worten und Werken foerdern,-damit sie diejenigen, 
i die hier und da nachlaessig erfunden werden, zeitig in 

bruederlicher Weise ermahnen und mit Rat and Tat alles 
zum Frieden, zur Erbauung und dem meistmoeglichen 

. 

I 
I 



172 CHRISTEL)JKE GEREFORMEERDE KERK 

Nutzen del' Kirchen dirigieren helfen. Und jede Klassis 
solI diese Visitatoren in ihrer Befugnis kontinuieren 
duerfen, so lange es ihr gut duenkt, es sei denn, dassdie 
Visitatoren selbst aus Beweggruenden, ueber, welchedie 
Klassis urteilen solI, entlastet zu werden ersuchten. 

ART. 45. 

Die Kirche, in welcher die Klassis und ebenso die 
(Partikular- odeI') Generalsynode sich versammelt, soll 
Sorge dafuer tragen, dass die Akta der verhergegangenen 
Versammlung auf del' naechsten zur Hand sind. 

ART. 46. 

Die Instruktionen ueber die in den groesseren Ver
sammlungen zu behandelnderi Sachen solI en nicht eher 
aufgeschrieben werden, als ueber die darin vorgelegten 
Punkte die Beschluesse del' vorhergegangenen Synoden 
gelesen sind, damit das schon Verhandelte nicht wieder 
vorgelegt werde, es sei denn,dass man es veraendern zu 
muessen meinte. 

ART. 47. 

[Alle Jahre (es muesste denn die Not eine kuerzere 
Zeit erfordern) sollen vier oder fuenf oder mehr benach
barte Klassen zusammenkommen als Partikularsynode, 
zu welcher aus jeder Klassis zwei Diener und zwei Ael
testen abgeordnet werden solI en. Bei dem Auseinander
gelien, sowohl der Partikular- als der Generalsynode, soll 
eine Kirche angewiesen werden, die den Auf trag em
pfaengt urn in U eberlegung mit der, Klassis Zeit und Ort 
del' naechsten Synode zu bestimmen.] 

ART. 48. 

[J eder Synode soll das Recht zustehen Korrespondenz 
zu suchen, und zu unterhalten mit ihrer benachbarten 
Synode oder Synoden, in der Form, die sie zur gemein
samen Erbauung fuer die vorteilhafteste halten.] 
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ART. 49 . 

. [Jede Synode soli einige Personen abordnen, um alles, 
was die Synode festgesetzt hat, zu verrichten, sowohl bei 
der Obrigkeit als bei den respektiven Klassen, die unt..,r 
ihre J urisdiktion gehoeren. Einige der Delegaten oder 
aile zusammen haben die Examina der neu eintretenden 
Prediger zu beaufsichtigen. Ferner haben sie bei allen 
anderen sich einstellenden Schwierigkeiten den Klassen 
behuelflich zu sein, auf dass Einigkeit, Ordnung, und 
Lauterkeit der ·Lehre erhalten und gefoerdert werden. 
Auch sollen sie von all ihren Handlungen gute Notiz 
halten um der Synode Bericht zu erstatten und, wenn 
gefordert, Gruende anzugeben. Sie sollen nicht aus 
ihrein Dienst entlassen sein, bevor die Synode selbst sie 
daraus entlaesst.J 

ART. 50. 
, 

Die Generalsynode soli in der Regel aile zwei Jahre 
einmal gehalten werden, es muesste denn eine dringende 
Not dazu veranlassen, die Zeit kuerzer zu nehmen. Zu 
derselben sollen drei Diener und drei Aeltesten aus jeder 
Klassis abgesandt werden. Uebrigens soli die Kirche, 
welche den Auf trag hat Zeit und Ort der Generalsynode 
zu bestimmen, wenn diese nach dem Urteil wenigstens 
dreier Klassen innerhalb der Zeit von zwei J ahren zu 
berufen waere, ueber die Zeit und den Ort Beschluss 
fassen. ' 

ART. 51. 

Die kirchliche Missionsarbeit unter den Heiden und 
Juden wird von der Generalsynode in einer Missionsord
uung geregelt. 

ART: 52. 

Da in den Kirchen verschiedene Sprachen gesprochen 
werden, soll in den kirchlichen Versammlungen und bei 
der Veroeffentlichimg von Empfehlungen, Instruktionen 
und Beschluessen fuer die noetige U ebersetzung gesorgt 
wer<;Jen. 

• 
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Von der Lehre, den Sakramenten und Anderen 
Zeremonien., 

ART. 53. 
Die Diener des Wortes und desgleichen die Profes

soren in der Theologie (es geziemt aber auch den anderen 
Professoren und ebenso den Schullehrern wohl) sollen die 
drei Einigkeitsformulare, naemlich das Niederlaendische 
Glaubensbekjmntnis, den Heidelberger Katechismus und 
die Canones von Dordrecht, 1618-'19, unterzeichnen, und 
die Diener des Wortes, die dies verweigern, sollen de 
facto durch den Kirchenrat oder die Klassis von ihrem 
Dienst suspendiert werden his zu der Zeit, dass sie sich 
darueber gaenzlich erklaert haben, und, wenn sie hart
naeckig hei ihrer Weigerung bleiben, sollen sie ihres 
Dienstes gaenzlich entsetzt werden. 

ART. 54. 

Ehenso sollen auch die Aeltesten und Diakonen die 
genannten Einigkeitsformulare unterzeichnen. 

ART. 55. 

Um falsche Lehren und Irrtuemer ferne zu halten, die 
durch ketzerisclfe Schriften sehr zunehmen, sollen die 
Diener und Aeltesten die, Mittel der Belehrung, Wider
legung, Warnung und Ermahnung anwenden, sowohl im 
Dienst des Worts als beim christlichen Unterricht und 
Hausbesuch. 

ART. 56. 

Der Bund Gottes soli an den Kindern der Christen 
durch die Taufe, sobald sich fuer die BediE,nung derselben 
Gelegenheit bietet, versiegelt werden und zwar in offent
licher Versammlung, wenn Gottes Wort gepredigt wird. 

ART. 57. 

Die Diener sollen nach ihrem bestel1 Vermoegen 
darauf hinarbeiten, dass der Vater sein Kind zur Taufe 
'laite. 
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ART. 58. 

, Die Diener sollen bei del' Taufe sowohl del' jimgen 
Kinder als del' Erwachsenen die Formulare del' Einset
zung und des GebrauchS der Taufe, welche fuel' den 
Zweck absonderlich geschrieben sind, gebrauchen. 

ART. 59. 

Die Erwachsenen werden durch die Taufe del' christ
lichen" Ki,rche einverleibt und zu Gliedern del' Gemeinde 
angenommen, und sie sind darum verpflichtet auch das 
Abendmahl des Herrn zu gebrauchen. Dies soli en sie bei 
ih,rer Talffe geloben. 

ART. 60. 

Die Namen del' Getauften wie auch die del' Eltern 
und die Zeit del' Geburt und del' Taufe soli en aufge
zeichnet werden. 

ART. 61. 

Man soli niemand zum Abendmahl des Herrn zulas-" 
sen, er habe denn nach "del' Gewohnheit del' Kirche, del' 
er sich anschliesst, Bekenntnis des reformierten Glaubens 
abgelegt; zudem soli er das Zeugnis eines fromme~ 
Wandels haben; ohne dies sollen auch solche, die von 
anderen Kirchen kommen, nicht ,zugelassen werden. 

ART. 62. 

J ede Kirche soli bei del' Bedienung del' Abendmahls 
die Weise beobachten, die ihr am meisten zur Erbauung 
beizutragen scheint. J edoch sollen die aeusseren Zere
monien, die in Gottes Wort vorgeschrieben sind, nicht 
geaendert und aller Aberglaube vermieden werden. 
Ebenso soli nach Beendigung del' Predigt und del' allge
meinen Gebete das Formular des Abendmahls und das 
dazu dienende Gebet gelesen werden. 

ART: 63. 
Das Abendmahl des Herrn soli wenigstens aile zwei 

odeI' drei Monate gehalten werden. 
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ART. 64. 

Die Bedienung des Abendmahls soli nur da statt
finden, wo Aufsicht durch Aelteste geuebt wird, der 
kirchlichen Ordnung zufolge, und in einer oeffentlichen . 
Versammlung der Gemeinde. 

ART. 65. 
Leichenpredigten oder Le.ichendienste soli en nicht 

eingefuehrt werden .. 
ART. 66. 

" 
In Kriegs- und Pestzeiten, allgemeinen Volksnoeten 

und sonstigen grossen Beschwerden, deren Druck in den 
Kirchen ueberall gefuehlt wird, geziemt es sich, dass 
durch die Klassen Bettage ausgeschrieben werden. 

ART. 67. 
Die Gemeinden sollen unterhalten neben dem Sonn

tage auch den Weihnachtstag, Karfreitag, Ostern, Him
melfahrt, Pfingsten, den Bettag, den Nationalen Danktag 
und AIt- und Neujahrstag. 

ART. 68. 
Die Diener soli en ueberall des Sonntags die Summe 

der im Heidelberger Katechismus begriffenen christlichen 
Lehre kurz auslegen, in der Weise, dass dieselbe, soviel 
moeglich, jaehrlich zu Ende gebracht wird, den zu 
dem Zwecke gemachten Abschnitten des Katechismus 
gemaess. 

ART. 69. 
In den Kirchen sollen nur die 150 Psalmen Davids, 

diezehn Gebote, das Unser Vater, die zwoelf Glaubens
artikeI, die Lobgesaenge der Maria, des Zacharias und 
Simeon, der Morgen- und Abendgesang und das Gebets
lied vor der Predigt gesungen werden. 

ART. 70. 
Weil es sich geziemt, dass der eheliche Stand, dem 

dafuer abgefassten Formulargemaess, vor der Gemeinde 
Christi befestigt werde, so soIl en die Kirchenraete darauf 
achten. 
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Von der Zensur und Kirchlichen Ermahnung. 

ART. 7l. 
Wie die christliche Strafe geistlicher Art ist und nie

manden von dem buergerlichen Gericht oder der Strafe 
der Obrigkeit befreit, so sind auch neben der buerger-' 
lichen Strafe die kirchlichen Zensuren ,ein notwendiges 
Erfordernis, urn denSuender mit der Kirche und'seinem 
Naechsten auszusoehnen und das Aergernis aus der Ge
meinde Christi hinwegzunehmen. 

ART. 72. 

Wenn also jemand, gegen die Lauterkeit der Lehre 
oder Froemmigkeit des Wandels suendigt, so soli, insofern 
es heimlich ist und kein oeffentliches Aergernis gegeben 
hat, die Regel befolgt werden, welche Christus deutlich 
vorschreibt in Matth. 18 :15-18. 

ART. 73. 

Die heimlichen Suenden, worueber der Suender, nach
dem er durch Einen und im Besonderen oder vor zwei 
oder drei Zeugen ermahnt ist, Reue hat, soli en nicht vor 
den Kirchenrat gebracht werden. 

ART. 74. 

Wenn jemand ueber eine heimliche Suende von zwei 
oder drei Person en in Liebe ermahnt ist, aber kein Gehoel' 
gibt, oder sonst eine offenbare Suende betrieben hat, so 
soli dies dem Kirchenrat angezeigt werden. 

ART. 75. 

Ueber die Suenden, die ihre1' Art nach offenbar sind 
oder durch die Verachtung del' kirchlichen Ermahnungen 
offenbar geworden, sind, soli die Aussoehnung (wenn 
man genuegende Zeichen der Bussfertigkeit wahrnimmt) 
in der Art und Weise, geschehen, wie durch den Kirch
enrat zur Erbauung jeder Kirche dienlich geurteilt wird. 
Ob sie in bestimmten Faellen oeffent~ich geschehen soli, 
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wird, wenn darueber im Kirchenrat Meinungsverschie
denheit herrscht, miter Beirat zweier Nachbarkirchen 
oder der Klassis entschieden. 

ART. 76. 
Wer hartnaeckig die Ermahnung des Kirchenrats ver

wirft, und desgleichen, wer eine offenbare oder ander-· 
weitig eine grobe Suende begangen hat, soll vom Abend
ma.hl des Herrn ferngehaiten werden. Und wenn er, 
ferngehalten, nach verschiedenen Ermahnungen kein 
Zeichen der Bussfertigkeit gibt,so soll man zuletzt zu 
dem aeussersten Heilmittel, naemlich der Abschneidung, 
kommen, gemaess der Form, nach Gottes Wor t dazu 
aufgestellt. Es soIl jedoch niemitnd abgeschnitten wer
den ohne vorherigen Beirat der Klassis. 

ART. 77. 
Bevor man nach der Zurueckhaltung vom Abendmahl 

und den darauf folgenden verschiedenen Ermahnungen 
zur Abschneidurig schreitet, soIl man die Hartnaeckigkeit 
des Suenders der Gemeinde oeffentlich bekannt geben. 
Es soll dabei die Suende deutlich gemacht werden, wie 
auch der Fleiss, an ihm erzeigt im Bestrafen, Zurueck
halten vom Abendmahl und mannigfachen Ermahnungen; 
und die Gemeinde soll ermahnt werden mit ihm zu reden 
und fuer ibn zu beten. Drei solcher Ermahnungen sol1en 
stattfinden. Bei der ersten soll der Suender nicht namhaft 
gemacht werden, um ihn einigermassen zu schonen. Bei. 
der zweiten soIl mit Beirat der Klassis sein Name genannt 
werden. Bei der dritten soIl man der Gemeinde zu 
erkennen geben, dass man ihn (es sei denn, das· er sich 
bekehre), von der Gemeinschaft del' Kirche ausschliessen 
werde, damit seine Abschneidung, wenn er hartnaeckig 
bleibt, mit stillschweigender Einwilligung der Kirche 
geschehe. Die Zeit zwischen den Ermahnungen soIl nach 
dem Urteil des Kirchenrats bemessen werden. 

ART. 78. 
Wenn jemand, der exkommunizier1; ist, sich durch 

Bussfertigkeit mit der Gemeinde wieder versoehnen will, 
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SO solI dies VOl' del' Bedienungdes Abendmahls, odeI' sonst 
nach Gelegenheit, zuvor del' Gemeinde angesagt werden, 
damit er bei del' naeGhsten Abendmahlsfeier (falls nie
mand etwas.Gegenteiliges wi,der ihn vorzubringen weiss) 
oeffentlich mit Bekenntnis seiner Bekehrung wieder auf
genommen werde, dem dafuer vorhandenen Formula!' 
gemaess. 

ART. 79. , 

Wenn Diener des goettlichen Wortes, Aelteste odeI' 
Diakonen eine oeffentliche grobe Suende betr~iben, die 
del' Kirche zur Schande gereicht odeI' auch von del' 
Obrigkeit strafbar ist, so sollen die Aeltesten und Dia
konen sogleich nach vorhergehendem ([rteil des Kirchen., 
rats del' betreffenden und del' naechstbenachbarten Ge-

o meinde in ihrem Dienst suspendiert oder von demselben 
abgesetzt werden; die Diener dagegen bloss suspendiert 
werden. Ob diese gaenzlich von ihrem Dienst abzusetzen 
sind, solI del' Entscheidung del' Klassisunterliegen, unter 
Beirat del' in Art. 11 genannten Deputierten del' (Par
tikular-) Synode. 

ART. 80. 

Von den grossen Suenden, die verdienen mit Suspen
sion odeI' Amtsenthebung bestraft zu werden, sind dies 
die hauptsaechlichsten: falsche Lehre odeI' Ketzerei, 
oeffentlichen Veranlassung zur Spaltung, oeffentliche 
Laesterung, Simonie, treuloses Veri ass en seines Dienstes, 
odeI' das Sicheindringen in den Dienst eines andel'll, 
Meineid, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Gewalttaetigkeit, 
gewohnheitsmaessige Trunksucht, Fechteret, unreiner 
Gewinn, kurz aile' Suenden und grobe Handlungen, die 
den, del' sie begeht, VOl' del' Welt ehrlos mach en und bei 
einem anderen, gewoehnlichen Gemeindegliede, del' Ab

, schneidung wert geachtet wuerden. 

ART. 81. 

o Die Diener des W ortes, Aeltesten und Diakonen soli en 
Val' del' Feier des Abendmahls untereinander die christ
liche Zensur ausueben und einander ueberdie Wahl'lleh
mung ihres Amtes freundlich ermahnen. 
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ART. 82. 

Denen, die aus der Gemeinde wegziehen, soll ein 
Attest oder Zeu'gnis 'ueber ihr Bekenntnis und ihren 
'Wandelvom Kirchenrat mitgegeben werden, von zweien 
unterzeichnet, oder bei Attesten, die unter dem Siegel der 

.Kirche gegeben werden, mit einer Handzeichnung. 

ART. 83. 

Den Armen, die urn genuegender Ursachen willen 
wegziehen, soll von den Diakonen Reisegeld gegeben 
werden und zwar soviel, wie sie. urteilen, dass es sich 
geziemt. Der Kirchenrat mid die Diakonen sollen aber 
nicht zu sehr geneigt sein, ihre Kirchen der Armen zu 
entiedigen, mit welchen .sie dann andere Kirchen ohne 
jede Notwendigkeit beschweren wuerden. 

ART. 84. 

Keine Kirche soll ueber andere Kirchen, kein Diener 
ueber andere Diener, kein Aeltester oder Diakon ueber 
andere Aeltesten oder Diakonen irgendwelche Herrschaft 
fuehren. 

ART. 85. 

In mittelmaessigen Dingen soll man Kirchen, die einen 
. anderen Brauch haben als wir, nicht verwerfen. 

ART. 86. 

THese Artikel, die rechtmaessige Ordnung der Kirche 
betrefend, sind aufgestellt und in gemeinschaftlicher 
Uebereinstimmung angenommen, mit der Massgabe, dass 
sie (wenn der Vorteil der Kirchen es anders erfordert) 
veraendert, vermehrt oder vermindert, werden duerfen 
und muessen. Es soll aber keiner besonderen Gemeinde, 
Klassis (oder Synode) erlaubt sein dies.zu tun, sondern 
sie sollen fleissig sein sie zuunterhalten, bis die General-

,synode es andel's verordnet. . 
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BIJLAGE XII 

'REPORT OF THE TRAINING SCHOOL COMMITTEE. 

(As adQpted by General CQnference May 20, 1920, and by 
the SynQd Qf 1920; p. 24 v.v.) 

The plan of having a Union Training School with the Pres-, 
byterians having miscarried thru failure on their part, we deem 

. it neces.sary to bring out the following ~'eport" advising the estab
lishment of, and offering suggestions for a Training School of 
our own. We deem it absolutely necessary for the future and 
good success of our work, that we hav'e native trained Christian 
workers, not only among the Navahoes, but also among the Zuni 
Indians. And we are also of the opinion that on the whole, -it will 
be more satisfactory for our work and its continuan:ce, -and for 
our Church as a whole, if we have our own School and are in full 
control of the instruction given there. 

There are here' two possibilities: 

(1) Either to have a Training School as a separate institu
, tion, or . 

(2) To gradu~lly transform our Rehoboth school so as to 
include a Training School. 

Much can be said in favor of the first 'plan; it is really the 
ideal plan. But it would mean the building and equipment and' 
maintenance of an entirely new institution from the bottom up, 
with a new set of employees, which would :require an enormous 
financial outlay. Hence we do not feel at liberty to advocate 
such a course of action. 

The second plan appeals to us for the following reasons: 

(1) It is in full accm'd with the original intention we had in 
mind with the establishment of the Rehoboth school, 
viz., the training of Christiari workers, and the forming 
of Christian character. 

\ 
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(2) The 'Government has put forth a programme which, if' 
carried Qut, will inside of three years put every Nav9.ho 
child of school age in school. 'Where we have the oppor
tunity to give these children religious instruction, it is not 
as necessary for us to carryon the Rehoboth school in 
the way it has been don'] heretofore, 

-(3) 'According to the plan, the beginning can be made with 
little' additional outlay. Present facilities and equipment 
of the Rehoboth school can be made use of, and very little 
additional equipment will be required to get a good start 
for the proposed Training School. 

(4) According to bh~ plail, we would take up pupils who de
sire ~pecific Christian training, -and with such gradually 
supplant the present system of taking little children out 
of the Indian camps to replenish the capacity of the 
School. 

. We feel that we as a Church have a special duty to perform 
in the· education of the children of our converts, and are ul;1willing 
[Q advise anything that would at any tim<; debar them from en
rollment at Rehobofu. 

For the Training School we consider the following classes in 
order of eligibility of enrollment: 

(1) Pupils of our Rehoboth and of our Zuni schools who are 
desirous of taking up advanced Christian training in 
order to become more useful in their Christain Hf~; , 

(2) Pupils who have had their education in other schools, 
and express a desire for'taking training for Mission serv

Jce among their people; 

(3) In addition to the above, we would like to have an open 
door for such young people in the Indian camps" who 
come under the influence of the Gospel thru the efforts 
of Mission workers, and desire to understand the Gospel 
more fully than is possible under their circumstances. 

We desire that a beginning he made in the way of soliciting. 
pupils during the present summer, so that if possible a Training 
School class can be begun in September of this year. It is our 
conviction iliat instruction must be given bofu in the English and 
in the Navaho language to insure the best results. 
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And we advise that the Board of Heathen Missions be 
authorized to appoint an Instructor to gi~e his full time to ,the 
training of its pupils, We believe that 'theory ,and practice' should 
be as closely related as possible in the work of this SchooL Also 
that the pupils should be encouraged ,and admonished to con

, tribute to their own support as much as their means and ability 
allow. 

We would suggest the following outline of the Course of 
Study to be followed ,in the Training SchooL ' The institution 
sh~ll ''have three departments, viz., Elementary, Preparatory, 
and TheologicaL 

The Elementary Department especially for camp Indians who 
have had little or no schooling, and on that account afe unable 
to take up the work of the other Departments. 

The Preparatory Department for pupils whose general train
ing is ins'ufficient for' the proper pr'osecution of higher studies. 
The Rehoboth school can supply what is needed in these Depart" 
ments" outside of the Navaho and' Religious Training, which 
would be the work of the Training ,School Instructor. Work 
here is to be graded according to the pupil's ability and needs, 

The Theological Department for pupils who wish to qualify 
for definite Christian lay-work, or to take up the studies required 
for ordination as Native Missionary or Piastor. The length of 
the -cou'rse cannot 'be determined beforehand. 

In the Elementary Department the following branches shall 
be taught: English, Navaho, Sacred History, Bible Study, and 
Doctrine. 

In the Preparatory Department: Higher English, Navaho, 
Civics, U. S. History, Geography, Music, Navaho Bible, Sacred 
History, Doctrine,General History, and Elementary Church 
History. 

In the Theological Department: English, Navaho, System
atic, Exegetical, Historical and Practical Theology, adapted to 
the' needs of the pupils. Familiarity with the books of the Bible 
and their teachings to occupy a prominent place in the curriculum. 

We advise that the Instructor be appointed as soon as the 
Church decides to establish the Training School, so that he may 
devote part of his -time in preparing himself for his work, and 
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part to winning students for the institution, until study and in
struction require his full time. He shall reside 'at Rehoboth. 

As to management, we suggest the following : The pupils of 
the 'Elementary and Preparatory Departments '-shall be amenable
to the Rules and Regulations of the Rehoboth School the same as 
the other pupils, and' as such are under Vhe General Manager. 
And in as far .as working for their support, industry and deport
ment are concerned, the pupils of the Theological Department 

, shall be under the regulations of the Manager 'who shall consult 
with the Instructor in regard to 'general written regulations and 
serious cases of discipline. The Instructor of the Theological 
Department shall be in fuH charge of the studies of his pupils, 
both theoretical and practicaL Thel'e shall be an Advisory Com
mittee, consisting of the members of General Conference outside 
of Rehoboth, to which body eventual diflierences between the In
structor and Manager shall be submitted. There shall also be a 
committee of three members, of which the Instructor and Princi
pac! of the Rehoboth School shall be ex-officio members, appointed 
by General Conference and approved by the Board, which shall 
regulate the course of study to be followed. 

It is understood that the School shall be under the sale cqn
trol of the Chr. Ref. Church, and that all its teachings shall be 
based upon and conform to the 'IV ord of God and our doctrinal 
standards; its purpose to train Christian Indians for a more 
useful and intelligent Christian life, especially for active mission 

> work among their people; that it shall be under the supervision of 
the Board of Heathen Missions; that its Instructors shall be ap
pointed by Synod upon recDlnmendation of the Board; in case of 
vacancy by the Board, subject to Synod's approval. 

We feel confident that if "he requirements of this report shall 
be carried out in the spirit of loyalty to Christ, and of mutual 
forbearance and helpfulness, with the Lord's blessing the Reho
both School shall enter upon a period of usefulness .greater than 
it has been able to enter heretDfore. 

Respectfully submitted, 
L. P. BRINK, Secretary of Comm. 
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REPORT ANENT THE IMPROVEMENT OF OUR 
LITURGY. (Zie p. 26.), 

Esteemed Brethren:-

185 

At the Synod of 1916 -the Classis of Illinois presented the 
follo'VVing -overture: 

"Synod express the desirability of introducing a uniform 
{)rd-er of services in' our American-speaking churches, in which 
the congregation takes a more active part; and exhort these 
,churches to come to an agreement in this matter if possibl~.n 
(Acta 1916, p.30.) 

This overture was favorably received. The Advisory Com
mittee declared that it questioned the propriety of requesting a 
uniform order of' services for some of our churches only, but, 
nevertheless recommended the matter, in view of its importance, 

, to Synod''S consideration and advised the appointment _of a com
mittee with the tuandate to present a compt:ehensive report to the 
next Synod. Synod so decided. 

The committee which Synod appointed presented a report to 
the Synod of 1918 in which it sought to demonstrate the urgent 
need of improvement in our litur,gy, so as to make it meet the re
quirements of the essence, character, and purpose of our public 
worship (Agendum 1918, p. 19). As regards, however, the prep
aration of such a liturgy, the committee judged that, should the 
Synod be convinced of its need, this task should be given to a 
larger connnittee. And the Synod showed by appointing such a 
committee that it was convinced of -rhis need. 

Our task is therefore to present to the Synod of 1920 a plan 
for an improved liturgy, that is to sayan improved arrangement 
of our public services. Before enter~ng upon this it will be nec-
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essary to give ourselves an account of the principles which should 
guide us in this matter. They are, we believe, the following: 

(1) Inasmuch as the Church in 'this dispensation, because 
of the limitations of time and place, cannot exist except, as a 

, ,group of local churches, it behooves her to express and reveal as 
far as possible her oneness as the body of Christ. She can and 
should do this, besides through her Broader Assemblies in Classes 
and 'Synods and her common Doctrinal Standards and Church 
Order, by means of a common Litur,gy, so that each church in 
its mode of public worship at once reveals itself as one of our 
churches, Such liturgical unity in all our churches, the Holland
speaking as well as the American-speaking, is therefore a matter. 
of principle and it may consequently not be left to the discretion 
of the individual-consistories to determine upo-n the mode of public 
worship as they see fit. It is a matter which belongs to the juris
diction of the Synod, whose lawful decisions are binding for all 
the churches, in so far as they do not conflict with the Word of 
God. 

(2) Such a common liturgy must embody especially the 
fundamental liturgical principle that the essence of ptlblic wor
ship lies in the 1fteeting of God with His people. Our public serv
ices l1\ust be so arranged as to express this fundam.ental idea. 
From this principle the' following deductions are made: 
a) Two kinds of acts, or exercises, are essential to public worship: 
"acta a parte Dei" (acts from God's side) and "acta a parte pop
uli" (acts from the side of God's people). In the former God ap
proaches His people to bless them with His Word, His Sacra-

'. ment and His Benediction. In the latter the church approaches 
the Lord to serve Him in Prayer, Song and Offering. b) These 
two kinds of exercises should succeed one another in an appro
priate logical and psychological a,·der. 'c) These exercises should 
contain nothing which is mysterious and incomprehensible to those 
who participate in them, lest it be impossible for them to worship 
tile Lord "in spirit and in truth." d) These services should be so 
arranged that the characteristic simplicity of a Reformed church 
ser~ice be maintained. We must guard against the -modern ten
dency to Ritualism in which :esthetic pleasure is substituted I and' 
mistaken for spiritual edification, and formalism takes the place 
of a worship (lin- spirit and in truth." 

. -
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Permit us now to prese~1t the plan which we have endeavored' 
to draw up according to the foregoing grinciples. 

I. ORDER OF WORSHIP FOR THE MORNING SERVICE. 
(Org,m Prelude.) 

Part I.~Introductory Service (see Note below.) 

A Parte (from the side of) 
Ecclesire (the Church)-"Votum." 
Dei (God)-Salutation. 
Ecclesire-Psalm (Psalm 95, 84, etc.). 

Part H.-Service of Rec"anciliation. 

Dei-Summary of the LaW (Matt. 22:37-40). 
Ecclesire-Confession of Sin, 'and Penitential Psalm. (No. 

140 :2). 
Dei-Absolution. 
E!!clesire-Apostles' Creed. 
Ecc1esire-Psalm of' Praise. 

Part ilL-Service of Gratitude J 
(A Parte:) 

l 

Prayer 
and 

Benevolence. 

Ecclesire-General Prayer, concluded with "o.ur Father." 
Ecclesire-Offertory. "'" 
Ecclesire-Psalm of Thanksgiving (Ps. 116, etc.). 

Part IV.-Service of the Word. 

Dei-Reading of Scripture. 
Dei-Preaching. 

Part V.-Closing Service. 

Ecclesire-Prayer of Thanksgiving. 
Ecclesire-Concluding Psalm or Doxology, or both. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 
(1) Announcements-Synod w,ill observe that no prOV1SlOn 

is made in the preceding outline for the making of aI?-notincements. 
The reason is that these are not an essential part of public wor
.ship and should, therefore, be made, where verbal announcements 
are still in vogue, before the beginning or after the conclusion of ' 
the services. We 'heartily endorse the practise which is being in
troduced by an ever-increasing number of our churches to issue 
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weekly printed bulletins which should be distributed bef"re or 
after the services, preferably the latter. 

(2) (a) Underlying Idea-Since the church service is essen
tially a meeting of the Lord with His people, in which we serre 
the Lord and are served by Him, an e:fChange of greetings should 
open the services. In the IfVotumJ) the congregation declares its 
faith in the saving presence of God and in response to it the Lord 
"salutes" His people. The Psalm is the response of the church 
to this divine salutatiof,l. ' '\ 

'(b) "The Votum."-Tlheexact words, taken from Psalm 
124: 8, are as follows: "Our help is in the name of Jehovah, 
Who made heaven and earth" (American Revised Version). 
No alterations should be made, since Scripture can not be im-

> proved upon. This "Votum" is -not meant ,to be a prayer for 
divine aid, but rather a solemn declaration that God is in the midst 
of His people with His saving grace. It is, therefore, the begin
ning of the service. The organ prelude, which precedes it, merely 
serves to aid in begetting a worshipful mood <i11 those pres'ent. 
We scarcely need to add that the organist should make this his 
or her conscious aim and therefore play nothing but sacred 
music of the best kind, of which there is happily no dearth. 

(cJ The SaJutation.~ Your committee recommends the use 
of the Pauline salutation as found in Romans 1: 7, and, in liter
ally the same words, in 6 other epistles: "Grace to you, and peace, 
from God our Father, and the Lord Jesus Christ." The phrase: 
"through the Holy Spirit," which is usually added, is superfluous. 
AIl expositors are agreed that the Triune God, not the first per
:;on of the blessed Tr1inity, is meant by the words: "God our 
Father." The possessive 'pronoun "our" instead of the definite 
article "the" before "Father" supports this contention. The doc
trinal implication of this salutation is that we have fellowship 
with the Tniune God, Father, Son, and Holy Spirit, only in the 
face of our Mediator, Jesus Christ. 

(d) Psalm-One should be selected which gives expression 
to the joy of meeting the Lord in His "sanctuary." Ps. 15, 23, 24, 
84, 95, and others, are especially appropriate. 

The custom prevails in our American-speaking churches for 
the congregation to stand while singing. We believe this to be 
commendable. A frequent change of posture prevents drowsi-

\ 
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ness; moreover, a standing positio~ means ~better chest-expan~ion 
and is, 'therefore, conducive to bettel' singing. Vife would advise 
Synod, however, to leave it to the discretion of the ininisters>: in_ 
consultation wi.:tlh their consistories, whether or not to introduce 
this custom in their respective churches. In these minor 'matters. 
a mere recoITlll1endation is better than a' hard and fast rule. 

We append the remark that it will be more m-derly for the 
congregation to remain seated than to rise for the penitential 
psalm, 

NOTE: Three members of this committee, Prof. W. Heyns, 
Rev. L. Trap and Rev. H. J. Kuiper, object to the use of the "Votum'" 
and· with the consent of the other members, present the folloWing 
scheme for Part I: 

Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

Explanation-According to this plan, the service begins not with 
the "Votum," but with a psalm, which is a call to worship,or expresses
longing for Jehovah's "courts" (Ps. 48, 66, 84, 95, 100, etc.). This, 
psalm culminates in the invocation which should be a brief petition 
for the Lord's blessing upon the services. In response to' both, the 
Lord "salutes" His people. If the congregation stands during the 
singing of the psalm, it should remain standing until the salutation 
has been given. A brief pause will be necessary while the members 
take their seats. This marks the transition to the second part of 
the service. 

Reasons~-Three members of the, committee \give preference to 
this plan for Part 1. 011 the following grounds: 

(a) It is more'resthetic to begin the-service with a' psalm than 
with a short declaration of, 13 words only. ,Such a begin
ning is too abrupt. 

(b) The HVotum" falls short of the requirement mentioned in 
2 (c) of our introduction. It is not self-explanatory. Its ad
vocates emphasize the fact that the "V otum" is not a prayer, 
but a declaration that God is in the midst of His people with 
His power arid grace, and that,the services have begun. The 
minority asserts that the words of the "Votum" do not nat
urally suggests this thought, and that everything ambiguous 
should be excluded from liturgical forms. If, on the other 
hand, the "Votum" should be interpreted as a prayer, a 
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short invocation better' serves the purpose, and' is more rev~ 
erent and edifying. 

The com~ittee gladly submits this difference of opinion in its 
midst to Synod for decision. 

3. PART n.-The Service of Reconciliation. 
(a) General Remarks-The most important changes which 

the Committee recommends are,found in this part. In our pres
ent order of worship this service is missing, though two of its 
elements, the reading of the Law and the Apostles' Creed, have 
remained. But having been detached from the confession of sin 
and the absolution" which are the very core of this service and 
make it a. service of reconciliation, they have lost their liturgical 
value. 

Confession of Sin and Absolution occupied a prominent place 
in all the great Protestant liturgies of the Reformation period. 
Fear of the R?mish doctrine of unconditional pardon of sins by 
the Church probably led to their omission. But with the bath we 
have cast away the child. Such Scriptural passages as Matt. 3; 
5,6; 16: 19; John 20:21-23; Acts i9: 18, and James 5: 16, prove 
that the Church has authority to grant a conditional forgiveness 
of sins. In agreement with this our Heidelberg Catechism speaks 
in Lord's Day 31 of the keys of the Kingdom of heaven, the one 
being the preaching of the holy gospel and the other christian dis
cipline. We read concerning the former in Q. 84: "How is the 
Kingdom of heaven opened and shut by the preaching of the holy 
gospel? Thus: when, according to the command of Christ, it 
is declared and publicly testified to all and every believer, that, 
whenever they receive the promise of the gospel by a true faith, 
all their sins are really forgiven them of God, for the sake of 
Christ's merits; and on the contrary, when it is declared and testi
fied to all unbelievers, and such as do pot sincerely repent, that 
they' stand exposed to the wrath of God, and eterna:l condemna
tion, so long as they are unconverted; according to which testi
mony of the gospel, God will judge them, both in this, and in the 
life to come." 

Dr. A. Kuyper, Sr., in Gnze Eeredienst (chapter 56), and 
Prof. W. Heyns in Liturgiek (p. 159-161, 178-191), strongly ad
vocate the restoration of a special confession of sins and the ab-
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solution. The committee is in full accord with their sentiments. 
and believes that_ the re-inh-oductiori of this ancient service, to 
which Calvin and other reformers attached such great' signifi
cance, will be instrumental in begetting a stronger assurance of 
faith in the believers. 

(b) The Name: Servic~ of Reconciliation. The pith and 
core of this service, as stated before,. is the Absolution, in which 
the minister in the name of God solemnly assures those who sin-' 
cerely repent of their sins that they have pardon in the blood of 

. . 
Christ. As an ambassador of God the minister not only summons 
sinners to repentance, saying: "Be. ye reconciled to God," but 
alsQ announces to all who obey this summons: aYe are'recon
ciled to God :-your sins are forgiven!" 

(c r Summary of the Law. This summary deserves pref
eren1ce above the law as found in Exodus 20, because its purpose 
in this place is tq serve, not as a rule of life, but as a teacher of 
sin (compare with Lord's Day 2 and 35 of the Reid. Cat.). Pro
vision has been made for the use of the Decalogue (the entire 

. law) in the second service (afternoon or evening). 
The committe has deemed it necessary to compose a short 

fm-m containing this summary, to make it adaptable to the ele
ments with which it forms an organic whole. Said form is as 
follows: . 

{{Let us now humble ourselves before God on account of our 
sinful deeds and sinful nature which stand revealed so clearly in 
the light of God's holy law, of which our Lord Jesus Christ has 
given us a perfect summary in these words: 'Thou shalt love the 
Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with 
all thy mind. This is the great and first commandment. And a 
second like unto it is, this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 
On these two commandments the whole law hangeth and the 
prophets.' These words confirm the testi:.l1iony of 'our , hearts that 
'o/e cannot render perfect 'obedience to God's hal'}} law. For by 
nature we are prone to hatc'God and our neighbor; and even the 
holiest among those who are converted to God have only a small 
beginning of true obedience.. If, therefore, the Lord should deal 

/ with us ac.cording to pur merits, He must banish us eternally from 
His presence,' for the judgm,ent once spoken ntust stand forever: 
(Cursed is everyone who continueth not, in all things that are 
written in the book of the law to do them.~ , 
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, "Let us~ therefore, hasten to confess our sins before God and 
with fnte faith implore His grace/' 

(d) Confession of Sins and Penitential Psalm-The prayer 
which now follows was comPiled from our own liturgical prayers, 

'.a translation of which, oddly enough, is not found in our English 
Ps'alters. 

"Eternal God and mosi gracious Father! ' We confess" be
for Thy divine Majesty, that we are poor, miserable sinners, con
ceived in sin and born in unrighteousness, incapable of any 'goad 
and prone to all manner of wielwdness. For our consdences ac
cuse us and our sins ,bear witness against us. Many times and 
without ceasing we have transgres,sed Thy commandm.ents, neg
lecting what Thou didst command us and doing what was clearly 
forbidden us. All we like sheep have gone astray and are not 
worthy to be called Thy children, but we repent, 0 Lord, and are 
sorry for having provoked Thee, seeking refuge in Thy'mercy, 
which is infinite. We call upou Thee from the heart, trusting in 
,au" Mediator Jesus Christ, and pray Thee that Thou wilt forgive 
us all our sins for His sake. Wash us in the pure fountain of His 
blood, that we may become pure and white as snow. Cover our 
nakedness with His innocence and righteo'U,,sness, unto the glory 
of Thy Name. Lool, upon the face of Thine Anointed, and not 
upon our sins, that Thy face may_shine upon us unto. our joy and 
salvation. This we implore Thee, 0 Father! in the name of our 
Lord Jesus Christ. Amen." 

It would be ideal, perhaps, to let the whole c'ongregation re-. 
cite this prayer, l;mt, since this is impracticable, the singing of one 
stanza of a penitential psalm immediately after the prayer, as the 
"Amen" 0'£ the Congregation, would be emjnently fitting. The 
same stanza should always be used in order that no announcement 
of the song, no prelpde by the organist and no searching in the 
Psalter by· the congregation may be necessary. The most ap
propriate words would seem to us to be No. 142: 2: 

My transgressions I confess, 
Grief and guilt my soul oppress, 
I· -have sinned against Thy grace 
And provoked Thee to Thy face; 
I confess Thy judgment just 
Speechless, I Thy mercy trust. 
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The first tune for this number is to be preferred to the sec" 
ond. The latter is so closely wedded to the words of a well
known hymn, that it involuntarily suggests them when it is surtg~ 
Let the organist play the tune in a subdued, slow and solemn 
fashion. ' 

The objection may be raised against a penitential song at this 
place that it is sup·eriluous, since the congregation has just con
fessed its sin in the preceding prayer uttered by the officiating 
minister as its spokesman. In -reply; however, we would call at.:
tention to the following consider~tions: 

(a) A repetition in song of the sentiments contained in a 
spoken prayer can not be a meaningless one. 

(b) The song gives the members the opportunity of a per
sonal viva voce· participiation in this' particular element 
of the service. . 

(c) The words of absolution will have stronger effect after 
a song than when they 'immediately follow the prayer of 
confession, especially -because the one is an actum a 
parte ecelesioe and the other an acttlm a parte Dei. The 
transition from the one to the other should be made as 
obvious as possible. 

( e) Absolution. 
The form which the Committee has drafted is taken from 

the·liturgies of Calvin and· it Lasco, and reads as follows: 
"Unto all who thus repent and seek in -Jesus Christ their 

salvation, r proclaim, on the ground of God's promise, that all 
their sins are forgiven them for the sake of the merits of Christ. 

"On the contrary, unto those that do not repent from the 
heart, but seek for themselves other means for salvation, I pro
claim from the Word of God that the wrath of God and 'eterna! 

, condemnation rest upon them so long as they do not turn untc 
God with heartfelt repentance." 

(f) Credo. 
The isolated position which the Apostles' Creed has in our 

present form of services deprives it .of well-nigh all liturgical 
value. It is found in the litur-gies .of Luther, Calvin, Zuringli 
and a Lasco, and was intended' as an expression ,of the faith of 
the Church, hence as an actum a parte ecclesiae- and not, as some 
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conceive of it to-day, as a means of instruction in the chief articles 
of the Christian faith. In a Lasco's liturgy it followed the abso
lutio'n and was, therefore, meant to be the ~'Amen" of the Church 
to this absolution. The committee is in full accord with this view, 
a.nd advises Synod to assign it this place in our revised order of 
worship. 

Calvin urged the singing of the Apostles' Creed by the en
tire congregation, but the committee feels that preference should 
be given to the custom prevailing in many American churches to ' 
let the congregation recite it in unison. A" metrical version of 
this Creed in the American language is wanting; moreover, one 
feels instinctively the inappropriateness of singing a c.reed. 

It may be urged that when the officiating minister reads the 
Creed, he does so as the vox ecclesiae, the voice of the Church. 
but' we believe it to be a liturgical principle that the Church should 
be given direct participation in all those acta a parte ecclesiae, 
which, by their very nature, do not preclude such participation. 
One of the weaknesses of our present form of worship is that 
the congregation does not take a sufficiently active part in the 
. services, its voice being heard only in the singing. Special men
tion is made of this ih the overture from Classis Illinois quoted 
above. . 

It may not be advisable for Synod to impose this custom 
upon our Churches. We would suggest that Synod go no further 
than to go on record as favoring it, and- to urge the churches to 
keep it before·them as the ideal. As long, however, as a Church 
has not yet seen fit to introduce it, the consistory should insist 
that the minister use the following preliminary or one similar to 
it: "Let us together make a profession of our Catholic, ,un
doubted Christian faith. Let everyone speak with his heart thus: 
1 believe,J) etc. Such a form will at least: correct the, false notion 
that the Creed is read simply as a means of instruction in the prin
cipal articles of the apostolic faith. 

(g). Psalm of Praise. A Psalm expressing the joy of for
giveness or the assurance of f~ith is most appropriate at this junc
ture, as a fitting conclusion for the service of reconciliation. 

PART Hr.-The Service of Thanksgiving. 
(a) General Remarks. Even as christian living logically 

follows christian experience, and as in the Catechism Gratitude 

i, 
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follows Deliverance, so the servicelof reconciliation. should be fol
lowed··by the service of thanksgiving. Christian Gratitude con-. 
sists of two parts: prayer and obedience.. So this service also 
should comprise two elements: the General·Prayer and the Of
fering, as a practical expression of our gratitude to Him who is 
our Redeemer from sin and evil. -

A peculiarity of this service is the absence of all acta a parte 
Dei. 

(b) General Prayer, concluded with "Our Father." 
Essential elements,of this prayer are Adoration, Thanksgiv

ing and Supplication for the needs of the ChUFch (local and uni
versal), the Kingdom and the World. This prayer, as well as the 
sermon, is worthy of careful preparation. 

We recommend that the general prayer be concluded with 
the Lord's Prayer. It is true, the primary purpose of the Lord's 
Prayer is to serve as a pattern fo,r our prayers, as regards both 
form and contents, but this does not imply that its ipsissima verba· 
should never be used. Being the perfect prayer, which the Lord 
Jesus Himself has taught, it is a most appropriate concltlsi~n for 
our imperfect ,petitions. Here again we deem 'it proper for the 
whole congregation .to join with the minis-ter in reciting it, -and 
would advise Synod to recommend this to the churches. 

The following ,-,;ords are suggested as a. transition to the 
Lord's Prayer: "We ask all this in the name of Him who taught 
us to pray: Our Father ...... " 

(c) Offering . 
. This should not be a collestion for Budget, Churoh Debt or 

whatever fund may exist for defraying the expenses of the local 
church. We doubt whether this can be called an "offering" in 
the full sense of the word. In all church-services a contribution 
should be made to such causes as Benevolence, Christian Schools, 
Missions, etc., as an offering of thanksgiving to the Lord, our 
Provider and Savior. The weekly contributions for the support 
of the local church can be placed in envelopes and deposited, be
fore or after the services, in boxes provided for the purpose. 

The offering is an essential part of public worship and should,. '" 
therefore, not be combined with the singing of a Psalm. Let the 
organist play an offertory while the congregation gives a practical 
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exhibition of its love for tlie cause of Christ, on behalf of which 
it has just made intercessions before God's throne. 

(d) Psalm of Thanksgiving. 
Psalm 66, 116, and others, express those sentiments which 

actuate the true worshipper in bringing to God his gifts of thanks, 
and, therefore, make a fitting conc1usi6n for this part of the 
services. 

5 .. PART IV. The Service of the Word. 
(a) General Remarks-This part logically follows the pre

ceding. Having received the assurance o'f pardon and engaged 
in acts of thanksgi'ving to God its Savior,. the Church now needs 
the ministry of the Word, that it may persevere in christian grati
tude and grow in the knowledge and the grace of the Lord J esu'. 
Christ, and that also the unconverted may turn to God. 

Since this part of the service is p'urely obj ective, it contaim 
no aCM a parte ecclesiae. The officiating minister is now the 
mouth of Jehovah to His people. 

A new feature of this service is the linking together of the 
'Scripture lesson with the sermon. It is desirable both from an 
ideal and a practical point of view to let nothing intervel1e be
tween these two elements. A true sermon is an exposition· and 
application of a portion or portions of God's Word, and si'lce it 
usually contains frequent references to the chapter which was 
tead,. the practical advantage of preaching while the Scripture 
lesson is still fresh in the minds of the hearers, 'must be apparent 
to all. 

(c) Scripture reading. 
The committee does not favor the practise of Responsive 

Reading, though it is in vogue in many American churches. This 
practise, in our judgment, is not in conformity with the fact that 
theTeading of God's Word is an actum a parte Dei. Dividing the 
read~ng of Scripture between the minister and the congregation 
obscures this fact. Responsive Reading impresses us, moreovel;, 
,as being a somewhat mechanical device to sustain the interest in 
the minds of the auditors. We acknowledge that certain.portions . 
of Scripture, notably in the Psalms, contain responses to divine 
declarations, but these responses are also the inspired _Word of 
God, and as such should be read to the congregation by him who 

\ 
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represents the Lord in the gathering of the saints. In Public 
worship the reading of Scripture occurs as an objective act of 
God. 

6. PART V.-Closing Service. 
'(a) General" Remarks-The services should close as they 

began-with an exchange of greetings, so to speak, between the 
Lord and His people. . 

(b) Prayer-Thanksgiving for the blessings received in the 
Lord's presence and supplication for a blessing upon His Word. 

(c) Psalm or Doxology, or both. 
In case both are used" only a brief pause should' intervene 

sufficient to permit the organist to transpose to -a new key, if 
this happens to be necessary. 

(d) The Benediction. 
This should be the last element' of, the services rather than 

the ddxolo'gy, since it is proper to give the Lord "the last word." 
The apostolic benediction, found in 2 Cor. 13: 14, is ordinarily 
used, although the first edition of our liturgy (A. D. 1567) pre
scribes the Aaronitic benediction found in Numbers 6: 24-26. 
Since both enjoy the sanction of historical usage, we would rec
ommend the use of the apostolic benediction in the first and the 
Aaronitic in the second service. Reverence for God's inspired 
Word requires that the minister shall not add words or phrases 
of his own, nor in any way seek to improve(?) upon these in
spired benedictions. 

II. ORDER OF WORSHIP FOR THE SECOND SERVICE. 
(Organ Prelu,d.e.) 

Part I.-Introductory Service. 

(A Parte) 
Ecclesire-"Votum." 
Dei~Salutation. 

Ecclesire-Psalm. 

, { Prayer 
Part H.-Service of Th k .. Benevolence an sglVlng and 

, Decalogue 
Ecclesire-General Prayer, concluded with "Our Father." 
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Ecclesire-Offertory. 
Dei-Decalogue. 
Ecciesire-Ps~lm of Thanksgiving, or Refrain of No. 42. 

Part IH.-Service of the W01."d. 

Dei~Scripture Reading. 
Dei-Preaching, ' 

Part IV.- Closing Service. 

Ecclesire-Prayer of Thanksgiving. 
EcCIesire-Concluding Psalm or Doxology, or both. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 

1. General Remarks-This second order of worship differs 
. materially from the preceding in one important particular: the 

service"' of reconciliation IS omitted. The morning service is to 
be ·regarded as the main service. The only element occurring in 
the second service, as outlined above, which does not oq:ur" in the 
first, is the reading of the Decalogue, which is incorporated in the 
Service of Thanksgiving. -Hence only four groups of exercises 
are found in this order over a'gainst five in·the fcrIper. 

2. PART I:.-Introductory Service. 

This is identical with Part. 1. of the preceding order. The 
lllinority members 'Of the committee give preference, also for the 
second service, to the following elements: 

Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire--Invocation . 

. Dei-Salutation. 

3. PART H.-Service of Thanksgiving. 
The only element requiring comment is the_ Decalogue, to 

which passing reference was already 'made in con~ection with the 
Summary of the Law in the morning worship. The Ten Com
mandments occur here not as a teacher of sin, but as a rule- of 
life, and as such are properly placed in the serviceof Thanksgiv
ing .. The formula by which the officiating minister introduces this 
element should bring out this fact. We take the liberty to suggesr 
the following as a preliminary: "Let us now attend to the la,v 
of the Lord, which was given us as a rule of thankfulness and 
obedience to -God our Savior," 
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The psalm 'which now follows should be a psalm of thanks
giving. Many portions of 12salm 119 or the second part of Psalm 
19 are well suited for this purpose, Of, i'f so desired, only the re
frain from No. 42 (Psalm 19) may be used, as a response of the 
Church to the words of the law: 

Parts III. and IV. are identical with Parts IV. and V. of the 
order for the morning services, and therefore require no further 
comment, except that the Aaronitic instead of the Apostolic bene
diction should be used. 

III. ORDER OF WORSHIP FOR THE THIRD SERVICE. 
(Organ Prelude.) 

Part I.-Opening Service. 

(A Parte) 
Ecclesire-"V otum." 
Dei-Salutation. 
Ecclesim-~salm. 

r Prayer 
,Part H.-Service of Thansksgiving ~ and 

. l Benevolence. 
. Ecclesire-GeneraI Prayer, concluded with "Our Father." 

Ecclesire:--Offertory. 
Ecclesim-Psalm of Thanksgiving~ 

Part III.-Service of the Word. 

Deic--Scripture Reading. 
Dei-Preaching, 

Part IV.-Closing S-;:rvice. 

Ecclesire-Prayer of Thanksgiving. 
Ecclesire-Concluding Psalm or Doxology, or both. 
Dei--..:Benediction. 

EXPLANATION. 
Those American-speaking churches which have only a morn

ing and evening service, need not use this outline except in so far 
as it is offered by the committee as a plan 'for"the special services 
on Christmas, Old Year, New Year, Good Friday and Ascension 
Day. This plan differs from the order of worship for the first 
and second services in the omission of the service of Reconcilia
tion and the Decalogue. 
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On Prayer Day and Thanksgiving Day the last plan presented 
may be used with this alteration, lJhat the prayer before the ser
mon be only a brief petition for God's blessing upon His Word 
and the main prayer or thanksgiving be offered after the sermon, 
This will serve to bring out the fact that the main object 'of these 
services is not to proclaim and hear the Word, but to invoke the 
Lord's blessing for material prosperity or to return thanks for 
such'prosperity, The preaching must serve chiefly to prepare the 
minds and hearts of those present for such supplication or thanks· 
giving. 

NOTE: Since the arrangement for Part I. offered by the com
mittee members which' object to the 'HVotum" includes an invocation, 
the short prayer before the sermon can be dispensed with. The fol
lowing arrangement is suggested for the Prayer Day and Thanksgiv· 
ing Day services. ' 

(Organ 'Prelude.) 

Part I.-Openi»:K Service. 
(A Parte) 
Ecclesire::-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

Part n.-Service of ,the Word. 
Ecclesire-Psalm. 
Dei-Scripture Reading. 
Dei-Sermon. 

Part I1I.-Service of Thanksgiving. 
Ecc1esire-Special Prayer, concluded with "Our Father." 
Ecclesire-Offertory. 
Ecclesire-Psalm. 

Part IV.-Closing Service. 
Eccles'ire~Doxology. 
Dei-Benediction. 

IV. ORDER OF WORSHIP FOR THE COMMUNION SERVICES, 
A. THE FIRST SERVICE. 

(Organ Preh;de.) 

Part I.-Opening Servic~. 
(A Parte) 
E~clesire-"V otum. H 

Dei-Salutation. 
Ecclesire-Psalm. 

Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 
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" r Prayer 
Part 1I.-Ser. vice of Thanksgiving' 1 . and ' 

'. l Benevolence. 
Ecclesire-General Prayer. ' 
Ecclesire-Offertory. 
Ecclesire--Psalm of Thanksgiving. 

Part -II I.-Service of the Word. 

Dei-Scripture Reading. 
Dei-Sermon. 

Par~ IV.-Service of Communion. 

~::le~ire } Reading of the Forin. 

Ecclesire-Psalm. 
Dei-Communion (Silent). 
Ecclesire-Form-Post-Communion. 

Part IV.-Closing Service. 

Ecclesire-=-Concluding Psalm -or Doxology. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 

201 ' 

The Committee has refrained from going into details in the 
arrangement of the communion servi-ces in view of the. great 
divergence among us at the preserit time in the triode of adminis
tering this sacrament, though the desirability of grea'ter' unifo'rrn
ity in this matter must be apparent to all who havegiyetlr·seriou8 
thought to liturgical questions, We have not had the time, how-
ever, to 'go into the matter thoroughly, ' 

The following remarks must be made in elucidation of the 
arrangement given above: 

(a) The service of reconciliation should be omitted, since its 
essential elements are contained in the Form. 

(b) The Lord's Prayer also occurs in the Form, aI)d is there-
fore omitted from Part II. . 

(Ie) The sermon sh?uld be very brief. Reasons: 

(I) The service should not last longer than an ordinary 
morning service. 

(2) The most prominent element in a communion...,serv
ice should not be the Word butthe Sacrament, 
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(d) While bread and wine are passed, the minister should be 
silent,that the Sacrament itself,as a visible sign and 
seal of the Covenant may engage all the attention of the 
communicants. 

(e) The entire form, including the Post-communion, should 
be read at this service. The prayer with which it con
cludes takes the place of the Closing Prayer found in the 
preceding schemes. 

B. THE SECOND SERVICE. 
(Organ Prelude.) 

Part I.-Opening Service. 

(A Parte) 
Eeclesire-"Votum." 
Dei-Salutation. 
Ecclesire-Psalm. 

Part, 1I . .....:....Service of Communion. 

E
Deil' l Abbreviated -Form. 

cc eSIre f 
Dei-Communion (Silent). 
EccIes~re-Psalm. 
Ecclesire-Post.-Communion. 

Part I1I.-Service 'of Thanksgiving. 

Ecclesire-General Prayer. 
Ecc1esire--.Offertory. 
Dei-Decalogue. 
Ecclesire-Psahn of Thanksgiving. 

Part IV.-Service of the Word. 

Dei-Scripture Reading. 
Dei-Sermon. 

Part V.-Closing Service. 

Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

Ecclesire-Prayer of Thanksgiving. 
Eccl~sire-Concluding Psalm or Doxology. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 
, The Committee is unanimous in the opinion that our churches 

need an abbreviated form for this second communicn-servi'ce and 
believes that this need is generally felt among us. The following 
extractis submitted for approval: 
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"Beloved in the Lord Jesus Christ, attend to the words ..... . 
. . . . . . . . All those then, who .are thus disposed God will certainly. 
receive in mercy and count them worthy partakers of the table of 
His Son Jesus Christ. nLet us now also consider to what end the 

. Lord hath instituted His Supper, namely, that we do it in remem
brance of Him. As often as ye eat of this bread and drink of this 
cup you shall thereby as by a sure remembrance and pledge be 

. admonished and assured, of this my hearty love and faithfulnes. 
towards you, that He, whereas you should otherwise have suffered 
eternal death, gave His body to the death of the cross; and shed 
His blood for you, that thereby your hungry and thirsty souls 
may be fed and nourished with His crucified body and shed blood, 
as certainly as this bread is broken before your eyes, and. this cup 
is given to you, and you eat and drink the same with your mouth 
in remembrance of Him. 

. "That we may obtain ,all this, let us humble ourselves before 
God, and with true faith implore His grace: 

"0 most merciful God and Father ...... unto Him in eter-
nity. Amen. 

"That we may now be fed with the true heavenly bread, 
Christ Jesus, let us not cleave with our heart unto the external 
bread and wine, but lift them up on high in heav,n; not' doubt-
mg ........ in remembrance of ~im." 

Only unavoidable alterations have been made in this abbre
viated form. We trust it will find favor in the qesof Synod. 

Herewith we have the pleasure to present to Synod the fruits 
of our labors as embodied in the preceding pages. We trust that 
Synod will give careful consideration to our proposals and would 
suggest that, should a revised liturgy be adopted, it authorize the 
Publication Committee to print a Manual containing this liturgy, 
especially for use by our ministers. 

We realize that the introduction of a new order of worship 
will meet with ·some opposition by members of our churches, and 
perhaps we ministers also, who, much more in liturgical matter ~ 
than e.g. in matters of church government, have so far enjoyed 
almost unlimited freedom, may be somewhat reluctant at first to 
change customs which we have followed perhaps, for m~ny years. 
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But we trust that such possible reluctance may be overruled by the 
arguments adduced, in the introduction to this report, in favor of 

_ more unity in our public worship. 
Finally, we take the liberty of calling the attention of Synod 

to the fact that the following liturgical matters are urgently in 
need' of consideration: . 

(I) Revision of our Liturgical Forms, particularly the Mar
riage Form. 

(2) Adoption of either the Authorized, English Revised or 
American Revised Version of the Bible as the official 
version for our American-speaking churches. 

(3) The desirability of a more complete form for Public Pro
fession of Faith. 

Your Cammi ttee, 
WM.HEYNS, 
H. J. KUIPER, 
L. TRAP, 
J. VAN LONKHUYZEN, 
D. ZWIER, 
Y. P. DE JONG. 

APPENDIX.-In order to save time and expense, the Com
mittee, at the suggestion of the Stated Clerk, has refrained from 
sulimitting a Holland translation of this Report for publication in 
the Agendum, but a mimeograph copy of this translation will be 
sent upon request to the delegates to Synod. Such request should 
be made before the 15th day of May to Rev. H. J. Kuiper, 1137 
Turner Ave., N. W., Grand Rapids, Michigan. 

The signature of Rev. J. Groen, one of the members of the 
Committee, is missing. The brother was unable, bt!cause of-sick
ness, to take part in our deliberations. 

THE COMMITTEE. 
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BIJLAGE XIV 

CONDOLENCE REPORT. 

Beloved B"ethren in Christ:-

We are emorted in the Holy Scriptures to "Rejoice in the 
Lord alway"; and again, HIn everything give thanks, for this i~ 

the will of God in Christ Jesus concerning those whoin He; ac" 
cording to His abundant mercy hath begotten again unto a lively 
hope by the resurrection' of Jesus Christ from Vhe de~d, tn an in· 
heritance incorruptible, a'nd undefiled, and .that fadeth not away, 
reserved in heaven for all who are kept by the power of God, 
through faith unto salvati"on ready to be revealed in the last time." 

Yet, we have 'been calied, in the providence of an All-wise and 
most merciful God and Father, 'again al1d~ again, since our last 
General Synod, to mourri the loss of this and that "beloved 
brother in the Lord."-

The first one to be taken home after th" last. Synod, was the. 
Rev.' Peter Ekster, pastor of . the Bates Street, Grand Rapids, 

'Christian Reformed church. For thirty-five years this brother 
preached "the unsearchable riches of Ghrist," and 'pointed sin
ners to the blessed Savior. He died July 11, 1918. 

The next brother call.ed away was the Rev. P. Van Vliet, 
who had faithfully served his Master and the Church for thirty 
years. He passed away to his eternal reward on August 30, 1918. 

During the year of Qur Lord 1919, six more of our ministers 
wel-e called home, and entered into eternal re~t and glory. 

Rev. J. H. Gruessing, who died January 5th, 1919, after a 
short pastorate of only two years 'and three months. 

Rev. G. Broene, who passed away April 12, 1919. His active 
labors in the Lord's vineyard lasted for twenty-seven years, when 

. a stroke of apoplexy obliged him to resign. A period of fifteen 
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years, however, was added to his life, during which he was en-
abled to preach from time to time. .. ' 

The third brother in the ministry who was called to higher 
service and glory August 29, 1919, was Rev. F. Stuart, who 
labored in the Gospel for eighteen years. 

The next brother who entered into the joy, of his Lord was 
the Rev. 1,. Van Dellen. He was permitted to ,labor in the min
istry for half a century, serving eight congregations a longer or 
shorter time in the Netherlands, and three congregations in this 
land. The last four years of his life he was an emeritus, and 
finally entered into rest at the ripe age of seventy-seven, on 
September 5, 1919. ' 

On the 28th day 'of the same month, the Rev,. J. B. Jonkman 
passed to his eternal reward, after a ministry of twenty years, in 
five different congregations. . 

The last brother who finished his ear~hly labors since our last 
Synodical gathering was Rev. D. Van der Ploeg, 'who may be 
said'to have f~died in the harness." Three times he served our 
Church as home missionary, besides being pastor of several con
gregations. The date of his translation to the Church iriumphant 
was November 26, 1919. 

Thus we have been reminded, brethren; again and again, that 
our present period of labor will some day come to an end. That 
d.ay may be very near. Let us, therefore, "not sleep as do other,s, 

. but let us watch and be sdber, putting on the breast-plate of 
rig1iteousn~ss, and for an helmet the hope of salvation," 

Respectfully submitted, 
J. A. WESTERVELT, 
E. BREEN, 
G. HOEKSEMA. 

Committee. 

Getrouw' Afschrift, Acta en Bijlagen, 
HENRY BEETS, S. C 
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INHOUD 

·(De cijfers wijzen de Bladzijden aan.) 

Aansbig, Syn. Onkosten,. bl. 62; Theol. School, bl. 41; Emeri-
tus Board, bl. 73; Ostfriesland, bl. 34 en 62. 

Academy, Grundy Center, (zie Grundy Center). 
Acta Synodi in de Ned. taal, bl. 9. 
Algemeene Kas, Inw. Zending, Bijlage III, bl. 111. 

,American Bible Society, bl. 16i 87; deputaat, bl. 94. 
Assurantie, Brand, bl. 75 en 94. 
Auditing Comm., bl. 93. 

"'Banner," (zie PubHcatie Zaken). 
Benoemingen, Art 64, bI. 92v.v. 
Bezwaarschriften, bl. 74 v.v. Vgl. Protest en. Tegen Dr. J ans-

sen, bl. 78. 
Biddag, N ationaal, bl. 28. 
Boekj aar, Synodale' Kassen, bl. 77. 
BuitenlandsCihe Zending, bl. 78; in China, niet in Soedan, bl. 

49; plaats bepaling, bl. 50; 'uitzendingstijd, getal, roe· 
pende kerken, Zendings Secretaris, bI. 51; Utrethtsche 
Zendings Ver. brief, bl. 11 en 53; Nominaties voor China, 
bl. 83; regeling Zendings Director, bl. 84,; keuze Dr. H: 
Beets, bl. 84; Rules and Regulations, bl. 84 ;naar China?, 
bl. 86; salaris regeling, bl. 86. 

Bureau voor Landverhniz(ng, bl. 93. 
Bijbelvertaling, Ned., bl. 20 en 78. 
Bijlagen. 1. Synodale Commissie en Penningm., bl. 101. 

II. Curatorium, bl. 104. 
III. Inw. Zending, 'Alg. Kas. bl. 111. 
IV.' Heiden Zending Depp., bl. 114. 
V. Joden Zending Commissie, bl. 124; Paterson 

VI. 
VII. 

Hebrew Mission, bl. 125; CI. Illinois, bl. 127. 
Emeritus Board, bl. 129. 
Kerkhulp, bl. 132. 
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VIII. 
IX., 
X. 

XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 

Publicatie Commissie, b!. 135. 
Deputaten Zuid Amerika, b!. 142. 
Church Order, b!. 144. 
KirchenOrdnung, b!. 161. 
Report olthe Training School Comm., b!. 181. 
Report Anent Improvement of Liturgy,bl.185 
Condolence Report, b!. 205. 

, Calvin College, (zie Thea!. School). 
China, Zendingsveld, b!. 49; Nominaties er vOor, b!. 83; S. A, 

en H. A., Dykstra, b!. 91. 
Classicaal Examen Regeling, b!. 53. 
"Christian Daily,'} bi. 53. 
Chr. 'Psychopathic Hospital Association, b!.' 22. 
Church Order, (Eng.), b!. 30 en 144. 
College President, ter Synode met adviseerende stem, b!. 8; 

zie verder Theol. School en College Zaken. 
College Professoren geen adviseerende leden der Synode, bl. 8, 
Communion Cups, individual, b!. 31. . 
Correspondentie Kerken, depp. naar, b!. 76; Ned. Geref. K~r-

'ken, b!. 76. 
Correspondentie Kerken, enz., van, (zie Toespraken). 
Curatoren benoemd, b!. 92. 
Curatorium contractum, bi. 46. 

Deputaten ad examina, verslagen, bI. "76; 'namen, bI. 92. 
Deputaten· naar Carr. Kerken, b!. 76; Dep. naar Ned., b!. 76; 

"Maranatha" auteur, bI. 96. 
Director, Zendings, b!. 51. 
Duitsche Kerkenorde, b!. 30 en 161. 
Duitsche School, (zie Grundy Center School). 

Echtsoheidings-kwestie, Denver, Comm., b!. 94. 
Educational Secretary, arbeid, b!. 107. 
Eeredienst rapport, b!. 26; Comm., b!. 94. 
Em-eritaats verklaringen, bI. 72. 
Emeritus Board zaken, Art. 43,b!. 69 V.v.; Schuld der Classes, 

b!. 72; subsidie, b!. 72; aanslag, b!. 73; ruimer verzorging, 
b!. 73; (zie oak Verslag, b!. 129 v.v. ; Board' leden, b!. 93; 
Reglement, b!. 69 v.v. 

Emeritus Board verslag, b!. 129. 
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Endowment fund, bl. 41. 
Engelsch,e Kerkenorde, bl. 30 en 144. 
Engelsche predikaties, bl. 89; Comm., bl. 9·4. 
Examen Comm. rapport en besluit, bl. 53. 
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Federal Council, aansluiting te herroepen?, bl. 28; Comm. voor 
lidmaatschap, bl. 94~ , 

Field Secretary, Missions, zie Director (Zending), bl; 51. 
Formnlier voor 't Huwelijk, bl. 27; Belijdenis, bl. '27; Comm. 

Herziening, bI. 94. 

Gere!. Kerken in Ned, brievenvan, bl. 20, 77 en 78. 
Grundy Center School, bl. 32, 62, 63. Y gl. Theal. School 

zaken. 

Hei~en Zendings zaken-Zentlingsorde betr. inboekirrg 'dbo
pelingen, bi. 17; Pensioen unordained wo_rkers, bI. 22; 
proposals Board of H. Missions, leden, bl. 24;, Aanslui
ting aan Foreign l\1issions C-Qnf., bI. 24; Tra'ining School, 
bl. 24; Layworker te Rehoboth, bl. 25; Memorial Hospital 
bl. 25; Post Gallup, ter talel gelegd, bl. '26; Aanbod CI. 
Zeeland, inzak~ Ds. De Kbrne, bl. 26.. (Zie verder Buiten
landsche Zen ding bl. 48 v.v. 

'Heeres, Ds. '''T. P., schrijven aan, bI. 95. 

Immigratie Commissie, hI. 93. 
Individual Communion Cups, bl. 31; Protest, hI. 31. 
Instructor for the S. S., bl. 87. 
Interchurch 'World Movement, bl. 29. 
Inwendige Zendings Zaken, Art. 21. Cl. Pacific classic ale on

kosten Bteun, bl. 16; Kerkhulp steun en gecbllecteerde gel
den, bI. 17; steun voar Hackensack en Hudson; Zendings
orde verandering inboeking gedoopten, bl. 17; Taalstudie, 
b1.17; Zendingspersoneel ter Boardverg., bl. 18; CI. Ill. 
depp. in Uitv. Comm., bl. 18; Steun, Alg. Kas, bl. 19; 
Joden Zending Reglement, bl. 19; dank aan Ds. J. 1. 
Fles; Zuid Amerika steun, bl. 21; Kerkhulp en Edmonton, 
bi. 21; salaris penningm., bl. 21; Pensioen unordained 
workers, bl. 22; Mandaat Joden Zen dings gebciuw te Chi
cago, bl. 23. Zie verder Heiden Zendings Zaken. Comm., 
Inw. Zendihg, Alg. Kas, bl. 93. 
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J oden Zendingszaken, Reglement, bl. 19; (zie verder Inw, Zen
ding, Comm, J oden Zending, bl. 93, 

Kerkenorde zaken, Art. 26. Eenheid in Eeredienst, bl. 26; 
Form. Huwelijk en Belijdenis, bl. '27; Bijbelvertaling, bI. 
27; hoe Art. 12 K. O. te verstaan; uitnoodiging rapp. v, 
Comm. ter Synode, bl. 27; reiskosten vergoeding, bl. 27; 
Kerkvisitatie Regleinent herz. en vert., hI. 27; Nationale 
Bidd",g, hI. 28; Losmaking van Fed~ral Council, bl. 28; In
terchurch World Movement, bl. 29; relaties met andere 
groepen, bl. 29; Na.tional Reform Assn., bl. 30; Vertaling 
K. O. in Duitsch, bl. 30; En.gelsch, bl. 30; Individual Com" 
munion Cup. bl. 31. '. 

Kerkgezang, eenheid, Comm., bl. 90 en 95. 
Kerkenorde, Duitsch, bl. 30 en 161; Engelsoh, bl. 30 en 144. 
Kerkhulp verslag, bl.17 en 132; Comm., bl. 93 . 

. Kerkvisitatie revisie, bl. 27 ; Comm., bl. 94. 

L~ndverhuizings Bureau, ledel1, hI. 93. 

"Maranatha" bezw~aarschrif.ten, hI. 73; rapport depp. ad exa-
mina, bl. 96.' , 

National Chr. Association vertegenwoordiger, hI. 93. 
National Reform Association, bl. 22 en 30. 
N ederlandsche taal, Calvin College, bl. 47. 
New Guinea, Zendingsveld, hI. 11 en 53. 

"Order of Service uriiform," (zie Eeredienst). 
Ostfriesland, Schoolaanslag, bl. 34 en 64. 

Pacific, Class is, steun in onkosten, hI. 16. 
P-ensioen, Zendingsarbeiders, hI. 2·2. 
Praeadviseurs ter Synode, bl. 48. 
Premillennialisten brief, bl. 82 . 

. Protesten, Art. 42. Litt. proff. salaris, bl. 65; "Maranatha", bl. 
73; Ds. Kamps, bl. 75 en 94. Zie verder Bezwaarschrif
ten; Theol. proff. tegen Dr. Janssen, bl. 78 en 82. 

Publicatie zaken, Art. 18. Opbrengst weekbladen voor de 
bladen, bl. 11; finantieele rapp. niet er in, bl. 12; honora
rium, bl. 12 en 88; Publ. Comm. leden, 'hI. 12.; honoraria, bl. 
91; rapporten voor 1 Jan. in handen van Stated Clerk, bl. 
12 ; S. S. lesson, bl. 13; J aarboekj e, bl. 13; bladen vergroo-
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ting, -bI. 13; advertenties, bI. 13; correspondentell ondertee
kening, hI. 14; ,tractaat literatuur, hI. 14; redacteurs geko
zen, bl. 15; Instructor for S. S. bl. 87; America;n Bible So
ciety, bI. 87; honorarium editors, bI. 88; 11ledewerkers, hI. 
88; Engelsche predikaties, bl. 89; Eng. Sabbath Schoolles
sons en Sabhath School Bode, bl. 90; Comm. led en, bl.. 93. 

Rapporten van Syn. Commissies in druk een dag v66r behan
deling, bl. 8; Engelsch in'Bijlagen, bl. 9; Rapp. voor Sy
node vb6r 1 Jan. in hand en van Stated Clerk; rapporteh 
depp. ad examina, bl. 76; Rapport Synodale Com., bl. 101. 

Regel voor praeadviseurs ter Synode, bl. 48. 
ReglBment, Joden Zend'ing, Classis Illinois, bl. 19. 
Reglement Emeritus Board, bl. 69. 
Resoluties van Rouwbeklag,bl. 48 en Bijlage XIV. 
Rock Valley, vraag van kerkeraad der gem., bl.,74. 

Sabbathschool Lesson, Comm., bl. 13; Instructor en Bode 
voor de S. S., bl. 90. 

School en Classicale Examens regeling, bl. 53. , 
Schoolgelden, bl. 45. '. 
Stated Clerk, honora,rium, bl. 75. 
Synodale Penningmeester, honorarium, bl. 75; Synodale aan

slag, bl. 6'2; Synode, 1922, vergaderplaats, Orange City, 
bl. 78; reiskosten vergoeding, bl. 27. 

Theologische School en Calvin CDlkge zaken, Art. 31. v.v.' 
Grundy Center, College, bl. 32; Prep. Dept. Calvin Col
lege, bl. 35; Sem. Prep. Cnurse, bl. 3G; Scheiding 'Dheol. 
School en College, hI. 36; afzond'. inco-rporatie, bl. 37; af
zond. beheer, bl. 38; finantieele seheiding, bl. 38; Post
graduates, bi. 39; Dud gebouw, bI. 39; salarissen- pfaff., 
bl. 40 en 41; Budget, bl. 41 en 69; Endowment, Fund, bl. 
41; Penningm., bl. 4'2; Reglement, bl. 42; Cur. Contractum, 
bl. 46; Ned. taal, Calvin College, hI. 47; Proff. niet ver
meerderen, bI. 47; Examen Com,m. rapport, bi. 53 v.v.; 
Grundy Center Schoolzaak. bl. 62; Ostfriesland aan,slag, 
bl. 64; radicaal Gr. C. theol. pro-H., bl. 65; Protest litt. 
proff., bl. 65; Budget Theol. School, bl. 69; vgl. bl. 41; 
protest vier theol. prof!. tegen Dr. Janssen, bl. 78 v.v; 
verkoop Theol. School autorisatie, bl. 95; besluiten in re 
Dr. Janssen, bl. 95 v.v. 

" 
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Toespr",ken, Ds. 1. Van Dellen, bl. 3; Rev. W. B. Stoddard, 
bl. 9; Dr .. Kirkbride, bl. 16; Dr. ]. W. Brooks, bl. 22; 
Dr. ] M Coleman, bl 22; Pres. W. P. Van Wijk, bl. 97. 

Tractaat literatuur, bl.' 14; Cammissie, bl. 93. '. 
Tra:ining School te Rehoboth, bl. 24; Rapport ~r over, Bijlage 

XII., bl. 181. 

Union Training School for Christian Workers met Presb. 
niet uitvoerbaar, bl. 24; Utreclrtsche Zendings Vereeni· 
ging schrijven, bl. 11 en 53. 

Van der Werp, ]., brief, bl. 82. 
Van Lonkhuyzen, voorstel plaatskeuze, Buitenl. Zend., bl. 50. 
Varia, Art. 43 v.v. Emeritus Board Reglement wijziging, bl. 69; 

emeritaats verkl"ringen, bl.n; sohuld aan Kas, bl. 72; sub
sidie, ;bl. 72; aanslag, bi. 73; ruimer v'erzorging', hI. 73.; zie 
verder Bezwaarschriften en Protesten; assurantie, bI. 75; 
brief van J. De ] ong, bl. 75; honoraria S. C. ·en Penning
meester, bl. 75; Rapp. depp. ad examina, bl. 76; Depp. Corr. 
Kerken, bl. 76; Rapp. Syn. Comm., bl. 76; Afvaardiging 
naar Ned., bl. 76; Boekjaar, bl. 77; Vergaderplaats der 
Syn. van 1922, bl. 78; Bijbelvertaling, bl. 78. 

Verstroaiing voorkoming, (zie Immigratie, bl. 93). 

Weersing, Ds. ]. J., sohrijven aan, bl. 95. 

Zending, zie Buitenlandsche Zending, Heidenzending, en low. 
Zending. . 

Zendelingen, taalstudie, bl. 18. 
Zendingsorde, verandering inzake inboeking van gedoopten, 

bl. 17. 
Zendings Secretaris, bl. 51. 
Zendingsveld in Buitenland, bl. 48 V.V. 

Zuid Amerika, kerken, steun, bl. 21; deputaten, bl. 94 . 
. Zuid Ametika, kerken, steun, bl. 21; deputaten, bl. 94, 

rapport, bl. 142. 
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